
 

 

 

 

 

 

GOEDGEKEURD 

Sabine Vermeire  

Algemeen directeur  

Annick Vermeulen 

Burgemeester 

 

 

1 Archief – Gedenkplaat Pater Amaat Vyncke - Beslissing 

 Het college beslist de gedenkplaat van Pater Amaat Vyncke binnen de gemeente te 

behouden en deze, eens mogelijk, een plaats te geven in het park, bij de heraanleg van 

het park aan het gemeentehuis. 

 

2 Archief - Restauratie grafmonumenten kerkgebouw en dorpsgezicht Sint-

Martinuskerk Loppem: aanvraag verlenging subsidie Agentschap Onroerend Erfgoed 

- beslissing 

 Het college gaat akkoord met de aanvraag tot verlenging van de erfgoedpremie voor de 

restauratie grafmonumenten kerk en dorpsgezicht Loppem bij het Agentschap 

Onroerend Erfgoed. Het college vraagt de dienst archief de opvolging en uitvoering van 

de werken wel reeds actueel op te starten. 

 

3 Burgerzaken - Grondvergunningen - beslissing  

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

wordt goedgekeurd. 

 

4 Cultuur – Oven Elefteria Groene Meersen: keuringsverslag ANPI - kennisgeving 

 Het college neemt kennis van het positieve keuringsverslag van ANPI en dat op basis 

hiervan vereniging Elefteria de oven terug in gebruik kan nemen, vanaf woensdag 27 

januari 2021 en dit enkel voor het bakken van keramiek. 

 

5 Erfgoed/Archief – Herbestemming parochiekerken: standpunt bisdom Brugge – 

Bespreking 

 Het college bespreekt het standpunt van bisdom Brugge in verband met de vraag naar 

her- of nevenbestemming van parochiekerken in gemeente Zedelgem 

 

6 Facilitair beheer - Aankoopcentrale Vlaams EnergieBedrijf - Raamovereenkomst - 

Levering en plaatsing zonnepanelen voor het gemeentehuis van Zedelgem - 

Goedkeuring deelname - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen keurt het ontwerp en de kostprijs goed voor 

de levering en plaatsing van zonnepanelen op het gemeentehuis van Zedelgem. 

 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 26 januari 2021 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

7 Financiën – Gemeentebelastingen – Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier – 

Belasting op de leegstand van woningen en gebouwen – Aanslagjaar 2020 – 

Generatie 1 - beslissing 

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

gemeentebelasting op de leegstand van woningen en gebouwen, vast en verklaart het 

kohier, bestaande uit 40 artikelen, uitvoerbaar voor een totaal bedrag van 91.500,00 EUR. 

 

8 Financiën – Gemeentebelastingen – Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier – 

Gemeentelijke activeringsheffing op onbebouwde bouwgronden en kavels – 

Aanslagjaar 2020 – Generatie 2 - 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 5 artikelen, uitvoerbaar voor een totaal bedrag van 

2.163,00 EUR. 

 

9 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop mobiele betaalterminals voor uitleenposten Loppem en 

Veldegem - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Aankoop mobiele betaalterminals voor 

uitleenposten Loppem en Veldegem" te gunnen aan CCV Belgium nv 

 

10 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Abonnement CRM-platform voor beheer vrijwilligerswerk - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Abonnement CRM-platform voor beheer 

vrijwilligerswerk" te gunnen aan Wax On bv. 

 

11 Jeugd – Samenstelling jeugdraad – wijziging voorzitter en ondervoorzitter - 

kennisgeving 

 Het college neemt kennis van de nieuwe voorzitter en ondervoorzitter van de jeugdraad. 

 

12 Juridische zaken - Opstart Hoplr - kennisgeving  

 Het college neemt kennis van de opstart van de app Hoplr. 

 

13 Juridische zaken - Preventie - Ondersteuning via externe preventiedienst wegens 

wegvallen interne preventieadviseur niveau 2 - Overeenkomst - beslissing  

 Het college keurt de overeenkomst voor tijdelijke ondersteuning van de preventiedienst 

door de externe preventiedienst goed. 

 

14 Juridische zaken - Verwerving perceel Merkemveld - Ontwerpakte - goedkeuring  

 Het college keurt de ontwerpakte voor een verwerving van een perceel in Merkemveld 

goed. 

 

15 Milieu – Toelating tot het houden van Reisduiven – beslissing  

 Het college van burgemeester en schepenen beslist toelating te geven tot het houden van 

reisduiven. 

 

16 Milieu – Wijzigen locatie textielcontainers aan het Leenhof - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om de textielcontainers aan het 

Leenhof te laten verplaatsen 



 

 

17 Openbare werken – Materiaalgebruik in centrum binnen het project Groenestraat  – 

beslissing 

 Het college beslist om de toepassing van natuursteen in het project Groenestraat te 

beperken tot de zone Plaatsebeek - Loppemsestraat. 

 

18 Personeel - Vacantverklaren van een functie van administratief medewerker - 

beslissing 

 Het college verklaart de functie vacant. 

 

19 Sport - Concessiecontract Strooien Hane - aanpak nieuwe procedure - bespreking 

 Het college bespreekt de mogelijkheden voor de aanpak van het nieuw concessiecontract 

voor de Strooien Hane. Het college wil de taken van de concessionaris duidelijk 

afbakenen en een nauwere opvolging en controle via de poetsdienst/dienst gebouwen. 

Het voorstel om de uren van SESAM uit te breiden, kan verder uitgewerkt worden. 

 

20 Sport - Indoor tennishal op site Groene Meersen - terugkoppeling bespreking met 

clubs en sportraad - kennisgeving 

 Het college neemt kennis van de verslagen van de verschillende overlegmomenten met 

de betrokken clubs en het advies van de sportraad. Het college neemt de opmerkingen 

van de diverse clubs mee. De  kosten voor de herlokalisatie van tennisterreinen wordt 

meegenomen in het PPS-project. Het college wil voor dit project subsidies voor 

bovenlokale sportinfastructuur aanvragen via Sport.Vlaanderen. 

 

21 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

22 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

23 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


