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1 Burgerzaken - Bevolkingsevolutie toestand 1 januari 2021 - kennisgeving 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de bevolkingsevolutie 

toestand 1 januari 2021. Het totaal aantal inwoners van groot-Zedelgem op 1 januari 2021 

bedraagt 22.907. 

 

2 Burgerzaken - Voortijdige stopzetting grafconcessie op de begraafplaats van 

Loppem - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de voortijdige stopzetting 

van de grafconcessie op de begraafplaats van Loppem. Het grafmonument wordt 

eigendom van de gemeente, die de bestemming ervan bepaalt. 

 

3 Cultuur – Aanvragen projectsubsidies eerste helft 2021 – beslissing 

 Het college beslist positief over de ontvankelijkheid van de projectaanvragen van het 

Zingend Vuurgeboomte en Gezinsbond Aartrijke, met voor de organisatie van beide 

projecten onder voorwaarde van maatregelen of nieuwe richtlijnen in de strijd tegen het 

coronavirus. 

 

Het college beslist negatief over de vraag van het Zingend Vuurgeboomte over het 

gebruik van het loket gemeentehuis Loppem op zaterdag 27 maart 2021 voor de opname 

van een deel van hun project. Dit in licht van de huidig geldende maatregelen omtrent het 

voorkomen van de verdere verspreiding van het coronavirus. 

 

4 Facilitair beheer – Prioriteitenbepaling dossiers gebouwen naar aanleiding van 

langdurige afwezigheid medewerker – Specifieke dossiers met linken met 

sportdienst – herbespreking en beslissing 

 Het dossier relighting voetbalterreinen Excelsior en SV Loppem en tennisterrein 

Veldegem wordt doorgeschoven naar 2022. De aangepaste tabel prioriteitenbepaling 

wordt goedgekeurd. 

 

5 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Kerkgebouwen - Periodiek nazicht bliksembeveiliging - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Kerkgebouwen - Periodiek nazicht 

bliksembeveiliging" te gunnen aan Heleblitz bv. 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 19 januari 2021 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

6 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Kerkgebouwen - Periodieke technische controles elektrische en 

gasinstallaties - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Kerkgebouwen - Periodieke technische controles 

elektrische en gasinstallaties" te gunnen aan BTV West-Vlaanderen. 

 

7 Jeugd – Speelpleinwerking krokus- en paasvakantie 2021 - beslissing 

 De organisatie van de speelpleinwerking tijdens de krokus- en paasvakantie 2021 wordt 

goedgekeurd. We blijven werken met jobstudenten. Tijdens de krokus- en paasvakantie 

2021 blijven de opvanguren van 7u tot 18u. De jeugddienst onderzoekt mogelijkheden tot 

aanpassingen vanaf de zomervakantie. 

 

8 Juridische zaken - Protocol uitwisseling persoongegevens in het kader van 

handhaving quarantaine maatregelen - beslissing  

 Het college bekrachtigt de beslissing van de burgemeester d.d. 14 januari 2021 waarbij 

het protocol tot uitwisseling van persoonsgegevens in het kader van handhaving 

quarantaine maatregelen werd goedgekeurd. 

 

9 Juridische zaken - Vraag van de koper gedeelte openbaar domein Wilgenlaan ivm 

zichtbare gebreken - beslissing  

 Het college neemt kennis van de vraag van de koper inzake zichtbare gebreken.  De 

schadeverwekker doet het nodige om de grond in zijn oorspronkelijke staat te herstellen 

en over de precieze aard van de herstellingswerken moet de gemeente in kennis gesteld 

worden. 

 

10 Milieu – Burgemeestersconvenant 2030 - aanpak klimaatatelier - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om voor de gemeenteraadsleden een 

apart klimaatatelier in te richten binnen het kader van het burgemeestersconvenant. 

 

11 Mobiliteit - Verkeerscommissie 9 november 2020 - Diverse ter kennisgeving 

 Het college neemt kennis van de diverse agendapunten van de zitting van de 

verkeerscommissie van 9 november 2020, waaromtrent nog geen afzonderlijk dossier 

werd voorgelegd aan het college. Akkoord wordt gegaan met het verslag van de 

verkeerscommissie waarin deze punten uiteengezet werden. 

 

12 Secretariaat - Verzekeringen – Polis lichamelijke ongevallen 

verenigingsmedewerkers - Vernietiging – beslissing 

 Het college keurt het bijvoegsel goed voor de vernietiging van de verzekering van 

lichamelijke ongevallen voor verenigingsmedewerkers. 

 

13 Sport en Cultuur - Dienstverlening Groene Meersen ten tijde werking 

vaccinatiecentrum - beslissing 

 Het college beslist om de zwemschool voor –12 en +12 jarigen niet terug op te starten na 

de krokusvakantie en dit in functie van de werking van het vaccinatiecentrum alsook in 

functie van de huidige stijging incidenties corona.  Ook worden de eigen zwemlessen en 

de lessen watergewenning en de sportlessen niet opgestart. In functie van de werking van 

het vaccinatiecentrum worden alle culturele voorstellingen die in de site Groene Meersen 

doorgaan in de periode van heden tot eind augustus geannuleerd. 

 

14 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 



 

 

15 Secretariaat – Gemeenteraad – agenda 

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

zitting van de gemeenteraad van 28 januari 2021. 

 

16 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

17 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


