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1 Archief – Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Raakvlak: Beleidsplan 2021-

2026 – beslissing 

 Het college keurt het beleidsplan 2021-2026 van de Intergemeentelijke Onroerend 

Erfgoeddienst Raakvlak goed en gaat akkoord dit ter formele goedkeuring voor te leggen 

aan de gemeenteraad van 27 augustus 2020. 

 

2 Communicatie - annulering zingen v/h Te Deum n.a.v. Nationale Feestdag 2020 - 

Kennisneming 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt er kennis van dat het zingen van het 

Te Deum in Zedelgem n.a.v. De Nationale Feestdag op 21/07/2020 dit jaar niet doorgaat 

omwille van de corona-crisis, de organisatie van deze plechtigheid wordt geannuleerd. 

 

3 Communicatie - Subsidiëring vaderlandslievende evenementen en activiteiten: 

beleidskader en concrete invulling - Beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het nieuwe 

subsidiëringskader voor de vaderlandslievende verenigingen, evenementen en 

plechtigheden en de concrete invulling ervan. 

 

4 Communicatie - visie en standpunt omtrent het aanwenden van commerciële 

content in het gemeentelijke informatieblad Zedelgem Magazine - Bespreking 

 Het college van burgemeester en schepenen bespreekt visie en standpunt omtrent het 

opnemen van commerciële content in het gemeentelijke informatieblad Zedelgem 

Magazine of het aanwenden van een katern hiervoor toegevoegd in het magazine. Het 

college is van oordeel dat het gemeentelijke infoblad hiervoor niet aangewend kan 

worden. 

 

5 Evenementen – Aanvraag van Chiro Aartrijke voor inleefweek van 5 tot 19 juli 2020 

met de leiding – plaatsen tenten – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de leiding van Chiro 

Aartrijke om in tenten te overnachten aan hun lokalen, Aartrijksestraat 59 te Aartrijke, 

voor een inleefweek van 5 tot 19 juli 2020 mits de opgelegde voorwaarden worden 

gerespecteerd. 

 

 

 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 23 juni 2020 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

6 Financiën - Gemeentebelastingen - Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier - 

Belasting op het parkeren in een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone) of op 

een openbare weg met blauwe zone reglementering van motorvoertuigen - 

Aanslagjaar 2020 - Generatie 1 - beslissing 

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

gemeentebelasting op het parkeren in een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone) 

of op een openbare weg met blauwe zone reglementering van motorvoertuigen, vast en 

verklaart het kohier, bestaande uit 8 artikelen, uitvoerbaar voor een totaal bedrag van 

280,00 EUR. 

 

7 Financiën - Rapportering budgethouderschap 1/2020 – kennisgeving 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de rapportering 

budgethouderschap 1/2020. 

 

8 Financiën – Staat van onwaarden ‘Belasting kohier belasting op het weghalen van 

afvalstoffen’ – Aanslagjaar 2019 – Generatie 1 - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stelt de staat van oninbare belastingen – 

belasting op het weghalen van afvalstoffen – aanslagjaar 2019 - vast voor een bedrag van 

340,00 EUR. 

 

9 Jeugd - speelpleinwerking zomer 2020 - opvang 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om de opvanguren zoals voorheen 

van toepassing te behouden (van 7 tot 8u en van 17 tot 18u) en over te gaan tot de 

aanwerving van 4 extra jobstudenten. De extra kost hiervoor wordt aangewend uit de 

middelen van het noodfonds dat de Vlaamse overheid aan de gemeenten toekent. 

 

10 Juridische zaken - Bouwproject Sint Maarten Loppem - Standpunt schoolbestuur 

betreffende de financieringsovereenkomst - bespreking  

 Het college neemt kennis van de e-mail d.d. 16 juni 2020 van de school Sint Maarten met 

bijlage en bespreekt het dossier. 

 

11 Milieu –  Aanvragen subsidie kleine landschapselementen – beslissing 

 Het college neemt kennis van de ingediende subsidieaanvragen voor kleine 

landschapselementen waarvan 12 dossiers volledig zijn en voldoen aan de voorwaarden. 

 

12 Milieu – Aanvraag subsidie herbruikbare luiers - beslissing 

 Het college neemt kennis van de ingediende subsidieaanvragen voor herbruikbare luiers. 

 

13 Milieu – Aanvragen subsidie aanleg van eigen waterbevooradingsinstallatie - 

beslissing 

 Het college neemt kennis van de ingediende subsidieaanvraag voor aanleg van eigen 

waterbevoorradingsinstallatie die volledig is en voldoet aan de subsidievoorwaarden. 

 

14 Milieu - Week van de duurzame gemeente - bespreking   

 Het college bespreekt de deelname aan de week van de duurzame gemeente en speelt in 

op het voorstel van de sociale dienst om een project uit te werken. De vraag van het 

college aan de sociale dienst om een projectvoorstel voor te leggen aan het college. 

 

15 Milieu - Zwerfvuilacties in nasleep van de coronacrisis – beslissing 

 Het college van Burgemeester en Schepenen keurt de aanpak van zwerfvuilacties in 

nasleep van de coronacrisis goed 



 

 

16 Openbare werken – heropstart kermissen in gevolge covid-19 - beslissing 

 Het college volgt de maatregelen van de nationale veiligheidsraad om de kermissen vanaf 

1 augustus terug toe te laten onder voorbehoud van passend binnen de beslissingen van 

de nationale veiligheidsraad en met toepassing van de voorzorgsmaatregelen CORONA. 

De gemeente organiseert geen openingsreceptie. 

 

17 Openbare werken - Raamovereenkomst structureel onderhoud asfaltwegen - 

Goedkeuring deelopdracht 5- beslissing 

 Het college geeft goedkeuring over de toewijzing van de deelopdracht 5 van het 

Raamcontract voor structureel onderhoud van asfaltwegen aan nv Raf De Vriese 

 

18 Openbare Werken – Verkaveling in de Faliestraat 6– afleveren 

verkoopbaarheidsattest - beslissing 

 Het college geeft goedkeuring op het afleveren van het verkoopbaarheidsattest voor de 

verkaveling in de Faliestraat 6 

 

19 Personeel- Aanwerving van  een halftijds deskundige toerisme- beslissing 

 Het college beslist om de halftijdse functie van deskundige toerisme (niveau B1-B3) in 

contractueel verband (halftijds) opnieuw in te vullen via een reguliere 

aanwervingsprocedure ingeval er intern geen kandidaten zijn die geïnteresseerd zijn en 

aan de voorwaarden voor interne mobiliteit of bevordering voldoen. 

 

20 Personeel- Vacantverklaring van de functie van HR-deskundige (halftijds) bij 

aanwerving - beslissing 

 Het college beslist om de functie van een deskundige HR (niveau B1-B3) in contractueel 

verband (halftijds) open te verklaren en in te vullen via een aanwervingsprocedure. 

 

21 Secretariaat - Kerkfabriek Sint-Laurentius - 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-Laurentius van 03 maart 2020. Er zijn geen 

opmerkingen. 

 

22 Secretariaat - Kerkfabriek Sint-Martinus - 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-Martinus Loppem van 12 juni 2020. Er zijn geen 

opmerkingen. 

 

23 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

24 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

25 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


