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1. Archief - Aanpak controverse met betrekking tot het Brivibaplein en -kunstwerk – 

beslissing 

 Het college gaat akkoord met de voorgestelde aanpassing en uitbreiding van de aanpak inzake 

de controverse rond het Brivibaplein en bijbehorend kunstwerk. 

 

2 Burgerzaken - Ambtshalve schrapping - beslissing 

 Het college beslist dat 1 burger ambtshalve van het bevolkingsregister van de gemeente 

Zedelgem wordt afgevoerd. 

 

3. Communicatie - Geen aanbod en organisatie gemeentelijke recepties t.e.m. de maand 

september 2021 - beslissing 

 Het college beslist om tot en met de maand september 2021 geen gemeentelijke recepties te 

organiseren.  Aan organisatoren en verenigingen wordt enkel drank aangeboden, zij dienen zelf 

in te staan voor de bediening en het naleven van de covidmaatregelen. 

 

4 Cultuur – Ginter Raad van Bestuur 16 juni 2021 - kennisgeving 

 Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering Raad van Bestuur van Ginter van 

16 juni 2021. 

 

5 Evenementen – Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van het 27ste 

Kevertreffen te Aartrijke op 25 juli 2021 - beslissing 

 Naar aanleiding van een kleinere editie van het kevertreffen beslist het college van 

burgemeester en schepenen over onderstaande beperkingen voor het verkeer. 

Parkeer- en verkeersvrij maken van de parking gelegen Sint-Aarnoutsstraat op 25 juli 2021 van 

9u00 tot en met 17u00. 

 

6 Financiën – Gemeentebelastingen – Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier – 

Belasting op de private verblijfsgelegenheden, die niet tot hoofdverblijf dienen – 

Aanslagjaar 2021 – Generatie 1 - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier, betreffende de gemeentebelasting 

op de private verblijfsgelegenheden, die niet tot hoofdverblijf dienen, vast en verklaart het 

kohier, bestaande uit 1 artikel, uitvoerbaar voor een totaal bedrag van 1.000,00 EUR. 

 

7 Financiën - Gemeentebelastingen - Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier algemene 

gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven - Aanslagjaar 2021 - Indeling gezinnen - 

Generatie 1 – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier, betreffende de algemene 

gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven, vast en verklaart het kohier, bestaande uit 9572 

artikelen, uitvoerbaar voor een totaal bedrag van 597.455,00 EUR. 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het college van burgemeester en schepenen van 29 juni 2021 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

8 Financiën - Gemeentebelastingen - Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier belasting 

op de verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk met handelskarakter - Aanslagjaar 

2020 - Generatie 2 – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier, betreffende de belasting op de 

verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk met handelskarakter, vast en verklaart het kohier, 

bestaande uit 2 artikelen, uitvoerbaar voor een totaal bedrag van 3.775,10 EUR. 

 

9 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - 

Aankoop kleine bestelwagen voor groen- en wachtdienst - Goedkeuring lastvoorwaarden 

en gunningswijze - beslissing 

 Het college beslist om de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor de opdracht "Aankoop 

kleine bestelwagen voor groen- en wachtdienst" goed te keuren. 

 

10 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - 

Aankoop stockagemateriaal voor verontreinigde materialen op technische dienst - 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - beslissing 

 Het college beslist om de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor de opdracht "Aankoop 

stockagemateriaal voor verontreinigde materialen op de technische dienst" goed te keuren. 

 

11 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - 

Levering en plaatsing tuinberging en afdak TC Veldegem - Goedkeuring lastvoorwaarden 

en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Levering en plaatsing tuinberging en afdak TC 

Veldegem" te gunnen aan Isadie bv - Diego Abeele. 

 

12 Juridische zaken - GDPR - Encryptiestrategie - beslissing  

 Het college keurt het encryptiedocument voor het lokaal bestuur goed. 

 

13 Juridische zaken - Verkoopdossiers GlaZ en pastorie Loppem - Procesflows - kennisname  

 Het college neemt kennis van de procesflow van Immokantoor Dewaele en Troostwijck voor de 

verkoop van GlaZ en pastorie Loppem. 

 

14 Ondernemersloket – Aanvraag tot het bekomen van een drankvergunning voor het 

schenken van gegiste en sterke dranken - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen verleent een drankvergunning voor het schenken 

van gegiste en sterke dranken in de kroeg ‘den Hut’ gelegen Hutstraat 3 te Veldegem. 

 

15 Personeel - Vacantverklaring van drie functies voor hulparbeider groendienst - beslissing 

 Het college verklaart drie functies van een voltijds hulparbeider groendienst ( E1-E3) in 

contractueel verband open en zal deze invullen via het aanspreken van de bestaande 

werfreserve. 

 

16 Secretariaat - Akte eedaflegging gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur en 

verbalisant ruimtelijke ordening - kennisgeving 

 Het college neemt kennis van de akte van eedaflegging van de gemeentelijk stedenbouwkundig 

inspecteur en verbalisant ruimtelijke ordening. 

 

17 Secretariaat - Kerkfabriek Sint-Laurentius - 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-Laurentius van 20 mei 2021. Er zijn geen opmerkingen. 

 

18 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

 



 

19 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

20 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


