
 
 

 

AGENDA GEMEENTERAAD 
 

Datum 25 februari 2021 

Tijd 19.30u 

Voorzitter Charlotte Vermeulen 

 

  

 Omwille van de corona-maatregelen vindt de zitting van de gemeenteraad digitaal plaats 

op donderdag 25 februari 2021 om 19.30 uur.  

De zitting zal live te volgen zijn via de website van de gemeente Zedelgem. 

De voorzitter brengt de agenda van de vergadering van de gemeenteraad, goedgekeurd 

op 17 februari 2021, ter kennis. 

 

 Op bevel: 

 

Sabine Vermeire                                                                     Charlotte Vermeulen 

algemeen directeur                      voorzitter 
 

 

 

 

 

 OPENBAAR 

  

1 Juridische zaken - Ontslag van een raadslid - kennisname 

  

2 Juridische zaken - Aanstelling van een opvolger - Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging - 

beslissing 

  

3 Juridische zaken - Desaffectatie grond uit het openbaar domein - Ontwerpakte verkoop 

projectgrond Leenhof en Procesflow digitale verkoop - beslissing  

  

4 Juridische zaken - Desaffectatie grond uit openbaar domein - Ontwerpakte verkoop 

projectgrond Schoolstraat - Procesflow verkoop via digitaal platform - beslissing  

  

5 Juridische zaken - Noodplan - Operationeel draaiboek,  draaiboek veiligheid en preventie, 

operatieorder hulpdiensten voor het vaccinatiecentrum Groene Meersen - beslissing  

  

6 Juridische zaken - Realisatie parking Van Daele (wijk de Lane) - Minnelijke verwervingen - 

Ontwerpakten - beslissing  

  

7 Juridische zaken - Ontwerp huurovereenkomst en protocol tot financiële samenwerking in het 

dossier Sint - Maarten - beslissing  

  

8 Financiën - Gemeentebelastingen - Belasting op de afgifte van reglementaire afvalrecipiënten 

met ingang van 1 april 2021 tot en met 31 december 2025 - beslissing 

  



9 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - 

Raamovereenkomst - Maaien bermen - Dienstjaren 2021-2023 - Goedkeuring lastvoorwaarden 

en gunningswijze - beslissing 

  

10 Omgeving – Handhaving ruimtelijke ordening en milieu – Prioriteitenkader en 

handhavingsplan – goedkeuring 

  

11 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten 

- Raamovereenkomst structureel onderhoud asfaltwegen  - Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze - beslissing 

  

12 Openbare werken - Samenwerkingsovereenkomst met Aquafin en Studiebureau Lobelle voor 

studie riolerings- en wegeniswerken in de wijk De Toekomst - Fase 4b - beslissing 

  

13 Openbare werken – Heraanleg Groenestraat - Samenwerkingsovereenkomst met Provincie 

West-Vlaanderen en Riopact – beslissing 

  

14 Openbare werken – verlenen van goedkeuring aan het wegentracé dat wordt voorgesteld in de  

omgevingsvergunningsaanvraag op naam van de Scholengroep Katholiek Onderwijs Sint-

Rembert voor de uitvoering van nieuwe wegenis en een parking in de Groene Meersen 

aansluitend op de Azalealaan in Zedelgem - beslissing 

  

16 Toegevoegd agendapunt – Ingediend namens de N-VA-fractie - Extra steunmaatregelen aan 

handelszaken n.a.v. Covid 19 - beslissing 

  

16 Vragen en antwoorden 

  

17 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

  

18 BESLOTEN 

  

19 Juridische zaken - Rapportering klachten periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 

- kennisgeving  

 


