
 
 
 

 
AGENDA GEMEENTERAAD 

 
Datum 26 januari 2023 

Tijd 19:30u 

Locatie Raadzaal gemeentehuis Zedelgem 

Voorzitter Bart Vergote 

 

  

 De voorzitter nodigt u uit tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 

donderdag 26 januari 2023 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Pater Amaat 

Vynckeplein 1 te Zedelgem, met volgende agenda, goedgekeurd op 18 januari 2023. 

  

Op bevel: 

 

Sabine Vermeire                                                                      Bart Vergote 

algemeen directeur                                                        voorzitter 

 

 

 

 

 OPENBAAR 

  

1 Secretariaat - Vervanging afgevaardigde beleidsgroep Energiehuis WVI - beslissing 

  

2 Secretariaat - Vervanging plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering 

van Cevi - beslissing 

  

3 Secretariaat - Vervanging plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering 

van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost - beslissing 

  

4 Secretariaat - Vervanging plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering 

van Poolstok - beslissing  

  

5 Secretariaat - Vervanging vertegenwoordiger in de algemene vergadering van De Watergroep - 

beslissing 

  



6 Secretariaat - Vervanging vertegenwoordiger in de algemene vergadering van OFP Prolocus - 

beslissing 

  

7 Secretariaat - Vervanging vertegenwoordiger in het beheerscomité van De Woonwinkel - 

beslissing 

  

8 Secretariaat - Vervanging vertegenwoordiger stuurgroep interlokale vereniging Vloethemveld - 

beslissing  

  

9 Secretariaat - Vervanging vertegenwoordiger Vlaamse Landmaatschappij / randstedelijk 

gebied Brugge - beslissing 

  

10 Facilitair beheer - Aankoopcentrale Vlaams EnergieBedrijf - Raamovereenkomst - Levering en 

plaatsing zonnepanelen - Jonkhove - Goedkeuring opstarten procedure - beslissing 

  

11 Toerisme - Subsidiereglement jumelage - Aanpassing - beslissing 

  

12 Milieu - Goedkeuring van het gezamenlijk duurzaam energie- en klimaatactieplan 2030 (SECAP 

optie 2) voor de groep Lokaal Klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen - beslissing 

  

13 Milieu – Rapportage van het lokaal energie- en klimaatpact - kennisgeving 

  

14 Interpellatie op vraag van raadslid Jean-Pierre De Groodt in verband met 'Peuk in de pocket' 

  

15 Vragen en antwoorden 

  

16 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

  

17 Toegevoegd punt agendapunt – Ingediend namens de NV-A-fractie – Aanvraag van het 

embleem van hartveilige gemeente - beslissing 

 


