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1 Juridische zaken - Dossier Develter - Stand van zaken - kennisname 

 Het vast bureau neemt kennis van de stand van zaken in het dossier Develter. 

 

2 Juridische zaken - Dossier Develter - Verdere uitwerking verkoopdossier - 

Bijkomende verfijning criteria verkoop - beslissing  

 Het vast bureau verfijnt de criteria voor de verkoop van de appartementen Develter. 

 

3 Juridische zaken - Dossier Develter - Voorbereiden verkoopdossier - Basisakte - 

beslissing  

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

4 Juridische zaken - Dossier Develter - Voorbereiding verkoopdossier - Advies digitale 

verkoop via biedingsplatform - beslissing  

 Het vast bureau legt de procedure vast in het verkoopdossier: 

- Het vast bureau neemt kennis van de voorgestelde procesflow en noteert dat het Immo 

kantoor nog data en locatie van zitdagen zal doorgeven, in alle 5 dorpskernen, samen 

met de volgende formulieren : 

° het formulier dat het kantoor zal laten invullen indien zij een bod plaatsen op het 

platform in opdracht van een potentiële koper 

° het document dat zal worden gebruikt wanneer een derde voor een potentiële koper 

biedt op het digitaal platform 

° het formulier dat zal worden ingevuld door kandidaat kopers om na te gaan of zij aan de 

opgelegde criteria voldoen 

- Het vast bureau beslist om alle appartementen in één keer te koop te stellen. 

- Het immo kantoor zorgt ervoor dat in het Zedelgem magazine eveneens publiciteit zal 

worden gevoerd voor de verkoop van de appartementen site Develter. 

- Deze procesflow zal worden opgenomen in het verkoopdossier dat zal worden 

voorgelegd aan de OCMW raad. 

 

5 Secretariaat – Preventie – Identificatiedocument interne preventiedienst en externe 

preventiedienst voor OCMW Zedelgem – beslissing 

 Het vast bureau keurt het identificatiedocument van de interne preventiedienst en 

externe preventiedienst voor OCMW Zedelgem goed. 

 

 

Lijst van de besluiten van de 

vergadering van de Vast Bureau van 20 oktober 2020 

(decreet van 22 december 2017) 



 

6 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het vast bureau keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


