
 

 

 

De lijst van de besluiten van de vergadering van de gemeenteraad  van 15 december 2022  werd 

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

provinciegouverneur op heden, 21 december 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 Financiën - Bijdrage gemeente Zedelgem in de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen - 

Dienstjaar 2023 - Vaststelling - beslissing 

 Het aandeel van de gemeente Zedelgem in de totale werkingsbijdrage voor de Hulpverleningszone 1 

West-Vlaanderen wordt vastgesteld op 952.223,00 EUR op budgetsleutel 6494000 (algemene 

rekening) en 041000 (beleidsitem) van het exploitatiebudget 2023.  

 

2 Juridische zaken - Inzetten van ovam vaststellers in de strijd tegen zwerfvuil -  Bijkomende 

nieuwe vaststellers - beslissing  

 De gemeenteraad keurt goed dat een aantal OVAM vaststellers bijkomend zullen kunnen worden 

ingezet op het grondgebied Zedelgem om inbreuken op artikel 62 vijfde en negende lid en artikel 65 § 

2 van het algemeen politiereglement te vervolgen . 

 

3 Juridische zaken - Project Loppem Zuid - Overeenkomst - beslissing  

 De gemeenteraad neemt kennis van het voorstel om in het project Loppem Zuid conform de 

voorgestelde PPS overeenkomst samen te werken met consoorten Verhaeghe en stichting Van 

Caloen en keurt de PPS overeenkomst goed.  

 

4 Financiën - Gemeentebelastingen - Belasting op de verspreiding aan huis van niet-geadresseerd 

drukwerk met handelskarakter - Aanslagjaren 2023 -2025  - beslissing 

 Er wordt voor de aanslagjaren 2023 tot en met 2025 een gemeentebelasting gevestigd op de voor de 

bestemmelingen kosteloze verspreiding aan huis van niet-geadresseerde drukwerken met 

handelskarakter. 

 

5 Noodplanning - Verlenging samenwerkingsovereenkomst met zone Riho voor de periode 2023-

2024-2025 tegen nieuwe jaarlijkse vergoeding - beslissing  

 De gemeenteraad gaat akkoord dat de samenwerking met zone Riho voor de noodplanning conform 

de bepalingen in de gemeenteraadsbeslissing van 28 februari 2019, verlengd wordt en wordt 

aangegaan voor de periode 2023-2024-2025 tegen een jaarlijkse vergoeding van 27.662,95 EUR. 

 

 

Lijst van de besluiten van de 

vergadering van de gemeenteraad van 15 december 2022 

(decreet van 22 december 2017) 



 

6 Algemeen bestuur en financiën - Meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025 - Goedkeuring - 

beslissing 

 De meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025 gedeelte gemeente wordt vastgesteld. 

De meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025 gedeelte OCMW wordt goedgekeurd. Door die goedkeuring 

en de vaststelling van het eigen deel, is meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025 in zijn geheel 

vastgesteld.  

 

7 Milieu - Politiereglement houdende ophaling, opslag, en verwerking van huishoudelijk afval en 

gelijkaardig bedrijfsafval - beslissing 

 Het politiereglement houdende ophaling, opslag en verwerking van huishoudelijke afval en hiermee 

vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen wordt goedgekeurd. 

 

8 Milieu - Recyclagepark - Overdracht beheer aan IVBO - princiepsbeslissing 

 De gemeenteraad gaat principieel akkoord met het voorstel van intercommunaal beheer van het 

recyclagepark door de afvalintercommunale IVBO. De beheersovereenkomst wordt op een later 

tijdstip aan de gemeenteraad voorgelegd. 

De gemeenteraad stemt in met volgende timing voor de overstap naar het intercommunaal beheer 

van het recyclagepark: 

- Op 1 juli 2023 neemt IVBO de werking van het recyclagepark volledig over 

- Op 1 januari 2024 is er de overdracht van personeel. Hiertoe worden de voorziene onderhandelings-

procedures met de syndicale organisaties in goed overleg gevoerd in de loop van 2023 

De verdere uitwerking en modaliteiten worden toevertrouwd aan het college van burgemeester en 

schepenen.   

 

9 Ruimte – Advies over de lokale verankering van Vivendo als woonmaatschappij - beslissing 

 De gemeenteraad stelt in het kader van de procedure vermeld in artikel 4.98 §1 tweede lid, 2°, punt k 

van het BVCW van 2021 vast dat de aldus te vormen woonmaatschappij zal zorgen voor voldoende 

lokale netwerkvorming, lokale inbedding en verankering. 

 

10 Archief – Plaatsnaamgeving – Toekenning van nieuwe straatnaam voor een zijstraat van de 

Collevijnstraat te Veldegem: De Sluynse – definitieve beslissing 

 De gemeenteraad beslist definitief om een nieuwe straatnaam toe te kennen voor de zijstraat van de 

Collevijnstraat te Veldegem: De Sluynse. 

 

11 Juridische zaken - Ontslag van een schepen en vervanging - beslissing 

 De gemeenteraad neemt kennis van het schrijven van 21 november 2022 van de heer Arnold 

Naessens, eerste schepen, lid van de fractie CD&V-Nieuw, waarbij hij zijn ontslag als schepen indient 

met ingang van 1 januari 2023 en van de ontvangst van het ontslag door de voorzitter van de 

gemeenteraad op 22 november 2022. 

De schepen die ontslag wil nemen, deelt dat schriftelijk mee aan de voorzitter van de gemeenteraad.  

Conform artikel 48, eerste lid, van het decreet lokaal bestuur is het ontslag definitief zodra de 

voorzitter van de gemeenteraad de kennisgeving ontvangt. De Voorzitter nam kennis op 22 

november 2022.  

Artikel 49 § 1 stelt dat : “Als een schepen (…) ontslag heeft genomen (…), beslist de gemeenteraad 

met behoud van de toepassing van artikel 42, § 3, eerste lid, of het opengevallen schepenmandaat 

wordt ingevuld.   

De gemeenteraad beslist om het opengevallen mandaat van schepen in te vullen, de vervanging 

dient te gebeuren binnen twee maanden. 

De heer Arnold Naessens wil vanaf 1 januari 2023 verder zetelen in de gemeenteraad als 

gemeenteraadslid. 

 

12 Juridische zaken – Voordracht nieuwe schepen en aanstelling – beslissing 

 De gemeenteraad heeft beslist om het vrijgekomen schepenambt na het ontslag van eerste schepen 

Arnold Naessens in te vullen. 



 

Conform artikel 49 van het decreet lokaal bestuur dient een voordrachtsakte te worden ingediend 

met een dubbele meerderheid.  

Een akte van voordracht werd ingediend op 8 november 2022 door de lijst CD&V-Nieuw bij de 

algemeen directeur Sabine Vermeire. 

De gezamenlijke voordrachtsakte vermeldt als schepen de volgende kandidaat: Stijn Timmerman. 

Voornoemde akte vermeldt ondermeer dat de nieuw verkozen schepen niet de rang zal innemen van 

diegene die hij vervangt. De heer Stijn Timmerman wordt vijfde schepen. 

De voorzitter stelt vast dat aan de voorwaarden gesteld in artikel 42 en 43 van het decreet lokaal 

bestuur en aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden als vermeld in het lokaal en provinciaal kiesdecreet 

van 8 juli 2011, werd voldaan. 

  

De voorgedragen nieuwe kandidaat schepen, de heer Stijn Timmerman wordt verkozen verklaard en 

legt in openbare zitting de eed af in handen van de burgemeester, conform artikel 44 van het decreet 

lokaal bestuur. 

  

De heer Stijn Timmerman zal in zijn ambt als vijfde schepen geïnstalleerd worden op 1 januari 2023. 

De rangorde van de schepenen ziet er dan als volgt uit: 

eerste schepen Ann Devriendt 

tweede schepen Peter Haesaert 

derde schepen Jurgen Dehaemers 

vierde schepen Charlotte Vermeulen 

vijfde schepen Stijn Timmerman 

de schepen van sociale zaken Ellen Goes, blijft de zesde schepen. 

 

13 Vragen en antwoorden 

  

14 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.  

 

 


