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1 Archief – Erfgoeddag 2023 – beslissing  

 Het college gaat akkoord met de deelname aan Erfgoeddag 2023 en de voorgestelde 

acties en vraagt daarbij om begin 2023 de praktische uitwerking voor te leggen. 

 

2 Burgerzaken – Ambtshalve schrapping – beslissing 

 Het college beslist dat 3 burgers ambtshalve van het bevolkingsregister van de gemeente 

Zedelgem worden afgevoerd. 

 

3 Burgerzaken – Overzicht tarieven van de administratieve stukken van de dienst 

burgerzaken vanaf 01/01/2023 – kennisgeving 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de tarieven van alle 

administratieve stukken van de dienst burgerzaken, geldig vanaf 01/01/2023. 

 

4 Communicatie - Zedelgem magazine december 2022 - kennisneming 

 Het college neemt kennis van de inhoud van Zedelgem magazine december 2022. 

 

5 Cultuur/Mondiaal Beleid – Subsidie 11.11.11 werkjaar 2022 – beslissing 

 Het college beslist de jaarlijkse ondersteuning voor 11.11.11 van 1.000 euro ook voor het 

werkjaar 2022 te voorzien en deze over te maken aan de koepel van de Vlaamse Noord-

Zuidbeweging. 

 

6 Evenementen – Aanpassingen zaalverhuur: aanpassingen overzicht faciliteiten en 

aankoop praattafels en barkrukken – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stemt in met het vernieuwd overzicht 

tarieven met indeling zalen volgens het retributiereglement verhuur gemeentelijke en 

OCMW accommodaties: 

 

* vergaderzaal JOC - toevoegen aan categorie 4 

* vergaderzaal Braambeier - toevoegen aan categorie 4 

* beachvolleybalterrein - toevoegen aan “sportterreinen" 

* Raadzaal gemeentehuis Veldegem en vergaderzaal gemeentehuis Veldegem - 

schrappen uit het overzicht 

* Geel (computer)lokaal - schrappen uit het overzicht 

 

Het college van burgemeester en schepenen stemt in met het voorzien van praattafels en 

barkrukken in alle faciliteiten van categorie 1 volgens het retributiereglement verhuur 
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gemeentelijke en OCMW accommodaties. Hiervoor wordt een bijkomende aankoop 

gedaan voor de aankoop van praattafels en barkrukken voor de polyvalente zaal in de 

Bosserij. 

 

7 Evenementen – Aanvraag goed doel voor het evenement “Tocht door het donker” op 

10 december 2022 door Landelijke gilde Zedelgem – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepen erkent het evenement “Tocht door het donker” 

op 10 december 2022 door Landelijke gilde Zedelgem binnen het gemeentelijk reglement 

ondersteuning voor goede doelen van 1 juli 2022. De organisator kan gratis gebruik van 

materiaal van de uitleendienst en van de gemeentelijke accommodaties voor de 

organisatie van het evenement. De organisator neemt in alle publicaties of uitnodigingen 

het logo van gemeente Zedelgem op en de tekst “met de steun van gemeente Zedelgem”. 

 

8 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteiten - FC Veldegem, voor de 

locatie in en naast voetbalkantine FC Veldegem, Acaciastraat 31B, 8210 Zedelgem op 

10 december 2022 -  beslissing  

 Er wordt een afwijking toegestaan voor de locatie en naast voetbalkantine FC Veldegem, 

Acaciastraat 31B op 10/12/2022. 

 

9 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteiten - Jeugdhuis ’t Kalf, voor 

de locatie Jeugdhuis ’t Kalf, Bosdreef 6, 8210 Zedelgem op 17 december 2022 - 

beslissing  

 Er wordt een afwijking toegestaan voor de locatie JH 't Kalf, Bosdreef 6 op 17/12/2022. 

 

10 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteiten - Harmonie Kunst en 

Vermaak Zedelgem, voor de locatie Sint-Elooikerk, Sint-Elooistraat 8, 8210 

Zedelgem op 26 december 2022 - beslissing  

 Er wordt een afwijking van een evenement toegestaan voor de locatie Sint-Elooikerk, 

Sint-Elooistraat 8 op 26/12/2022. 

 

11 Evenementen - Ruimte – Toelating plaatsing evenementenborden: Harmonie Kunst 

en Vermaak Zedelgem, voor de aankondiging van het eindejaarsconcert op 26 

december 2022 - beslissing 

 Het college verleent gunstig advies. 

 

12 Facilitair beheer - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Nieuwbouw politiekantoor PZ Het Houtsche - Goedkeuring gunning - 

beslissing 

 Het college keurt de gunning van de opdracht "Nieuwbouw politiekantoor PZ Het 

Houtsche" goed. 

 

13 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop 3 lichte vrachtwagens met opbouw - Goedkeuring gunning - 

beslissing 

 Het college keurt de gunning van de opdracht "Aankoop 3 lichte vrachtwagens met 

opbouw" goed. 

 

 

 



 

14 Financiën – Gemeentebelastingen – Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier 

belasting bij het ontbreken van parkeerplaatsen bij nieuwbouw of verbouwing – 

Aanslagjaar 2022 – Generatie 1 - beslissing 

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

het ontbreken van parkeerplaatsen bij nieuwbouw of verbouwing, vast en verklaart het 

kohier, bestaande uit 1 artikel, uitvoerbaar voor een totaal bedrag van 5.000,00 EUR. 

 

15 Juridische zaken - Opstart verkoop oud gemeentehuis Veldegem met bibliotheek - 

Aanstellen notariskantoor - beslissing  

 Het college stelt notariskantoor Lommée, Daems en Bourgois aan voor de opmaak van 

een ontwerpakte en procesflow voor de verkoop van het voormalig gemeentehuis te 

Veldegem met bibliotheek. 

 

16 Juridische zaken - Opstart verkoopdossier grond hoek Koningin Astridstraat - 

Halfuurdreef - Aanstellen notaris en immo kantoor - beslissing  

 Het college beslist om met de opstart van de verkoop van het de grond gelegen op de 

hoek van de Koningin Astridstraat en de Halfuurdreef te starten en stelt het immo 

kantoor Albert en het notariskantoor Lommée, Daems en Bourgois aan. 

 

17 Juridische zaken - Eventuele verkoop grond aan aangelanden Gentweg - 

Schattingsverslag - beslissing  

 Het college neemt kennis van het schattingsverslag d.d. 24 oktober 2022 en beslist dat op 

basis hiervan de verkoop kan worden verder gezet. 

 

18 Lokale economie - Voorstel subsidiereglement ter stimulering en ondersteuning van 

de lokale economie - beslissing 

 Het college gaat akkoord met het voorstel van subsidiereglement ter stimulering en 

ondersteuning van de lokale economie met inwerkingtreding vanaf 1 oktober 2022 en 

beslist dit ter bekrachtiging voor te leggen aan de gemeenteraad van 24 november 2022. 

 

19 Milieu – Plan-Mer screening ontwerpbesluit houdende lozing bedrijfsafvalwater 

zonder of met gevaarlijke stoffen – formuleren van advies  

 Het college van burgemeester en schepenen adviseert de plan- mer screening gunstig. Er 

zijn geen aanzienlijke negatieve milieueffecten te verwachten. 

 

20 Noodplanning - EHBO lessen op school - Subsidiereglement - beslissing  

 Het college neemt kennis van voorstel van subsidiereglement voor EHBO lessen op 

school. Dit reglement mag aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 

 

21 Noodplanning - Voorstel tot nieuwe samenwerking door zone Riho - Verhoging 

bijdrage - beslissing  

 Aan de gemeenteraad zal de bijsturing van de huidige samenwerkingsovereenkomst en 

de jaarlijkse tussenkomst van 27 662,95 EUR ter goedkeuring voorgelegd worden. 

 

22 Openbare werken - Verkaveling langs de Oude Ieperweg 23 – OMV_2022035839 – 

Goedkeuring uitvoeringsdossier en bepaling borg – beslissing 

 Het college geeft goedkeuring op het uitvoeringsdossier en de borg voor de verkaveling 

aan de Oude Ieperweg. 

 

 



 

23 Openbare Werken – Verkaveling langs de Oude Ieperweg 23 Loppem 

(OMV_2022035839) – Afleveren verkoopbaarheidsattest – beslissing 

 Het college levert het verkoopbaarheidsattest af voor de verkaveling in de Oude 

Ieperweg. 

 

24 Personeel - Vacantverklaring van een halftijdse vacature administratief medewerker 

- beslissing 

 Het college beslist om de halftijdse betrekking van administratief medewerker, niveau 

C1-C3, in contractueel verband open te verklaren en in te vullen door beroep te doen op 

de bestaande werfreserve voor administratief medewerkers. 

 

25 Preventie – Elektrische installaties bevoegdheidsverklaring BA4 – beslissing 

 Het college keurt de bevoegdheidsverklaringen BA4 van de medewerkers opgenomen in 

het besluit goed. 

 

26 Ruimte - Aanvraag voor een premie voor het beveiligen van de woning - beslissing 

 Het college gaat akkoord. 

 

27 Secretariaat – Data zittingen 2023 gemeenteraad, ocmw-raad en bijzonder comité 

voor de sociale dienst – kennisname 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de data van de zittingen 

voor de gemeenteraad, de ocmw-raad en het bijzonder comité voor de sociale dienst 

2023. 

 

28 Secretariaat – Verzekering bladzuigwagen Trilo – beslissing 

 De autoverzekeringspolis van de verzekeringsmaatschappij Ethias voor de verzekering 

van de bladzuigwagen Trilo worden goedgekeurd. 

 

29 Sport - Huursubsidies aan sportclubs - dienstjaar 2022 - beslissing 

 De lijst huursubsidies aan sportclubs voor het dienstjaar 2022 wordt goedgekeurd voor 

een totaal bedrag van 30.201,75 EUR. 

Het college van burgemeester en schepenen volgt het advies van de sportraad en kent 

judoclub Veldegem 50% van de huursubsidies toe. 

 

30 Sport - Projectsubsidies - dienstjaar 2022 - goedkeuring 

 De verdeling van de projectsubsidies aan sportclubs van de gemeente voor het dienstjaar 

2022 wordt vastgelegd voor een totaal bedrag van 540 EUR. 

 

31 Sport - Werkingssubsidies aan sportclubs - dienstjaar 2022 - goedkeuring 

 De lijst werkingssubsidies wordt goedgekeurd voor een totaal bedrag van 50.000 EUR. 

De erkenningsaanvraag van Taekwondo Dojangs en De Heirweg Fun wordt goedgekeurd. 

 

32 Sport - Subsidies voor doorgang tochten - goedkeuring 

 De verdeling van de subsidies aan sportverenigingen voor de organisatie van tochten 

voor het dienstjaar 2022 wordt goedgekeurd voor een totaal bedrag van 930 EUR. 

 

33 Technische Dienst - Visienota veegwagen - bespreking 

 Het college bespreekt de visienota: het college gaat akkoord met het voorstel van de 

dienst tot uitbesteden van de veegdienst en bijgevolg niet over te gaan tot de 

vervangingsaankoop van de huidige veegwagen. 



 

 

34 Technische Dienst - Visienota wagenpark - bespreking 

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

35 Vloethemveld - Goedkeuring aanvraag Vlaamse subsidie voor bovenlokaal 

cultuurproject ‘Kunst in Vloethemveld’ - beslissing 

 Het college beslist een subsidieaanvraag in te dienen voor een bovenlokaal 

cultuurproject rond 'Kunst in Vloethemveld'. 

 

36 Vrije Tijd - Evaluatie vrijetijdsmarkt 2022 - beslissing 

 Het college beslist om de organisatie van de vrijetijdsmarkt tweejaarlijks te voorzien, met 

een volgende editie in september 2024. Het college vraagt aan de diensten cultuur, jeugd 

en sport om dit verder uit te werken. De aandachtspunten uit de evaluatie worden 

meegenomen bij de organisatie van de volgende editie. Het college geeft als 

aandachtspunt een voldoende ruime locatie mee. 

 

37 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

38 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

39 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


