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1 Archief – Reglement subsidies voor onderhoud en restauratie van kapellen en 

gevelnissen – beslissing 

 Het college gaat akkoord met het voorzien van een reglement om gemeentelijke kapellen 

door vrijwilligers te laten onderhouden, vraagt om een prijsinschatting op te maken voor 

vereiste herstellingswerken aan deze kapellen en om de subsidie voor onderhoud en 

restauratie van privékapellen en gevelnissen te herbekijken. 

 

2 Communicatie - Zedelgem Magazine editie april 2021 - kennisneming 

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

Magazine editie april 2021. 

 

3 Cultuur - Voorstel subsidiereglement gemeenschapsvormende lokale socio-culturele 

evenementen en activiteiten - bespreking 

 Het college bespreekt de nota in kader van het voorstel voor subsidiereglement 

gemeenschapsvormende lokale socio-culturele evenementen en activiteiten: 

Het college wil na bespreking volgende standpunten aan de dienst meegeven: 

- buurtfeesten: 200 euro via 100 euro in geld en 100 euro in zedelgemse kadobonnen 

- kindermarkt: verhoging tot 500 euro 

- toelage extra buurtgebonden/gemeenschapsvormende activiteit: 100 euro 

- jubilerenden en jubilerende verenigingen: keuze voor gemeentelijke organisatie van een 

receptie op een gemeentelijke locatie 

- bijkomende ondersteuning: feestelijke randanimatie tot maximum 1.500 euro en 

verantwoordingsstukken (facturen) voor te leggen 

- geen budget verschuiven (bvb. niet afnemen budget van andere posten bvb. 

seniorenfeest) maar werken met een budgetwijziging en aanpassing meerjarenplan 

 

4 Evenementen – Organisatie van het evenement “Stapsteen Carnaval” op 19 maart 

2021 door Vrije Basisschool De Stapsteen Veldegem – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de organisatie het evenement 

“Stapsteen Carnaval” op 19 maart 2021 door Vrije Basisschool De Stapsteen Veldegem. 

Dit initiatief kan doorgaan op voorwaarde dat de algemene evenementenvoorwaarden, 

het algemeen politiereglement en de richtlijnen van de betrokken diensten 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. 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

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

(decreet van 22 december 2017) 



 

5 Facilitair beheer - Aanstelling architect reconversie loods technische dienst - 

goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's - beslissing 

 Het college van burgemeester keurt het bestek goed op basis waarvan prijs gevraagd zal 

worden voor de aanstelling van een architect voor de reconversie van de loods op de 

gemeentelijke technische dienst. 

 

6 Facilitair beheer - Herlokalisatie politiekantoor op site POV - voorontwerp - 

goedkeuring - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorontwerp met bijhorende 

raming goed voor de herlokalisatie van het politiekantoor naar de site POV 

 

7 Financiën - Bedeling koffie, water en fruit - bespreking 

 Het college bespreekt de nota betreffende de bedeling van koffie, water en fruit. 

Het college gaat akkoord met de voorstellen en voegt toe: 

- voorzien van een ruimer assortiment aan frisdranken ingeval van vergaderingen met 

externen 

- bevoorraden van de frigo in de raadszaal en voorzien van een vaste frigo in de 

collegezaal 

- onderzoeken of de voorgestelde karaffen onderhoudsvriendelijk en netjes blijven 

 

8 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop boomschors voor heraanleg Finse piste - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Aankoop boomschors voor heraanleg Finse piste" 

te gunnen aan CNSV 

 

9 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop hakselaar voor containerpark en groendienst - Goedkeuring 

gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht 'Aankoop hakselaar voor containerpark en 

groendienst' te gunnen aan Firma Beel nv. 

 

10 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop plantgoed - Voorjaar 2021 - Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunning - beslissing 

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

11 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. 

 

12 Financiën - Vervroegde herziening van de schuld - beslissing 

 De rentevoet op krediet 1663 wordt vervroegd herzien en vastgelegd tot de 

eindvervaldag. Er wordt akkoord gegaan met de clausule inzake de 

verbrekingsvergoeding. Er wordt machtiging gegeven aan de financieel directeur om de 

definitieve rentevoorwaarden vast te leggen. Een afschrift van de beslissing wordt 

bezorgd aan Belfius Bank N.V. 

 

 



 

13 Jeugd - Erkenning Veldernis vzw als Zedelgems opvanginitiatief – beslissing 

 Veldernis vzw wordt erkend als Zedelgem opvanginitiatief van 9 maart 2021 tot en met 9 

maart 2024 op voorwaarde dat ze aan de erkenningsvoorwaarden blijven voldoen. 

 

14 Juridische zaken - Dossier erfpacht Vloethemveld - Stand van zaken - kennisname 

 Het college neemt kennis van de stand van zaken in het dossier erfpacht Vloethemveld. 

Met uitzondering van het luik Kamphuis kan de erfpacht verder worden afgehandeld. 

 

15 Juridische zaken - Eventuele verkoop lot 2 Ieperweg - Schattingsverslag - beslissing  

 Het college neemt kennis van het schattingsverslag d.d. 25 februari 2021 en beslist dat de 

verkoop van de grond kan worden opgestart. 

 

16 Juridische zaken - Illegale bewoning Merkemveld - Vonnis d.d. 24 februari 2021 van 

de heer vrederechter te Torhout - kennisgeving  

 Het college neemt kennis van het vonnis van de heer Vrederechter en zet de procedure 

van uitdrijving verder. Het bestuur neemt ook kennis van de aangeboden begeleiding via 

het OCMW waarop tegenpartij niet is ingegaan. 

 

17 Juridische zaken - Procedure schijnhuwelijk - Aanstellen raadsman - beslissing  

 Het college stelt meester Marianne Callens aan in een procedure schijnhuwelijk om de 

belangen van het bestuur te behartigen. 

 

18 Milieu – Aanvraag subsidie herbruikbare luiers - beslissing 

 Het college neemt kennis van het ingediende subsidieaanvraag voor herbruikbare luiers 

die volledig is en voldoet aan de voorwaarden. 

 

19 Milieu – Aanvragen subsidie aanleg van eigen waterbevooradingsinstallatie - 

beslissing 

 Het college neemt kennis van de ingediende subsidieaanvraag voor aanleg eigen 

waterbevoorradingsinstallatie die volledig is en voldoet aan de voorwaarden. 

 

20 Milieu – Samenwerkingsovereenkomst Loopomloop kasteelbossen – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen keurt de Samenwerkingsverklaring 

Loopomloop Kasteelbossen goed. 

 

21 Milieu – Stopzetting Korte omloophout - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om het perceel korte omloophout 

een nieuwe bestemming te geven. 

 

22 Openbare werken – Bezwaarschrift op het stroomgebiedbeheerplan 2022-2027 (2e 

herziening) in openbaar onderzoek – beslissing 

 Het college gaat akkoord met het voorstel van bezwaarschrift op het openbaar onderzoek 

van het stroomgebiedbeheersplan 2022 - 2027. 

 

23 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten - Dringend herstel duiker van Moubeek in Zaggebroekstraat - 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning – beslissing 

 Het college gaat akkoord met de lastvoorwaarden en de gunning voor het dringende 

herstel van de duiker van de Moubeek in de Zaggebroekstraat. 

 



 

24 Openbare werken – Verkaveling aan de Emmausdreef – definitieve oplevering en 

vrijgave borg – beslissing 

 Het college beslist om de verkaveling in de Emmausdreef op te leveren en de borg vrij te 

geven. 

 

25 Openbare Werken – Verkaveling in de Kuilputstraat  88 – afleveren 

verkoopbaarheidsattest - beslissing 

 Het college levert het verkoopbaarheidsattest af voor de verkaveling aan de kuilputstraat 

88. 

 

26 Personeel - Bijvoegsel groepsverzekeringsreglement 2de pijler pensioenplan - 

kennisgeving 

 Het college neemt kennis van het schrijven van Belfius/Ethias betreffende de aanpassing 

van de omzettingscoëfficienten vanaf 1 januari 2022. 

 

27 Personeel - Hospitalisatieverzekering - voorstel overheidsopdracht GSD - beslissing 

 Het college beslist om niet in te gaan op de vraag van GSD om aan te sluiten bij hun 

overheidsopdracht. 

 

28 Personeel - Toelating tot aanwerving deskundige gebouwen - beslissing 

 Het college is akkoord met de aanwerving met een arbeidsovereenkomst onbepaalde 

duur van een deskundige gebouwen en om de personeelsformatie in 2021 aan te passen. 

 

29 Personeel - Verlengen werfreserve hulparbeider groendienst - beslissing 

 Het college beslist om de werfreserve voor hulparbeider groendienst met 2 jaar te 

verlengen, nl. tot 31 mei 2023. 

 

30 Ruimte – bezwaar leegstand Diksmuidse Heirweg 52b - beslissing 

 Het college gaat akkoord met het voorstel. 

 

31 Ruimte – bezwaar leegstand Eernegemsestraat 6 - beslissing 

 Het college gaat akkoord met het voorstel. 

 

32 Ruimte – bezwaar leegstand Koning Albertstraat 153 - beslissing 

 Het college gaat akkoord met het voorstel. 

 

33 Ruimte – bezwaar leegstand Koningin Astridstraat 51 - beslissing 

 Het college gaat akkoord met het voorstel. 

 

34 Ruimte – bezwaar leegstand Noordstraat 37 - beslissing 

 Het college gaat akkoord met het voorstel. 

 

35 Ruimte – bezwaar leegstand Sint-Elooistraat 21 - beslissing 

 Het college gaat akkoord met het voorstel. 

 

36 Ruimte – bezwaar leegstand Torhoutsesteenweg 226 bus 4 - beslissing 

 Het college gaat akkoord met het voorstel. 

 

 



 

37 Ruimte – bezwaar leegstand Vlasaardstraat 7 - beslissing 

 Het college gaat akkoord met het voorstel. 

 

38 Ruimte – bezwaar leegstand Wolfstraat 3 - beslissing 

 Het college gaat akkoord met het voorstel. 

 

39 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

40 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

41 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


