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1 Financiën - Budgettering - bespreking 

 Het college bespreekt het punt: er wordt vastgehouden aan interne 

budgetverschuivingen (in plaats van budgetwijzigingen); de vraag aan de budgethouders 

om de bevoegde schepenen te informeren over de verschuivingen (vooraf). 

 

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

Modelbrief - goedkeuring 

 Het college van burgemeester en schepenen keurt de modelbrief goed en gaat akkoord 

dat de onderhandelingen doorgaan met de weerhouden inschrijvers op 31 maart 2021. 

Aan Belfius Bank wordt de opdracht gegeven om op basis van de modelbrief de 

weerhouden inschrijvers aan te schrijven. 

 

3 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Organisatie van online biedingen voor verkoop gemeentelijk en OCMW 

patrimonium - Toewijzen verkopen - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen bepaalt welke projecten nog onder de 

bestaande overheidsopdracht vallen. Er zal een nieuwe overheidsopdracht voor andere 

nieuwe projecten worden uitgeschreven. 

 

4 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Raamovereenkomst - Aanstelling externe preventieadviseur niveau 2 - 

Periode van 3 jaar - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen 

firma's - beslissing 

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

5 Juridische zaken - Dossier parking Vandaele - BPA De Lane - Vraag 

aangelanden/Aanstelling raadsman - beslissing 

 Het college neemt kennis van de mail van de aangelanden d.d. 16 maart 2021 en beslist 

een raadsman aan te stellen. 

 

6 Juridische zaken - Onderzoek naar de realisatie van een parking aan het station in 

Zedelgem - Schattingsverslag - beslissing  

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 23 maart 2021 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

7 Juridische zaken - Vraag tot aankoop van gedeelte openbaar domein aan de 

Loppemsestraat /Sint Jorislaan - beslissing  

 Het college kan momenteel niet ingaan op het verzoek van de aangelanden om nog 

bijkomende grond aan te kopen, zeker niet nu wordt vastgesteld dat betrokkenen reeds 

een gedeelte van het openbaar domein onrechtmatig in het bezit hebben. 

De verdere ontwikkelingen op site ZWZ worden afgewacht vooraleer er naar de 

aangelanden verdere actie ondernomen wordt. 

 

8 Juridische zaken - Preventie - Samenwerking met Liantis voor ondersteuning van 

dienst preventie met een externe preventieadviseur - Stopzetting - beslissing  

 Het college zet de samenwerking met Liantis voor wat betreft de ondersteuning door een 

externe preventieadviseur, stop en kijkt voor een andere oplossing via 

overheidsopdracht. 

 

9 Milieu – Aanvraag subsidie herbruikbare luiers - beslissing 

 Het college neemt kennis van de ingediende subsidieaanvraag voor herbruikbare luiers 

die voldoet aan de voorwaarden. 

 

10 Milieu – Aanvragen premie gemeente voor de toekomst - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om 3 projecten in te dienen bij 

Gemeente voor de toekomst. 

 

11 Milieu – Roofvogeldemonstraties in april, mei en juni te Hoogveld– kennisname 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de geplande 

roofvogeldemonstraties. 

 

12 Milieu – Vraag school meenemen materiaal recyclagepark – beslissing  

 Het college keurt het jaarlijks meenemen van afgedankte grasmaaiers, bosmaaiers, 

kettingzagen, heggenscharen,… ifv het aantal leerlingen, door de school Spes Nostra 

Instituut goed. 

 

13 Personeel - Selectie parkwachter - preselectie-offerte poolstok - beslissing 

 Het college keurt de samenwerking met Poolstok voor de organisatie van de preselectie 

van parkwachter goed. 

 

14 Secretariaat – Preventie – Jaarverslag dienst preventie 2020 gemeente – 

kennisgeving 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het jaarverslag van de 

dienst preventie voor het dienstjaar 2020. 

 

15 Secretariaat – Verzekeringen – Polis verzekering tegen geweld mandatarissen - 

Goedkeuring – beslissing 

 Het college beslist om een verzekering tegen geweld af te sluiten voor de burgemeester 

en de schepenen. 

 

16 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

17 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 



 

 

18 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


