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1 Burgerzaken - Ambtshalve schrapping - beslissing 

 Het college beslist dat elf burgers van ambtswege van het bevolkingsregister van de 

gemeente Zedelgem worden afgevoerd. 

 

2 Cultuur – Toerisme – heropening doolhof in coronatijden – beslissing 

 Het college beslist dat het doolhof opent op 1 juli 2020 mits toepassing van de geldende 

CORONA-maatregelen en onder volgende voorwaarden: 

Opening op 1 juli 2020 met jobstudenten om continuïteit te garanderen en met 

handhaving van de normale openingsuren (13u – 18u00 van dinsdag tot en met zondag – 

geen extra bezoeken op aanvraag). 

Verplichte reservering online of via het onthaal door groepen en gezinnen, maximum 1 

groep (maximum 50 personen) tegelijk of maximum 3 gezinnen tegelijk (maximum 10 

personen per gezin, inclusief kinderen). 

We werken met tijdslots : 1 uur per bezoek en marge van 15 minuten wisseltijd tussen elk 

blok (eventueel begeleiden naar de uitgang, consumptie verkopen, afrekening) – kruisen 

van mensen wordt beperkt. 

De richtlijnen worden bij reservatie al een eerste keer gecommuniceerd : kom op tijd, 

hygiënemaatregelen, betaal met bancontact, niet ter plaatse consumeren. 

Indien geen reservering en er is nog plaats, kan men ter plaatse reserveren voor het 

volgende blok mits achterlaten van gegevens 

Veiligheidsmaatregelen 

 

3 Evenementen – Organisatie van het initiatief “de stoel” door Feestcomité Loppem in 

juli en augustus 2020 – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het initiatief “de stoel” in 

juli en augustus 2020, georganiseerd door Feestcomité Loppem. Dit initiatief kan 

doorgaan op voorwaarde dat de algemene evenementenvoorwaarden, de richtlijnen van 

de betrokken diensten en de maatregelen omtrent het voorkomen van de verspreiding 

van Covid-19 worden opgevolgd en onder voorbehoud van eventuele nieuwe richtlijnen 

van de federale overheid of de gemeente. Het college vraagt de vereniging om lokale 

handelaars aan te spreken om prijzen aan te kopen en om dit initiatief mee te nemen in 

kader van de subsidiëring door de provincie van het door de gemeente ingediend 

voorstel voor de campagne "Ik zomer West-Vlaams. Het college van burgemeester en 

schepenen stemt in met het schenken van 400 balpennen. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt de vraag voor steun voor de 

vereniging inzake de gederfde inkomsten en tevergeefs gemaakte uitgaven omwille van 

de coronacrisis mee naar een globale beslissing. 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 16 juni 2020 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

 

4 Financiën – Gemeentebelastingen – Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier 

belasting op het weghalen van afvalstoffen – Aanslagjaar 2019 – Generatie 1 - 

beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier, betreffende de belasting op 

het weghalen van afvalstoffen, vast en verklaart het kohier, bestaande uit 1 artikel, 

uitvoerbaar voor een totaal bedrag van 340,00 EUR. 

 

5 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop divers klein materieel groendienst - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Aankoop divers klein materieel groendienst" te 

gunnen aan M. Verbeke &amp; Zn bvba. 

 

6 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop divers oplaadbaar klein materieel groendienst - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Aankoop divers oplaadbaar klein materieel 

groendienst" te gunnen aan Vermeersch-Deconinck nv. 

 

7 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop drukwerk cultuurseizoen 2020-2021 - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Aankoop drukwerk cultuurseizoen 2020-2021" te 

gunnen aan KIXX bvba. 

 

8 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop uitleenmateriaal technische dienst - Perceel 2 - Goedkeuring 

verrekening - beslissing 

 Het college stelt voor om de verrekening voor de opdracht "Aankoop uitleenmateriaal 

technische dienst - Perceel 2", gegund aan Metafox nv, goed te keuren. 

 

9 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Huur software 3P voor beheer overheids- en werkopdrachten - Extra 

licentie - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Huur software 3P voor beheer overheids- en 

werkopdrachten - Extra licentie" te gunnen aan 3P. 

 

10 Jeugd - JMA schooljaar 2020-2021 - beslissing 

 Het college gaat akkoord met de organisatie van schooljaar 2020-2021 en beslist om niet 

te voorzien in een compensatie voor de coronaperiode aangezien er alternatieve lessen 

werden voorzien. 

 

11 Juridische zaken - Aankoop om veiligheidsredenen - Hoekhuis - bespreking  

 Het college bespreekt de eventuele aankoop van een hoekhuis omwille van 

verkeersveiligheidsredenen en wil de haalbaarheid van een bod van 190.000 euro 

onderzoeken. 

 

12 Milieu – Ondernemersloket – Aanvraag om een tijdelijke Pop-up zomerbar in te 

richten in de bestaande loods en tuin - beslissing  

 Het college beslist om een tijdelijke pop up zomerbar goed te keuren 



 

 

13 Milieu - ondernemersloket - Vergadering met winkeliers en handelaars op 11 juni 

2020 - kennisgeving 

 Het college neemt kennis van de vergadering met winkeliers en handelaars op 11 juni 

2020 en neemt geen standpunten in. De adviezen van de betrokken dienst worden 

geagendeerd op een volgend college. 

 

14 Openbare werken - Verkaveling langs de Bosserijstraat 1– goedkeuring 

uitvoeringsdossier - beslissing 

 Het college geeft goedkeuring op het uitvoeringsdossier in de Bosserijstraat 1 

 

15 Personeel- Vacant verklaren van de functie van bestuurder veegmachine- beslissing 

 De functie van een arbeider/bestuurder veegmachine wordt vacant verklaart om in te 

vullen via een procedure van interne personeelsmobiliteit. 

 

16 Secretariaat – Intercommunales – Fusie tussen cvba Vivendo en cvba Brugse 

Maatschappij voor Huisvesting – kennisgeving 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van Vivendo dd. 

08 juni 2020 mbt de fusie tussen cvba Vivendo en cvba Brugse Maatschappij voor 

Huisvesting. 

 

17 Secretariaat - Verzekeringen – Vrachtwagen Volvo GMF186 - Vernietiging polis - 

beslissing 

 Het college beslist om het bijvoegsel nr. 011 aan de polis nr. 1/212/19014135/00 van 

Ethias voor de vernietiging van de autoverzekering van de vrachtwagen Volvo met 

nummerplaat GMF186 goed te keuren. 

 

18 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

19 Secretariaat - Gemeenteraad - agenda 

 Het college vraagt aan de voorzitter om de voorgestelde agendapunten op te nemen op 

de zitting van de gemeenteraad van 25 juni 2020. 

 

20 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

21 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen goed van de vorige vergadering. 

 

22 Milieu - lokale economie - Uitbreiden terrassen horeca zaken op het openbaar 

domein in corona periode – opvolgende beslissing  

 Het college van burgemeester en schepenen verduidelijkt dat de op 9 juni 2020 genomen 

collegebeslissing “Uitbreiden terrassen horeca zaken op het openbaar domein in corona 

periode” slechts principieel de algemene voorwaarden schetst waaronder er tijdelijke 

terrasvergunningen kunnen worden verleend, zodat elke individuele aanvraag nog een 

afzonderlijke toelating dient te bekomen. 

 

 



 

23 Aanvraag tot het plaatsen van een tijdelijk terras in toepassing van de van kracht 

zijnde Corona maatregelen 

 Er wordt toelating gegeven tot het plaatsen van een tijdelijk terras. 

 

24 Aanvraag tot het plaatsen van een tijdelijk terras in toepassing van de van kracht 

zijnde Corona maatregelen 

 Er wordt toelating gegeven tot het plaatsen van een tijdelijk terras. 

 

25 Aanvraag tot het plaatsen van een tijdelijk terras in toepassing van de van kracht 

zijnde Corona maatregelen 

 Er wordt toelating gegeven tot het plaatsen van een tijdelijk terras. 

 

26 Aanvraag tot het plaatsen van een tijdelijk terras in toepassing van de van kracht 

zijnde Corona maatregelen 

 Er wordt toelating gegeven tot het plaatsen van een tijdelijk terras. 

 

27 Aanvraag tot het plaatsen van een tijdelijk terras in toepassing van de van kracht 

zijnde Corona maatregelen 

 Er wordt toelating gegeven tot het plaatsen van een tijdelijk terras. 

 

 


