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1 Algemeen directeur - Organisatiebeheersing - Informatieveiligheid - Rapportage - 

Uitvoering plan van aanpak en planning - kennisname 
 Het college neemt kennis van de uitvoering van het plan van aanpak informatieveiligheid 

en van de geplande beheersmaatregelen voor het komende jaar. 
 

2 Algemeen directeur - Organisatiebeheersing - Rapportage - Januari 2019-juni 2020 - 
kennisname 

 Het college neemt kennis van de rapportage door de algemeen directeur over de 
uitvoering van de actieplanning juni 2019-mei 2021, in concreto de periode januari 2019-
juni 2020. 
 

3 Cultuur - Uitreiking Cultuurprijzen 2020 - Beslissing 
 Het college gaat akkoord om de uitreiking van de cultuurprijzen 2020 niet te voorzien en 

een uitreiking op basis van het nieuwe reglement voor een eerste maal te voorzien in het 
voorjaar van 2021, en dit voor de categorieën “Jonge Belofte” en “Zedelgemnaar buiten 
Zedelgem”. 
 

4 Covid-19 corona virus - Maatregelen - Dienstverlening en werkorganisatie - 
beslissing. 

 Het college beslist om het administratief personeel opnieuw 1 tot 2 dagen per week op de 
werkplaats te laten werken. De werkorganisatie is afhankelijk van dienst tot dienst. Het 
diensthoofd stuurt en volgt de bezetting op. De medewerkers registreren hun 
aanwezigheid accuraat in de google-agenda zodat hun aanwezigheid ten allen tijde 
raadpleegbaar is. De toepassing van de CORONA-maatregelen staat voorop. 
Uitgangspunt is om interne vergaderingen opnieuw fysiek te laten doorgaan, zelfs als er 
meer dan twintig personen aanwezig zijn, op voorwaarde dat de social distance 
maatregelen gerespecteerd worden en de grootte van de vergaderzaal hierop voorzien is. 
Daarnaast kunnen digitale/virtuele vergaderingen behouden blijven als ze voordelen 
bieden op vlak van efficiëntie. Aard van de vergadering (bvb. informatief versus debat), 
aantal personen, al dan niet vertrouwd zijn van de deelnemers met digitaal vergadering, 
inhoud van de vergaderpunten zijn criteria die dienen afgewogen. 
Indoor sporten voor contactloze sporten in sportinfrastructuur van de gemeente die geen 
deel uitmaakt van de dienstencentra wordt opnieuw toegestaan mits toepassing van de 
CORONA-maatregelen en dit vanaf 15 juni 2020. De sportkantines en concessiehouders 
sportgebouwen mogen vanaf dan eveneens hun deuren openen en dit in lijn met de 
richtlijnen horeca die uitgevaardigd zijn door de FOD economie. De sportclubs en 
kantinehouders leggen de sportdienst een plan van aanpak met de CORONA-maatregelen 
voor voordat ze opstarten. 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 
het college van burgemeester en schepenen van 9 juni 2020 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

Gemeentelijke sportinfrastructuur wordt in 2020 niet gesloten tijdens de zomerperiode 
met uitzondering van het zwembad dat de voorziene jaarlijkse sluitingsperiode kent. 
De gebruikers van de bibliotheek kunnen vanaf 15 juni terug vrij terecht in de 
hoofdbibliotheek, binnen de reguliere openingsuren, voor de basisdienstverlening 
(ontlenen en inleveren) en dit met toepassing van de CORONA-maatregelen. De 
antenneposten blijven geopend, met uitzondering van de post in dienstencentrum 
Jonkhove te Aartrijke, die ook gesloten blijft voor de dienstverlening burgerzaken. ‘Silent 
places’ in de leeszaal van de hoofdbibliotheek blijft georganiseerd op afspraak. 
Het bezoek aan de archiefleeszaal van de Brouwerij blijft georganiseerd op afspraak, dit 
met toepassing van de CORONA-maatregelen. 
Verenigingen incl. jeugdhuiswerking of externen zoals particulieren, organisaties, 
samenwerkende partners...) kunnen opnieuw gebruik maken van de zaleninfrastructuur 
van de gemeente, uitgezonderd de zaleninfrastructuur van de dienstencentra, en dit 
vanaf 1 juli 2020. Klanten die reeds zalen reserveerden voor de komende periode worden 
geïnformeerd door het evenementenloket en worden gevraagd om de reservatie te 
herbevestigen alsook een plan van aanpak mbt toepassing van de CORONA-maatregelen 
vooraf voor te leggen; nieuwe reservaties van zalen of aanvragen van evenementen 
gebeuren steeds op voorleggen van een plan van Corona-aanpak aan het 
evenementenloket. 
Tot en met 31 augustus 2020 wordt, vanuit het standpunt van volksgezondheid, de 
organisatie van grootschalige evenementen op het grondgebied verboden; dit zijn 
evenementen waarop er menigtes aanwezig zijn en waarbij de social distancing 
maatregelen zeer moeilijk of niet gewaarborgd kunnen worden. 
Gidsenbeurten voor groepen van maximum 20 personen worden opnieuw toegestaan en 
dit met ingang van 1 juli 2020. 
 

5 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteiten – vzw New Ethics, p.a. de 
heer Davy De Schrooder, Spaarzaamheidstraat 34, 8400 Oostende, voor de locatie ’t 
Kasteel van Loppem, Steenbrugsestraat 26, 8210 Zedelgem op 30 juli 2021 tot en met 
1 augustus 2021 –  beslissing 

 Het college verleent een afwijking op geluid voor het evenement gamping  in het kasteel 
van Loppem op 30 juli 2021 tem 1 augustus 2021. 
 

6 Evenementen – Organisatie van het evenement Vegamping van 30 juli tot 1 augustus 
2021 in Kasteel van Loppem – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de organisatie van het 
evenement Vegamping van 30 juli tot 1 augustus 2021 op voorwaarde dat de algemene 
evenementenvoorwaarden en de richtlijnen van de betrokken diensten opgevolgd 
worden. Daarbovenop geeft het college de goedkeuring voor: het gebruik van de douches 
in de Strooien Hane volgens de geldende tarieven en reglementen en de organisatie van 
een camping op de terreinen in het park van Loppem. Het college van burgemeester en 
schepenen erkent het evenement niet binnen het reglement van de goede doelen en niet 
binnen het subsidiereglement voor grote socio-culturele evenementen van bovenlokaal 
belang. De vraag voor bijkomende steun voor de gederfde kosten voor de editie 2020 
door corona worden meegenomen naar een globale beslissing. De vraag voor steun voor 
editie 2021, en eventuele samenwerking, wordt verder bekeken door de betrokken 
diensten. Het college van burgemeester en schepenen geeft geen goedkeuring om 
materiaal te mogen gebruiken van de uitleendienst 
 

7 Financiën - Ontwerpjaarrekening 2019 - kennisgeving 
 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ontwerpjaarrekening 

2019. 
 



 

8 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten - Hosting digitale gids Vloethemveld, verborgen parel - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Hosting digitale gids Vloethemveld, verborgen 
parel" te gunnen aan Sharecom bvba. 
 

9 Jeugd – erkenning Zedelgems opvanginitiatief Kijkboerderij Pierlapont– beslissing 
 Het college van burgemeester en schepenen erkent Kijkboerderij De Pierlapont als 

Zedelgem opvanginitiatief van 9 juni 2020 tot en met 9 juni 2023 op voorwaarde dat ze 
aan de erkenningsvoorwaarden blijven voldoen. 
 

10 Jeugd - speelpleinwerking zomer 2020 - beslissing 
 Het college keurt de organisatie en kostenraming van de speelpleinwerking zomer 2020 

goed. 
 

11 Jeugd - SWAP zomer 2020 - beslissing 
 Het college keurt de organisatie SWAP tijdens de zomervakantie 2020 goed. 

 
12 Juridische dienst - Dossier diefstal Loppem - Hoger beroep aangetekend door 

tegenpartij - kennisname 
 Het college neemt kennis van het bericht van de raadsman, dat tegenpartij beroep heeft 

aangetekend tegen het vonnis van de correctionele rechtbank te Brugge d.d. 13 januari 
2020 in het diefstaldossier. 
 

13 Juridische zaken - DKO - Opstart - Preventiemaatregelen - kennisname 
 Het college neemt kennis van de preventiemaatregelen die DKO Torhout neemt in het 

kader van de opgelegde maatregelen tegen de strijd van Covid - 19, bij de heropstart van 
hun lessen vanaf 8 juni 2020. 
 

14 Juridische zaken - Dossier fietspad Oostkampsebaan - Aanstellen 
vastgoedtransacties en WVI - beslissing  

 Het college stelt dienst vastgoedtransacties en de WVI aan om de procedure voor 
minnelijke verwerving van gronden nodig tot realisatie van het fietspad langs de 
Oostkampsebaan op te starten. 
 

15 Juridische zaken - GDPR - Verwerkersovereenkomst met Easy post - Ontwerptekst - 
beslissing  

 Het college keurt de verwerkersovereenkomst in het kader van de GDPR regeling voor de 
verwerking van gegevens van aangetekende zendingen door Easy post goed. 
 

16 Juridische zaken - Terug naar fysieke raadszittingen conform de Coronamaatregelen  
- beslissing  

 Het college stelt voor dat vanaf juni 2020 de raadszittingen fysiek zullen worden 
georganiseerd in de culturele zaal van de Groene Meersen, met pers en publiek, met 
inachtname van de Corona-maatregelen en verplicht dragen van het mondmaskers bij 
het binnengaan en verlaten van de zaal. Aan de fractievoorzitters en collegeleden worden 
microfoons ter beschikking gesteld en gehuurd indien nodig. 
 

17 Milieu -  Den Doorn volkstuintjespark – aanpassen maatregelen - beslissing 
 Het college beslist om de maatregelen mbt het gebruik van het volkstuinpark den doorn 

bij te sturen conform de nieuwe veilligheidsmaatregelen. 
 
 
 



 

18 Milieu- lokale economie -Uitbreiden terrassen horeca zaken op het openbaar domein 
in corona periode - beslissing  

 Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om een terras van een 
horecazaak uit te breiden op openbaar domein als cumulatief voldaan is aan de 
vooropgestelde bepalingen. 
De regeling is uitsluitend van toepassing in een periode waarin corona beperkende 
maatregelen zijn opgelegd door de nationale veiligheidsraad en geldt tot nader order. 
De aanvraag gebeurt via het online loket van de gemeente Zedelgem voor innames 
openbaar domein. Er werd hiervoor een nieuw type inname openbaar domein gecreëerd 
onder de noemer ‘tijdelijk terras (n.a.v. Corona maatregelen)’ 
Deze werkwijze wordt continu opgevolgd en geëvalueerd, ze kan bijgestuurd worden bv 
op vlak van openingsuren. 
 

19 Personeel- Formatie woonwinkel- wijziging- beslissing 
 Het college is ermee akkoord om de uitbreiding van de functie van administratief 

medewerker woonwinkel uit te breiden van een halftijdse naar een voltijdse functie en 
deze wijziging aan de personeelsformatie aan de gemeenteraad voor te leggen. 
 

20 Personeel- Vacantverklaren van de functie van hoofdparkwachter bij bevordering- 
beslissing 

 Het college beslist om een voltijdse betrekking van hoofdparkwachter (niveau C1-C3) in 
contractueel verband open te verklaren en in te vullen via een bevorderingsprocedure. 
 

21 Personeel- Vacantverklaring van de functie van projectcoördinator erfgoed en 
archief bij aanwerving - beslissing 

 Het college verklaart de functie van projectcoördinator erfgoed en archief vacant en zal 
deze functie invullen via een aanwervingsprocedure. 
 

22 Secretariaat - Kerkfabriek Sint-Eligius - algemeen toezicht 
 Het college neemt in het kader van het algemeen toezicht op de kerkfabrieken kennis van 

de lijst met besluiten van de kerkraad Sint-Eligius van 14 december 2019 en 15 februari 
2020.  Er zijn geen opmerkingen. 
 

23 Vloethemveld - Inrichting Kamphuis - Voorbereidende werken 
 Het college neemt kennis van de noodzaak om de voorbereidende werken door de dienst 

gebouwen op korte termijn op te starten en gaat principieel akkoord om de werken op te 
starten mits toestemming van ANB op basis van een plaatsbeschrijving met overzicht van 
de uit te voeren werken. De werken mogen geen impact hebben op de herstelwerken 
i.k.v. het vochtprobleem. 
 

24 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 
 Het college bespreekt het punt. 

 
25 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 
 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 
26 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 
 Het college keurt de notulen goed van de vorige vergadering. 

 
27 Corona-maatregelen - Relanceplan - bespreking 
 Het college bespreekt het ontwerp van relanceplan dat vervolgens met de 

fractievoorzitters overlegd zal worden op 16 juni as. 
 

 


