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1 Burgerzaken - Grondvergunningen - beslissing  

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

wordt goedgekeurd. 

 

2 Burgerzaken/onthaal - Telefoonpermanentie op 24 december 2020 - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord dat op donderdag 24 

december 2020 de telefoonpermanentie bij het onthaal en de andere gemeentediensten 

voorzien wordt tot 12u, omwille van kerstavond. 

 

3 Communicatie - Subsidies 2020 vaderlandslievende verenigingen en 

activiteiten/plechtigheden kalender - beslissing 

 Het College kent op basis van het subsidiereglement voor vaderlandslievende 

verenigingen de basissubsidie voor het jaar 2020 toe aan de vaderlandslievende 

verenigingen die de gemeentelijke activiteitenkalender van de plechtigheden 

voorbereid/georganiseerd hebben. Het betreft de V-Dag in Aartrijke, het Bevrijdingsfeest 

in Loppem, de herdenking Wapenstilstand in Aartrijke en de herdenking Wapenstilstand 

in Zedelgem dorp. 

 

Het College kent op basis van het subsidiereglement en de ingediende overzichten met 

gemaakte kosten door de verenigingen NSB Aartrijke en De Vaderlanderkes “Zedelgem 

herdenkt” een projectsubsidie toe ter hoogte van de ingediende kosten voor de 

organisatie van de herdenkingen Wapenstilstand op 8/11/2020 in Aartrijke en op 

11/11/2020 in Zedelgem dorp. 

 

4 Cultuur - Reuzenstoet 2021 - bespreking 

 Het college bespreekt de nota met betrekking tot de opportuniteit en haalbaarheid met 

betrekking tot de organisatie van de Reuzenstoet in 2021 en bekijkt de voorstellen tot 

alternatieve organisatie. Het College geeft aan dat het concept verder kan uitgerold 

worden en vraagt de dienst om eerst en vooral bereidheid te polsen bij de 

reuzeneigenaars zodat er draagvlak en medewerking is. 

 

5 Financiën - Huur en nutsvoorzieningen cafetaria - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om vanaf 1 april 2020 tot en met 31 

maart 2021 de huur voor cafetaria De Groene Meersen, De Strooien Hane en De Bosserij te 

halveren. 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 15 december 2020 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de forfaitaire vergoeding van gas 

voor De Bosserij wordt gehalveerd en dit voor de periode van 1 april 2020 tot en met 31 

maart 2021. 

 

6 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop hakselaar voor containerpark en groendienst - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze - beslissing 

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

"Aankoop hakselaar voor containerpark en groendienst" goed te keuren. 

 

7 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Raamovereenkomst - Aanstelling landmeter voor kleine opdrachten - 

Gemeente en OCMW - Dienstjaren 2021-2024 - Goedkeuring gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht 'Raamovereenkomst - Aanstelling landmeter voor 

kleine opdrachten - Gemeente en OCMW - Dienstjaren 2021-2024' te gunnen aan 

Landmeterskantoor Pollet vof. 

 

8 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Raamovereenkomst - Aanstelling landmeter-expert voor opmaak 

schattingsverslagen - Gemeente en OCMW - Dienstjaren 2021-2024 - Goedkeuring 

gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht 'Raamovereenkomst - Aanstelling landmeter-

expert voor opmaak schattingsverslagen - Gemeente en OCMW - Dienstjaren 2021-2024' 

te gunnen aan Studiebureau Jonckheere bvba. 

 

9 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Raamovereenkomst - Afwezigheidscontrole - Gemeente en OCMW 

Zedelgem - Dienstjaren 2021-2024 - Goedkeuring gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht 'Raamovereenkomst - Afwezigheidscontrole - 

Gemeente en OCMW Zedelgem - Dienstjaren 2021-2024' te gunnen aan Certimed vzw. 

 

10 Jeugd – Evaluatie speelpleinwerking 2020 – kennisgeving 

 Het college neemt kennis van de evaluatie van de speelpleinwerking 2020. 

 

11 Jeugd – Subsidies jeugd orde, netheid en veiligheid werkjaar 2019-2020 - beslissing 

 Het college kent aan elke jeugdvereniging, die gebruik maakt van een gemeentelijk 

jeugdlokaal, een subsidie toe van 150 EUR voor orde, netheid en veiligheid. 

 

12 Jeugd – Subsidies jeugdvakanties werkjaar 2019-2020 - beslissing 

 Het college stelt de kampsubsidie 2019-2020 aan jeugd(werk)initiatieven vast zoals 

beschreven in de voorgelegde lijst voor een totaal van 3.500,00 EUR. 

 

13 Juridische zaken - Informatieveiligheid - Privacyverklaring lokaal bestuur - 

beslissing  

 Het college keurt de up date van de privacyverklaring van het lokaal bestuur Zedelgem 

goed. 

 

14 Juridische zaken - Overzicht stand van zaken patrimoniumdossiers - kennisname 

 Het college neemt kennis van het overzicht van de stand van zaken van verschillende 

patrimoniumdossiers. 

 



 

 

 

15 Juridische zaken - Preventie - Aanstelling dienst gebouwen en dienst preventie voor 

preventietaken in de kerkgebouwen - Aanstellingsbrieven van de vijf kerkfabrieken - 

kennisname 

 Het college neemt kennis van de vijf aanstellingsbrieven van de vijf kerkfabrieken van de 

diensten preventie en gebouwen voor ondersteuning voor een aantal preventietaken in 

de kerkgebouwen en dit conform de beslissing van het college d.d. 29 september 2020. 

 

16 Juridische zaken - Vraag school De Stapsteen d.d. 1 december 2020 tot verbouwing 

doucheruimten turnzaal - beslissing  

 Het college geeft aan erfpachthouder, de school De Stapsteen en de Sint Rembertgroep 

de toestemming om op eigen kosten de doucheruimte en ommuringen naast de turnzaal 

in de voormalige gemeenteschool uit te breken. 

 

17 Juridische zaken - Wegenwerken Groenestraat - Verwerving gronden in 

samenwerking met Aquafin - Aanstelling notaris - beslissing  

 Het college gaat akkoord om voor de realisatie van de wegenwerken en de verwerving 

van de noodzakelijk grond in de Groenestraat samen te werken met Aquafin. 

Notariskantoor Lommée en Daems wordt aangesteld om de akten op te maken. 

 

18 Milieu – Aanpak straatbomen in de Fazantenlaan - Beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanpak i.v.m. de straatbomen in de 

Fazantenlaan goed 

 

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 2601, wordt beëindigd. 

 

20 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 1904, wordt beëindigd. 

 

21 Milieu – Realiseren trage weg langs de Rollewegbeek aanpak - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanpak voor de realisatie van een 

trage verbinding langs de Rollewegbeek goed 

 

22 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten - Heraanleg voetpaden en opritten - Rolleweg en Sint-Laurentiusstraat - 

Goedkeuring definitieve oplevering - beslissing 

 Het college beslist om werken definitief op te leveren en de resterende borg vrij te geven 

 

23 Secretariaat - Kerkfabriek Sint-Martinus - algemeen toezicht 

 Het college neemt in het kader van het algemeen toezicht op de kerkfabrieken kennis van 

de lijst met besluiten van de kerkraad Sint-Martinus Loppem van 02 december 2020. Er 

zijn geen opmerkingen. 

 

 



 

24 Sport – Heropstart zwemlessen en zwemschool na de kerstvakantie - beslissing 

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

25 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

26 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

27 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


