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1 Burgerzaken - Ambtshalve schrapping - beslissing 
 Het college beslist dat elf burgers van ambtswege van het bevolkingsregister van de 

gemeente Zedelgem worden afgevoerd. 
 

2 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. 
 

3 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 - 
Gemeente en OCMW - Dienstjaren 2021-2024" goed te keuren. 
 

4 Financiën - Regierol Sociale Economie - Regionaal kader duurzaam aankopen - 
Goedkeuring - beslissing 

 Het college keurt het regionaal kader duurzaam aankopen goed en gaat akkoord met de 
verdere vertaling van dit regionaal kader in een lokale duurzame aankoopstrategie. 
 

5 Jeugd - noodopvang herfst 2020 verlenging - beslissing 
 De organisatie van de noodopvang op 12 en 13 november, naar aanleiding van de 

verlengde herfstvakantie wordt goedgekeurd. De gemeente maakt optimaal gebruik van 
de steunmaatregelen die Vlaanderen mogelijks zou toekennen. 
 

6 Milieu – Ondernemersloket – Verlengen geldigheid horecabon – beslissing  
 Het college beslist om de geldigheid van de horecabon te verlengen met de tijdsduur die 

de horeca verplicht werd om te sluiten sedert het MB d.d.18 oktober 2020. 
 

7 Mobiliteit – bespreking doortocht Ruddervoordsestraat N368 met projectstuurgroep 
– beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist over de te voorziene maateregel om 
het parkeren langs de even huisnummers te verhinderen: het college kiest voor de 
bredere profilering zonder onmiddellijke aanbrenging van de aslijn. 
 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 
het college van burgemeester en schepenen van 10 november 2020 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

8 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 
en diensten - Heraanleg kruispunt Noordstraat met Brugse Heirweg - Goedkeuring 
gunning - beslissing 

 Het college beslist om de opdracht voor heraanleg van het kruispunt Noordstraat - 
Brugse Heirweg toe te wijzen aan Algemene ondernemingen Tibergyn 
 

9 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 
en diensten - leveren en plaatsen van betonnen stapelblokken aan de nieuwe site 
van de  technische dienst - Goedkeuring gunning - beslissing 

 Het college beslist om de opdracht voor het leveren en plaatsen van betonnen 
stapelblokken toe te wijzen aan Dalimex Multi-block Bvba 
 

10 Secretariaat – Verzekering tegen brand en aanverwante gevaren Ieperweg 2 te 
Loppem – beslissing 

 Het college keurt polis nr. 87.005.268 goed. 
 

11 Secretariaat - Verzekeringen – Hakselaar Schliesing 660MX 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 660MX op 
chassis met nummerplaat UJY602. 
 

12 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 
 Het college bespreekt het punt. 

 
13 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 
 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 
14 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 
 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 
 


