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1 Algemeen directeur - Managementteam dd. 8.1.2021 - Verslag - kennisgeving 

 Het college neemt kennis van het verslag van het MAT dd. 8.1.2021. 

 

2 Communicatie - Zedelgem Magazine editie februari 2021 - kennisneming 

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

Magazine editie februari 2021. 

 

3 Facilitair beheer - Prioriteitenbepaling en herverdeling dossiers gebouwen naar 

aanleiding van langdurige afwezigheid medewerker - bespreking en beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen bespreekt de prioriteitenbepaling en 

herverdeling van de dossiers gebouwen naar aanleiding van de langdurige afwezigheid 

van een medewerker op de dienst gebouwen en gaat akkoord met de voorgestelde 

planning met dien verstande dat het dossier renovatie krachtbalkleedkamers met een 

jaar uitgesteld wordt. Het college vraagt om regelmatige terugkoppeling. 

 

4 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Ophaling en/of verwerking van in het containerpark selectief ingezameld 

afval - Periode 03/2021 t.e.m. 02/2022 - Goedkeuring gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Ophaling en/of verwerking van in het 

containerpark selectief ingezameld afval - Periode 03/2021 t.e.m. 02/2022" te gunnen aan 

Remondis Depoorter bvba (percelen 1, 2, 5, 9, 11, 12), Garwig Logistics bvba (percelen 7, 

10, 15), Vandewiele Recycling bv (percelen 3, 6, 13), Vanheede Environmental Logistics nv 

(percelen 4, 16) en Renewi nv (percelen 8, 14) 

 

5 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Screening wegen - Permanente automatische monitoring wegdek - 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Screening wegen - Permanente automatische 

monitoring wegdek" te gunnen aan ASAsense cvba. 

 

6 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Verdeling Zedelgem Magazine en bewonersbrieven - Hernieuwing contract 

- Dienstjaar 2021 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Verdeling Zedelgem Magazine en 

bewonersbrieven - Hernieuwing contract - Dienstjaar 2021" te gunnen aan bpost. 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 12 januari 2021 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

7 Jeugd – Heropstart lessen JMA - beslissing 

 Het college beslist om de lessen van het JMA verder digitaal te laten verlopen. In functie 

van eventuele federale of Vlaamse versoepelingen kunnen individuele of groepslessen 

fysiek terug opstarten. De jeugddienst zal hiervoor de nodige initiatieven nemen, 

wanneer mogelijk. 

 

8 Juridische zaken - Noodplanning - Noodprocedure drinkwater - kennisname 

 Het college neemt kennis van de vier locaties die werden opgegeven om in noodsituaties 

het drinkwater aan de bevolking te kunnen blijven voorzien. 

 

9 Milieu – Aanvraag subsidie herbruikbare luiers - beslissing 

 Het college beslist over de ingediende subsidieaanvragen voor herbruikbare luiers. 

 

10 Milieu – Aanvragen subsidie aanleg van eigen waterbevooradingsinstallatie - 

beslissing 

 Het college beslist over de ingediende subsidieaanvragen voor aanleg eigen 

waterbevoorradingsinstallatie. 

 

11 Milieu – Subsidieaanvragen energiebesparing en hernieuwbare energie - beslissing 

 Het college beslist over de ingediende subsidieaanvraag energiebesparing en 

hernieuwbare energie (oude systeem) die niet voldoet aan de voorwaarden. 

 

12 Milieu – Subsidieaanvragen energiebesparing en hernieuwbare energie - beslissing 

 Het college beslist over de ingediende subsidieaanvragen voor energiebesparing en 

hernieuwbare energie die volledig zijn en nagenoeg voldoen aan de voorwaarden. 

 

13 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten – Plaatsing van een bijkomende foorkast op de markt van Loppem- 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college gaat akkoord met de offerte voor plaatsing van een extra foorkast op de 

markt van Loppem. 

 

14 Openbare werken - Raamovereenkomst vernieuwing voetpaden gedurende 4 jaar - 

Goedkeuring deelopdracht 2 - beslissing 

 Het college keurt de toekenning van de deelopdracht 2 voor heraanleg van voetpaden 

binnen het raamcontract goed. 

 

15 Personeel - Vacantverklaring van een halftijdse functie van deskundige Ginter - 

beslissing 

 Het college beslist om een halftijdse betrekking van deskundige Ginter (niveau B1-B3) 

met arbeidsovereenkomst tot minstens eind 2025 in contractueel verband open te 

verklaren en in te vullen via een aanwervingsprocedure, met aanleg van een werfreserve 

geldig voor 3 jaar. 

 

16 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

17 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 



 

18 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

19 Covid-19 corona virus - Vaccinatiecentrum - beslissing 

 Het college beslist tot de oprichting van een vaccinatiecentrum voor het covid-19 corona 

virus op locatie Groene Meersen in Zedelgem voor de inwoners van Zedelgem en van 

Jabbeke. De opstart, inrichting en werking zullen worden uitgewerkt in lijn met de 

richtlijnen en randvoorwaarden die de Vlaamse overheid belooft om op korte termijn te 

bezorgen. 

 

 


