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1 Burgerzaken - Ambtshalve inschrijving - beslissing 

 Het college beslist dat 1 burger ambtshalve wordt ingeschreven in het bevolkingsregister 

van de gemeente Zedelgem. 

 

2 Burgerzaken – Ambtshalve schrapping – beslissing 

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

Zedelgem worden afgevoerd. 

 

3 Burgerzaken - Verwijderen concessies - beslissing 

 Het college beslist over de te verwijderen concessies. 

 

4 Cultuur – Concert Blagovestkoor in priorij Bethanië – Tussenkomst in 

verwarmingskosten - beslissing 

 Het college beslist positief over de vraag van priorij Bethanië om de tussenkomst voor het 

gebruik van de kerk van de priorij voor het concert Blagovestkoor van zondag 18 

december 2022 te verhogen tot 400 euro. 

 

5 Evenementen – Aanvraag van Hondenclub De Ware Vrienden voor de organisatie van 

hondenwedstrijden in 2023 op het openbaar domein – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de organisatie van 

hondenwedstrijden in 2023 op het openbaar domein door Hondenclub De Ware Vrienden. 

Het college geeft de toestemming om bij de organisatie van hondenwedstrijden door 

Zedelgemse erkende sportclubs het openbaar domein te gebruiken mits de zone steeds 

voldoende afgebakend wordt. 

 

6 Evenementen – Aanvraag receptie voor “40-jarig bestaan Wandelclub Vier Op Een 

Rij” op 30 september 2023 door Wandelclub Vier Op Een Rij – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de organisatie van de 

gemeentelijk receptie op 30 september 2023 ter gelegenheid van 40-jarig bestaan 

Wandelclub Vier Op Een Rij. De receptie gaat door in Dienstencentrum De Braambeier, 

Polyvalente Zaal. Wandelclub Vier Op Een Rij helpt mee bij de bediening en dient op 

voorhand de uitnodiging in bij dienst evenementen. 

 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 29 november 2022 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

7 Evenementen - Ruimte – Toelating plaatsing evenementenborden: voor de 

aankondiging van de jaarlijkse fuif ‘Kinky in Vegas’ op 18 maart 2023 door de Chiro 

Veldegem - beslissing 

 Het college verleent gunstig advies. 

 

8 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Verdeling Zedelgem Magazine en bewonersbrieven - Hernieuwing contract 

- Dienstjaar 2023 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college keurt de gunning van de opdracht "Verdeling Zedelgem Magazine en 

bewonersbrieven - Hernieuwing contract - Dienstjaar 2023" goed. 

 

9 Financiën - Verdeling projectkost Sint-Maarten - Zonnepanelen - bespreekpunt 

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

10 Juridische zaken - Stand van zaken patrimonium dossiers verkoop - kennisname 

 Het college neemt kennis van de stand van zaken van de verkoop dossiers gemeentelijk 

patrimonium. 

 

11 Kerkfabrieken - Sint-Andreas Aartrijke - Dienstjaar 2022 - Toekennen 

investeringstoelage - beslissing 

 Het college geeft goedkeuring aan de toekenning van een investeringstoelage aan 

kerkfabriek Sint-Andreas Aartrijke. 

 

12 Kerkfabrieken - Sint-Jozef Arbeider Torhout - Dienstjaar 2022 - Toekennen 

investeringstoelage - beslissing 

 Het college geeft goedkeuring aan de toekenning van een investeringstoelage aan 

kerkfabriek Sint-Jozef Arbeider Torhout. 

 

13 Kinderzorg en flankerend onderwijs - Aanpassing gebruiksovereenkomst voor het 

gebruik van lokalen van de scholengroep Sint-Rembert door DKO - beslissing 

 Het college keurt de aangepaste gebruiksovereenkomst met scholengroep Sint-Rembert 

voor het schooljaar 2022-2023 voor het gebruik van de lokalen met betrekking tot het 

geven van de lessen deeltijds kunstonderwijs goed. Het lokaal bestuur neemt conform de 

overeenkomst de kosten voor de nutsvoorzieningen verder ten laste. 

 

14 Kinderzorg en flankerend onderwijs - Deeltijds kunstonderwijs - Verslag, situering en 

vraag tot uitbreiding van de administratieve omkadering - kennisneming en 

beslissing 

 Het college van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van het verslag van de 

Kunstacademie Torhout. 

Het college bespreekt de uitbreidingsvraag van het lokaal bestuur Torhout inzake 

administratieve omkadering in Zedelgem en beslist om de huidige administratieve 

omkadering met 5 uur uit te breiden vanaf 1 januari 2023. 

 

15 Milieu – Opmaak Bermenbeheerplan - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist principieel om een bermbeheerplan 

te laten opmaken in 2023. 

 

 

 



 

16 Milieu - Recyclagepark – Aantal afspraken per week - principiële beslissing 

 Het college beslist om 1 afspraak per week aan te houden en een reglementsaanpassing 

voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

17 Openbare werken – Overeenkomsten inzake de plaatsing, het beheer en de 

afkoppeling van RWA en DWA van individuele behandelingsinstallatie van afvalwater 

in de Eernegemsestraat 132, Ossebilkstraat 50, Bekegemsestraat 12, 

Rozeboomstraat 17 en Rozeboomstraat 23 - beslissing 

 Het college geeft goedkeuring op de overeenkomsten voor de plaatsing van IBA's en de 

afkoppeling van de private riolering voor de Eernegemsestraat 132, Ossebilkstraat 50, 

Bekegemsestraat 12, Rozeboomstraat 17 en Rozeboomstraat 23. 

 

18 Openbare werken – Goedkeuring op standaardovereenkomst en locatie voor 

plaatsing van een wateraftappunt van de watergroep - beslissing 

 De plaatsing van een wateraftappunt door de watergroep ter hoogte van Vloethemveld 

wordt goedgekeurd. 

 

19 Openbare werken - Verkaveling aan de Heidelbergstraat en de Autobaan fase 2 – 

Vrijgave borg en overname op de gemeentelijke rekening – beslissing 

 Het college beslist om de resterende waarborg voor de verkaveling aan de autobaan en 

de Heidebergstraat fase 2 vrij te geven. 

 

20 Openbare werken - Verkaveling langs de Koning Albertstraat 86 – OMV_2022019011 – 

Goedkeuring uitvoeringsdossier en bepaling borg – beslissing 

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

aan de Koning Albertstraat 86. 

 

21 Secretariaat – Preventie – Identificatiedocument interne preventiedienst en externe 

preventiedienst voor gemeente Zedelgem – beslissing 

 Het college keurt het identificatiedocument van de interne preventiedienst en externe 

preventiedienst voor gemeente Zedelgem goed. 

 

22 Secretariaat - Verzekeringen – Frontmaaier Kubota 1JAX909 - Vernietiging polis - 

beslissing 

 Het college keurt het bijvoegsel goed voor schrapping van de polis voor de verzekering 

van de frontmaaier Kubota met nummerplaat 1JAX909. 

 

23 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

24 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

25 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


