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1 Algemeen directeur - Organisatiebeheersing - Informatieveiligheid - Uitvoering 

actieplanning - kennisname 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de rapportage uitvoering 

maatregelen informatieveiligheid die kaderen binnen het systeem van 

organisatiebeheersing en dit over de periode 1.1.2020 tot 30.6.2021. 

 

2 Algemeen directeur - Organisatiebeheersing - Rapportage Januari 2020 - Juni 2021 – 

kennisname 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de rapportage uitvoering 

maatregelen die kaderen binnen het systeem van organisatiebeheersing en dit over de 

periode 1.1.2020 tot 30.6.2021. 

 

3 Financiën – Ontwerp jaarrekening 2020 – kennisgeving 

 Het vast bureau neemt kennis van de jaarrekening 2020. 

 

4 Financiën – Uitvaardigen dwangbevel – beslissing 

 Het vast bureau geeft opdracht aan de financieel directeur om een dwangbevel uit te 

vaardigen en over te gaan tot visering en uitvoerbaarverklaring van dit dwangbevel. Het 

dwangbevel te laten betekenen door gerechtsdeurwaardersexploot. 

 

5 Juridische zaken - Verkoop appartementen Veltershof - Tekst voor Magazine juli-

augustus - kennisname  

 Het vast bureau neemt kennis van de tekst voor het Magazine juli/aug over de verkoop 

van de appartementen Veltershof. 

 

6 Juridische zaken - Verkoopdossier sociale leerwerkplaats - Actualisatie 

schattingsverslag - beslissing  

 Het vast bureau beslist om het schattingsverslag voor de verkoop van de sociale 

leerwerkplaats te laten actualiseren. 

 

7 Kinderzorg - Regie - Projectsubsidie ter compensatie van de kosten voor de opvang 

van schoolkinderen - kennisgeving 

 Het vast bureau neemt kennis van de aanvraag van de projectsubsidie en de vastgestelde 

subsidiebedragen, voor de scholen en organisatoren kinderopvang in Zedelgem, ter 

compensatie van de gemaakte kosten voor de opvang van schoolkinderen in de periode 

van de paaspauze en de paasvakantie in 2021. 

Lijst van de besluiten van de 

vergadering van het Vast Bureau van 8 juni 2021 

(decreet van 22 december 2017) 



 

 

8 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het vast bureau keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


