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1 Algemeen directeur - Rapportage projectuitvoering - kennisname 

 Het college neemt kennis van de stand van zaken. 

 

2 Cultuur – Voorstel reglement projectsubsidies mondiaal beleid - beslissing 

 Het college gaat akkoord met het voorstel van reglement voor projectsubsidies mondiaal 

beleid met inwerkingtreding vanaf 1 januari 2022 en beslist dit ter bekrachtiging voor te 

leggen aan de gemeenteraad van 27 mei 2021, alsook dat de categorie “erkende 

projecten mondiaal beleid” mag worden gelijkgesteld met de categorie 

“gemeenschapsvormende activiteiten – bij toepassing ander subsidiereglement” en zij in 

dit kader bij hun activiteiten materiaal van de uitleendienst en alle verhuurbare 

gemeentelijke accommodaties gratis kunnen gebruiken, naargelang beschikbaarheid 

 

3 Erfgoed/Archief – Aanpak controverse met betrekking tot het Brivibaplein en -

monument – beslissing 

 Het college gaat akkoord met de voorgestelde aanpak. 

 

4 Erfgoed/Archief – Archief – Afvoer te vernietigen archiefdocumenten – kennisgeving 

 Het college neemt kennis van de lijsten betreffende te vernietigen archief van betrokken 

gemeentediensten. 

 

5 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de 

vinkenzettingen in 2021 in De Arend te Zedelgem - beslissing 

 Naar aanleiding van vinkenzettingen in De Arend beslist het college van burgemeester en 

schepenen over onderstaande beperkingen voor het verkeer 

Op 2, 9, 16, 23 en 30 mei, op 6, 13, 20 en 27 juni, op 4, 11, 18 en 25 juli en op 8 augustus 

2021 is aal verkeer verboden en is het verboden te parkeren in de Arend (doodlopend 

deel van de straat) vanaf het kruispunt met de Arend (doorlopend deel van de straat) en 

dit aan de kant van de nummers 10, 11 en 12 tussen 7u00 en 11u00. 

 

6 Financiën – Gemeentebelastingen - Algemene gemeentebelasting op gezinnen en 

bedrijven  - Verlenging termijn aangifteplicht voor bedrijven aanslagjaar 2021 – 

Verlenging geldigheid bewijs bijberoep - kennisgeving 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de toevoeging aan het 

reglement van de algemene gemeentebelastingen op gezinnen en bedrijven. 

 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 27 april 2021 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

7 Financiën - Individueel financieel profiel Zedelgem - bespreking 

 Het college neemt kennis het financieel rapport. 

 

8 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop vrachtwagen voor openbare 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 

voor de opdracht "Aankoop vrachtwagen voor openbare werken" goed te keuren. 

 

9 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Restauratie groene barakken in Vloethemveld - Aanstelling ontwerper - 

Opmaak gedetailleerd bestek en begeleiding werken - Goedkeuring gunning - 

beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Restauratie groene barakken in Vloethemveld - 

Aanstelling ontwerper - Opmaak gedetailleerd bestek en begeleiding werken" te gunnen 

aan Pluspunt Architectuur bv. 

 

10 Juridische zaken - Fraudedossier door aangestelde firma voor openbare veilingen - 

Aanstellen raadsman - beslissing  

 Het college beslist om te polsen bij de VVSG of zij een coördinerende rol kunnen 

opnemen. 

 

11 Juridische zaken - Onderzoek naar eventuele realisatie parking station - 

Waardebepaling - beslissing  

 Het college neemt kennis van de waardebepalingen in dit dossier en onderzoekt verder 

de mogelijkheden. 

 

12 Juridische zaken - Opstart verkoop GlaZ - Aanstellen notaris en Immo kantoor - 

beslissing  

 Het college start het dossier voor verkoop van het GlaZ op. 

 

13 Juridische zaken - Verkoop grond Ieperweg - Aanstellen notaris en Immokantoor - 

beslissing  

 Het college start de verkoop van de grond in de Ieperweg op. 

 

14 Juridische zaken - Verkoop sociale leerwerkplaats met grond - Procesflow en aanpak 

digitale verkoop - beslissing  

 Het college keurt de voorgelegde procesflow principieel goed. 

 

15 Milieu – Opmaken retributiereglement voor het verwijderen van straatbomen – 

beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen keurt de opmaak van een 

retributiereglement voor het verwijderen van straatbomen principieel goed. 

 

16 Mobiliteit – Deelname aan straatvinken met de gemeente Zedelgem - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de deelname van de 

gemeente Zedelgem aan de editie van 20 mei 2021. De gemeente voert hierover een 

actieve communicatiecampagne om zoveel mogelijk mensen te sensibiliseren om deel te 

nemen. 

 



 

17 Openbare werken – Verkaveling aan de Snellegemsestraat-Kezelbergstraat op naam 

van VVB BVBA – Definitieve oplevering en vrijgave borg – beslissing 

 Het college beslist tot het opleveren van de verkaveling en de vrijgave van de borg van de 

verkaveling op de hoek van de Snellegemsestraat en de Kezelbergstraat. 

 

18 Openbare werken – Verkaveling BPA Groenestraat/Fazantenhof – Verplaatsen locatie 

bruggen over de schattingbeek – beslissing 

 Het college beslist om de fiets- en voetgangersbrug over de schattingbeek uit te voeren 

met een afwijkende inplanting. 

 

19 Openbare werken – Vernieuwing openbare verlichting in het project Groenestraat - 

bespreking 

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

20 Personeel - Nieuwe werktijdenregeling - beslissing 

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

21 Preventie – Elektrische installaties bevoegdheidsverklaring BA4 – beslissing 

 Het college keurt de bevoegdheidsverklaringen BA4 van de medewerkers opgenomen in 

het besluit goed. 

 

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

 Het college keurt de aanvraag goed. 

 

23 Secretariaat - Kerkfabriek Sint-Martinus - 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-Martinus van 15 april 2021. Er zijn geen 

opmerkingen. 

 

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

Schepenen – antwoord - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vraag van raadslid Pol 

Denys en gaat akkoord met het versturen van de antwoordbrief. 

 

25 Vloethemveld – Publicatie: bepaling publieksprijs/voorverkoopprijs en procedure 

voorverkoop - beslissing 

 Het college gaat akkoord met het vastleggen van de publieksprijs van de publicatie 

Vloethemveld op 35 euro alsook het vastleggen van een voorverkoopprijs via 

voorintekening van 29 euro en vraagt hierbij goede en duidelijke afspraken te maken met 

de partners op het vlak van financiële en administratieve afhandeling. 

 

26 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

27 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

28 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 


