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1 Archief – Toegankelijkheid bevolkingsregisters - beslissing 

 Het college geeft toelating om, onder toezicht van de dienst archief, de nodige 

opzoekingen zelf te verrichten in de bevolkingsregisters. 

 

2 Bibliotheek – Gezelschapsspelen spelen in de bibliotheek – kennisgeving 

 Het college neemt kennis van de uitwerking en het lanceren van de mogelijkheid tot het 

spelen in de bib van gezelschapsspelen vanaf begin 2022. 

 

3 Burgerzaken - Ambtshalve schrapping - beslissing 

 Het college beslist dat tien burgers van ambtswege van het bevolkingsregister van de 

gemeente Zedelgem worden afgevoerd. 

 

4 Cultuur - Berging kunstclub Adeva gemeentehuis Veldegem - beslissing 

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

5 Evenementen – Organisatie van de doortocht “Tocht naer Vlaenderen” op 30 juni en 

1 juli 2021 – beslissing 

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

doortocht “Tocht naer Vlaenderen” op 30 juni en 1 juli 2021 op het grondgebied van 

gemeente Zedelgem. Dit initiatief kan doorgaan op voorwaarde dat de algemene 

evenementenvoorwaarden, het algemeen politiereglement en de richtlijnen van de 

betrokken diensten opgevolgd worden.  Daarnaast moeten enkele specifieke 

voorwaarden 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. 

 

6 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop mobiel podium uitleendienst - Intrekking gunningsbeslissing van 

16 februari 2021 - beslissing 

 Het college gaat akkoord met de intrekking van de collegebeslissing van 16 februari 2021 

voor de opdracht "Aankoop mobiel podium uitleendienst". 

 

 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 2 maart 2021 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

7 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop mobiel podium uitleendienst - Goedkeuring gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Aankoop mobiel podium uitleendienst" te gunnen 

aan Touartube nv. 

 

8 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Organisatie van online biedingen voor verkoop gemeentelijk en OCMW 

patrimonium - Toewijzen verkopen - beslissing 

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

9 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Restauratie groene barakken in Vloethemveld - Aanstelling ontwerper - 

Opmaak gedetailleerd bestek en begeleiding werken - 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 groene barakken in Vloethemveld - Aanstelling 

ontwerper - Opmaak gedetailleerd bestek en begeleiding werken" goed te keuren. 

 

10 Juridische zaken - Desaffectatie en verkoop gedeelte openbaar domein aan Imewo 

voor uitbreiding cabine - Ontwerpakte - beslissing  

 Het college keurt de ontwerpakte voor de verkoop van een gedeelte van het openbaar 

domein voor de uitbreiding van een cabine van Imewo goed. 

 

11 Juridische zaken - Onteigeningsdossier GOG Plaatsebeek - Vraag raadsman - 

bespreking 

 Het college bespreekt de vraag van de raadsman. 

 

12 Milieu - Ondersteuning Sesam groenonderhoud periode 1 april tem eind oktober 

2021 – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om in de periode van 1 april 

tem eind oktober 2021 het groenonderhoud van het Lijsternestje, Kaboutertje, BKO 

Aartrijke, BKO De Leeuw, Pasterelle en serviceflats en het BKO Loppem uit te laten voeren 

door sesam. 

 

13 Milieu - Ondersteuning Sesam ledigen vuilnisbakjes periode 1 april tot eind oktober 

2021 – beslissing  

 Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om in de periode van 1 april 

tem eind oktober 2021 het ledigen van de straatvuilnisbakjes te laten uitvoeren door 

Sesam. 

 

14 Milieu – Vraag particulier meenemen materiaal recyclagepark – beslissing  

 Het college keurt het meenemen van het rode koersfietskader uit de container van de 

oude metalen goed. 

 

15 Openbare werken – Goedkeuring antwoordbrief aan Jeukiboek – beslissing 

 Het college gaat akkoord met het geformuleerde antwoord op de bezwaren over de 

parkeerinrichting in de Groenestraat. 

 

16 Personeel - Deskundige gebouwen - Verlengen werfreserve - beslissing 

 Het college beslist om de werfreserve voor een deskundige gebouwen te verlengen. 



 

 

17 Schriftelijke vraag raadslid Pol Denys aan het College van Burgemeester en 

Schepenen - Antwoord beslissing 

 Het college neemt kennis van de schriftelijke vraag van raadslid Pol Denys en beslist om 

met het raadslid in dialoog te gaan. 

 

18 Secretariaat - Kerkfabriek Sint-Eligius - algemeen toezicht - kennisname 

 Het college neemt in het kader van het algemeen toezicht op de kerkfabrieken kennis van 

de lijst met besluiten van de kerkraad Sint-Eligius van 19 december 2020.  Er zijn geen 

opmerkingen. 

 

19 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

20 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

21 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


