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1 Archief – Aankopen van antiquariaat in 2022 – kennisgeving  

 Het college neemt kennis van de lijst van aanwinsten antiquariaat in 2022. 

 

2 Archief – Overzicht handgiften 2022 – voorlopige aanvaarding  

 Het college neemt kennis van het overzicht van handgiften aan het gemeentearchief in 

2022. Deze handgiften worden voorlopig aanvaard en voorgelegd aan de gemeenteraad. 

 

3 Burgerzaken – Ambtshalve schrapping – beslissing 

 Het college beslist dat 1 burger ambtshalve van het bevolkingsregister van de gemeente 

Zedelgem wordt afgevoerd. 

 

4 Evenementen – Aanvraag goed doel voor het evenement Tennisfoot op 24 juni 2023 

door Sambafoot / Tennisfoot – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepen erkent het evenement “Tennisfoot” op 24 juni 

2023 door Sambafoot / Tennisfoot binnen het gemeentelijk reglement ondersteuning 

voor goede doelen van 1 juli 2022. De organisator kan gratis gebruik van materiaal van de 

uitleendienst en van de gemeentelijke accommodaties voor de organisatie van het 

evenement. De organisator neemt in alle publicaties of uitnodigingen het logo van 

gemeente Zedelgem op en de tekst “met de steun van gemeente Zedelgem”. 

 

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

Bosdreef 6, 8210 Zedelgem, voor de locatie Jeugdhuis ’t Kalf, Bosdreef 6, 8210 

Zedelgem op 17 maart 2023 - beslissing  

 Er wordt een afwijking van een evenement toegestaan voor de locatie JH 't Kalf, Bosdreef 

6 op 17/03/2023. 

 

6 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteiten - Sambofoot / 

Tennisfoot, voor de locatie sportcentrum De Strooien Hane, A. van Caloenstraat 2, 

8210 Zedelgem op 24 juni 2023 - beslissing  

 Er wordt een afwijking van een evenement toegestaan voor de locatie sportcentrum De 

Strooien Hane op 24/06/2023. 

 

7 Facilitair beheer - Aankoopcentrale Vlaams EnergieBedrijf - Raamovereenkomst - 

Aanneming relighting - Relighting De Bosserij - Goedkeuring deelname - beslissing 

 Het college keurt de deelname aan de raamovereenkomst "Aanneming relighting - 

Relighting De Bosserij" goed. 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 24 januari 2023 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

 

8 Financiën - Oprichten multifunctioneel gebouw op de site Sint-Maarten te Loppem - 

Verhoging kredietbedrag en consolidatie - beslissing 

 Het college gaat akkoord met de verhoging van het kredietbedrag met 796.481 euro voor 

een krediet met technisch-financiële projectbegeleiding voor de bouw van site Sint-

Maarten bij Belfius Bank nv, Karel Rogierplein 11 te 1210 Brussel tegen dezelfde 

voorwaarden en beslist tot onmiddellijke consolidatie van dit krediet. 

 

9 Financiën - Oprichten politiekantoor - Verhoging kredietbedrag en consolidatie - 

beslissing 

 Het college gaat akkoord met de verhoging van het kredietbedrag met 1.700.000 euro 

voor een krediet met technisch-financiële projectbegeleiding voor de bouw van een 

politiekantoor bij Belfius Bank nv, Karel Rogierplein 11 te 1210 Brussel tegen dezelfde 

voorwaarden als bepaald op 5 augustus 2020 en beslist tot onmiddellijke consolidatie 

van dit krediet. 

 

10 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Abonnementen op digitale kranten - Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunning - beslissing 

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

11 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Sloop woning Veldegem - Goedkeuring voorlopige oplevering - beslissing 

 Het college keurt de voorlopige oplevering van de opdracht "Sloop woning Veldegem" 

goed. 

 

12 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Raamovereenkomst - Maaien bermen - Dienstjaar 2023 - Goedkeuring 

lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's - beslissing 

 Het college keurt de lastvoorwaarden, de gunningswijze en de uit te nodigen firma's voor 

de opdracht "Maaien bermen - Dienstjaar 2023" goed. 

 

13 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Raamovereenkomst - Ruimen en reinigen van o.a. putten, 

afvoerleidingen, rioleringen en duikers - Gebouwen en wegen - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze - beslissing 

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

reinigen van o.a. putten, afvoerleidingen, rioleringen en duikers" goed. 

 

14 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

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

Stopzetting van de plaatsingsprocedure - beslissing 

 Het college keurt de stopzetting van de opdracht "Raamovereenkomst - Ruimen en 

reinigen van putten en afvoerleidingen" goed. 

 

15 HR - Aanvraag opleiding - beslissing 

 Het college geeft toelating om deel te nemen aan het congres lokale en provinciale 

politiek op 13 maart 2023. 

 

 



 

16 Juridische zaken - Aanstelling van een functionaris voor de gegevensbescherming - 

beslissing  

 Het college stelt een data protection officer aan. 

 

17 Milieu – Aanpak gekandelaarde en gekandelaberde bomen in uitvoering van het 

bomenbeleidsplan – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om in uitvoering van het 

bomenbeleidsplan dat bomen die voor goedkeuring van het plan al meer dan 1 keer 

werden gekandelaard of gekandelaberd, verder gekandelaard of gekandelaberd mogen 

worden om de veiligheid te garanderen. 

 

18 Milieu - Project hernieuwbare energie regio Noord-West-Vlaanderen - Stand van 

zaken - kennisname en bespreking 

 Het college bespreekt de tekst. 

 

19 Milieu – Aanvragen subsidie aanleg van eigen waterbevoorradingsinstallatie - 

beslissing 

 Het college neemt kennis van de ingediende subsidieaanvraag voor aanleg eigen 

waterbevoorradingsinstallatie die volledig is en voldoet aan de voorwaarden. 

 

20 Milieu – Aanvragen van premie voor regulier beheer van het Park van Loppem 2023 - 

beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om een premie aan te vragen bij het 

Agentschap Onroerend erfgoed voor het reguliere onderhoud van het Park van Loppem in 

2023. 

 

21 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten – IP Moubeek – Vloethemveld fase 1 – Onthaalplein en recreatieve linken 

- Goedkeuring gunning - beslissing 

 Het college gaat akkoord met de gunning van Haezebrouck bvba voor uitvoering van 

omgevingswerken rond Vloethemveld fase 1 - Onthaalplein en recreatieve linken conform 

het aanbestedingsverslag opgesteld door de Vlaamse Landmaatschappij. 

 

22 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

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

herneming beslissing 

 Het college beslist over het terugplaatsen van afzetpalen op voorgestelde zones 

Ossebilkstraat 2 en Eernegemsestraat 117 te Aartrijke. 

 

23 Personeel - Vacantverklaring van een functie van hulparbeider wegenwerken - 

beslissing 

 Het college beslist om de functie van hulparbeider wegenwerken (E1-E3) in contractueel 

verband open te verklaren en in te vullen via een aanwervingsprocedure. 

De geslaagde, maar niet aangeworven kandidaten worden opgenomen in een 

werfreserve geldig voor de duur van 3 jaar. 

 

24 Secretariaat - Kerkfabriek Sint-Andreas - Algemeen toezicht - kennisname 

 Het college neemt in het kader van het algemeen toezicht op de kerkfabrieken kennis van 

de lijst met besluiten van de kerkraad Sint-Andreas Aartrijke van 08 december 2022. Er 

zijn geen opmerkingen. 

 



 

25 Secretariaat – Verzekering tegen brand en aanverwante gevaren gemeentehuis 

Veldegem - Aanpassing polis – beslissing 

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

wegens leegstand van het gemeentehuis Veldegem. 

 

26 Secretariaat - Vorming – ‘De nieuwe rechtspositieregeling voor het personeel van de 

lokale besturen’ – beslissing 

 Het college geeft toelating om deel te nemen aan de infosessie ‘De nieuwe 

rechtspositieregeling voor het personeel van de lokale besturen’. 

 

27 Sport - Vernieuwen concessieovereenkomst De Bosserij - beslissing 

 Het college bespreekt het dossier en neemt als standpunt in om de concessie voor 

anderhalf jaar te verlengen en ondertussen de voorbereiding van de nieuwe concessie-

opdracht uit te schrijven. De voorwaarden inzake onderhoud en openingsuren dienen 

nageleefd. Het college indexeert de concessievergoeding en legt als startbedrag een 

vergoeding van 430 euro inclusief BTW vast. Het college legt ook een 

indexeringsmechanisme vast. 

 

28 Sport - Vernieuwen concessieovereenkomst De Groene Meersen - beslissing 

 Het college stemt in met het ontwerp van de concessieovereenkomst inclusief het 

appartement en stelt een bedrag van 880 euro inclusief BTW vast. 

 

29 Sport - Vernieuwing concessieovereenkomst De Strooien Hane - beslissing 

 Het college stemt in met het ontwerp van de concessieovereenkomst en legt als 

concessievergoeding een bedrag van 430 euro inclusief BTW en voorziet ook een 

indexeringsmechanisme voor de onderhoudstaken. De concessieovereenkomst wordt ter 

goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. 

 

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. 

 

33 Sport – Turnzaal nieuwe school Zedelgem Dorp - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

 


