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1 Financiën – Oninbaarverklaring ontvangsten - beslissing 

 Het vast bureau gaat akkoord met het oninbaar verklaren van het overzicht van 

openstaande vorderingen. 

 

2 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Raamovereenkomst - Aanstelling landmeter voor kleine opdrachten - 

Gemeente en OCMW - Dienstjaren 2021-2024 - Goedkeuring gunningsvoorstel 

gemeente - beslissing 

 Het vast bureau gaat akkoord met het voorstel van gemeente Zedelgem om de opdracht 

'Raamovereenkomst - Aanstelling landmeter voor kleine opdrachten - Gemeente en 

OCMW - Dienstjaren 2021-2024' te gunnen aan Landmeterskantoor Pollet vof. 

 

3 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Raamovereenkomst - Aanstelling landmeter-expert voor opmaak 

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

gunningsvoorstel gemeente - beslissing 

 Het vast bureau gaat akkoord met het voorstel van gemeente Zedelgem om de opdracht 

‘Raamovereenkomst - Aanstelling landmeter-expert voor opmaak schattingsverslagen - 

Gemeente en OCMW - Dienstjaren 2021-2024’ te gunnen aan Studiebureau Jonckheere 

bvba. 

 

4 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Raamovereenkomst - Afwezigheidscontrole - Gemeente en OCMW 

Zedelgem - Dienstjaren 2021-2024 - Goedkeuring gunningsvoorstel gemeente - 

beslissing 

 Het vast bureau gaat akkoord met het voorstel van gemeente Zedelgem om de opdracht 

‘Raamovereenkomst - Afwezigheidscontrole - Gemeente en OCMW Zedelgem - 

Dienstjaren 2021-2024 - Goedkeuring gunningsvoorstel gemeente’ te gunnen aan 

Certimed vzw. 

 

5 Juridische zaken - Overzicht stand van zaken patrimoniumdossiers - kennisname 

 Het vast bureau neemt kennis van het overzicht van de stand van zaken van verschillende 

patrimoniumdossiers. 

 

 

Lijst van de besluiten van de 

vergadering van het Vast Bureau van 15 december 2020 

(decreet van 22 december 2017) 



 

6 Juridische zaken - Informatieveiligheid - Privacyverklaring lokaal bestuur - 

beslissing  

 Het vast bureau keurt de up-date van de privacyverklaring van het lokaal bestuur goed. 

 

7 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het vast bureau keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


