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1 Archief – Opmaak folder en leaflet Doopvont Sint-Laurentiuskerk - beslissing 

 Het college gaat akkoord met de opmaak van een brochure en leaflet voor de romaanse 

doopvont in de Sint-Laurentiuskerk en dit volgens volgende modaliteiten: 

- Inhoud: teksten aan te leveren via werkgroep erfgoed en archief (op basis van bestaande 

teksten) + nieuwe foto’s (fotograaf voor aan te stellen); 

- Oplage: 2.000 exemplaren brochure + 6.000 exemplaren leaflet (1.500 per taal: 

Nederlands/Frans/Engels/Duits); 

- Verspreiding: brochure verkoop via de gemeente (opname in retributiereglement met 

nog nader te bepalen publieksprijs), leaflet gratis ter beschikking bij doopvont zelf; 

- Opmaak en uitvoering: via raamovereenkomst gemeente met Eurodesign, op te starten 

vanaf (begin) 2021 en gecoördineerd door de dienst archief. 

 

2 Archief/Cultuur – Vraag expositie in Brouwerij maand mei 2021 – beslissing 

 Het college gaat akkoord met het verhuren van de polyvalente zaal in de Brouwerij voor 

de genoemde expositie en hierbij uitzonderlijk, ook de 2 gevraagde extra ruimtes 

bijkomend ter beschikking te stellen mits een overeenkomst met duidelijke afspraken 

zoals aangegeven door de dienst. (toepassing zaalreglement, afspraken met de dienst 

mbt openen en sluiten) 

 

3 Bibliotheek – Aankoop van boeken, audiovisuele materialen en games voor de 

hoofdbibliotheek Zedelgem en de uitleenposten Aartrijke, Loppem en Veldegem 

voor het jaar 2021 – beslissing 

 Het college beslist de bibliotheek Zedelgem voor het dienstjaar 2020 toe te laten de 

boeken, audiovisuele materialen en games voor de hoofdbibliotheek en de uitleenposten 

aan te kopen op vermelde werkwijze, en dit binnen het daarvoor voorziene budget. 

 

4 Bibliotheek – Aankoop van periodieken voor de hoofdbibliotheek en de 

uitleenposten Aartrijke, Loppem en Veldegem voor het jaar 2021 – beslissing 

 Het college beslist de bibliotheek Zedelgem voor het dienstjaar 2021 toe te laten de 

periodieken voor de hoofdbibliotheek en uitleenposten aan te kopen binnen het 

daarvoor voorziene budget. 

 

5 Communicatie - Zedelgem Magazine editie januari 2021 - kennisneming 

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

Magazine editie januari 2021. 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 8 december 2020 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

6 Cultuur/Mondiaal Beleid - Visievorming - bespreking 

 Het college bespreekt de nota met de visie van schepen Verhaeghe met betrekking tot 

mondiaal beleid: de vraag om de voorgestelde acties concreet uit te werken aan de hand 

van timing en kostenopgave zodat er op basis hiervan dan onderbebouwing is voor 

verdere besluitvorming. 

 

7 Evenementen – Organisatie van het evenement “Lenteconcert met receptie 75-jarig 

bestaan” op 24 april 2021 door Harmonie Kunst na arbeid – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de organisatie van 

“Lenteconcert met receptie 75-jarig bestaan” op 24 april 2021 door Harmonie Kunst na 

arbeid. Dit evenement kan doorgaan op voorwaarde dat de algemene 

evenementenvoorwaarden en de richtlijnen van de betrokken diensten opgevolgd 

worden. Dit initiatief kan doorgaan mits de maatregelen omtrent het voorkomen van de 

verdere verspreiding van het coronavirus worden opgevolgd en onder voorbehoud van 

eventuele nieuwe richtlijnen van de federale overheid of de gemeente. Het college van 

burgemeester en schepenen stemt in met de organisatie van de gemeentelijk receptie op 

24 april 2021. Het college van burgemeester en schepenen stemt in met uitbetaling van 

de toelage van 186 EUR na het plaatsvinden van de activiteiten voor zover voldaan werd 

aan alle voorwaarden conform de geldende reglementen. 

 

8 Evenementen - Ruimte – Toelating plaatsing evenementenborden: Harmonie Kunst 

na Arbeid, voor de aankondiging van het lenteconcert op 24 april 2021 - beslissing 

 Het college verleent gunstig advies. 

 

9 Financiën – Gemeentebelastingen – Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier – 

Belasting op de private verblijfsgelegenheden, die niet tot hoofdverblijf dienen – 

Aanslagjaar 2019 – Generatie 3 - beslissing 

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

gemeentebelasting op de private verblijfsgelegenheden, die niet tot hoofdverblijf dienen, 

vast en verklaart het kohier, bestaande uit 1 artikel, uitvoerbaar voor een totaal bedrag 

van 1.000 EUR. 

 

10 Jeugd - Jeugdcentrum als studeerplaats - goedkeuring 

 Het college beslist om het jeugdcentrum van 14 december 2020 tot 31 januari 2021 open 

te stellen als studeerplaats voor 20 studenten, mits toepassing van de 

voorzorgsmaatregelen. 

 

11 Juridische zaken - Fiscale procedure - Beschikking d.d. 10 november 2020 - 

kennisname 

 Het college neemt kennis van de beschikking d.d. 10 november 2020 in een fiscaal 

dossier.  De conclusietermijnen zijn bepaald en de zaak zal worden behandeld op 1 juni 

2021. 

 

12 Juridische zaken - Illegale bewoning Merkemveld - Stand van zaken dossier - 

beslissing  

 Het college neemt kennis van het antwoord van de illegale bewoner in Merkemveld en 

stelt een raadsman aan om verdere stappen te ondernemen. 

 

 

 



 

13 Juridische zaken - Stand van zaken dossier parking Van Daele Veldegem - 

kennisname  

 Het college neemt kennis van de stand van zaken in het dossier verwervingen voor aanleg 

parking Van Daele.  Er werd reeds een compromis getekend voor 5 van de 7 loten.  De 

opmaak van de akten voor deze verwervingen kan worden verder gezet. 

 

14 Juridische zaken - Verkoop pastorie Loppem - Schattingsverslag - beslissing  

 Het college neemt kennis van het aangepast schattingsverslag (uitbreiding met tuin) voor 

de verkoop van de pastorie in Loppem.  De verkoopprocedure kan op basis van dit verslag 

worden aangevat. 

 

15 Juridische zaken - Verkoop sociale leerwerkplaats - Aanstellen immokantoor en 

notaris - beslissing  

 Het college om in het verkoopdossier van de sociale leerwerkplaats te starten met de 

verkoop van lot 1 en stelt in het kader van de samenwerkingsovereenkomst, 

Immokantoor Dewaele aan om de openbare verkoop te laten gebeuren via het digitaal 

platform. 

 

16 Juridische zaken - Vraag d.d. 2 december 2020 over chemin nr. 2  en verzoek tot 

toepassing van het vonnis van de heer Vrederechter d.d. 31 maart 2020 - beslissing  

 Het college beslist in het dossier Loppemsestraat nr. 37 chemin nr. 2 de rechtspraak van 

de heer vrederechter te Torhout toe te passen (vonnis d.d. 31 maart 2020). Het gedeelte 

van de chemin nr. 2 is door verkrijgende verjaring eigendom geworden van de 

aangelande. 

 

17 Milieu – Beheer recyclagepark analyse overdracht aan IVBO - beslissing   

 Het college gaat principieel akkoord met de analyse van de overdracht van het 

recyclagepark aan IVBO 

 

18 Milieu – Ondernemersloket - Aanvraag van de vennootschap Druwel bvba voor het 

schrappen van een voertuig uit de bestaande vergunning voor het verhuren van 

voertuigen met bestuurder – beslissing  

 Het college beslist om de aanvraag van de vennootschap Druwel bvba, voor het 

schrappen van een voertuig uit de bestaande vergunning voor het verhuren van 

voertuigen met bestuurder, goed te keuren. 

 

19 Milieu – Ondernemersloket - Aanvraag voor het beëindigen van de vergunning voor 

het verhuren van voertuigen met bestuurder – beslissing  

 Het college beslist dat de exploitatie van de dienst voor het verhuur van voertuigen met 

bestuurder met het identificatienummer 2401, wordt beëindigd. 

 

20 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 

 

21 Mobiliteit – Aankoop gadgets naar aanleiding van de actie fluojasjes schooljaar 2020-

2021 - beslissing 

 De actie fluojasjes 2020-2021 voor alle leerlingen van het grondgebied Zedelgem wordt 

goedgekeurd. 



 

Er worden prijzen aangekocht met een waarde van 4093.43 EUR BTW inclusief. Er zal voor 

elke leerling een prijs zijn en door middel van een loting zullen er extra prijzen worden 

gegevens aan de leerlingen die zich het best hebben ingezet. 

 

22 Openbare werken – planning wegenwerken Groenestraat in gevolge de toekenning 

van subsidies door VMM - bespreking 

 Het college bespreekt de voorgestelde inrichting en de vooropgestelde planning tot 

aanbesteding van het project Groenestraat. Een concreet voorstel wordt in die zin verder 

uitgewerkt, met bijzondere aandacht voor de impact op de parkeerplaatsen 

 

23 Personeel - Nieuwjaarsgeschenk personeel - beslissing 

 Het gereserveerde budget van 35 EUR per personeelslid wordt geparkeerd en in de loop 

van 2021 besteed ten voordele van het personeel bvb. in het kader van een sociale 

activiteit of ontmoeting na de periode van corona. 

 

24 Personeel - Kennisgave beheersverslagen Belfius 2017-2018-2019 - 2de 

pensioenpijler - beslissing 

 Het college neemt kennis van de verslagen 

 

25 Personeel - Vacantverklaring van de functie van coödinator culturele 

publiekswerking - beslissing 

 Het college verklaart de functie van deskundige culturele publiekswerking goed 

 

26 Secretariaat - Data zittingen 2021 gemeenteraad, ocmw-raad en bijzonder comité 

voor de sociale dienst - kennisname 

 Het college neemt kennis van de data van de zittingen 2021 van de gemeenteraad, de 

OCMW-raad en het bijzonder comité voor de sociale dienst. 

 

27 Secretariaat - Kunstacademie - Leerlingenaantallen en evolutie vestigingen 

Zedelgem - kennisgeving 

 Het college neemt kennis van het rapport van de Kunstacademie mbt de 

leerlingenaantallen en evolutie van de vestigingen te Zedelgem. 

 

28 Secretariaat – Lokale bronopsporing en contactonderzoek COVID-19-pandemie - 

beslissing 

 Het college kiest voor optie 1 inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing en 

quarantainecoaching en wil dit opnemen in vereniging met de andere lokale besturen 

van de ELZ WE40. Het college beslist dat de gemeente Zedelgem trekkende gemeente is. 

De gemeente Zedelgem zal haar keuze bekendmaken voor 11 december 2020 door de 

inlichtingenfiche te bezorgen aan Vlaanderen. De beslissing van het college wordt ter 

bekrachtiging voorgelegd aan de gemeenteraad en dit gebeurt samen met het voorstel 

tot goedkeuring van de samenwerkings- en verwerkersovereenkomst. 

 

29 Toerisme – Ondersteuning fietstocht VéloBaroque - Beslissing 

 Het college beslist te voorzien in de ondersteuning van VéloBaroque, en dit met een 

subsidie van 3.000 euro en vraagt de organisatie de praktische uitwerking te voorzien in 

nauw overleg met de dienst evenementen. Logistieke ondersteuning vanuit de gemeente 

kan worden voorzien, personele inzet vanuit de gemeente niet. 

 

 



 

30 Vrije tijd - activiteiten vrijetijdsdiensten en dienstencentra - voorjaar 2021 – 

beslissing 

 Het college beslist dat er geen grote evenementen worden georganiseerd in het voorjaar 

2021. 

Het college beslist dat volgende activiteiten niet zullen doorgaan in het voorjaar 2021: 

Zedelgemse sportprijzen, SWAP op woensdag, het loopcriterium wij(k)lopen, 

sporthappening, veldlopen en andersvalidenwandeltocht. Er worden alternatieven 

voorzien. 

 

31 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

32 Secretariaat - Gemeenteraad - agenda 

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

de zitting van de gemeenteraad van 17 december 2020. 

 

33 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

34 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


