
 

 

 

 
De lijst van de besluiten van de vergadering van de gemeenteraad van 22 oktober 2020 werd overeenkomstig 
artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 overgemaakt aan de provinciegouverneur 
op heden, 28 oktober 2020, en werd op dezelfde dag bekend gemaakt op de webtoepassing van de gemeente 
Zedelgem. 
 

Sabine Vermeire Charlotte Vermeulen 
algemeen directeur voorzitter 
 
 
 
 
 
 

AGENDA 
 

OPENBAAR 
 

 TOEVOEGING PUNT BIJ HOOGDRINGENDHEID - BESLISSING  
 De gemeenteraad keurt het toevoegen van het punt ‘Ventilus project - Brief gemeenteraad - 

goedkeuring’ aan de agenda van de gemeenteraad bij hoogdringendheid goed. 
 

1 FINANCIËN - BIJDRAGE GEMEENTE ZEDELGEM IN DE HULPVERLENINGSZONE 1 WEST-
VLAANDEREN - DIENSTJAAR 2021 - VASTSTELLING - BESLISSING 

 Het aandeel van de gemeente Zedelgem in de totale werkingsbijdrage voor de Hulpverleningszone 1 
West-Vlaanderen wordt vastgesteld op 875.338,00 EUR op budgetsleutel 6494000 (algemene 
rekening) en 041000 (beleidsitem) van het exploitatiebudget 2021.  
 

2 FINANCIËN - BIJDRAGE GEMEENTE ZEDELGEM IN DE POLITIEZONE - DIENSTJAAR 2021 - 
VASTSTELLING - BESLISSING 

 De toelage van de gemeente Zedelgem voor de politiezone Het Houtsche voorzien in de ontwerp-
politiebegroting 2021, wordt als volgt goedgekeurd: 
- exploitatie: 2.063.637,00 EUR 
- investeringen: 0,00 EUR 
 

3 FINANCIËN - BIJDRAGE GEMEENTE ZEDELGEM IN DE POLITIEZONE - DIENSTJAAR 2020 - 
WIJZIGING NR. 1 - VASTSTELLING - BESLISSING 

 De toelage van de gemeente Zedelgem voor de politiezone Het Houtsche, voorzien in de 
politiebegroting 2020, wordt als volgt gewijzigd en goedgekeurd: 
- exploitatie: 1.856.183,00 EUR (- 147.348,00 EUR) 
- investeringen: 0,00 EUR (ongewijzigd) 
Deze wijziging zal worden opgenomen in de eerstvolgende herziening van het meerjarenplan.  
 

4 FINANCIËN - OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN WERKEN, LEVERINGEN EN 
DIENSTEN - OPHALING EN/OF VERWERKING VAN IN HET CONTAINERPARK SELECTIEF 

Lijst van de besluiten van de 
vergadering van de gemeenteraad van 22 oktober 2020 

(decreet van 22 december 2017) 



 

INGEZAMELD AFVAL - PERIODE 03/2021 T.E.M. 02/2022 - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN 
GUNNINGSWIJZE - BESLISSING 

 De gemeenteraad keurt het bijzonder bestek met nr. FIN 2020-12 en de raming voor de opdracht 
“Ophaling en/of verwerking van in het containerpark selectief ingezameld afval - Periode 03/2021 
t.e.m. 02/2022” goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek 
en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheids-opdrachten voor 
aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 253.645,00 EUR excl. btw of 
306.910,47 EUR incl. 21 % btw.  
Deze opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.  
De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden.  
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees 
niveau. 
 

5 FINANCIËN – KENNISGEVING BESLISSING IMEWO EN OVERIGE TE VERRICHTEN ACTIVITEITEN IN 
HET KADER VAN DE INBRENG IN NATURA NAAR AANLEIDING VAN DE TOETREDING VOOR DE 
ACTIVITEIT OPENBARE VERLICHTING – GOEDKEURING - BESLISSING 

 De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 
Imewo d.d. 11 december 2019 houdende de aanvaarding van de toetreding per 11 december 2019 
van de gemeente voor de activiteit openbare verlichting tot Imewo en van de ermee gepaard gaande 
kapitaalverhoging ingevolge de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 11 
december 2019. 
De gemeenteraad hecht haar goedkeuring aan het ontwerp van notariële akte houdende 
formalisering van hogervermelde inbreng in natura. 
De heer Tom Lievens wordt aangesteld als vervanger van Mevr. Sabine Vermeire, algemeen 
directeur,  die aangesteld is als gevolmachtigde van gemeente Zedelgem om de authentieke akte te 
ondertekenen op 24 november 2020 om 14u00 op de campus te Melle, Brusselsesteenweg 199. 
Mevrouw Krista Vander Meulen, raadslid, wordt aangesteld als vervanger van Mevr. Annick 
Vermeulen, burgemeester,  die aangesteld is als gevolmachtigde van gemeente Zedelgem om de 
authentieke akte te ondertekenen op 24 november 2020 om 14u00 op de campus te Melle, 
Brusselsesteenweg 199. 
 

6 FINANCIËN - GOEDKEURING VAN DE GEMEENTELIJKE JAARREKENING OVER HET DIENSTJAAR 
2019 DOOR DE GOUVERNEUR – KENNISGEVING 

 De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring van de gouverneur van de provincie West-
Vlaanderen op 18 september 2020 van de jaarrekening van de gemeente over het dienstjaar 2019, 
vastgesteld in de gemeenteraad van 25 juni 2020. 
 

7 FINANCIËN - KERKFABRIEKEN - SINT-ELOOI ZEDELGEM - BUDGET 2020 - WIJZIGING - AKTENAME - 
BESLISSING 

 De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2020 van de kerkfabriek Sint-Elooi Zedelgem.  
Er wordt kennis genomen van het feit dat de gemeentelijke toelage niet wijzigt. De toelagen 
bedragen als volgt: 
- exploitatie: 38.526,57 EUR  
- investeringen: 10.000,00 EUR  
 

8 FINANCIËN - KERKFABRIEKEN - SINT-MARTINUS LOPPEM - BUDGET 2020 - WIJZIGING - 
AKTENAME - BESLISSING 

 De gemeenteraad neemt van de budgetwijziging 2020 van de kerkfabriek Sint-Martinus Loppem.  
De gemeentelijke toelage wordt als volgt gewijzigd: 
- exploitatie: 22.885,05 EUR (- 4.917,84 EUR) 
- investeringen: 18.600,00 EUR (ongewijzigd)  
 



 

9 SECRETARIAAT - IMEWO BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 14 DECEMBER 2020 - 
GOEDKEURING AGENDA EN AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER - BESLISSING 

 De gemeenteraad keurt de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Imewo 
op maandag 14 december 2020 goed. 
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Imewo met 
inbegrip van de voorgestelde wijziging van het doel/voorwerp van Imewo. 
In geval van een fysieke of digitale algemene vergadering 
De gemeenteraad draagt de vertegenwoordiger van de gemeente/stad die fysiek dan wel digitaal zal 
deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Imewo op 14 december 2020 (of iedere 
andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op zijn/haar stemgedrag af te 
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikelen 1 en 
2 van onderhavige beslissing. 
In geval van schriftelijke algemene vergadering 
De gemeenteraad verleent zijn akkoord over elk van de voorliggende agendapunten, waaronder de 
voorgestelde statutenwijzigingen en wijziging van doel/voorwerp. Dit geeft het standpunt van de 
gemeente/stad weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene vergadering (zonder fysieke 
aanwezigheid van de vertegenwoordiger van de gemeente/stad) als een bindend akkoord te worden 
beschouwd dat opgenomen zal worden in een overzichtslijst ‘houdende ontvangen inhoudelijke 
goedkeuringen van de deelnemers’ die gevoegd zal worden bij de notulen van bovenvermelde 
Buitengewone Algemene Vergadering en waarbij de individuele gemeenteraadsbeslissingen via het 
digitaal loket zullen overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid. 
 

10 SECRETARIAAT - TMVS DV – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DER DEELNEMERS D.D. 
08 DECEMBER 2020 - AGENDA EN AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER - 
BESLISSING 

 De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de buitengewone 
algemene vergadering der deelnemers van TMVS dv van 08 december 2020 en de daarbij horende 
documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten. 
Mevrouw Sofie Pollet, raadslid, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de 
buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op dinsdag 08 december 2020 of op een latere 
datum met dezelfde agenda samengeroepen conform de statuten. De heer Bart Haesaert, raadslid 
als haar plaatsvervanger. 
De gemeenteraad beslist dat de vertegenwoordiger van de gemeente Zedelgem die zal deelnemen 
aan de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv akkoord gaat met de agendapunten zoals 
vermeld in artikel 1 van dit besluit. 
 

11 OPENBARE WERKEN - OVEREENKOMST MET AQUAFIN NV EN STUDIEBUREAU JONCKHEERE IN 
KADER VAN RIOPACT VOOR HERAANLEG VAN DE RUDDERVOORDESTRAAT – BESLISSING   

 De gemeenteraad keurt de overeenkomst voor uitvoering van de studie met Aquafin nv en 
Studiebureau Jonckheere bv goed. 
Het toekennen van de betaalbaarheid van alle stappen in deze studie wordt vastgelegd in het college 
bij iedere deelfase van het project. 
De gemeente zal worden vertegenwoordigd door de instrumenterend ambtenaar. 
 

12 VRAGEN EN ANTWOORDEN 
  
13 GOEDKEURING NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING 
 In uitvoering van artikelen 32, 285 en 286 van het Decreet Lokaal Bestuur en de bepalingen van het 

huishoudelijk reglement voor de Gemeenteraad, vastgesteld in zitting van 18 april 2013 en latere 
wijzigingen werden de ontwerpnotulen van de vorige raadsvergadering ten minste acht dagen voor 
de dag van de vergadering ter beschikking gesteld van de gemeenteraadsleden. Elk 
gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van 
de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden 



 

aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt 
over de notulen van de vorige vergadering, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd.  
 

14 VENTILUS PROJECT - BRIEF GEMEENTERAAD - GOEDKEURING 
 De gemeenteraad keurt de ontwerpbrief, zoals hieronder vermeld, goed met betrekking tot het 

Ventilus project. Deze mag doorgestuurd worden naar de belanghebbende ministeries. 
 

 


