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1 Evenementen – Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van 

activiteiten dag kleuterschool in Veldegem op 17 juni 2021 - beslissing 

 Naar aanleiding van een activiteiten dag in de Stapsteen beslist het college over de 

onderstaande beperkingen voor het verkeer: 

Parkeerverbod en verkeersverbod in de Muscarstraat met inbegrip van de parking achter 

de kerk op 17 juni 2021 vanaf 07u30 tot en met 17u00. 

 

2 Facilitair beheer - Sloop woning Veldegem - Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te 

nodigen firma's - beslissing 

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

3 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop digitale informatieborden - 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 digitale informatieborden" goed te keuren. 

 

4 Juridische zaken - Fraudedossier I&O Auctions - Aanstellen raadsman voor 

burgerlijke partijstelling - beslissing  

 Het college beslist om zich burgerlijke partij te stellen in de strafrechtelijke procedure 

tegen I&O Auctions en stelt hiervoor een raadsman aan. 

 

5 Juridische zaken - Vraag Tabor Zedelgem d.d. 11 mei 2021 - beslissing  

 Het college gaat niet op de vraag van Tabor Zedelgem om livestream infrastructuur voor 

parochiale werking te financieren en onderzoekt verder mogelijke samenwerking met de 

kerkfabrieken voor de aankoop. 

 

6 Milieu – Roofvogeldemonstratie op 14 juni 2021 te Merkemveld – kennisname 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de roofvogeldemonstratie 

op 14 juni 2021. 

 

7 Openbare werken - Verkaveling langs de Kastanjedreef 4-6 – Goedkeuring 

uitvoeringsdossier en bepaling borg - beslissing 

 Het college geeft goedkeuring op het uitvoeringsdossier en legt de borg vast voor de 

verkaveling in de Kastanjedreef 4 – 6. 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 18 mei 2021 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

8 Personeel - Vacantverklaring van de functie van coördinator evenementen bij 

bevordering - beslissing 

 Het college verklaart de functie van coördinator evenementen vacant. 

 

9 Secretariaat - Raad van bestuur Zorg en Welzijn d.d. 09 december 2020 - kennisname 

 Het college neemt kennis van de lijst met besluiten van de raad van bestuur Zorg en 

Welzijn Zedelgem d.d. 9 december 2020. 

 

10 Sociale zaken – Werkkracht 10 – Jaarrekening 2020 en begroting 2021 - kennisgeving 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de Jaarrekening 2020, het 

jaarverslag 2020 en de begroting 2021 van het intergemeentelijk samenwerkingsverband 

Werkkracht10. 

 

11 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

12 Secretariaat - Gemeenteraad - agenda 

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

zitting van de gemeenteraad van 27 mei 2021. 

 

13 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

14 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

15 Ruimte - Repliek verzoekschrift site Patrijzenhoek - bespreking en beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen bespreekt de repliek op het verzoekschrift. 

 

 


