
 
 

 

AGENDA GEMEENTERAAD 
 

Datum 27 mei 2021 

Tijd 19.30u 

Voorzitter Charlotte Vermeulen 

 

  

 Omwille van de corona-maatregelen vindt de zitting van de gemeenteraad digitaal plaats op 

donderdag 27 mei 2021 om 19.30 uur.  

De zitting zal live te volgen zijn via de website van de gemeente Zedelgem. 

De voorzitter brengt de agenda van de vergadering van de gemeenteraad, goedgekeurd op    

19 mei 2021, ter kennis. 

 

 Op bevel: 

 

Sabine Vermeire                                                                     Charlotte Vermeulen 

algemeen directeur                      voorzitter 
 

 

 

 

 

 OPENBAAR 
  

1 Juridische zaken - Ontslag van een schepen - kennisname 

  

2 Secretariaat - IVBO - Algemene vergadering 23 juni 2021 - Goedkeuring agenda en aanstelling 

vertegenwoordiger – beslissing 

  

3 Secretariaat - TMVS dv - Algemene jaarvergadering der deelnemers d.d. 15 juni 2021 - Agenda en 

aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger - beslissing 

  

4 Secretariaat - WVI - Algemene vergadering dd. 16 juni 2021 - Agenda en aanduiding van een 

vertegenwoordiger en een plaatsvervanger - beslissing 

  

5 Secretariaat - De Watergroep - Algemene vergadering d.d. 11 juni 2021 - Agenda en aanduiding 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger - beslissing 

  

6 Juridische zaken - Klacht tegen aanvullend blijvend politiereglement d.d. 28 januari 2021 - 

Ongegrond - kennisname  

  

7 Juridische zaken - Minnelijke verwerving gronden aanleg fietspad Noordstraat - Ontwerpakte - 

beslissing  

  

8 Financiën – Gemeentebelastingen - Algemene gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven  - 

Verlenging termijn aangifteplicht voor bedrijven aanslagjaar 2021 – Verlenging geldigheid bewijs 

bijberoep - beslissing 

  

9 Cultuur– Reglement projectsubsidies mondiaal beleid - beslissing 

  

 



 

 

10 Cultuur/Evenementen – Subsidiereglement gemeenschapsvormende lokale socio–culturele 

evenementen en activiteiten - beslissing 

  

11 Openbare werken – Verlenen van goedkeuring aan het wegentracé dat wordt voorgesteld in de 

omgevingsvergunningsaanvraag op naam van BVBA Paradis voor uitvoering van een nieuwe 

wegenis aan de Collevijnstraat - beslissing 

  

12 Openbare werken – Verlenen van goedkeuring aan het wegentracé dat wordt voorgesteld in de 

omgevingsvergunningsaanvraag op naam van Joost Danneels NV – Hyboma NV – De Steenoven NV 

voor uitvoering van een nieuwe wegenis aan de Leliestraat - beslissing 

  

13 Openbare Werken – Lasten verkaveling Collevijnstraat op naam van Paradis BVBA - beslissing 

  

14 Openbare Werken – Lasten verkaveling Leliestraat op naam van Joost Danneels NV – Hyboma NV – 

De Steenoven NV - beslissing 

  

15 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - 

Zedelgem Groenestraat - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - beslissing 

  

16 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten – 

Herinrichting 't Groenhof - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - beslissing 

  

17 Ruimte - Jaarverslag werkingsjaar 2020 Woonwinkel - beslissing 

  

18 Vragen en antwoorden 

  

19 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 


