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1 Communicatie - Inhoud Zedelgem Magazine mei 2021 - kennisneming 

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

Magazine editie mei 2021. 

 

2 Cultuur – Werkingssubsidies cultuurverenigingen werkjaar 2021 - beslissing 

 Het college keurt, in kader van haar beslissing van 9 februari 2021 zoals ook bekrachtigd 

door de gemeenteraad van 25 maart 2021, de berekening en uitbetaling van de 

werkingssubsidies voor het werkjaar 2021 voor de cultuurverenigingen goed, voor een 

totaalbedrag van 25.816,58 EUR. 

 

3 Evenementen – Organisatie van de wielerwedstrijd Belgisch Kampioenschap TT G-

sporters op 6 juni 2021 door K. Wielerclub Velosport Veldegem – beslissing 

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

wielerwedstrijd Belgisch Kampioenschap TT G-sporters op 6 juni 2021 door K. Wielerclub 

Velosport Veldegem op het grondgebied van gemeente Zedelgem. Dit initiatief kan 

doorgaan op voorwaarde dat de algemene evenementenvoorwaarden, het algemeen 

politiereglement en de richtlijnen van de veiligheidsdiensten 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. 

Het college van burgemeester en schepenen stemt in met uitbetaling van de subsidie of 

toelage na het plaatsvinden van de activiteiten voor zover voldaan werd aan alle 

voorwaarden conform de geldende reglementen. 

De toelating wordt verleend om gebruik te maken van een geluidsinstallatie die voldoet 

aan de milieuwetgeving ter hoogte van de aankomst. 

Er wordt, overeenkomstig de wet op sportweddenschappen van 26 juni 1963, een verbod 

uitgevaardigd op het behouden van kansspelen en loterijen op openbare plaatsen 

gedurende de wedstrijd. 

 

4 Evenementen – Organisatie van de wielerwedstrijd Grote Prijs Zedelgem op 12 en 13 

juni 2021 door K. Wielerclub Velosport Veldegem – beslissing 

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

wielerwedstrijden Grote Prijs Zedelgem op 12 en 13 juni 2021 door K. Wielerclub 

Velosport Veldegem op het grondgebied van gemeente Zedelgem. Dit initiatief kan 

doorgaan op voorwaarde dat de algemene evenementenvoorwaarden, het algemeen 

politiereglement en de richtlijnen van de veiligheidsdiensten opgevolgd worden. 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 13 april 2021 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

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. 

Het college van burgemeester en schepenen stemt in met uitbetaling van de subsidie of 

toelage na het plaatsvinden van de activiteiten voor zover voldaan werd aan alle 

voorwaarden conform de geldende reglementen. 

De toelating wordt verleend om gebruik te maken van een geluidsinstallatie die voldoet 

aan de milieuwetgeving ter hoogte van de aankomst. 

Er wordt, overeenkomstig de wet op sportweddenschappen van 26 juni 1963, een verbod 

uitgevaardigd op het behouden van kansspelen en loterijen op openbare plaatsen 

gedurende de wedstrijd. 

 

5 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Raamovereenkomst - Maaien bermen - Dienstjaren 2021-2023 - 

Goedkeuring gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Raamovereenkomst - Maaien bermen - 

Dienstjaren 2021-2023" te gunnen aan Audenaert A. bv. 

 

6 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Reiniging plafond Sint-Martinuskerk Loppem - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Reiniging plafond Sint-Martinuskerk Loppem" te 

gunnen aan Ruben Willaert nv. 

 

7 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Uitbreiding tijdsregistratiesysteem - Goedkeuring aanpassing - beslissing 

 Het college stelt voor om de aanpassing van de opdracht "Uitbreiding 

tijdsregistratiesysteem" te gunnen aan GET nv. 

 

8 Jeugd – Subsidies jeugd werkjaar 2020-2021 - beslissing 

 Het college beslist dat de basis- en werkingssubsidie 2020-2021 aan 

jeugd(werk)initiatieven wordt vastgesteld voor een totaal van 18.900,00 EUR.  De 

werkingssubsidie 2021 aan de jeugdhuizen wordt vastgesteld voor een totaal van 

6.000,00 EUR. 

 

9 Milieu – Subsidieaanvragen energiebesparing en hernieuwbare energie - beslissing 

 Het college neemt kennis van de ingediende subsidieaanvragen voor energiebesparing 

die volledig zijn en voldoen aan alle voorwaarden. 

 

10 Ruimte - Aanvraag voor een premie voor het beveiligen van de woning - beslissing 

 Het college gaat akkoord met de uitbetaling. 

 

11 Secretariaat – Aanstelling intergemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur en 

verbalisant ruimtelijke ordening - beslissing 

 Het college beslist dat vanaf 19 april 2021 een intergemeentelijk stedenbouwkundig 

inspecteur en verbalisant ruimtelijke ordening aangesteld wordt voor de gemeente 

Zedelgem. 

 

12 Sport - Werkingssubsidies sportclubs - dienstjaar 2021 - beslissing 

 Het college keurt de subsidies goed. 

 



 

13 Welzijn – Seniorenverenigingen Werkingssubsidies werkjaar 2021 - beslissing 

 Het college keurt, in kader van haar beslissing van 9 februari 2021 zoals ook bekrachtigd 

door de gemeenteraad van 25 maart 2021, de berekening en uitbetaling van de 

werkingssubsidies voor het werkjaar 2021 voor de seniorenverenigingen goed, voor een 

totaalbedrag van 9.999,65 EUR. 

 

14 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

15 Secretariaat - Gemeenteraad - agenda 

 Het college vraagt aan de voorzitter om de voorgestelde punten op te nemen op de 

zitting van de gemeenteraad van 22 april 2021. 

 

16 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

17 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


