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1 Algemeen directeur - Rapportage projectuitvoering - kennisname 

 Het College neemt kennis van de rapportage projectuitvoering 

 

2 Burgerzaken - Lijst vervallen concessies 2021 - beslissing 

 Het college stelt, per begraafplaats, de lijst vast van de concessies die in 2021 komen te 

vervallen. 

 

3 Cultuur - Vervanging cultuurfunctionaris - Visie Cultuurbeleid gemeente Zedelgem - 

Bespreking 

 Het college bespreekt de nota met betrekking tot visie op cultuurbeleid en dienst cultuur 

gemeente Zedelgem en stemt in met het voorgestelde beleid door de bevoegde schepen. 

 

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

diensten - Elektronische toegangscontrole gebouwen De Bosserij en De Strooien 

Hane - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning – beslissing 

 Het college keurt de gunningswijze voor de opdracht 'Elektronische toegangscontrole 

gebouwen Bosserij en Strooien Hane' goed. 

 

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

 Het college van burgemeester en schepenen bespreekt de investeringen 2020-2025. 

 

6 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Raamovereenkomst - Aanstelling landmeter voor kleine opdrachten - 

Gemeente en OCMW - Dienstjaren 2021-2024 - Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze - beslissing 

 Het college beslist om de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor de opdracht  

“Raamovereenkomst - Aanstelling landmeter voor kleine opdrachten - Gemeente en 

OCMW - Dienstjaren 2021-2024" goed te keuren. De Zedelgemse landmeters worden 

aangeschreven. 

 

7 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Raamovereenkomst - Aanstelling landmeter-expert voor opmaak 

schattingsverslagen - Gemeente en OCMW - Dienstjaren 2021-2024 - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze - beslissing 

 Het college beslist om de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor de opdracht 

“Raamovereenkomst - Aanstelling landmeter-expert voor opmaak schattingsverslagen - 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 27 oktober 2020 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

Gemeente en OCMW - Dienstjaren 2021-2024" goed te keuren.De Zedelgemse landmeters 

worden aangeschreven. 

 

8 Jeugd – Geluidsstudie jeugdhuis ’t Kalf Veldegem – beslissing 

 Het college beslist dat er geen akoestisch onderzoek uitgevoerd wordt en dat de huidige 

situatie blijft gelden omdat hiermee geprobeerd wordt het midden te houden tussen 

overlast voor de buurt en amusement voor de jeugd. 

 

9 Juridische zaken - Verwerving grond Merkemveld - Ontwerpakte - goedkeuring  

 Het college keurt de ontwerpakte voor de verwerving van een perceel grond in 

Merkemveld goed. 

 

10 Mobiliteit – Bespreking doortocht Ruddervoordsestraat N368 naar aanleiding van de 

verduidelijking van het parkeerverbod  –beslissing 

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

11 Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding het afsluiten van de Sint-

Laurentiusstraat met betrekking tot COVID-19 - beslissing 

 Naar aanleiding om de verdere verspreiding van het virus te vermijden heeft de VBS Het 

Dorp gevraagd om bij einde van de school de straat verkeersvrij te maken om een 

spreiding van de ouders te kunnen bekomen. 

 

Dit resulteert in volgende maatregelen: 

-Parkeerverbod: vanaf 30 oktober 2020 tot en met 18 december 2020 zal het verboden zijn 

om te parkeren in de Sint-Laurentiusstraat tussen de Burg. Jos. Lievensstraat en 

Kerkplein 

-Verbod alle verkeer: vanaf 30 oktober 2020 tot en met 18 december 2020 zal alle verkeer 

verboden zijn tijdens de schooldagen (muv fietsers) in de Sint-Laurentiusstraat in het 

gedeelte tussen Kerkplein en de Burg. Jos. Lievensstraat op onderstaande dagen en uren: 

- maandag, dinsdag en donderdag tussen 15u45 en 16u15 

- woensdag tussen 11u40 en 12u15 

- vrijdag tussen 15u20 en 15u50 

 

12 Mobiliteit – Verduidelijking van de fietsstraten door het aanbrengen van fietser 

logo’s op de rijweg – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het plaatsen van extra 

wegmarkering in de fietsstraten ter verduidelijking hiervan. 

 

13 Mobiliteit - Verkeerscommissie 14 september 2020 - Diverse ter kennisgeving 

 Het college neemt kennis van de diverse agendapunten van de zitting van de 

verkeerscommissie van 14 september 2020, waaromtrent nog geen afzonderlijk dossier 

werd voorgelegd aan het college. Akkoord wordt gegaan met het verslag van de 

verkeerscommissie waarin deze punten uiteengezet werden. 

 

14 Mobiliteit – Verslag van de bespreking met De Lijn in het kader van de doorstroming, 

halteslocaties en toegankelijkheid van de haltes op grondgebeid Zedelgem in kader 

het nieuw openbaar vervoerplan (scenario 3) – principiële beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen geeft zijn principieel akkoord om de haltes 

zoals weergegeven in het verslag te voorzien. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft zijn principieel akkoord om de haltes 

in zekere mate toegankelijk te maken. In eerste instantie wordt er bij doortochten 



 

gekeken naar de inrichtingsprincipes. Het college verbindt zich ertoe om enkele 

strategische haltes te voorzien van blindegeleidemarkeringen en rubberen vlak (vb. halte 

Braambeier, halte Loppem Dorp, halte Aartrijke Dorp en halte Veldegem Develter) 

 

15 Mondiaal - Ondertekenen van ICAN - bespreking 

 Het College bespreekt dit punt en beslist om te ondertekenen. 

 

16 Openbare werken – prioriteiten structureel onderhoud 2020 - 2025 - bespreking 

 Het college bespreekt de prioriteiten voor structureel onderhoud voor de volgende jaren 

 

17 Personeel - Maatregelen bij quarantaine - beslissing 

 Volgende cascade wordt toegepast bij quarantaineattest: 

- indien mogelijk wordt overgeschakeld naar volledig telewerk 

- voor degenen die niet kunnen telewerken: 

*naar keuze van het contractueel personeelslid: opnemen overuren en verlof ofwel 

tijdelijke werkloosheid 

*het statutair personeelslid dat niet kan telewerken wordt verplicht overuren op te 

nemen 

 

18 Personeel - Vacantverklaren van een functie van administratief medewerker- 

beslissing 

 Het college verklaart een functie van administratief medewerker vacant om in te vullen 

via een aanwervingsprocedure. 

 

19 Personeel - Vacantverklaren van een functie van schoonmaker/schoonmaakster - 

beslissing 

 Een functie van schoonmaker/schoonmaakster wordt vacant verklaard om in te vullen via 

een aanwervingsprocedure. 

 

20 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

21 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

22 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergaderingen goed. 

 

23 Jeugd – Speelpleinwerking herfst 2020 verlenging - beslissing 

 De organisatie van de speelpleinwerking op 9 en 10 november, naar aanleiding van de 

verlengde herfstvakantie wordt goedgekeurd. De gemeente maakt optimaal gebruik van 

de steunmaatregelen die Vlaanderen mogelijks zou toekennen. Wie betaalt, krijgt de 

compensatie. 

 

 


