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1 Communicatie - Inhoud Zedelgem magazine februari 2023 - kennisneming 

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

 

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

bespreking 

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

3 Cultuur/Mondiaal Beleid – Projectsubsidies projecten mondiaal beleid 2023 - 

beslissing 

 Het college keurt de 5 ontvangen aanvragen goed en vraagt tot uitbetaling van de 

projectsubsidie van 1.000 EUR voor elk project over te gaan. 

 

4 Evenementen - Ruimte – Toelating plaatsing evenementenborden: Harmonie Kunst 

na Arbeid, voor de aankondiging van het nieuwjaarsconcert op 21 januari 2024 - 

beslissing 

 Het college verleent gunstig advies. 

 

5 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Tijdsregistratiesysteem - Aankoop badgelezer technische dienst - 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning – beslissing 

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

badgelezer technische dienst" goed. 

 

6 Financiën - Verkoop van goederen aan inwoners en/of bedrijven van de gemeente 

Zedelgem - Voorstel tarieven - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorstel van reglement 

betreffende de verkoop van goederen aan inwoners en/of bedrijven van de gemeente 

Zedelgem goed. 

 

7 Juridische zaken - Gebruiksovereenkomst jeugdhuis Twen en gepleegde inbreuken 

op 23-24 december 2022 - beslissing  

 Het college neemt gepaste maatregelen tegenover het jeugdhuis Twen na verschillende 

inbreuken op de gebruiksovereenkomst. 

 

 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 10 januari 2023 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

8 Juridische zaken - Opzeg concessieovereenkomst Groene Meersen - kennisgeving 

 Het college neemt kennis van de opzeg van de concessieovereenkomst van de Groene 

Meersen. 

 

9 Kerkfabrieken - Sint-Elooi Zedelgem - Dienstjaar 2022 - Toekennen 

investeringstoelagen - beslissing 

 Het college geeft goedkeuring aan de toekenning van een investeringstoelage aan 

kerkfabriek Sint-Elooi Zedelgem. 

 

10 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 de voorgestelde zone. 

 

11 Ruimte - Nota woonkwaliteit - procedures - kennisname 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de nota woonkwaliteit – 

procedures opgemaakt door de Woonwinkel. 

 

12 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

13 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

14 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen goed van de vorige vergadering. 

 

 


