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1 Archief/Erfgoed – Inventaris funerair erfgoed op begraafplaats Aartrijke – goedkeuring 

 Het college keurt de bijgevoegde inventaris van de begraafplaats te Aartrijke goed en deze wordt ter formele 

goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van 17 december 2020. 

 

2 Burgerzaken - Overzicht tarieven van de administratieve stukken van de dienst burgerzaken vanaf 1 

januari 2021 - kennisgeving 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de nieuwe tarieven van de administratieve 

stukken van de dienst burgerzaken vanaf 1 januari 2021. Sommige tarieven zijn gewijzigd ten gevolge van de 

indexering van de kostprijs van de stukken door FOD Binnenlandse Zaken. 

 

DOCUMENT PRIJS BURGER VERHOGING 2021 

Elektronische identiteitskaart voor Belgen (EIK) 19 EUR nihil 

Elektronische verblijfskaart/document voor vreemdelingen 

(EVK) 

19 EUR nihil 

Elektronische verblijfskaart/document met biometrie voor  

vreemdelingen 

21 EUR nihil 

Elektronische identiteitskaart voor Belgische kinderen < 12 jaar 

(Kids ID) 

7,5 EUR nihil 

EIK voor Belgen spoedprocedure 108,5 EUR 109,5 EUR (+ 1 EUR) 

EIK voor Belgen spoedprocedure levering Brussel 140 EUR 141 EUR (+ 1 EUR) 

EVK voor vreemdelingen spoedprocedure 108,5 EUR 109,5 EUR (+ 1 EUR) 

KIDs ID spoedprocedure 91,5 EUR 92,5 EUR (+ 1 EUR) 

KIDs ID spoedprocedure levering Brussel 123,5 EUR 124,5 EUR (+ 1 EUR) 

Voorlopig rijbewijs 25 EUR nihil 

Rijbewijs 25 EUR nihil 

Internationaal rijbewijs 20 EUR nihil 

Reispas voor volwassenen 74 EUR nihil 

Reispas voor kinderen 35 EUR nihil 

Reispas spoedprocedure voor volwassenen 246 EUR nihil 

Reispas spoedprocedure voor kinderen 210 EUR nihil 

 

 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 24 november 2020 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

 

3 Burgerzaken - Voortijdige stopzetting grafconcessie begraafplaats Veldegem - beslissing 

 Het college gaat akkoord met de voortijdige stopzetting van de grafconcessie op de begraafplaats van 

Veldegem. Het grafmonument wordt eigendom van de gemeente, die de bestemming ervan bepaalt. 

 

4 Burgerzaken - Voortijdige stopzetting van grafconcessie op de begraafplaats Aartrijke - beslissing 

 Het college gaat akkoord met de voortijdige stopzetting van de grafconcessie op de begraafplaats van 

Aartrijke. Het grafmonument wordt eigendom van de gemeente, die de bestemming ervan bepaalt. 

 

5 Burgerzaken - Voortijdige stopzetting van grafconcessie op de begraafplaats Veldegem - beslissing 

 Het college gaat akkoord met de voortijdige stopzetting van de grafconcessie op de begraafplaats van 

Veldegem. Het grafmonument wordt eigendom van de gemeente, die de bestemming ervan bepaalt. 

 

6 Financiën - CREAT Aankoopcentrale - Raamovereenkomst - Brandbestrijdingsmiddelen en 

noodverlichting - Goedkeuring deelname - beslissing 

 Het college beslist om de deelname aan de raamovereenkomst “Brandbestrijdingsmiddelen en 

noodverlichting" van CREAT Aankoopcentrale met uitvoering door Somati Fie nv goed te keuren. 

 

7 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Aankoop 

servies in nieuwe huisstijl - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Aankoop servies in nieuwe huisstijl" te gunnen aan Demuynck Frans 

nv. 

 

8 Juridische zaken - Eventuele verwerving grond Merkemveld perceel kadastraal gekend onder sectie D 

nummer 355G - Aanstellen dient vastgoedtransacties - beslissing  

 Het college stelt dienst vastgoedtransacties aan voor de bijkomende verwerving van een perceel in 

Merkemveld. 

 

9 Juridische zaken - Onderwijs - Ondersteuning zorgbeleid voor Spes Nostra periode 2019-2020 - 

beslissing  

 Het college keurt de jaarlijkse ondersteuning zorgbeleid voor Spes Nostra schooljaar 2019-2020 goed. 

 

10 Juridische zaken - Ontwerptekst algemeen politiereglement - kennisname 

 Het college neemt kennis van de ontwerptekst van het algemeen politiereglement voor de politiezone het 

Houtsche.  Deze tekst werd voor advies voorgelegd aan de jeugdraad en zal nu aan de gemeenteraden van 

de politiezone het Houtsche ter goedkeuring worden geagendeerd. 

 

11 Milieu – Oriënterend bodemonderzoek Zedelgem afdeling 3 sectie D nummer 549 G – kennisname 

 Het college neemt kennis van het oriënterend bodemonderzoek met referte ORTEC1901011 uitgevoerd voor 

de percelen Zedelgem afdeling 3 sectie D nummer 549 G 

 

12 Openbare werken – Verkaveling WVI aan de Brugse Heirweg – beslissing 

 Het college keurt de voorlopige oplevering van de eerste fase  in de verkaveling in de Brugse Heirweg op 

naam van WVI goed 

 

13 Personeel - Wijziging personeelsformatie dienst cultuur - beslissing 

 Het college stelt de aangepaste personeelsformatie vast. 

 

 



 

14 Preventie - Opvolging arbeidsongevallen 2020 en aanbevelingen - kennisgeving  

 Het college neemt kennis van het verslag betreffende de opvolging van de arbeidsongevallen in 2020 en de 

aanbevelingen vanuit de dienst preventie. 

 

15 Ruimte - Aanvraag voor een premie voor het beveiligen van de woning - beslissing 

 Het college gaat akkoord met de uitbetaling van de premie. 

 

16 Secretariaat - Intentieverklaring tot fusie tussen cvba Vivendo en cvba Brugse Maatschappij voor 

Huisvesting - kennisname 

 Het college neemt kennis van de intentieverklaring tot fusie tussen cvba Vivendo en cvba Brugse 

Maatschappij voor Huisvesting. 

 

17 Toerisme – Zilleghemse ZichtenfietZroute: vraag erkenning – principiële beslissing 

 Het college neemt de principiële beslissing de Zilleghemse ZichtenfietZroute als lokale fietsroute te voorzien 

vanuit de gemeente Zedelgem, en dit onder de voorwaarden zoals in de beslissing opgenomen. 

 

18 Vrije Tijd – Campagne Ik zomer West - Vlaams – kennisgeving 

 Het college neemt kennis van het finale overzicht van de deelname van de lokale verenigingen uit de 

gemeente Zedelgem aan de provinciale campagne “Ik zomer West-Vlaams”. 

 

19 Welzijn/Senioren – Vraag katern in Zedelgem Magazine voor senioren - beslissing 

 Het college volgt het advies van de betrokken diensten en beslist negatief over het voorzien van een 

maandelijkse rubriek voor senioren in het Zedelgem Magazine. 

 

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 goed van de vorige vergadering. 

 

 


