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1 Algemeen directeur - Voortgang projecten - Rapportage - kennisname 

 Het college neemt kennis van de rapportage van de voortgang van de projecten waarover 

zij periodiek wenst gerapporteerd te worden. 

 

2 Burgerzaken - Grondvergunningen - beslissing  

 Het college beslist dat de lijst met de aangevraagde concessies op de begraafplaatsen 

wordt goedgekeurd. 

 

3 Covid-19 virus - evenementen zomer 2020 - bespreking 

 Het College bespreekt dit punt. 

 

4 Cultuur - Oven Elefteria (Groene Meersen) - beslissing 

 Het college beslist dat de huidige oven tot nader order buiten gebruik blijft. Elefteria kan 

het initiatief nemen om een plaatsbezoek te organiseren in aanwezigheid van firma 

Herdec en Vertronics om de problemen met de werking van de huidige oven te 

(her)bekijken. 

Indien aanpassingen aan de werking van de huidige oven mogelijk blijken, kan de firma 

Vertronics hiervoor de nodige raming(en) opmaken en dit op vraag van de vereniging. 

Principe is dat de vereniging zelf voor de herstellingskost dient in te staan. De huidige 

oven blijft buiten gebruik tot eventuele aanpassingen gefinaliseerd zijn en de firma 

Vertronics het veilig gebruik van de oven goedkeurt. De eventuele aanpassingen zijn er 

enkel om de huidige oven opnieuw in gebruik te stellen om keramiek te bakken. Glazuren 

van de gebakken werken blijft ten allen tijde niet mogelijk en verboden.   Indien 

aanpassingen aan de werking van de huidige oven niet mogelijk blijken of als de 

vereniging hier niet in wil investeren, zal de huidige oven worden verwijderd. De 

installatie van een nieuwe keramiekoven wordt niet voorzien. 

 

5 Cultuur –Relanceplan: werkingssubsidies werkjaar 2020 - beslissing 

 Het college keurt, in het kader van het relanceplan van de gemeente Zedelgem, de 

berekening en uitbetaling van de werkingssubsidies voor het werkjaar 2020 voor de 

cultuurverenigingen goed, voor een totaalbedrag van 38.449,68 EUR. 

 

6 Evenementen – Aanpak Leeuwbier in kader van Buurtfeesten – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stemt in om met onmiddellijke ingang de 

huidige werkwijze te wijzigen: organisatoren van een (wijk)kermis of buurtfeest mogen na 

toelating van de dienst evenementen hun bak bier rechtstreeks ophalen bij de lokale 
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brouwer. De brouwer bezorgt de factuur aan de financiële dienst. De betrokken diensten 

doen het nodige om deze procedure op punt te zetten. 

 

7 Evenementen - Onthaal - Wijkbbq & Speelstraat Frederik Moddestraat op 22 

augustus 2020 - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen schort de beslissing voor de organisatie van 

het buurtfeest en de speelstraat in de Frederik Moddestraat op 22 augustus 2020 op en dit 

afwachting van de verheldering van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van 

27 juli 2020. 

 

8 Evenementen – Organisatie van het evenement “Pop-up ABC” op 22 en 23 augustus 

2020 door Gezinsbond en Landelijke Gilde Aartrijke – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de organisatie van het 

evenement “Pop-up ABC” op 22 en 23 augustus 2020 door Gezinsbond en Landelijke Gilde 

Aartrijke. Dit initiatief kan, onder voorbehoud van eventuele nieuwe richtlijnen van de 

federale overheid of de gemeente, doorgaan op voorwaarde dat de algemene 

evenementenvoorwaarden, de richtlijnen van de betrokken diensten én de maatregelen 

omtrent het voorkomen van de verdere verspreiding van het coronavirus worden 

opgevolgd. Het college van burgemeester en schepen vraagt aan de organisator om de 

bijkomende maatregelen inzake het coronavirus op te volgen. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om in tenten te 

overnachten mits de volgende voorwaarden worden gerespecteerd: 

- de tenten moeten op voldoende en veilige afstand van elkaar staan 

- open vuren (zoals bbq en kookvuur) moeten op minimum 6 meter afstand van de 

slaaptenten geplaatst worden, met de nodige blusapparatuur in de nabijheid 

- er moet een toegangsweg van 4 meter voor de veiligheidsdiensten zijn 

- er is een lijst met namen van aanwezige deelnemers ter beschikking voor de 

veiligheidsdiensten 

 

9 Evenementen – Organisatie van het wielerwedstrijd AG Driedaagse Brugge-De Panne 

op 20 oktober 2020 door KVC Panne Sportief vzw – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de organisatie van de 

wielerwedstrijd AG Driedaagse Brugge-De Panne op 20 oktober 2020 door KVC Panne 

Sportief vzw. Dit initiatief kan doorgaan op voorwaarde dat de algemene 

evenementenvoorwaarden, het algemeen politiereglement en de richtlijnen van de 

veiligheidsdiensten opgevolgd worden. Dit initiatief kan doorgaan mits de maatregelen 

omtrent het voorkomen van de verdere verspreiding van het coronavirus worden 

opgevolgd en onder voorbehoud van eventuele nieuwe richtlijnen van de federale 

overheid of de gemeente. 

 

10 Evenementen – Uitbetaling subsidies diverse evenementen – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stemt in met uitbetaling van de voorziene 

subsidies voor volgende evenementen: Carnaval Veldegem, Statie Kermesse, Grote 

kermis Veldegem, Zilleghem folk, Batjes Zedelgem, Kermis Loppem, Corneliusfeesten 

Veldegem en Kermis Aartrijke. Het totaalbedrag bedraagt 25.497 euro. Halloween 

Aartrijke kan rekenen op een subsidie indien het programma effectief doorgaat of 

alternatieve activiteiten worden voorzien. 

 

 

 



 

11 Financiën - CREAT Aankoopcentrale - Raamovereenkomst - Beheer en optimalisatie 

van technische installaties: HVAC, elektriciteit en sanitair - Goedkeuring uitbreiding - 

beslissing 

 Het college stelt voor om de uitbreiding van de opdracht "Raamovereenkomst - Beheer 

en optimalisatie van technische installaties: HVAC, elektriciteit en sanitair" van CREAT 

Aankoopcentrale met uitvoering door Cofely Services nv goed te keuren. 

 

12 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop drukwerk diverse activiteiten gemeente en OCMW - Seizoen 

2020-2021 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning – beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Aankoop drukwerk diverse activiteiten gemeente 

en OCMW - Seizoen 2020-2021" te gunnen aan Euro Design. 

 

13 Financiën - Vervroegde herziening van de schuld - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel van Belfius 

Bank N.V. om twee kredieten om te zetten naar een vaste rentevoet tot 31/12/2021. Ze 

verklaren zich ook akkoord met de clausule inzake de verbrekingsvergoeding. 

Aan de financieel directeur wordt machtiging verleend om de definitieve 

rentevoorwaarden vast te leggen. 

 

14 Milieu – Aanvraag subsidie herbruikbare luiers - beslissing 

 Het college neemt kennis van de ingediende subsidieaanvraag voor herbruikbare luiers 

die volledig is en voldoet aan de voorwaarden. 

 

15 Milieu – Aanvragen subsidie aanleg van eigen waterbevooradingsinstallatie - 

beslissing 

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

waterbevoorradingsinstallatie die volledig zijn en voldoen aan alle voorwaarden. 

 

16 Milieu – Subsidieaanvragen energiebesparing en hernieuwbare energie - beslissing 

 Het college neemt kennis van de ingediende subsidieaanvragen voor energiebesparing en 

hernieuwbare energie die volledig zijn en voldoen aan alle voorwaarden. 

 

17 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten - Aanleg garagestraatje in verkaveling De Lane - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze - beslissing 

 Het college keurt het lastenboek en de wijze van gunnen voor aanleg van het 

garagestraatje in de verkaveling De Lane goed 

 

18 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten – Asfaltverharding Hoogveld - Goedkeuring uitbreiding 1: Boutensdreef- 

beslissing 

 Het college beslist om de vernieuwing van het asfalt in de Boutensdreef goed te keuren 

als Uitbreidingsopdracht van Hoogveld conform delastvoorwaarden goedgekeurd in 

zitting van de gemeenteraad van 24/05/2019 

 

19 Openbare werken – Verkaveling op naam van Immo Danneels in de Karel Van 

Eeckestraat – voorlopige oplevering en vrijgave borg inrit garagestraatje – beslissing 

 Het college geeft goedkeuring op de oplevering van de reeds uitgevoerde werken door de 

verkavelaar in de Karel Van Eeckestraat 

 



 

20 Personeel - Sectoraal akkoord 2020 - bespreking 

  Het college zal aan de gemeenteraad voorstellen om 

- de bijdrage voor de 2de pensioenpijler voor het contractueel personeel te verhogen van 

2% naar 2,5% en dit met ingang van 1 januari 2020 

- de maaltijdcheques vanaf 1 juli 2020 te verhogen van 6 naar 8 euro 

- in 2020 aan alle personeelsleden die in dienst zijn op 1 juli 2020 en minstens een 

arbeidsdag hadden in 2020  een zedelgemse Cadeaubon te geven voor het bedrag van 

100 euro, dit enkel op voorwaarde dat het geven van de Zedelgemse cadeaubon rsz en 

fiscaal vrijgesteld kan gebeuren. Indien dit niet kan, dan zal in plaats van een 

Zedelgembon een ecocheque ter waarde van 100 euro worden gegeven. 

 

21 Personeel - Vacantverkaren van de functie van arbeider wegenwerken - beslissing 

 Het college verklaart een functie van arbeider wegenwerken vacant om in te vullen via 

een aanwervingsprocedure. 

 

22 Personeel - Vacantverklaren van de functie van een arbeider groendienst - beslissing 

 Het college verklaart een functie voor arbeider groendienst vacant om in te vullen via een 

aanwervingsprocedure. 

 

23 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 25 april 2020. Er zijn geen 

opmerkingen. 

 

24 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 09 juni 2020. Er zijn geen 

opmerkingen. 

 

25 Secretariaat – Verzekering tegen brand en aanverwante gevaren gemeentehuis 

Zedelgem – Uitbreiding polis – beslissing 

 Het college keurt het bijvoegsel nr. 004 aan de polis nr. 38.135.475 goed. 

 

26 Sport - Ontwikkeling masterplan Groene Meersen - bespreking 

 Het college bespreekt de voorstellen van de administratie betreffende het masterplan 

Groene Meersen. 

 

27 Sport - Openingsuren zwembad - augustus - beslissing 

 Het college stemt in om het zwembad in de maand augustus op maandag-, dinsdag-, 

donderdag-, en vrijdagmiddag extra te openen voor het publiek. 

Het college neemt kennis dat de redders, in functie van de corona richtlijnen, slechts 

beperkte reanimatie (enkel hartmassage) kunnen geven totdat de hulpdiensten ter 

plaatse zijn. 

 

28 Welzijn – Senioren – Relanceplan: werkingssubsidies werkjaar 2020 - beslissing 

 Het college keurt, in het kader van het relanceplan van de gemeente Zedelgem, de 

berekening en uitbetaling van de werkingssubsidies voor het werkjaar 2020 voor de 

seniorenverenigingen goed, voor een totaalbedrag van 14.999,50 EUR. 

 

 



 

29 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

30 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

31 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen goed van de vorige vergadering. 

 

32 Evenementen - Wielerwedstrijd Grote Wedstrijd Loppem op 15 augustus 2020 - 

aflassing - beslissing 

 Het college verbiedt de organisatie van dit evenement. 

 

 


