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1 Algemeen bestuur en financiën – Ontwerp meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025 - 

beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen keurt het ontwerp meerjarenplanaanpassing 

1 2020-2025 goed en laat dit 14 dagen voor de gemeenteraad per mail bezorgen aan de 

raadsleden. 

 

2 Archief – Toelating raadpleging bevolkingsregister - beslissing 

 Het college beslist toelating te verlenen aan de administratief medewerker van het 

archief de nodige opzoekingen in de bevolkingsregisters te doen in het kader van de 

vraag van de heer Vanwelsenaere. 

 

3 Bibliotheek – Online leren met de Bib – kennisgeving 

 Het college neemt kennis van het intekenen van bibliotheek Zedelgem op het aanbod 

“Online leren met de Bib” en dit met ingang van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Na 

afloop van deze periode, wordt het college verder geïnformeerd over de eventuele 

verderzetting. 

 

4 Communicatie - eindejaars- nieuwjaarsattentie voor personeel 2020-2021 - 

beslissing 

 Het college beslist dat er n.a.v. het annuleren van het jaarlijkse personeelsfeest en bij 

wijze van blijken van waardering voor de aanhoudende inzet tijdens de corona-periode, 

er voor de medewerkers van gemeente en OCMW Zedelgem bij wijze van waardering een 

personeelsattentie geschonken wordt. Het college kiest voor het productvoorstel van 

Olivino als attentie. 

 

5 Cultuur/Mondiaal Beleid– Subsidie 11.11.11 werkjaar 2020 – beslissing 

 Het college beslist de jaarlijkse ondersteuning voor 11.11.11 van 1.000 euro ook voor het 

werkjaar 2020 te voorzien en deze over te maken aan de koepel van de Vlaamse Noord-

Zuidbeweging. 

 

6 Financiën - Gemeentebelastingen - Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier - 

Belasting op het parkeren in een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone) of op 

een openbare weg met blauwe zone reglementering van motorvoertuigen - 

Aanslagjaar 2020 - Generatie 3 - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier, betreffende de 

gemeentebelasting op het parkeren in een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone) 

of op een openbare weg met blauwe zone reglementering van motorvoertuigen, vast en 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 
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verklaart het kohier, bestaande uit 10 artikelen, uitvoerbaar voor een totaal bedrag van 

350,00 EUR. 

 

7 Financiën – Gemeentebelastingen – Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier 

belasting bij het ontbreken van parkeerplaatsen bij nieuwbouw of verbouwing – 

Aanslagjaar 2020 – Generatie 2 - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier, betreffende de belasting bij 

het ontbreken van parkeerplaatsen bij nieuwbouw of verbouwing, vast en verklaart het 

kohier, bestaande uit 1 artikel, uitvoerbaar voor een totaal bedrag van 5.000,00 EUR. 

 

8 Financiën – Gemeentebelastingen – Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier 

belasting op het weghalen van afvalstoffen – Aanslagjaar 2020 – Generatie 1 - 

beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier, betreffende de belasting op 

het weghalen van afvalstoffen, vast en verklaart het kohier, bestaande uit 1 artikel, 

uitvoerbaar voor een totaal bedrag van 250,00 EUR. 

 

9 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop schrobzuigmachine De Bosserij - Goedkeuring lastvoorwaarden 

en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Aankoop schrobzuigmachine De Bosserij" te 

gunnen aan Alpheios Belgium bv. 

 

10 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Raamovereenkomst - Aankoop gestabiliseerd zand en magere beton - 

Dienstjaar 2021 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - beslissing 

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

"Raamovereenkomst - Aankoop gestabiliseerd zand en magere beton - Dienstjaar 2021" 

goed te keuren. 

 

11 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Raamovereenkomst - Natuur- en landschapsonderhoud door Minawerkers 

- Dienstjaar 2021 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Raamovereenkomst - Natuur- en 

landschapsonderhoud door Minawerkers - Dienstjaar 2021" te gunnen aan Optima-T. 

 

12 Juridische zaken - Politieverordening inzake vergunning voor clubhuizen voor 

motorclubs - Voorstel politiecollege - kennisname 

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

13 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. 

 

14 Milieu – Verlenging duur intergemeentelijk samenwerkingsverband voor 

vuilverwerking en -ophaling in Brugge en Ommeland (IVBO) - beslissing   

 Het college gaat principieel akkoord om de duur van het intergemeentelijk 

samenwerkingsverband voor vuilverwerking en -verwerking in Brugge en Ommeland 

(IVBO) te verlengen met een termijn van 18 jaar geldig tot 5 november 2039. 

 



 

15 Milieu – Verwerven van percelen in het kader van de trage verbinding tussen de 

Torhoutsesteenweg en de Vijvers aanpak - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanpak voor het verwerven van 

gronden i.h.k.v. de trage verbinding tussen de Torhoutse Steenweg en de Vijvers goed 

 

16 Personeel - Organisatiewaarden - Voorstellen - bespreking 

 Het college bespreekt het voorstel en gaat akkoord met het concept dat verder zal 

worden uitgerold. 

Het college neemt kennis van het verslag. 

 

17 Secretariaat - Raad van bestuur Zorg en Welzijn d.d. 02 september 2020 - 

kennisname 

 Het college neemt kennis van de besluiten van de zitting van de Raad van Bestuur dd. 02 

september 2020. 

 

18 Toerisme – Picknickplan Westtoer – beslissing 

 Het college gaat akkoord met de door Westtoer gekozen locatie voor een picknickbank in 

Vloethemveld met verdere praktische uitwerking in overleg tussen Westtoer, ANB en VLM 

en gaat momenteel niet verder in op het aanbod bijkomende banken aan te kopen. 

 

19 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

20 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

21 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

22 Sport - Corona - Heropening zwembad - bespreking  

 Het College beslist om het zwembad vanaf 7 december 2020 te openen volgens de regels 

van het ministerieel besluit dd. 29 november 2020 betreffende de aangepaste 

maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. De openingstijden zijn 

als volgt en voor de duur van de toepassing van het ministerieel besluit van 29 november 

2020: 

Het zwembad opent vanaf maandag 7 december tot en met 20 december op volgende 

momenten 

- Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 9u00 – 10u00, 10u30 – 11u30, 12u00 – 

13u00, 14u00 – 15u00, 15u15 – 16u15, 16u30 – 17u30, 17u45 – 18u45 

- Woensdag: 9u00 – 10u00, 10u30 – 11u30, 12u00 – 13u00, 14u00 – 15u00, 15u15 – 16u15, 

16u30 – 17u30, 17u45 – 18u45 

- Zaterdag: gesloten 

- Zondag: 9u – 10u00, 10u15 – 11u15 

Tijdens de kerstvakantie is het zwembad geopend op maandag-, dinsdag-, woensdag- en 

donderdagmorgen: 9u00 – 10u00, 10u30 – 11u30 

 

Het zwembad wordt enkel geopend voor baantjeszwemmen. Schoolzwemmen, groepen 

en privé lessen worden momenteel nog niet toegelaten. 

 

 


