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1 Communicatie - annulering personeelsfeest 2021 - beslissing 

 Het college beslist dat het personeelsfeest 2021, dat normaal georganiseerd wordt in de 

eerste helft van de maand januari, geannuleerd wordt wegens de corona-crisis. Van zodra 

de situatie het terug toelaat kan er een feest voor het personeel georganiseerd worden of 

kan het budget aangewend worden voor de organisatie van het personeelsfeest van het 

jaar 2022. 

 

2 Communicatie - Inhoud Zedelgem Magazine editie december 2020 - kennisneming 

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

Magazine editie december 2020. 

 

3 Financiën - CREAT Aankoopcentrale - Raamovereenkomst - Multifunctionele 

apparaten - Goedkeuring deelname - beslissing 

 Het college beslist om de deelname aan de raamovereenkomst “Multifunctionele 

apparaten" van CREAT Aankoopcentrale met levering door RICOH Belgium nv goed te 

keuren 

 

4 IT - Investering i.f.v. videoconferencen en streaming in college en raadzaal in het 

gemeentehuis - bespreking 

 Het college bespreekt het punt: de voorgestelde investering wordt verder voorbereid 

voor de collegezaal; voor een concept van livestreaming in de raadszaal (ikv 

openbaarheid van bestuur) wordt er verder onderzoek gepleegd 

 

5 Jeugd – afspraken herbruikbare bekers jeugdhuizen – beslissing 

 Het Lokaal Bestuur Zedelgem stelt gratis 420 herbruikbare bekers en 1 opbergbak ter 

beschikking per Zedelgems jeugdhuis. 

 

6 Juridische zaken - Herlocalisatie politiekantoor - Wijziging inplanting nieuw gebouw 

- Aanpassen ondererfpacht - Aanstellen dienst vastgoedtransacties - beslissing  

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

tot wijziging van de erfpacht op het POV voor de herlokalisatie van het politiekantoor. 

 

 

 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 3 november 2020 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

7 Juridische zaken - Onderzoek naar realisatie parking dicht bij het station en de 

winkelcluster in de Ruddervoordsestraat - Aanstellen schatter - beslissing  

 Het college stelt in het kader van de samenwerkingsovereenkomst de heer Rik Pollet aan 

om een schattingsverslag op te maken van het terrein aan het café naast het station in de 

Ruddervoordsestraat , zoals aangeduid op het plan in bijlage aan het besluit, alsook de 

panden met huisnummers 46 en 48 te doen schatten. 

 

8 Juridische zaken - Verkoopdossier pastorie Loppem - Opmetingsplan - beslissing  

 Het college neemt kennis van het opmetingsplan in het verkoopdossier pastorie Loppem 

en beslist dat het schattingsverslag conform dit opmetingsplan wordt opgemaakt. 

 

9 Milieu – Overeenkomst met Natuurpunt Zedelgem om zwerfvuil te ruimen aan het 

GOG Plaatsebeek – Beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen keurt de overeenkomst tussen Natuurpunt 

Zedelgem en het gemeentebestuur Zedelgem voor het ruimen van zwerfvuil aan het GOG 

Plaatsebeek goed 

 

10 Openbare werken – Afkoppeling RWA en DWA Brugse- en Diksmuidse Heirweg– 

Uitvoeringsovereenkomsten afkoppeling private percelen - beslissing 

 Het college geeft goedkeuring op de afkoppelingsovereenkomsten voor de werken van 

aanleg van het fietspad in de Brugse- en Diksmuidse Heirweg 

 

11 Openbare Werken – Verkaveling in de Lepestraat – afleveren 

verkoopbaarheidsattest - beslissing 

 Het college levert het verkoopbaarheidsattest voor de verkaveling in de Lepestraat af 

 

12 Openbare werken - Verkaveling langs de Lepestraat– goedkeuring 

uitvoeringsdossier en bepaling borg – beslissing 

 Het college geeft goedkeuring op het uitvoeringsdossier en de waarde van de borg voor 

de verkaveling in de Lepestraat 

 

13 Personeel - Vacantverklaring van de functie van diensthoofd 

burgerzaken/dienstverlening en deskundige vreemdelingen - beslissing 

 De functies van diensthoofd burgerzaken/dienstverlening en deskundige vreemdelingen 

worden vacant verklaard en zullen ingevuld worden via bevordering. 

 

14 Personeel - Vacantverklaring van de halftijdse functie van administratief 

medewerker onthaal - beslissing 

 Het college verklaart een halftijds functie administratief medewerker voor het onthaal 

vacant. 

 

15 Secretariaat – Samenwerkingsovereenkomst tussen zorgraad We40 en de lokale 

besturen mbt de pool huisbezoekers - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen keurt de overeenkomst principieel goed en 

zal deze laten bekrachtigen door de gemeenteraad in de zitting van november 2020.  De 

ondertekening gebeurt door Annick Vermeulen, burgemeester en Sabine Vermeire, 

algemeen directeur. 

 

 

 



 

16 Secretariaat - Vertegenwoordigers gemeenteraad en ocmw-raad in 

intercommunales en andere organisaties - kennisgeving 

 Het college neemt kennis van het overzicht van de vertegenwoordigers gemeenteraad en 

OCMW-raad in intercommunales en andere organisaties. 

 

17 Secretariaat - Verzekeringen – Hakselaar Schliesing op chassis UJY602 - Vernietiging 

polis – beslissing 

 Het college keurt het bijvoegsel nr. 003 aan de polis nr. 1/212/19023264/01 van Ethias 

goed voor de vernietiging van de verzekering van de hakselaar Schliesing op chassis 

UJY602. 

 

18 Welzijn – Troostplek gemeente Zedelgem – beslissing 

 Het college gaat akkoord met de realisatie van een troostplek binnen de gemeente 

Zedelgem als volgt: 

● Locatie: Den Doorn 

Inrichting: planten van een boom, met daarnaast/daarrond planten van bloemen en 

plaatsen van bank(en) om mensen op te laten zitten en bezinnen. In de boom kunnen 

mensen lintjes hangen met naam van overledene/dierbare op; 

● Kunstwerk: plaat in cortenstaal met citaat “Loslaten is anders leren vasthouden”; 

● Timing: realisatie troostplek met onthullingsmoment eind november/begin december, 

met in voorjaar 2021 (maand maart) een tweede moment, in aanwezigheid van de lokale 

afdelingen van FERM, als terugblik een jaar na de start van de corona-crisis. 

 

19 Welzijnsbeleid – Nieuw reglement werkingssubsidies seniorenverenigingen – 

beslissing 

 Het college keurt het voorstel van nieuw reglement werkingssubsidies 

seniorenverenigingen goed en gaat akkoord dit ter formele goedkeuring voor te leggen 

aan de gemeenteraad in zitting van 26 november 2020. 

 

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. 

 

 


