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1 Communicatie - annulering Te Deum op Feest van de Dynastie 2020 - kennisneming 

 Het College neemt kennis van de annulering van het Te Deum dat gezongen wordt op 15 

november 2020 n.a.v. het Feest van de Dynastie. 

 

2 Communicatie - Inhoud Zedelgem Magazine editie november 2020 - Kennisneming 

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

magazine editie november 2020. 

 

3 Communicatie - Nieuwjaarsreceptie 2021 - beslissing 

 Het college beslist dat de nieuwjaarsreceptie op zondag 3 januari 2021 geannuleerd 

wordt wegens de corona-crisis. De boodschap komt voor in de Zedelgem Magazine 

samen met de nieuwjaarswensen van het gemeentebestuur Zedelgem. 

Het college beslist dat het budget van de nieuwjaarsreceptie wordt verplaatst voor een 

feest vanaf dat dit mogelijk is volgens de corona-maatregelen of voor de editie van 2022 

en kan dan benut worden indien dit wenselijk is. 

 

4 Cultuur - Publiciteitsstand met kunstwerk Zedelgemse kunstenaar - beslissing 

 Het college beslist om het kunstwerk Barbier van Carlen Claeys te gebruiken bij de 

promotiestand van het cultuurseizoen. 

 

5 Evenementen – Organisatie van het festival “Samedi” op 4 september 2021 – 

beslissing 

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

evenement ”Samedi” op 4 september 2021 op voorwaarde dat de algemene 

evenementenvoorwaarden 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 vergunningen 

van de milieudienst en de dienst ruimtelijke ordening worden in een volgend stadium 

voorgelegd aan het college. Het eindduur van de geluidsafwijking zal tot 1 uur zijn en het 

maximale aantal decibel zal niet meer dan 95 dbA bedragen, tenzij de bassen worden 

uitgeschakeld. 

 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 13 oktober 2020 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

6 Evenementen - Ruimte – Toelating plaatsing evenementenborden: Jovan, voor de 

aankondiging van een rommelbeurs op 22 november 2020 in het sportcentrum 

Groene Meersen te Zedelgem - beslissing 

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

7 Facilitair beheer - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Conditiemeting gebouwen volgens NEN 2767 en 

meerjarenonderhoudsplanning - Goedkeuring gunning - beslissing 

 Het college beslist dat de opdracht 'Conditiemeting gebouwen volgens NEN 2767 en 

meerjarenonderhoudsplanning' wordt gegund aan EBS Services 

 

8 Facilitair beheer – plan van aanpak “preventief onderhoud” - kennisgeving 

 Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met het plan van aanpak 

"preventief onderhoud" 

 

9 Financiën - Aankoopcentrale OVAM – Raamovereenkomst voor opmaak van 

bodemonderzoeken en bodemsaneringsprojecten bij lokale besturen en Vlaamse 

overheden - Goedkeuring deelopdracht - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht “Uitvoering oriënterend bodemonderzoek en 

onderzoek naar bodemverontreiniging op de technische dienst" in het kader van de 

raamovereenkomst “Opmaak bodemonderzoeken en bodemsaneringsprojecten bij 

lokale besturen en Vlaamse overheden” met uitvoering door Group Van Vooren - Terra 

Engineering &amp; Consultancy nv goed te keuren. 

 

10 Financiën - Gemeentebelastingen - Belasting op de leegstand van gebouwen en 

woningen – Aanslagjaar 2019 - Bezwaarschrift – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist dat het bezwaar ontvankelijk en 

gegrond is. 

 

11 Financiën - Gemeentebelastingen - Belasting op de private verblijfsgelegenheden, 

die niet tot hoofdverblijf dienen - Aanslagjaar 2019 – Bezwaarschrift - beslissing 

 Het bezwaar tegen de aanslag van artikel 000007 wordt ontvankelijk en gegrond 

verklaard. Het bezwaar tegen de aanslag van artikel 000008 wordt ontvankelijk en 

ongegrond verklaard. 

 

12 Financiën - Gemeentebelastingen – Gemeentelijke activeringsheffing op 

onbebouwde bouwgronden en kavels - Aanslagjaar 2019 - Bezwaarschrift - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist dat het bezwaar ontvankelijk maar 

ongegrond is. 

 

13 Financiën - Oprichten multifunctioneel gebouw op site Sint-Maarten te Loppem - 

Vergoeding extern deskundige in commissie - goedkeuring 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om een vergoeding van 26€/uur en 

verplaatsingskosten toe te kennen aan de extern deskundige in de commissie ‘Oprichten 

multifunctioneel gebouw op site Sint-Maarten te Loppem’. 

 

14 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop plantgoed - Najaar 2020 - Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht 'Aankoop plantgoed - Najaar 2020' te gunnen aan 

FLEUR nv. 



 

 

15 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop promopakket - Dienstjaar 2020 - Goedkeuring lastvoorwaarden 

en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Aankoop promopakket - Dienstjaar 2020" te 

gunnen aan RIVANCO bv. 

 

16 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Uitvoeren gladheidsbestrijding op gemeentelijke fietspaden - 

Winterperiodes 2020-2021 t.e.m. 2022-2023 - Goedkeuring gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht 'Uitvoeren gladheidsbestrijding op gemeentelijke 

fietspaden - Winterperiodes 2020-2021 t.e.m. 2022-2023' te gunnen aan Desmedt Wouter 

bv. 

 

17 Jeugd - speelpleinwerking herfst 2020 - beslissing 

 Het college keurt de organisatie van de speelpleinwerking herfst 2020 goed. 

 

18 Juridische zaken - Dossier GOG Plaatsebeek - Beschikking vrederechter Torhout 

conform artikel 747 §4 Ger. W. - kennisgeving  

 Het college neemt kennis van de bepaling van conclusietermijnen in het dossier GOG 

Plaatsebeek. Het dossier zal behandeld worden in zitting van 27 oktober 2021 van de 

Vrederechter van Torhout. 

 

19 Milieu – Aanvragen subsidie aanleg van eigen waterbevoorradingsinstallatie - 

beslissing 

 Het college neemt kennis van de ingediende subsidieaanvragen voor aanleg eigen 

waterbevoorradingsinstallatie waarvan 1 volledig is en voldoet aan alle voorwaarden. 

 

20 Milieu – Ondernemersloket – Aanvraag tot het bekomen van een vergunning voor het 

schenken van gegiste en sterke dranken - beslissing   

 Het college beslist om een vergunning af te leveren voor het schenken van gegiste en 

sterke dranken. 

 

21 Milieu – Ondernemersloket - Aanvraag voor het verlenen van een vergunning voor de 

exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer – beslissing  

 Het college beslist om een vergunning af te leveren voor de exploitatie van een dienst 

voor individueel bezoldigd personenvervoer op grondgebied van het Vlaamse Gewest. 

 

22 Milieu – Ondernemersloket – Organiseren van workshops naar aanleiding van het 

afsluiten van de bevraging bij de ondernemers in het kader van de opmaak van het 

beleidsplan lokale economie– beslissing  

 Het college beslist om gemeentelijke accommodatie ter beschikking te stellen voor de 

workshops. De catering is op kosten van het consultancy bureau. 

 

23 Milieu – Subsidieaanvragen energiebesparing en hernieuwbare energie - beslissing 

 Het college neemt kennis van de ingediende subsidieaanvragen voor energiebesparing 

die volledig zijn en voldoen aan alle voorwaarden. 

 

 

 



 

24 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. 

 

25 Mobiliteit – Aanvraag van bvba Marcotrans tot het bekomen van een vergunning 

uitzonderlijk transport - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepen geeft een vergunning aan de firma Marcotrans, 

Grote Herreweg 199, 9690 Kluisbergen voor uitzonderlijk transport op het grondgebied 

Aartrijke langs het traject Zeeweg Zuid, Zeeweg Noord, Dwarsstraat en Noordstraat tot en 

met 30 september 2021. 

 

26 Mobiliteit – Bespreking voorstellen voor de verdeling van de bijkomende 

budgettering voort Vervoer op Maat in de Vervoerregio Brugge – bespreking 

 Het college van burgemeester en schepenen bespreekt de voorgestelde initiatieven voor 

de besteding van de extra middelen. 

Het college van burgemeester en schepenen formuleert aanbevelingen naar besteding 

van het budget vervoer op maat. 

 

27 Openbare werken – Aanleg bijkomende erftoegang aan Brugse Heirweg 134 – 

beslissing 

 Het college gaat akkoord met de uitvoering van de bijkomende erftoegang langs de 

Brugse Heirweg 

 

28 Openbare werken – Aanpassing ijzelwachtdienst  – beslissing 

 Het college beslist om de jaarlijkse ijzelwachtdienst niet opnieuw op te starten in de 

winterperiode 2020 – 2021 en het oproepsysteem van AWV in te schakelen 

 

29 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten – Asfaltverharding Hoogveld - Goedkeuring uitbreiding 2 - beslissing 

 Het college keurt de uitbreidingsopdracht 2 "Kloosterstraat 95"  op de uitvoering van 

"asfaltverharding Hoogveld" goed 

 

30 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten - Asfaltverharding Hoogveld - Goedkeuring voorlopige oplevering - 

beslissing 

 Het college keurt de voorlopige oplevering goed en geeft de helft van de borg bij 

voorlopige oplevering vrij 

 

31 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten - Leveren en plaatsen van betonnen stapelblokken - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze - beslissing 

 Het college keurt de lastvoorwaarden, de gunningswijze en de raming goed voor de 

plaatsing van betonnen stapelblokken voor de realisatie van sleets in de technische 

dienst. 

 

32 Openbare werken – Verkaveling in de Ossebilkstraat 57– definitieve oplevering en 

vrijgave borg – beslissing 

 Het college gaat akkoord met de oplevering en de teruggave van de borg voor de 

verkaveling in de Ossebilkstraat 

 



 

33 Openbare werken - Verkaveling verkaveling Fazantenhof in BPA Groenestraat fase 6, 

7, 8– goedkeuring bepaling borg - beslissing 

 Het college legt de borg vast voor de resterende werken in de fase 6,7 en 8 in de 

verkaveling BPA groenestraat in kader van het bekomen van het verkoopbaarheidsattest 

 

34 Personeel - Sectoraal akkoord - beslissing 

 In uitvoering van het sectoraal akkoord beslist het college om een Zedelgembon ipv een 

ecocheque te geven aan de personeelsleden in dienst op 1 juli 2020. 

 

35 Secretariaat - COVID-team 23 september 2020 - kennisgeving 

 Het college neemt kennis van het verslag en de PowerPoint van het COVID-team van 23 

september 2020. 

 

36 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 23 september 2020. Er 

zijn geen opmerkingen. 

 

37 Secretariaat – Overheidsopdracht i.s.m. Fluvius-VVSG voor aankoop 360°-beelden - 

beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om op basis van het advies van de 

dienst IT en dienst omgeving/ruimte/mobiliteit/milieu niet in te schrijven op het aanbod 

van Fluvius. De bedoeling is om te werken met een product dat voor de betrokken 

diensten het meest efficiënt is en op kortere termijn beschikbaar is. Op dit ogenblik 

voldoet het aanbod van Fluvius niet aan de noden van de betrokken diensten. 

 

38 Sociale zaken / Jeugd – Actieplan Warme Gemeente – goedkeuring   

 Het College van Burgemeester en Schepenen keurt het opgemaakte actieplan Warme 

Gemeente voor 2020-2021 goed. 

 

39 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

40 Secretariaat - Gemeenteraad - agenda 

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

de zitting van de gemeenteraad van 22 oktober 2020. 

 

41 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het secretariaat bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

42 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


