
 

 
 

AGENDA GEMEENTERAAD 
 

Datum 27 oktober 2022 

Tijd 19.30u 

Locatie Raadzaal gemeentehuis Zedelgem 

Voorzitter Bart Vergote 

 

  

 De voorzitter nodigt u uit tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 

donderdag 27 oktober 2022 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Pater 

Amaat Vynckeplein 1 te Zedelgem, met respect voor de op dat moment geldende corona-

maatregelen. 

De agenda voor de zitting werd goedgekeurd op 19 oktober 2022. 

  

Op bevel: 

 

Sabine Vermeire                                                                      Bart Vergote 

algemeen directeur                                                        voorzitter 

 

 

 

 

  

 OPENBAAR 

  

1 Juridische zaken - Verwerving perceel ter hoogte van spoorweg voor realisatie fietsdoorsteek 

Sint Maarten - Ontwerpakte - beslissing  

  

2 Secretariaat - IVBO – Buitengewone algemene vergadering 14 december 2022 - Goedkeuring 

agenda en aanstelling vertegenwoordiger – beslissing 

  

3 Secretariaat - TMVS dv – Buitengewone algemene vergadering der deelnemers d.d. 13 

december 2022 - Agenda en aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger - beslissing 

  

4 Secretariaat – Imewo buitengewone algemene vergadering 22 december 2022 - Goedkeuring 

agenda en aanduiding vertegenwoordiger - beslissing 

  

5 Financiën - Goedkeuring jaarrekening 2021 door de gouverneur - kennisgeving 

  

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

Energetische dakrenovatie sporthal De Bosserij - Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze - beslissing 

  

7 Financiën - Kerkfabrieken - Onze-Lieve-Vrouw Veldegem - Budget 2022 - Wijziging - Aktename - 

beslissing 

  

8 Financiën - Kerkfabrieken - Sint-Andreas Aartrijke - Budget 2022 - Wijziging nr. 2 - Aktename - 

beslissing 



  

9 Financiën - Kerkfabrieken - Sint-Martinus Loppem - Budget 2022 - Wijziging - Aktename - 

beslissing 

  

10 Personeel - Wijziging personeelsformatie- Toevoeging administratief medewerker en 

medewerker schoonmaak - coördinatie en hervaststelling -beslissing 

  

11 Personeel - Wijziging RPR - Overstap naar vakantieregeling publieke sector - beslissing 

  

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

omgevingsvergunningsaanvraag op naam van Vivendo CVBA voor het bouwen van 4 

meergezinswoningen en 15 grondgebonden woningen met medegaande 

wegenis/infrastructuren en groenvoorzieningen in wijk De Linde –OMV_2022068229 - 

beslissing 

  

13 Vragen en antwoorden 

  

14 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

  

 


