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1 Algemeen directeur - Uitoefenen van een nevenactiviteit - goedkeuring 

 Het college geeft toestemming aan algemeen directeur Sabine Vermeire tot het 

uitoefenen van de nevenactiviteit verlenen van juridisch advies in personeelszaken bij het 

team VVSG. 

 

2 Archief/Erfgoed – Inventaris funerair erfgoed op begraafplaats Aartrijke – 

goedkeuring 

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

3 Burgerzaken - Grondvergunningen - beslissing  

 Het college beslist dat de lijst met de aangevraagde concessies op de begraafplaatsen, 

wordt goedgekeurd. 

 

4 Communicatie - Spandoekframes als dank en warme aanmoediging, Zedelgem 

#samentegencorona - beslissing 

 Het college beslist om spandoekframes aan te kopen en te laten bevestigen aan eigen 

gemeentelijke gebouwen op elke deelgemeente met een boodschap van dank en warme 

aanmoediging tijdens deze corona-crisis en hiervoor beroep te doen op 

de  gespecialiseerde firma Signz, die een totaalpakket van opmaak, spandoekframes en 

plaatsing uitvoert. 

 

5 Cultuur – Brugge Plus vzw: vraag samenwerking Gouden Boomstoet 2022 - beslissing 

 Het college keurt de vraag tot samenwerking voor de organisatie van de Gouden 

Boomstoet 2022 principieel goed, waardoor de intentieverklaring kan worden 

ondertekend. 

 

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

diensten - Oprichting dienstgebouw begraafplaats Loppem - Goedkeuring 

voorontwerp 

 Het college keurt het voorontwerp voor de opdracht ' Oprichten dienstgebouw 

begraafplaats Loppem' goed. 

 

7 Financiën - CREAT Aankoopcentrale - Raamovereenkomst - Dienstverlening met 

betrekking tot legionella – Abonnement mobiele app LegionellaDossier - 

Goedkeuring deelname - beslissing 

 Het college beslist om de opdracht "Abonnement mobiele app LegionellaDossier" in het 

kader van de raamovereenkomst "Dienstverlening met betrekking tot legionella" van 

CREAT Aankoopcentrale met uitvoering door AquaDomo goed te keuren. 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het college van burgemeester en schepenen van 17 november 2020 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

8 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop digitaal conferentiesysteem collegezaal - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Aankoop digitaal conferentiesysteem collegezaal" 

te gunnen aan Digi Consult bvba. 

 

9 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop mobiel podium uitleendienst - Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze - beslissing 

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

"Aankoop mobiel podium uitleendienst" goed te keuren. 

 

10 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Onderhoud kerstverlichting - Kerstperiodes 2020-2021 t.e.m. 2022-2023 - 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Onderhoud kerstverlichting - Kerstperiodes 2020-

2021 t.e.m. 2022-2023" te gunnen aan Flux bvba. 

 

11 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Raamovereenkomst - Afwezigheidscontrole - Gemeente en OCMW 

Zedelgem - Dienstjaren 2021-2024 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

- beslissing 

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

"Raamovereenkomst - Afwezigheidscontrole - Gemeente en OCMW - Dienstjaren 2021-

2024" goed te keuren. 

 

12 Financiën - Verkoop roerende goederen via online veiling - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om een online veiling door I&O 

Auctions bvba te laten organiseren. 

 

13 Juridische zaken - Project Straatambassadeurs - Stand van zaken - beslissing 

 Het college zet het project Straatambassadeurs even on hold omwille van de verstrengde 

covid maatregelen. De infovergadering van 19 november 2020 zal naar een latere datum 

verschoven worden. 

 

14 Juridische zaken - Uitrol Hoplr in de gemeente - kennisname  

 Het college neemt kennis van het stappenplan voor de uitrol van Hoplr in de gemeente 

alsook van de brief die aan de inwoners zal worden gericht. 

 

15 Juridische zaken - Vaststelling illegale bewoning hut in Merkemveld - beslissing  

 Het college beslist om een einde te stellen aan de vastgestelde illegale bewoning op het 

perceel in Merkemveld dat eigendom is van de gemeente. 

 

16 Milieu – Aanvraag subsidie herbruikbare luiers - beslissing 

 Het college neemt kennis van de ingediende subsidieaanvraag voor herbruikbare luiers 

die volledig is en voldoet aan de voorwaarden. 

 

17 Milieu – Aanvragen subsidie aanleg van eigen waterbevooradingsinstallatie - 

beslissing 

 Het college neemt kennis van de ingediende subsidieaanvraag voor aanleg van eigen 

waterbevoorradingsinstallatie die volledig is en voldoet aan de voorwaarden. 

 

18 Openbare werken – principiële beslissing op voorstel voor kostenverdeling voor 

aanleg wegenis en parking voor de bouw van de school aan de Groene Meersen  - 

beslissing 



 

 Het college gaat akkoord met de praktische vertaling van de kostenverdeling voor 

opmaak van de meetstaat van de werken voor aanleg van de toegangsweg naar de school 

aan de site van de Groene Meersen. 

 

19 Personeel - Coördinator mobiliteit en projecten - verlengen werfreserve - beslissing 

 Het college en burgemeester van schepenen beslist om de werfreserve van coördinator 

mobiliteit en projecten te verlengen met 2 jaar 

 

20 Preventie – Griepvaccins 2020 – terugbetaling homeopatisch griepvaccin - beslissing 

 Het personeel van gemeente/OCMW, de raadsleden en de leden van het bijzonder comité 

die behoren tot de prioritaire risicodoelgroep krijgen niet de mogelijkheid om een 

homeopatisch griepvaccin aan te kopen en terugbetaling hiervoor te krijgen. 

 

21 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

22 Secretariaat - Gemeenteraad - agenda 

 Het college vraagt aan de voorzitter om de voorgestelde agendapunten op te nemen op 

de zitting van de gemeenteraad van 26 november 2020. 

 

23 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

24 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen goed van de vorige vergadering. 

 

 


