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1 Bibliotheek – Aankoop van boeken, audiovisuele materialen en games voor de 

hoofdbibliotheek Zedelgem en de uitleenposten Aartrijke, Loppem en Veldegem 

voor het jaar 2023 – beslissing 

 Het college beslist de bibliotheek Zedelgem voor het dienstjaar 2023 toe te laten de 

boeken, audiovisuele materialen en games voor de hoofdbibliotheek en de uitleenposten 

aan te kopen op vermelde werkwijze, en dit binnen het daarvoor voorziene budget. 

 

2 Bibliotheek – Aankoop van periodieken voor de hoofdbibliotheek en de 

uitleenposten Aartrijke, Loppem en Veldegem voor het jaar 2023 – beslissing 

 Het college beslist de bibliotheek Zedelgem voor het dienstjaar 2023 toe te laten de 

periodieken voor de hoofdbibliotheek en uitleenposten aan te kopen binnen het 

daarvoor voorziene budget. 

 

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

Bosdreef 6, 8210 Zedelgem, voor de locatie Bosdreef 6, 8210 Zedelgem op 4 maart 

2023 - beslissing  

 Er wordt een afwijking van een evenement toegestaan voor een fuif in JH 't Kalf, Bosdreef 

6 op 04/03/2023. 

 

4 Evenementen – Organisatie van inleefweek Chirojongens De Kobbe Veldegem in de 

Chirolokalen Veldegem – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om te overnachten in de 

Chirolokalen van 26 februari 2023 tot 4 maart 2023 met de Chirojongens De Kobbe 

Veldegem. De technische dienst plant voorafgaandelijk een nazicht van de 

brandveiligheidsinstrumenten. Dienst evenementen brengt de brandweer op de hoogte. 

De Chiro respecteert de volgende voorwaarden: 

- de voorwaarden van de gebruiksovereenkomst worden nageleefd 

- de Chiro staat er voor in dat alle minderjarige deelnemers aan de overnachting de 

goedkeuring kregen van hun ouders 

- het noodplan en de lijst met namen van aanwezige deelnemers is aanwezig in de 

lokalen tijdens de inleefweek 

- er mag niet geslapen worden in de lokalen waar geen branddetectoren zijn aangebracht 

- er mogen geen open vuren binnen worden gemaakt (kaarsen, extra 

verwarmingstoestellen…) 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 6 december 2022 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

- in de lokalen mag niet gekookt worden. Koken dient buiten te gebeuren op zes meter 

van het gebouw 

- de brandlast moet beperkt worden (geen brandbare constructies plaatsen of 

versieringen aanbrengen 

- de aanwezigen gaan zorgzaam om met het elektriciteits- en gasverbruik. Bij het verlaten 

van de accommodatie worden de thermostraatkranen op vriesstand geplaatst en wordt 

de thermostaat correct ingesteld. 

 

5 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Raamovereenkomst - Ruimen en reinigen van putten en afvoerleidingen - 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - beslissing 

 Het college keurt de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor de opdracht "Ruimen en 

reinigen van putten en afvoerleidingen" goed. 

 

6 Financiën - Rapportering budgethouderschap 3/2022 - kennisgeving 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het register bestelbonnen 

3/2022. 

Het budgethouderschap werd uitgevoerd conform de bepalingen in het 

organisatiebeheersingssysteem. 

 

7 Juridische zaken - Noodplanning - Vraag van stuurgroep Vloethemveld om een AED 

te plaatsen aan het Kamphuis - beslissing  

 Het college gaat akkoord om een AED te plaatsen aan het Kamphuis in Vloethemveld. De 

vzw Vloethemveld staat in voor de jaarlijkse opleiding EHBO van vrijwilligers en gidsen. 

De kosten worden gedeeld tussen Zedelgem en Jabbeke. 

 

8 Juridische zaken - Vraag tot opmaak aanvullend politiereglement GAS - Verbod van 

huisdieren in gemeentelijke gebouwen - bespreking 

 Het college vraagt om de problematiek nader te onderzoeken. 

 

9 Juridische zaken - Verkoopdossier gemeentehuis Veldegem - Schattingsverslag - 

kennisgeving  

 Het college neemt kennis van het schattingsverslag dat wordt overgemaakt in het 

verkoopdossier gemeentehuis Veldegem. 

 

10 Juridische zaken - Wijze van verkoop van gemeentelijk patrimonium - beslissing  

 Het college beslist over de wijze van verkoop van bepaalde gebouwen en gronden uit het 

patrimonium. 

 

11 Kinderzorg - Regie - Pedagogische ondersteuning van niet-prioritaire kinderopvang - 

Goedkeuren aanvraag - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag tot financiële 

tussenkomst van de pedagogische ondersteuning voor kinderdagverblijf Pagaddertje 

goed en geeft toestemming aan de dienst kinderzorg om de gespecialiseerde 

ondersteuner Arteveldehogeschool het traject te laten opstarten. 

 

12 Milieu – Park gemeentehuis aanpak - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist welke bomen mogen geveld worden 

binnen de herinrichting van het Park gemeentehuis. 

 



 

13 Mobiliteit – Principiële beslissing omtrent de verdere ontwikkeling langs de Sint-

Jorislaan in Zedelgem – principiële beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt de principiële beslissing om de 

inrichting en het pakket van maatregelen in de Sint-Jorislaan mee te nemen in de 

mobiliteitsstudie van de school en het wzc Klaverveld. 

 

14 Ondernemersloket – Deelnemen aan de promotieactie “Maand van de Markt 2023” – 

beslissing  

 Het college beslist om in april deel te nemen aan de “Maand van de Markt”. 

 

15 Ondernemersloket – Maand van de Markt 2023, standje voor vzw Oranje – beslissing  

 Het college beslist dat tijdens de actie de “Maand van de Markt” april 2023, de vzw Oranje 

kaartjes en dergelijke mag verkopen voor het goede doel. 

 

16 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten - Uitbreiding van de studie opdracht voor 't Groenhof in gevolg de 

vaststelling van waterinsijpeling in de kelders in de wijk – beslissing 

 Het college keurt de uitbreiding van de studieopdracht voor 't Groenhof goed. 

 

17 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten – Opmaak van eenstart en projectnota voor dorp van Loppem en 

omgeving - Goedkeuring verrekening – herneming beslissing 

 Het college keurt de verrekening van de studiekost voor de opmaak van een start- en 

projectnota voor het dorp van Loppem goed. 

 

18 Openbare werken – Verkaveling langs de Koning Albertstraat 86 en OMV_2022019011 

– Afleveren verkoopbaarheidsattest – beslissing 

 Het college levert het verkoopbaarheidsattest af voor de verkaveling aan de Koning 

Albertstraat 86. 

 

19 Openbare werken – Toekenning toelage steenslag voor de Rolleweg 28 voor het 

verharden van een private weg - beslissing 

 Het college keurt de steenslagpremie voor de Rolleweg 28 goed. 

 

20 Personeel - Vacantverklaring van een 4/5de functie administratief medewerker - 

beslissing 

 Het college beslist om de betrekking van administratief medewerker, niveau C1-C3, in 

contractueel verband met 4/5de prestatie open te verklaren en in te vullen door beroep 

te doen op de bestaande werfreserve voor administratief medewerkers. 

 

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

 Het college gaat akkoord met de uitbetaling van de premie. 

 

22 Secretariaat – Data zittingen college en vast bureau jaar 2023 – beslissing 

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

23 Secretariaat - Raad van bestuur Zorg en Welzijn d.d. 11 mei 2022 - kennisname 

 Het college neemt kennis van de besluiten van de zitting van de Raad van Bestuur dd. 11 

mei 2022. 

 



 

24 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

25 Secretariaat - Gemeenteraad - agenda 

 Het college vraagt aan de voorzitter om de voorgestelde punten op te nemen op de 

zitting van de gemeenteraad van 15 december 2022. 

 

26 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

27 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


