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1 Archief – Erfgoeddag 2021 – beslissing 

 Het college gaat akkoord met de voorgestelde praktische uitwerking voor een digitale 

activiteit in het kader van Erfgoeddag 2021 binnen de gemeente Zedelgem. 

 

2 Communicatie - Zedelgem Magazine editie maart 2021 - kennisneming 

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

Magazine editie maart 2021. 

 

3 Cultuur/Mondiaal Beleid - Visie bevoegde schepen - bespreking 

 Het College concludeert als volgt: 

- akkoord met de interne verschuivingen van budget, onder die voorwaarde dat de 

huidige budgetposten in totaliteit niet overschreden worden. 

-het gereserveerde budget ten behoeve van Solymundo te besteden aan initiatieven 

regenboogbeleid. Indien het regenboogzebrapad voorzien wordt met o.a. witte strepen is 

het een volwaardig (reglementair) zebrapad. Het regenboogpad kan een bestaand 

reglementair zebrapad niet vervangen. Voorkeur van locatie: aan het gemeentehuis, nabij 

het immokantoor immo Francois en aan te leggen als een reglementair 

'regenboog'zebrapad 

- de uitgaven voor de openluchtfilm mbt het thema diversiteit mee te nemen in het 

voorziene budget voor culturele voorstellingen. 

 

4 Diensten Vrije Tijd – Werkingssubsidies verenigingen sport, jeugd, cultuur en 

senioren werkjaar 2021 – beslissing 

 Het college beslist positief voor werkjaar 2021 de reguliere werkingssubsidie gelijk aan 

het bedrag van de werkingssubsidie 2019 uit te betalen aan de socio-culturele 

verenigingen (sport, jeugd, cultuur en senioren), en dit zonder de noodzaak hiervoor een 

bewijsdossier voor te leggen. 

 

Deze beslissing kadert in het wijzigen van de bestaande reglementen om reden van de 

uitzonderlijke covid-situatie en wordt aan de gemeenteraad die de reglementerende 

bevoegdheid heeft ter goedkeuring voorgelegd. 

 

5 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van een 

buurtfeest in de Elzenhoek op 5 juli 2020 - beslissing 

 Naar aanleiding van een buurtfeest in de elzenhoek beslist het college over een algemeen 

verkeer- en parkeerverbod op 4 juli 2021 vanaf 09u00 tot en met middernacht. 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 9 februari 2021 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

 

6 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van een 

buurtfeest met speelstraat in de Langehoekstraat in Veldegem - beslissing 

 Naar aanleiding van een buurtfeest in de Langenhoekstraat beslist het college over de 

onderstaande beperkingen: 

 

Parkeerverbod: 

Op zaterdag 4 september 2021 van 8u00 tot en met 23u30 zal het verboden zijn te 

parkeren in de Langehoekstraat vanaf het kruispunt met de Torhoutsesteenweg (N32) tot 

aan de spoorovergang. 

 

Verbod voor alle verkeer: 

Op zaterdag 4 september 2021 van 8u00 tot en met 23u30 zal alle verkeer verboden zijn in 

de Langehoekstraat vanaf het kruispunt met de Torhoutsesteenweg (N32) tot aan de 

spoorovergang. 

 

7 Evenementen – Organisatie van de wielerwedstrijd Driedaagse Brugge – De Panne op 

24 maart 2021 en 25 maart 2021 door KVC Panne sportief vzw – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de organisatie van de 

wielerwedstrijd Driedaagse Brugge – De Panne op 24 maart 2021 en 25 maart 2021 door 

KVC Panne Sportief vzw op het grondgebied van gemeente Zedelgem. Dit initiatief kan 

doorgaan op voorwaarde dat de algemene evenementenvoorwaarden, het algemeen 

politiereglement en de richtlijnen van de veiligheidsdiensten opgevolgd worden. Dit 

initiatief kan doorgaan mits de maatregelen omtrent het voorkomen van de verdere 

verspreiding van het coronavirus worden opgevolgd en onder voorbehoud van eventuele 

nieuwe richtlijnen van de federale overheid of de gemeente. 

Er wordt, overeenkomstig de wet op sportweddenschappen van 26 juni 1963, een verbod 

uitgevaardigd op het behouden van kansspelen en loterijen op openbare plaatsen 

gedurende de wedstrijd. 

 

8 Facilitair beheer - sporthal De Bosserij - levering en plaatsing van PV-panelen - 

voorlopige overname - beslissing 

 De werken voor de levering en plaatsing van PV-panelen op de sporthal De Bosserij te 

Veldegem worden voorlopig opgeleverd. 

 

9 Facilitair beheer - Vloethemveld - schilderwerken Kamphuis na vochtschade - 

bespreking en beslissing 

 Dit punt wordt uitgesteld totdat er duidelijkheid is over het feit of de vochtproblematiek 

al dan niet opgelost is. 

 

10 Financiën - Oprichten multifunctioneel gebouw op de site Sint-Maarten te Loppem - 

Btw-tarief - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om het project oprichten 

multifunctioneel gebouw op de site Sint-Maarten te Loppem verder te zetten ongeacht 

het toegekende btw-tarief en een mogelijks te verwachten meerkost zoveel als mogelijk 

in te calculeren in de totale prijs van het ontwerp wat de gemeentelijke functies betreft. 

Een rulingaanvraag in te dienen bij FOD Financiën, dienst voorafgaande beslissingen 

maar voorafgaand dit te laten nazien door meester De Gendt. 

 

 



 

11 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Restauratie graf- en gedenkstenen Sint-Martinuskerk en dorpsgezicht 

Loppem - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's - 

beslissing 

 Het college beslist om de lastvoorwaarden, de gunningswijze en de uit te nodigen firma's 

de voor de opdracht "Restauratie graf- en gedenkstenen Sint-Martinuskerk en 

dorpsgezicht Loppem" goed te keuren. 

 

12 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Technische bijstand bij diverse IT opdrachten - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Technische bijstand bij diverse IT opdrachten" te 

gunnen aan Cevi nv. 

 

13 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Vernieuwen noodvoeding serverlokaal en back-up locatie - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Vernieuwen noodvoeding serverlokaal en back-up 

locatie" te gunnen aan Cevi nv. 

 

14 Jeugd – Wijziging functie bureau jeugdhuis Jonkhove - beslissing 

 Het college gaat akkoord met de wijziging van functie van de bureau van jeugdhuis 

Jonkhove: in dit bureau komt nu het bureau burgerzaken. Het jeugdhuis kan het 

klaslokaal gratis gebruiken als vergaderruimte na aanvraag via het reservatiesysteem en 

volgens de regels van het zaalreglement. In het klaslokaal werd een volledige kast 

vrijgemaakt, die kan dienen als opslag voor printer, documenten e.d. van het jeugdhuis. 

 

15 Juridische zaken - Dossier illegale bewoning Merkemveld - E-mail bericht raadsman 

d.d. 3 februari 2021 - kennisname 

 Het college neemt kennis van het e-mail bericht van de raadsman in dit dossier. 

 

16 Juridische zaken - Ontwerp huurovereenkomst en protocol tot financiële 

samenwerking in het dossier Sint - Maarten - beslissing  

 Het college neemt kennis van de ontwerpteksten protocol van akkoord met betrekking 

tot de samenwerking voor de realisatie van nieuwe schoolinfrastructuur binnen een 

totaalproject van de gemeente Zedelgem en de huurovereenkomst van ruimten voor de 

school in dit totaalproject met nieuwe schoolinfrastructuur en beslist om deze 

overeenkomsten voor te leggen aan de gemeenteraad tot goedkeuring. 

 

17 Juridische zaken - Vraag van de Glimlach tot regularisatie van kosten gebruik 

lokalen DKO voorbije jaren - beslissing  

 Het college regulariseert de kosten voor het gebruik van lokalen in de Glimlach voor DKO. 

 

18 Milieu - Aankoop en verkoop verpakkingsmateriaal en beschermingskit asbest – 

beslissing  

 Het college keurt de verkoop op het recyclagepark van asbestzakken en beschermingskit 

aangekocht via IVBO goed. 

 

 

 



 

19 Milieu – Optreden als pilootgemeente mbt de bestaande visie voor de locatie van 

windturbines - beslissing 

 Het college gaat akkoord om op te treden als pilootgemeente om bij de bevolking de 

bestaande visie mbt de locatie van windturbines af te toetsen 

 

20 Milieu - Uitbetaling subsidie Operatie Proper 2019-2020 - beslissing 

 Het college keurt de uitbetaling van de vergoeding van 1068 euro aan de Lions vzw, voor 

hun acties in Operatie Proper goed 

 

21 Mobiliteit – Ondernemersloket - Aanvraag voor het verlenen van een vergunning 

voor de exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer – 

beslissing  

 Het college beslist om een vergunning af te leveren voor de exploitatie van een dienst 

voor individueel bezoldigd personenvervoer op grondgebied van het Vlaamse Gewest. 

 

22 Personeel - Vacantverklaring van een functie van sociaal adviseur voor de 

Woonwinkel - beslissing 

 Een functie van sociaal adviseur wordt vacant verklaard en zal ingevuld worden via een 

aanwervingsprocedure. 

 

23 Sportdienst – Inrichting van een tijdelijk basketterrein in zomer 2021 aan de Bosserij 

– beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stemt in met het inrichten van een tijdelijk 

basketbalterrein op de parking naast het sportcentrum De Bosserij tot het einde van de 

zomer. Basketclub Lions Zedelgem helpt mee met de uitwerking ervan. Dit initiatief kan 

doorgaan mits de maatregelen omtrent het voorkomen van de verdere verspreiding van 

het coronavirus worden opgevolgd en onder voorbehoud van eventuele nieuwe 

richtlijnen van de federale overheid of de gemeente. Bij problemen of onregelmatigheden 

brengt basketclub Lions Zedelgem de sportdienst op de hoogte. 

 

24 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

25 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

26 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

27 Secretariaat – Corona/Covid-19 crisis - Vaccinatiecampagne - Vaccinatiecentrum 

Groene Meersen Zedelgem – Personenvervoer – beslissing 

 Het college beslist op basis van de argumenten 'beste prijs' en 'enige aanbieder met 

mogelijkheden rolstoelvervoer' tot het ingaan op de prijsofferte van Ride N Roll voor het 

vervoer van en naar het vaccinatiecentrum voor inwoners die vervoersnoden hebben. 

Deze vervoersnoden worden zo goed als mogelijk geobjectiveerd door de 

onthaalmedewerker. Op basis van deze beslissing en de geboden prijsofferte wordt een 

overeenkomst uitgewerkt en in een volgende zitting aan het college voorgelegd. 

 

Het college beslist dat de gemeente tussenkomt in de kosten van het vervoer dat meer 

dan 15 euro voor de heen- en terugrit bedraagt. De klant betaalt maximum 15 euro, de 

gemeente betaalt de meerkost, bvb. als de totale kost 35 euro is, dan betaalt de klant 15 



 

euro en de gemeente 20 euro. Als de totale vervoerskost 14 euro bedraagt, dan betaalt de 

klant 14 euro en komt de gemeente niet tussen. De gemeente staat niet in voor de kosten 

van de wachttijd van de chauffeur die de klant eventueel zou aanvragen. De planning, 

organisatie en communicatie met de klant verlopen via Ride N Roll. 

 

 


