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1 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de Fonkel 

Fluo dag op 21 oktober 2020 in Aartrijke - beslissing 

 Naar aanleiding van de Fonkel Fluo dag beslist het college over: 

Parkeerverbod: 

Op woensdag 21 oktober 2020 van 08u00 tot en met 13u00  zal het verboden zijn te 

parkeren in de Schoolstraat vanaf huisnummer 21 tot aan het kruispunt met de A. 

Mervillestraat. 

Verbod voor alle verkeer: 

Op woensdag 21 oktober 2020 van 08u00 tot en met 13u00  zal alle verkeer verboden zijn 

(muv fietsers) in de Schoolstraat vanaf huisnummer 21 tot aan het kruispunt met de A. 

Mervillestraat. 

 

2 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de 

Vloethemveld bosloop op 29 november 2020 - beslissing 

 Dit punt wordt geschrapt omdat de bosmarathon verboden werd bij collegebeslissing van 

19 oktober 2020. 

 

3 Financiën - Aankoopcentrale Poolstok - Raamovereenkomst - Selectie van personeel 

2019-2023 - Goedkeuring deelname - beslissing 

 Het college beslist om de deelname aan de raamovereenkomst “Selectie van personeel 

2019-2023" van aankoopcentrale Poolstok cvba - voor de selecties van de functies 

administratief medewerker en poetsvrouw - met uitvoering door Search en Selection - 

goed te keuren 

 

4 Financiën - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - Investeringen - bespreking 

 Het college bespreekt dit punt. 

 

5 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop software speelpleinwerking - Module derdebetaler - 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht 'Aankoop software speelpleinwerking - Module 

derdebetaler' te gunnen aan e2e. 

 

6 Jeugd - Extra speel- en vergaderruimte jeugdverenigingen tijdens corona - beslissing 

 Het college beslist dat de gemeentelijke accommodatie voor jeugdverenigingen tijdens 

de corona-crisis gratis wordt aangeboden voor leidersvergaderingen en voor hun 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 20 oktober 2020 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

reguliere activiteiten. De jeugdverenigingen reserveren de zaal online. De gewoonlijke 

afspraken omtrent zaalverhuur zijn geldig. 

 

7 Jeugd - Subsidies aan jeugdverenigingen - Dienstjaar 2020 - beslissing 

 Het college beslist dat de basis- en werkingssubsidie 2019-2020 aan 

jeugd(werk)initiatieven wordt vastgesteld zoals beschreven in de voorgelegde lijst voor 

een totaal van 19.400,00 EUR. De werkingssubsidie 2020 aan de jeugdhuizen wordt 

vastgesteld zoals opgegeven in de voorgelegde lijst, voor een totaal van 9.000,00 EUR. 

 

8 Jeugd - SWAP herfst - beslissing 

 Het college stemt in met de organisatie van de tienerwerking SWAP tijdens de 

herfstvakantie met inachtneming van de geldende coronamaatregelen in code oranje. 

Tijdens code oranje wordt gewerkt met een beperkt aanbod, waarbij 17 tieners in de 

weekbubbel toegelaten worden. 

 

9 Juridische zaken - Desaffectatie en verkoop gedeelte openbaar domein Wilgenlaan - 

Hamervelde - Ontwerpakte - beslissing  

 Het college keurt de desaffectatie en ontwerpakte van verkoop voor een gedeelte van het 

openbaar domein in Hamersvelde goed. 

 

10 Juridische zaken - Dossier parking Van Daele - E-mail verkeer met aangelande - 

kennisname 

 Het college neemt kennis van de e-mail berichten met een aangelande in het dossier en 

beslist om de beslissing verder uit te voeren. 

 

11 Juridische zaken - Kosteloze verwerving zachte doorsteek in de Groene Meersen van 

Vivendo - Aanstellen dienst vastgoedtransacties - beslissing  

 Het college stelt dienst vastgoedtransacties aan voor de opmaak van de ontwerpakte tot 

kosteloze verwerving van een zachte doorsteek in de Groene Meersen van Vivendo. 

 

12 Juridische zaken - Subsidieaanvraag van het instituut medische dringende 

hulpverlening - MUG-heli dienstjaar 2021 - beslissing 

 Het college keurt de jaarlijkse subsidieaanvraag voor het Instituut medische dringende 

hulpverlening - MUG-heli voor het werkingsjaar 2021 goed. 

 

13 Mobiliteit – Verslag met de verschillende keuzes en ontwerpeisen voor de startnota 

van de Fietssnelweg en de startnota van de Rijselsestraat  –beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de inhoud van het verslag. 

 

14 Openbare werken – Prioriteiten structureel onderhoud 2020 - 2025 - bespreking 

 Het college bespreekt de prioriteitenlijst voor structureel onderhoud voor de dienst 

Openbare Werken. 

 

15 Openbare werken – Prioriteitsbepaling investeringsprojecten openbare werken - 

bespreking 

 Het college bespreekt het prioriteitenoverzicht voor de investeringsprojecten. 

 

16 Openbare werken - Screening van de wegen conform het strategisch meerjarenplan 

2020 – 2025 - bespreking 

 Het college bespreekt de screening van de wegen. 



 

 

17 Secretariaat - Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw - algemeen toezicht 

 Het college neemt in het kader van het algemeen toezicht op de kerkfabrieken kennis van 

de lijst met besluiten van de kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Veldegem van 10 maart 2020 en 

22 september 2020. Er zijn geen opmerkingen. 

 

18 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 20 juni 2020.  Er zijn geen 

opmerkingen. 

 

19 Secretariaat – Preventie – Identificatiedocument interne preventiedienst en externe 

preventiedienst voor gemeente Zedelgem – beslissing 

 Het college keurt het identificatiedocument van de interne preventiedienst en externe 

preventiedienst voor gemeente Zedelgem goed. 

 

20 Sport - Aanleg multisportterrein op de Groene Meersen - goedkeuring 

 Het college stemt in om een multisportterrein op de Groene Meersen te realiseren op de 

locatie van de petanqueterreinen met de voorziene middelen van het noodfonds. 

 

21 Sport - Huursubsidies sportclubs - dienstjaar 2020 - goedkeuring 

 Het college keurt de lijst huursubsidies aan sportclubs voor het dienstjaar 2020 goed voor 

een totaal bedrag van 29.768 EUR. 

Judoclub Veldegem ontvangt, alhoewel de sportclub niet voldoet aan de voorwaarden, 

hetzelfde subsidiebedrag als in 2019. 

 

22 Sport - Subsidies voor doorgang tochten - dienstjaar 2020 - goedkeuring  

 Het college keurt de verdeling van de subsidies aan sportclubs voor de organisatie van 

tochten voor het dienstjaar 2020 goed voor een totaal bedrag van 1.115 EUR. Sportclubs 

die minder subsidie ontvangen dan in 2019 ontvangen dit jaar minstens evenveel 

subsidie als in 2019. Dit wordt verwerkt bij de berekening van het verschil tussen de 

subsidies 2020 en 2019. 

 

23 Sport - Werkingssubsidies sportclubs - dienstjaar 2020 - goedkeuring 

 Het college keurt de lijst werkingssubsidies aan sportclubs voor het dienstjaar 2020 goed 

voor een totaal bedrag van 79.605,03 EUR, inclusief de verhoging van 50% in kader van 

het relanceplan. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft volgende duiding aan de sportraad ivm 

de gestelde vragen: 

- Het college geeft opdracht aan de sportraad om de noden van de clubs op een 

objectieve en onderbouwde manier te inventariseren. Hieruit kunnen voorstellen 

uitgewerkt worden over welke ondersteuning er bv voor clubs met een kantine 

noodzakelijk zouden kunnen zijn. Na het advies van de sportraad bespreekt het college 

van burgemeester en schepenen de voorstellen. 

- De verlaging van de huurgelden voor de gemeentelijke accommodatie blijft enkel 

gelden voor de erkende verengingen. 

De erkenningsaanvragen van DDT Veldegem en ZVC Dedeyne worden goedgekeurd. 

 

24 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 



 

 

25 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

26 Goedkeuring notulen van de vorige vergaderingen 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergaderingen goed. 

 

 


