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1 Cultuur/Vrije Tijd – Alternatief voorstel UiTpas: Zedelgemse Vrije Tijdsbon - 

beslissing 

 Het college gaat principieel akkoord met het voorzien van een Zedelgemse Vrije Tijdsbon 

(met in eerste instantie enkel het aanbod gemeentelijke vrije tijdsactiviteiten) en vraagt 

de betrokken diensten dit verder uit te werken en het college hierover verder te 

informeren. 

 

2 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop lichte vrachtwagens voor groendienst en begraafplaatsploeg - 

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 "Aankoop lichte vrachtwagens voor groendienst en 

begraafplaatsploeg" goed te keuren 

 

3 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Onderzoek verflagen interieur Sint-Martinuskerk Loppem - Goedkeuring 

verrekening 1 - beslissing 

 Het college stelt voor verrekening 1 van de opdracht "Onderzoek verflagen interieur Sint-

Martinuskerk Loppem" van Ruben Willaert nv goed te keuren. 

 

4 Financiën - Vlaamse Gemeenschap - Opdrachtencentrale - Raamovereenkomst - 

Telecommunicatiediensten ten behoeve van de Vlaamse overheid, lokale en 

provinciale besturen - Goedkeuring deelname - beslissing 

 Het college beslist om de deelname aan de raamovereenkomst 

“Telecommunicatiediensten ten behoeve van de Vlaamse overheid, lokale en provinciale 

besturen" van de opdrachtencentrale van de Vlaamse gemeenschap met uitvoering door 

Proximus nv goed te keuren. 

 

5 Milieu – Aanbieden haagscheersel op het recyclagepark – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om 4 maal per jaar 

aaneensluitend telkens op donderdag van 8-11 u en dit vanaf de eerste donderdag van 

juni, het recyclagepark open te stellen voor het aanvoeren van uitsluitend haagscheersel 

en dit zonder afspraak. 

 

 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 6 april 2021 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

6 Milieu – Vraag particulier meenemen materiaal recyclagepark – beslissing  

 Het college keurt het meenemen van afgedankte elektro om uit elkaar te halen als vorm 

van therapie goed mits er geen vloeibare afvalstoffen inzitten en de uit elkaar gehaalde 

materialen juist gesorteerd worden. 

 

7 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten - studieopdracht voor herinrichting en uitbreiding van de sportterreinen 

in de Groene Meersen - Goedkeuring gunning - beslissing 

 Het college geeft goedkeuring op de gunning van de studieopdracht aan studiebureau 

Verhaeghe & Partners bv 

 

8 Secretariaat - West-Vlaams Woonkrediet NV - Gewone algemene vergadering op 20 

april 2021 - Agenda en aanduiding van een vertegenwoordiger - beslissing 

 Het college keurt de agendapunten van de gewone algemene vergadering van het West-

Vlaams Woonkrediet op dinsdag 20 april 2021 goed. 

 

9 Toerisme/Cultuur – Deelname Het Bankje 2021 - beslissing 

 Het college gaat akkoord met de deelname van gemeente Zedelgem aan het project “Het 

Bankje” editie 2021 en vraagt de dienst toerisme dit verder praktisch uit te rollen. 

 

10 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

11 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

12 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


