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

zijnde Corona maatregelen - beslissing 

 Het college beslist een uitbreiding toe te staan op de voorgaande goedkeuring vanaf 14 

augustus 2020 tot en met 16 augustus 2020. 

- Het terras mag maximaal 15 meter breed worden en tussen de tafels worden de 

voorgeschreven minimum breedtes toegepast. 

- Er wordt een minimale obstakelvrije zone voor voetgangers van 1.20 meter voorzien. 

 

2 Burgerzaken - Begraafplaatsen - Aanvraag voortijdige beëindiging grafconcessie op 

de begraafplaats van Veldegem - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de aanvraag tot 

voortijdige beëindiging van een grafconcessie op de begraafplaats van Veldegem. 

 

3 Evenementen - Onthaal - Wijkbbq en Speelstraat Frederik Moddestraat op 22 

augustus 2020 - beslissing 

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

buurtfeest en de speelstraat in de Frederik Moddestraat op 22 augustus 2020. Dit initiatief 

kan doorgaan mits voorlegging aan het College van een grondplan inzake de plaatsing 

van de tafels en mits toepassing van de maatregelen en richtlijnen CORONA. Daarnaast 

moeten de organisatoren de gemeente de namen van de ingeschrevenen vooraf 

doormailen en moeten zij ook vooraf concreet aangeven wat de aanpak is in regenweer. 

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

125 EUR na het plaatsvinden van de activiteiten voor zover voldaan werd aan alle 

voorwaarden conform de geldende reglementen. Zoals opgenomen in het relanceplan 

stelt de gemeenten Zedelgembonnen ter waarde van 125 euro ter beschikking. De 

organisator kan de bonnen ophalen aan het onthaal tijdens de openingsuren van het 

gemeentehuis. 

 

4 Financiën - Alternatief voor huidig personeelsfeest - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord dat het personeelsfeest per site 

wordt georganiseerd.  

Het maximaal te besteden budget voor catering (excl. drank) bedraagt 25 

euro/deelnemende medewerker. 

 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 4 augustus 2020 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

5 Mobiliteit – Opgelegde lasten in het kader van de aanvraag tot het bouwen van 30 

garageboxen in de zijstraat van de Ossebilkstraat  –beslissing 

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

6 Mobiliteit – Toestaan belasting op ontbrekende parkeerplaats in de Stationsstraat 

20 te Loppem – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen geeft de goedkeuring tot het innen van de 

belasting op ontbrekende parkeerplaats voor het dossier van de Stationsstraat 20 in 

Loppem. 

 

7 Personeel - Uitzendarbeid - beslissing 

 Het College geeft toestemming voor de aanwerving van een groenarbeider via 

interimarbeid en kiest voor de formule dat het interimkantoor werkgever is. 

 

8 Secretariaat - Raad van bestuur Zorg en Welzijn vzw d.d. 04 maart 2020 - kennisname 

 Het college neemt kennis van de besluiten van de zitting van de Raad van Bestuur van 

Zorg en Welzijn vzw dd. 04 maart 2020. 

 

9 Secretariaat - Verslag algemene vergadering van Zorg en Welzijn Zedelgem vzw op 

04 december 2019 - kennisgeving 

 Het college neemt kennis van het verslag van de algemene vergadering van Zorg en 

Welzijn vzw dd. 04 december 2019. 

 

10 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

11 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

12 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

13 Mobiliteit – Aanvraag tot het organiseren van twee optredens in de pop-up bar ‘Bar 

Madam’ op 7 en 9 augustus 2020 – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen geeft geen goedkeuring tot het organiseren 

van de twee evenementen in de pop-up bar ‘Bar Madam’ 

 

 


