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1 Archief – Vaderlandslievende plechtigheden – Comité Zevenkerken – Toelage 2020 – 

beslissing 

 Het college beslist aan het Comité Zevenkerke, de jaarlijkse subsidie toe te kennen. 

 

2 Communicatie - Inhoud Zedelgem Magazine editie oktober 2020 - Kennisneming 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de inhoud van Zedelgem 

magazine editie oktober 2020. 

 

3 Evenementen – Organisatie van het evenement “Kermisdiesendag” op 6 oktober 

2020 door VZW Kaboem,  Gezinsbond Veldegem en Corneliuscomité – beslissing 

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

evenement “Kermisdiesendag” op 6 oktober 2020 door VZW Kaboem, Gezinsbond 

Veldegem en Corneliuscomité in de Vrije Basisschool De Stapsteen in Veldegem. Dit 

initiatief kan doorgaan op voorwaarde dat de algemene evenementenvoorwaarden, het 

algemeen politiereglement en de richtlijnen van de betrokken diensten 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. Het college van 

burgemeester en schepen vraagt aan de organisator om de bijkomende maatregelen 

inzake het coronavirus op te volgen. 

 

4 Financiën - CREAT Service Centrum - Aankoop persoonlijke beschermingsmiddelen 

en bedrijfskledij - Raamovereenkomst - Goedkeuring deelname - beslissing 

 Het college beslist om de deelname aan de raamovereenkomst "Aankoop persoonlijke 

beschermingsmiddelen en bedrijfskledij" van CREAT Service Centrum met levering door 

Prosafco nv goed te keuren. 

 

5 Milieu – Subsidies nestgelegenheid voor zwaluwen – beslissing 

 Het college neemt kennis van de ingediende subsidieaanvragen rond zwaluwnesten. 

 

6 Mondiaal - Deelname aan campagne Internationale Dag van de Vrede op 21 

september - beslissing  

 Het college beslist om vanaf 2020 deel te nemen aan de Internationale Dag van de Vrede. 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 15 september 2020 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

7 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten - Aanleg garagestraatje in verkaveling De Lane - Goedkeuring gunning - 

beslissing 

 Het college gaat akkoord met de gunning van het garagestraatje in de verkaveling De lane 

aan Donck Grondwerken bv. 

 

8 Openbare Werken – Verkaveling in de Boudewijn Hapkenstraat op naam van 

Demuynck bouw – Afleveren verkoopbaarheidsattest - beslissing 

 Het college beslist om het verkoopbaarheidsattest voor de verkaveling aan de Boudewijn 

Hapkenstraat af te leveren. 

 

9 Openbare werken - Verkaveling langs Engelstraat en de Louis Tallierstraat – 

goedkeuring uitvoeringsdossier en bepaling borg - beslissing 

 Het college gaat akkoord met het uitvoeringsdossier voor de verkaveling aan de 

Engelstraat en de Louis Tallierstraat 

 

10 Openbare werken – Verkaveling op naam van Novus Projects nv voor gronden aan de 

Loppemsestraat – fase 1 – voorlopige oplevering en gedeeltelijke vrijgave borg – 

beslissing 

 Het college beslist om de reeds uitgevoerde werken in de verkaveling aan de 

Loppemsestraat voorlopig op te leveren en de borg voor de reeds uitgevoerde werken vrij 

te geven 

 

11 Personeel - Verhoging bijdrage pensioenpijler - bespreking 

 Het college bespreekt een verhoging van de bijdrage 2de pensioenpijler ifv een mogelijke 

korting op de responsabiliseringsbijdragen. 

 

12 Vloethemveld - Startsubsidie - beslissing 

 Het college beslist dat een startsubsidie van 5.000 EUR wordt toegekend aan 

Vloethemveld VZW, waarvan 40% , namelijk 2.000 EUR teruggevorderd zal worden bij de 

gemeente Jabbeke conform de statuten van de interlokale vereniging. 

 

13 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

14 Secretariaat - Gemeenteraad - agenda 

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

de zitting van de gemeenteraad van 24 september 2020. 

 

15 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

16 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


