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1 Cultuur – Cultuurraad 22 september 2020 – kennisgeving verslag 

 Het college neemt kennis van het verslag van de cultuurraad van 22 september 2020 en 

vraagt de dienst, in overleg met de cultuurraad, de voorgestelde initiatieven verder uit te 

werken en het college hierover te informeren. 

 

2 Cultuur – Erkenning socio-culturele verenigingen: Zedelgem Quizt – beslissing 

 Het college beslist haar beslissing van 31 maart 2020 niet aan te passen waardoor de 

vereniging Zedelgem Quizt blijvend niet erkend wordt als culturele vereniging. 

 

3 Cultuur – Ginter Raad van Bestuur 2 september 2020 - kennisgeving 

 Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering Raad van Bestuur van Ginter 

van 2 september 2020. 

 

4 Cultuur - Organisatie kunstenaar in de kijker: Aukje Goethals - beslissing 

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

tentoonstelling Kunstenaar in de kijker: Aukje Goethals. De tentoonstelling zal 

plaatsvinden in Jonkhove in Aartrijke van 19 november t.e.m. 19 januari. 

 

5 Cultuur – Vraag berging fanfare Hoger Op te Aartrijke – Beslissing 

 Het college beslist kleedkamer 6 in de sportzaal Jonkhove in te richten als berging voor 

de fanfare Hoger Op uit Aartrijke en de kosten hiervoor ten laste van de gemeente te 

nemen. Na de nodige werken (plaatsen gyproc-wand), kan deze door de fanfare in 

gebruik worden genomen. Ofwel de locatie van de gewezen voedselbank in Aartrijke als 

tijdelijke oplossing voor te stellen. 

 

6 Cultuur – Vraag Zilleghem Folk bijkomende subsidies – Beslissing 

 Het college beslist negatief over de vraag Zilleghem Folk extra subsidies toe te kennen 

bovenop de reeds bestaande en verhoogde jaarlijkse subsidie van 7.500 euro, die het 

college hierbij ook formeel bekrachtigt, zolang aan de voorwaarden wordt voldaan. 

 

7 Erfgoed/Archief – Investeringskrediet: verschuiving voorzien krediet herstel labyrint 

Merkemveld – beslissing 

 Het college keurt de verschuiving van het voorziene investeringskrediet van 50.000 euro 

voor het herstel van het labyrint Merkemveld naar het jaar 2022 goed. 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 29 september 2020 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

8 Evenementen – Organisatie van het evenement “Halve Bosmarathon” op 29 

november 2020 door BRO.GO Sportstages - Sportevents vzw in Vloethemveld – 

beslissing 

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

evenement “Halve Bosmarathon” op 29 november 2020 door BRO.GO Sportstages - 

Sportevents vzw op het grondgebied van gemeente Zedelgem. 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. De lijsten met de registratie 

van de deelnemers moeten worden bijgehouden en kunnen op ieder moment 

opgevraagd worden door het lokaal bestuur indien contactopvolging nodig zou zijn. Dit 

evenement kan doorgaan op voorwaarde van het indienen van een nieuwe scan van het 

COVID Event Risk met een positief resultaat en het plan van aanpak waarin rekening 

gehouden wordt met de recentste maatregelen alsook onder de voorwaarde dat dit 

positief geadviseerd wordt door ANB.  Het maximum aantal deelnemers is 300. 

 

9 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop gereedschapswagen voor magazijn technische dienst - 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning – beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Aankoop gereedschapswagen voor magazijn 

technische dienst" te gunnen aan Verthus nv. 

 

10 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 bvba. 

 

11 Jeugd - sinterklaasfeest 2020 - bespreking 

 Het college is voorstander om bvb. twee shows te organiseren in de Groene Meersen 

(zonder ouders of grootouders) en vraagt de dienst om na te gaan hoe dit corona-proof 

georganiseerd kan worden waarbij de dienst de afweging moet maken of dit concept 

haalbaar is qua personeelsinzet. Terug voor te leggen aan het college. 

 

12 Juridische zaken - Braaklikggend stuk grond Schoolstraat - Opstart procedure 

verkoop - beslissing  

 Het college beslist de procedure tot verkoop van het braakliggend stuk grond in de 

Schoolstraat op te starten en stelt het Immo vastgoedkantoor Dewaele en het 

notariskantoor Lommée en Daems aan. 

 

13 Juridische zaken - Dossier leenhof - Opstart verkoopdossier - Advies Immo 

vastgoedkantoor Dewaele - beslissing  

 Het college beslist om de procedure tot verkoop van de projectgrond Leenhof op te 

starten.  Het dossier zal worden voorgeleged aan de gemeenteraad. 

 

14 Juridische zaken - Dossier verkoop pastorie Loppem - Opmetingsplan - Aanstellen 

landmeter - beslissing 

 Het college stelt landmeter Rik Pollet aan voor de opmaak van een opmetingsplan in het 

kader van de verkoop van de pastorie in Loppem. 

 



 

15 Juridische zaken - Kosteloze afstand naar openbaar domein door WVI in het 

Zangersbos - Ontwerpakte - beslissing  

 Het college gaat akkoord met de ontwerpakte kosteloze afstand van wegenis en 

groenzone in het Zangersbos door de WVI naar het openbaar domein. 

 

16 Milieu – Aanvragen project vuilbakkenplan - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om een projectaanvraag in te dienen 

bij Mooimakers voor het opmaken van een vuilnisbakkenplan 

 

17 Milieu – Deelname project rond dakpotentieel - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist principieel om deel te nemen aan het 

project 'Weet jij wat je dak allemaal kan?' op voorwaarde dat er wordt afgestemd met de 

Woonwinkel. 

 

18 Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding een beperkte parkeerduur 

(max. 30 min.) Shop and Go tot en met 28 februari 2021 

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

19 Mondiaal beleid- Projectsubsidies 2021 en bewijsvoering 2020 - beslissing 

 Het college beslist om voor werkjaar 2021 volgende mondiale projecten te ondersteunen 

met een subsidie: Mikumi Kids waterproject (Tanzania), Community Relief And 

Development (Rwanda), Cameroon Youths Lime II en Happy Zilly (Kameroen), 

Kleine Zusters van Nazareth in Beiroet (Libanon) en Agro Impact et solidarité – Ferme 

familiale ‘Veerle’ du Bénin (Benin). 

 

20 Openbare werken - Raamovereenkomst vernieuwing voetpaden gedurende 4 jaar - 

Goedkeuring deelopdracht 1- beslissing 

 Het college keurt de deelopdracht 1 "lus Hyacintenlaan en Mimosalaan" binnen het 

raamcontract voor voetpadvernieuwingen goed. 

 

21 Preventie - Opvolging preventie kerkgebouwen - beslissing  

 Het college beslist dat de gemeentelijke preventiedienst ook zal instaan voor de 

preventie van de kerkgebouwen en dit ter ondersteuning van de kerkfabrieken. 

 

22 Secretariaat - Kerkfabriek Sint-Andreas - 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-Andreas Aartrijke van 26 augustus 2020. Er zijn 

geen opmerkingen. 

 

23 Secretariaat - Kerkfabriek Sint-Andreas – verkiezing samenstelling kerkraad - 

algemeen toezicht 

 In het kader van het algemeen toezicht op de kerkfabrieken neemt het college kennis van 

de verkiezing van de samenstelling van de kerkraad Sint-Andreas d.d. 26 augustus 2020. 

 

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 27 augustus 2020. Er zijn geen 

opmerkingen. 

 



 

25 Secretariaat - Preventie – Veiligheidsschoenen onderhoudsmedewerkers van het 

gemeentebestuur en zwembad/sportcentrum – beslissing 

 Het college verleent de goedkeuring aan de onderhoudsmedewerkers van het 

gemeentebestuur en medewerkers onderhoud van het zwembad/sportcentrum om zelf 

veiligheidsschoenen aan te kopen die voldoen aan de afgesproken voorwaarden. 

 

26 Secretariaat - Raad van bestuur Zorg en Welzijn d.d. 10 juni 2020 - kennisname 

 Het college neemt kennis van de besluiten van de zitting van de Raad van Bestuur dd. 10 

juni 2020. 

 

27 Sport - Corona - Ondersteuning competitiesportclubs - beslissing 

 Het college stemt in om 8 vernevelaars en bijhorende ontsmettingsproducten aan te 

kopen twv 2.500 EUR en ter beschikking te stellen van de competitiesportclubs en de 

gebruikers van de judomatten tijdens de coronaperiode. 

Het college stemt in om 30 ontsmettingspakketten te herverdelen voor de 

competitiesportclubs. 

 

28 Sport - Corona - Update protocol voor de gemeentelijke sportaccommodatie vanaf 1 

oktober - beslissing 

 Het college stemt in met de update van het protocol voor de gemeentelijke 

sportaccommodaties . Volgende zaken worden gewijzigd of toegevoegd vanaf 1 oktober: 

- Het gemeentebestuur werkt in de sportzalen van Loppem, Zedelgem en Veldegem een 

circulatieplan uit. 

- Het gebruik van douches van de sportaccommodaties wordt vanaf 1 oktober enkel 

toegelaten voor scheidsrechters en seniorploegen van competitieclubs\. De club zorgt 

dat de douches ontsmet worden. 

- Vanaf 1 oktober wordt er een beperkt aantal supporters in de sportzalen toegelaten 

volgens onderstaande voorwaarden. Ook supporters langs de zijlijn en op de tribune van 

de outdoor accommodaties zijn toegelaten volgende de volgende voorwaarden: 

 de opvang van de toeschouwers georganiseerd wordt door de inrichtende 

sportvereniging. 

 de toeschouwers zich bij de club registreren voor aanvang van de training of 

wedstrijd. 

 de toeschouwers een mondmasker dragen en de handen ontsmetten. 

 er gezorgd wordt voor een maximale spreiding van de toeschouwers, dat de test 

doorstaat volgens het Covid Event Risk Model (CERM). 

- Voetbalclubs zorgen dat de maximale capaciteit in de voetbalkantine niet wordt 

overschreden. 

- De vraag om steekproefsgewijs controles te doen op de toepassing van het protocol 

 

29 Vrije Tijd - Campagne Ik zomer West-Vlaams - bespreking en beslissing 

 Het college bespreekt de ontvangen voorstellen van activiteiten/evenementen van 

individuele lokale verenigingen en besluit de subsidie “Ik zomer West-Vlaams” als volgt 

verder toe te kennen, op basis van facturen op te vragen bij de betrokken verenigingen: 

• FERMjacht: 229,63 euro; 

• Corneliusrun: 500 euro; 

• De Stoel: 500 euro; 

• VZW Vloethemveld: 240 euro; 

• Vier op een Rij: 206,50 euro. 

 

 



 

30 Welzijn - Troostplek gemeente Zedelgem - beslissing 

 Het college vraagt de diensten om terug in overleg te gaan met FERM omdat het de 

beleidsvisie is om lokaal zaken te ontwikkelen in samenwerking met geëngageerde 

verenigingen. Een andere, meer rustige locatie is ook aangewezen. 

 

31 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

32 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

33 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


