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1 Burgerzaken - Verlenging vervallen concessies - beslissing  

 Het college beslist dat de lijst met de aangevraagde verlengingen van concessies op de 

begraafplaatsen wordt goedgekeurd. 

 

2 Cultuur - Ginter Raad van Bestuur 9 december 2020 - kennisgeving 

 Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering Raad van Bestuur van Ginter 

van 9 december 2020. 

 

3 Cultuur/Evenementen - Gebruik van gemeentelijke accommodatie door niet-

erkende organisaties en verenigingen: individuele kunstenaars uit Zedelgem - 

beslissing 

 Het college beslist dat de categorie “individuele Zedelgemse kunstenaars” mag worden 

gelijkgesteld met erkende verenigingen en organisaties en zij in dit kader bij hun 

activiteiten materiaal van de uitleendienst en alle verhuurbare gemeentelijke 

accommodaties kunnen huren aan tarief erkende vereniging. 

 

4 Financiën - CREAT Aankoopcentrale - Raamovereenkomst - Leveren van 

kantoorbenodigdheden - Goedkeuring deelname - beslissing 

 Het college beslist om de deelname aan de raamovereenkomst “Leveren van 

kantoorbenodigdheden" van CREAT Aankoopcentrale met uitvoering door Staples 

Belgium bvba goed te keuren. 

 

5 Financiën - CREAT Aankoopcentrale - Raamovereenkomst - Leveren van papier - 

Goedkeuring deelname - beslissing 

 Het college beslist om de deelname aan de raamovereenkomst “Leveren van papier" van 

CREAT Aankoopcentrale met uitvoering door Lyreco Belgium nv goed te keuren. 

 

6 Financiën – Gemeentebelastingen – Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier – 

Gemeentelijke activeringsheffing op onbebouwde bouwgronden en kavels – 

Aanslagjaar 2020 – Generatie 1 - beslissing 

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

gemeentelijke activeringsheffing op onbebouwde bouwgronden en kavels, vast en 

verklaart het kohier, bestaande uit 317 artikelen, uitvoerbaar voor een totaal bedrag van 

144.583,02 EUR. 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 22 december 2020 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

7 Financiën - Gemeentebelastingen - Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier 

algemene gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven - Aanslagjaar 2020 - Indeling 

bedrijven - Generatie 2 – beslissing 

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

gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven, vast en verklaart het kohier, bestaande uit 

898 artikelen, uitvoerbaar voor een totaal bedrag van 105.105,20 EUR. 

 

8 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Raamovereenkomst - Aankoop gestabiliseerd zand en magere beton - 

Dienstjaar 2021 - Goedkeuring gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Raamovereenkomst - Aankoop gestabiliseerd 

zand en magere beton - Dienstjaar 2021" te gunnen aan RTS Depot bvba. 

 

9 Jeugd – Subsidies kadervorming werkjaar 2019-2020 - beslissing 

 De subsidie kadervorming 2019-2020 aan jeugd(werk)initiatieven en individuele jongeren 

wordt vastgesteld zoals beschreven in de voorgelegde lijst voor een totaal van 1.118,00 

EUR. 

 

10 Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding het afsluiten van de Sint-

Laurentiusstraat met betrekking tot COVID-19 – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen verlengt de situatie ter hoogte van de school 

in de Sint-Laurentiusstraat tot aan de Krokusvakantie. 

Er wordt tegenaan het einde van dit politiereglement gekeken met de school of een 

volgende verlenging zich aandringt. 

 

11 Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de maatregelen ter hoogte 

van de school De Glimlach met betrekking tot de verspreiding van de COVID-19 in 

Zedelgem - beslissing 

 Om een betere spreiding te bekomen bij het afhalen van de kinderen beslist het college 

over een volledig parkeerverbod aan de kant van de school de Glimlach op de bestaande 

parkeerstroken. Dit vanaf 4 januari tot en met de Krokusvakantie. 

Bij het naderen van de Krokusvakantie wordt er contact genomen met de school om te 

kijken of er een verlenging dient te worden aangevraagd. 

 

12 Openbare werken – Communicatieplan wegenwerken Groenestraat - beslissing 

 Het college gaat akkoord met het communicatieplan voor het project Groenestraat. 

 

13 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten - Heraanleg kruispunt Noordstraat met Brugse Heirweg - Goedkeuring 

aanvangsdatum - beslissing 

 Het college gaat akkoord met de startdatum van 15 februari 2020 voor Algemene 

ondernemingen Tibergyn nv in het project "Heraanleg kruispunt Noordstraat met Brugse 

Heirweg". 

 

14 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten - Heraanleg Rembertstraat met aanleg gescheiden fietspad- 

Goedkeuring voorlopige oplevering - beslissing 

 Het college gaat akkoord met de voorlopige oplevering van de werken "Heraanleg 

Rembertstraat met aanleg gescheiden fietspad". 

 



 

15 Openbare werken – Uniform en kostendekkend tariefsysteem voor aansluiting op 

wachtaansluitingen van riopact – beslissing 

 Het college beslist om negatief advies te geven op het voorstel van riopact voor het 

uniform en kostendekkend tariefsysteem voor aansluiting op wachtaansluitingen van 

riopact. 

 

16 Personeel - Aanleggen werfreserve projectcoördinator Vloethemveld - beslissing 

 Het college beslist om via een aanwervingsprocedure een werfreserve aan te leggen voor 

projectcoördinator Vloethemveld. 

 

17 Sport - Sportnoden in Zedelgem - bespreking 

 Het college bespreekt de mogelijkheden voor de site kinderboerderij en de Groene 

Meersen. Voor de Groene Meersen geniet scenario 5 de voorkeur. Er kunnen contacten 

met private investeerders gelegd worden. Een terugkoppeling aan de tennisclub wordt 

georganiseerd door de sportdienst. Wat de site kinderboerderij betreft wil het college de 

sportmogelijkheden in Aartrijke behouden. Ook voor deze site kunnen contacten met 

private investeerders worden gelegd zodat de verschillende locaties en opties (renovatie 

/ nieuwbouw) voor een sporthal onderzocht kunnen worden. Het college vraagt de 

diensten om tegen 1 april de nodige input te bezorgen. 

Daarnaast wordt een werkgroep, bestaande uit leden van het college, sportdienst en 

voorzitter sportraad, opgericht om de verdere toekomstnoden en –visie, aan de hand van 

de voorgestelde cijfers, voor sport in Zedelgem uit te werken. 

 

18 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

19 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

20 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

21 Facilitair beheer - Prioriteitenbepaling dossiers gebouwen - bespreking 

 Het college bespreekt de prioriteitenbepaling mbt de dossiers gebouwen. 

Het college is akkoord met de prioriteitenbepaling en vraagt het diensthoofd gebouwen 

om taken te delegeren en telkens één verantwoordelijke per deeltaak aan te duiden 

zodat het duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is alsook om dit effectief in de 

praktijk zo toe te passen (medewerkers betrekken en de nodige ruimte en 

verantwoordelijkheid geven om opdrachten op te nemen). Daarnaast is het de vraag van 

het college aan het diensthoofd gebouwen om wat de niet-prioritaire zaken na te gaan 

wat gedelegeerd kan worden aan andere medewerkers en wat er mogelijks uitbesteed 

worden. 

 

 


