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1 Communicatie - Subsidies plechtigheden kalender 2022 vaderlandslievende 

verenigingen - beslissing 

 Het college kent op basis van het subsidiereglement voor vaderlandslievende 

verenigingen de basissubsidie voor het jaar 2022 toe aan de vaderlandslievende 

verenigingen die plechtigheden georganiseerd hebben. Het betreft de V-Dag in Aartrijke, 

het Bevrijdingsfeest in Loppem, de herdenking Wapenstilstand in Aartrijke en de 

herdenking Wapenstilstand in Zedelgem dorp. 

Het college kent op basis van het subsidiereglement en de ingediende overzichten met 

gemaakte kosten door de verenigingen NSB Aartrijke en De Vaderlanderkes.Zedelgem 

herdenkt! , een projectsubsidie toe ter hoogte van de ingediende kosten voor de 

organisatie van de herdenking Wapenstilstand en V-Dag in Aartrijke en kent het max. 

bedrag projectsubsidie toe op basis van de ingediende kosten voor de organisatie van de 

herdenking Wapenstilstand in Zedelgem dorp. 

 

2 Communicatie - Zedelgem magazine januari 2023 - kennisneming 

 Het college neemt kennis van de inhoud van Zedelgem magazine januari 2023. 

 

3 Cultuur – Projectsubsidie 2022 WZC Klaverveld - Toneel– beslissing 

 Het college gaat akkoord met het advies en berekening van de projectsubsidie voor het 

project van WZC Klaverveld en keurt de toekenning van een projectsubsidie van 520 EUR 

goed. 

 

4 Cultuur - Voorstel nieuw reglement werkingssubsidies socio-culturele verenigingen - 

bespreking 

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

5 Cultuur/Mondiaal Beleid – Vraag ondersteuning studenten ikv ontwikkelingsproject - 

beslissing 

 Het college beslist negatief over de vraag te voorzien in financiële of communicatieve 

ondersteuning voor het project dat een groep studenten in zomer 2023 gaat 

ondersteunen in Guinee. 

 

 

 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 13 december 2022 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

6 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van een 

buurtfeest in de Louis Tallierstraat op 6 januari 2023 - beslissing 

 Naar aanleiding van een nieuwjaarsdrink in de Louis Tallierstraat op 6 januari beslist het 

college van burgemeester en schepenen over onderstaande beperkingen voor het 

verkeer. 

Parkeerverbod van 6 januari 2023 van 18u00 tot en met 7 januari 2023 om 4u00 in de 

Louis Tallierstraat vanaf huisnummer 22 tot en met de parkeerzone grenzend aan 

huisnummer 21. 

Verbod voor alle verkeer van 6 januari 2023 van 18u30 tot en met 7 januari 2023 om 3u30 

in de Louis Tallierstraat vanaf huisnummer 21 tot en met eind doodlopend deel van de 

straat. 

 

7 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van een 

nieuwjaarsdrink in de Kaatje Vandecasteelestraat op 29 januari 2023 - beslissing 

 Naar aanleiding van een nieuwjaarsreceptie beslist het college van burgemeester en 

schepenen over een parkeer- en verkeersverbod in de Kaatje Vandecasteelestraat. 

Parkeerverbod: 

Op zondag 29 januari 2023 vanaf 11u00 tot en met 23u00 zal het verboden zijn om te 

parkeren in de Kaatje Vandecasteelestraat 

Verbod voor alle verkeer: 

Op zondag 29 januari 2023 vanaf 11u30 tot en met 23u00 zal alle verkeer verboden zijn in 

de Kaatje Vandecasteelestraat 

 

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

diensten - Nieuwbouw politiekantoor PZ Het Houtsche - Goedkeuring 

aanvangsdatum - beslissing 

 Het college keurt de aanvangsdatum voor de opdracht "Nieuwbouw politiekantoor PZ 

Het Houtsche" goed. 

 

9 Financiën - Gemeentebelastingen - Algemene gemeentebelasting op gezinnen en 

bedrijven – Aanslagjaar 2022 – Bezwaarschrift - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist dat het bezwaar ontvankelijk maar 

ongegrond is. 

 

10 Financiën – Gemeentebelastingen – Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier – 

Belasting op de leegstand van woningen en gebouwen – Aanslagjaar 2022 – 

Generatie 1 - beslissing 

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

gemeentebelasting op de leegstand van woningen en gebouwen, vast en verklaart het 

kohier, bestaande uit 41 artikelen, uitvoerbaar voor een totaal bedrag van 96.750 EUR. 

 

11 Financiën – Gemeentebelastingen – Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier – 

Belasting op de private verblijfsgelegenheden, die niet tot hoofdverblijf dienen – 

Aanslagjaar 2022 – Generatie 1 - beslissing 

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

gemeentebelasting op de private verblijfsgelegenheden, die niet tot hoofdverblijf dienen, 

vast en verklaart het kohier, bestaande uit 62 artikelen, uitvoerbaar voor een totaal 

bedrag van 57.000 EUR. 

 



 

12 Financiën – Gemeentebelastingen – Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier – 

Belasting op de private verblijfsgelegenheden, die niet tot hoofdverblijf dienen – 

Aanslagjaar 2022 – Generatie 2 - beslissing 

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

gemeentebelasting op de private verblijfsgelegenheden, die niet tot hoofdverblijf dienen, 

vast en verklaart het kohier, bestaande uit 24 artikelen, uitvoerbaar voor een totaal 

bedrag van 14.000 EUR. 

 

13 Financiën – Gemeentebelastingen – Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier – 

Gemeentelijke activeringsheffing op onbebouwde bouwgronden en kavels – 

Aanslagjaar 2022 – Generatie 2 - beslissing 

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

gemeentelijke activeringsheffing op onbebouwde bouwgronden en kavels, vast en 

verklaart het kohier, bestaande uit 310 artikelen, uitvoerbaar voor een totaal bedrag van 

144.094,72 EUR. 

 

14 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Raamovereenkomst - Aankoop zandcement, mager en droog beton - 

Dienstjaar 2023 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning – beslissing 

 Het college keurt de gunning van de opdracht "Raamovereenkomst - Aankoop 

zandcement, mager en droog beton - Dienstjaar 2023" goed. 

 

15 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Raamovereenkomst - Reiniging werkkledij - Dienstjaren 2023-2026 - 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning – beslissing 

 Het college keurt de gunning van de opdracht "Raamovereenkomst - Reiniging werkkledij 

- Dienstjaren 2023-2026" goed. 

 

16 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Relighting sporthallen en branddetectie sportcomplexen - Goedkeuring 

gunning - beslissing 

 Het college keurt de gunning van de opdracht "Relighting sporthallen en branddetectie 

sportcomplexen" goed. 

 

17 Financiën – Staat van onwaarden ‘Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen 

bij nieuwbouw of verbouwing ’ – Aanslagjaar 2022 – generatie 1 - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stelt de staat van oninbare belastingen – 

belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen bij nieuwbouw of verbouwing – 

aanslagjaar 2022 – generatie 1 - vast voor een bedrag van 5.000,00 EUR. 

 

18 Financiën - Zonnepanelen en opvolging energieverbruik Sint-Maarten - beslissing 

 Het college gaat akkoord met het ten laste nemen van de kosten voor de tussenmetingen. 

 

19 Juridische zaken - Dossier Veltershof - Samenwerking Noah/familiehulp - bespreking 

 Het college bespreekt het dossier betreffende de mogelijkheid tot verhuur en het 

handhaven van de opgelegde criteria. 

 

 

 

 



 

20 Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van een mini kerstmarkt in 

Pierlapont op 13 januari 2023 - beslissing 

 Naar aanleiding van een mini kerstmarkt op 13 januari 2023 beslist het college van 

burgemeester en schepenen om een parkeerverbod toe te staan. Op 13 januari 2023 van 

16u00 tot en met 23u30 zal het verboden zijn te parkeren op het pleintje in Pierlapont 

vanaf huisnummer 50 tot en met 54. 

 

21 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten - Asfaltverharding Hoogveld - Goedkeuring definitieve oplevering - 

beslissing 

 Het college gaat akkoord met de definitieve oplevering van de opdracht "asfaltverharding 

Hoogveld". 

 

22 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten – Uitbreiding Boutensdreef bij asfaltverharding Hoogveld - Goedkeuring 

definitieve oplevering - beslissing 

 Het college gaat akkoord met de definitieve oplevering van deherasfaltering van de 

Boutensdreef. 

 

23 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten – Wijziging van het plan locaties afzetpalen centrum Aartrijke – 

beslissing 

 Het college beslist over het terugplaatsen van afzetpalen op voorgestelde zones bij de 

Brugsestraat 10, 53 en 69. 

 

24 Openbare werken – Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten –Raamovereenkomst vernieuwen van voetpaden – Goedkeuring 

definitieve oplevering deelopdracht 1 Hyacintenlaan en Mimosalaan - beslissing 

 Het college geeft goedkeuring op de definitieve oplevering. 

 

25 Personeel - Verlengen werfreserve bibliotheekmedewerker - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om de werfreserve van 

bibliotheekmedewerker met 2 jaar te verlengen, tem 31 januari 2025. 

 

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

 Het college legt de data vast waarop er geen zitting zal zijn in het jaar 2023. 

 

27 Secretariaat – Verzekering opslag meubilair kamphuis Vloethemveld - Vernietiging 

polis – beslissing 

 Het college keurt het bijvoegsel goed voor de vernietiging van de verzekeringspolis voor 

de tijdelijke opslag van meubilair voor kamphuis Vloethemveld. 

 

28 Secretariaat – Verzekering tegen brand en aanverwante gevaren kamphuis 

Vloethemveld – Aanpassing polis – beslissing 

 Het college keurt het bijvoegsel goed voor de toevoeging van de inhoud van het 

kamphuis bij de verzekering tegen brand en aanverwante gevaren van Vloethemveld. 

 

 

 



 

29 Sport/Jeugd - Delegatie van de handtekeningbevoegdheid voor het ondertekenen 

van fiscale attesten - beslissing  

 Het college beslist om de handtekeningsbevoegdheid voor het ondertekenen van fiscale 

attesten voor kinderopvang te delegeren aan het diensthoofd kinderzorg en flankerend 

onderwijs, diensthoofd jeugd/sport/evenementen, de jeugdconsulent, de deskundige 

sport en de coördinator evenementen. 

 

30 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

31 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

32 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


