
 

 

 

De lijst van de besluiten van de vergadering van de gemeenteraad  van 24 november 2022  werd 

overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 overgemaakt aan de 

provinciegouverneur op heden, 28 november 2022, en werd op dezelfde dag bekend gemaakt op de 

webtoepassing van de gemeente Zedelgem. 

 

Sabine Vermeire  

algemeen directeur  

Bart Vergote 

voorzitter 

 

 

  

 

 

 

AGENDA 

 

OPENBAAR 

 

1 Juridische zaken - Verbeterende akte aankoop grond met gebouw Schatting 69 te Zedelgem - 

Ontwerp - beslissing  

 De gemeenteraad gaat akkoord met de verbeterde/aanvullende akte opgemaakt door dienst 

vastgoedtransacties in de oorspronkelijke akte van 18 juni 2019 betreffende het terrein gelegen 

Schatting 69, kadastraal gekend als 3de afdeling Veldegem, sectie D nummers 0552b en 0552c, met 

een totale oppervlakte 6597 m². 

De gemeente wordt vertegenwoordigd door de instrumenterend ambtenaar.   

 

2 Noodplanning - Subsidiereglement voor EHBO lessen op school - beslissing  

 De gemeenteraad gaat akkoord met het financieel ondersteunen van EHBO lessen op school voor 

alle scholen die een vestiging of afdeling hebben op het gemeentelijk grondgebied.  

Het subsidiereglement EHBO lessen op school wordt goedgekeurd. 

 

3 Secretariaat - IVBO – Aansluitende buitengewone algemene vergadering 14 december 2022 - 

Goedkeuring agenda en aanstelling vertegenwoordiger – beslissing 

 De gemeenteraad keurt de aanvullende agendapunten van de aansluitende buitengewone algemene 

vergadering van IVBO op woensdag 14 december 2022 goed. 

De heer Stijn Timmerman, raadslid, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de 

aansluitende buitengewone algemene vergadering van IVBO op woensdag 14 december 2022 of op 

een latere datum met dezelfde agenda samengeroepen conform de statuten.  Mevrouw Katrien 

Vanrobaeys, raadslid, is zijn plaatsvervanger. 

De gemeenteraad beslist op te dragen dat de vertegenwoordiger of plaatsvervanger van de gemeente 

zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden 

inzake voormeld artikel 1 van onderhavige raadsbeslissing. 

 

4 Secretariaat - WVI – Buitengewone algemene vergaderingen op 14 december 2022 - Agenda en 

aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger – beslissing 

 De gemeenteraad keurt de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van WVI op 

woensdag 14 december 2022 goed. 

De heer Wino Debruyne, raadslid, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de 

buitengewone algemene vergadering van WVI op woensdag 14 december 2022 of op een latere 
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datum met dezelfde agenda samengeroepen conform de statuten.  De heer Peter Haesaert, raadslid 

als zijn plaatsvervanger. 

De gemeenteraad beslist dat de vertegenwoordiger van de gemeente Zedelgem die zal deelnemen 

aan de buitengewone algemene vergadering van WVI akkoord gaat met de agendapunten. 

 

5 Financiën - Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein – 

beslissing 

 De gemeenteraad keurt het retributiereglement goed op werken aan nutsvoorzieningen op 

gemeentelijk openbaar domein. 

Dit retributiereglement treedt in werking vanaf 1 januari 2023 voor een termijn eindigend op 31 

december 2025 en vervangt alle voorgaande retributiereglementen aangaande de retributie op de 

werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein. 

 

6 Financiën - Retributiereglement vastgoedinformatie – beslissing 

 De gemeenteraad keurt het retributiereglement vastgoedinformatie goed. 

 

7 Sociale zaken – Digibank – Addendum aan de samenwerkingsovereenkomst - beslissing  

 De gemeenteraad gaat akkoord met het ondertekenen van het addendum aan de overeenkomst 

digibanken.  

 

8 Sociale zaken – Regierol Sociale Economie – Meerjarenplan 2023-2025 – goedkeuring 

 De gemeenteraad keurt de aangepaste meerjarenplanning goed met nieuwe acties voor 2023-2025 

voor de Regierol Sociale Economie en Werk.  

 

9 Milieu - Ondernemersloket – Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Zedelgem en 

de strategische economische raad Zedelgem –beslissing 

 De gemeenteraad keurt de voorliggende samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur 

van Zedelgem en de strategische economische raad Zedelgem goed. 

 

10 Lokale economie - Subsidiereglement ter stimulering en ondersteuning van de lokale economie 

- goedkeuring 

 De gemeenteraad keurt het subsidiereglement goed ter stimulering en ondersteuning van de lokale 

economie. 

 

11 Project Ventilus - stand van zaken  

 De stand van zaken wordt toegelicht. 

 

12 Vragen en antwoorden 

  

13 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 In uitvoering van artikelen 32, 285 en 286 van het Decreet Lokaal Bestuur en de bepalingen van het 

huishoudelijk reglement voor de Gemeenteraad, vastgesteld in zitting van 18 april 2013 en latere 

wijzigingen werden de ontwerpnotulen van de vorige raadsvergadering ten minste acht dagen voor 

de dag van de vergadering ter beschikking gesteld van de gemeenteraadsleden. Elk 

gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van 

de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden 

aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt 

over de notulen van de vorige vergadering, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd.  

 

BESLOTEN 

 


