
 

 

 

De lijst van de besluiten van de vergadering van de gemeenteraad  van 26 januari 2023  werd overeenkomstig 

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

op heden, 31 januari 2023, en werd op dezelfde dag bekend gemaakt op de webtoepassing van de gemeente 

Zedelgem. 

 

Sabine Vermeire  

algemeen directeur  

Bart Vergote 

voorzitter 

 

  

  

 

 

 

AGENDA 

 

OPENBAAR 

 

 

1 Secretariaat - Vervanging afgevaardigde beleidsgroep Energiehuis WVI - beslissing 

 Schepen Stijn Timmerman wordt aangesteld als afgevaardigde van de gemeente Zedelgem in 

de  beleidsgroep van Energiehuis WVI voor de resterende duur van de legislatuur 2019-2024. 

 

2 Secretariaat - Vervanging plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering 

van Cevi - beslissing 

 Schepen Stijn Timmerman wordt aangesteld als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 

gemeente Zedelgem in de algemene vergadering van Cevi voor de resterende duur van de 

legislatuur 2019-2024. 

 

3 Secretariaat - Vervanging plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering 

van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost - beslissing 

 Raadslid Wouter Vlaemynck wordt aangesteld als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de 

algemene vergadering van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost voor de resterende 

duur van de legislatuur 2019-2024. 

 

4 Secretariaat - Vervanging plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering 

van Poolstok - beslissing  

 Schepen Stijn Timmerman wordt aangesteld als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 

gemeente Zedelgem in de algemene vergadering van Poolstok voor de resterende duur van de 

legislatuur 2019-2024. 

 

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

- beslissing 

 Schepen Stijn Timmerman wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente Zedelgem in 

de algemene vergadering van De Watergroep voor de resterende duur van de legislatuur 2019-2024. 

 

 

Lijst van de besluiten van de 

vergadering van de gemeenteraad van 26 januari 2023 

(decreet van 22 december 2017) 



 

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

beslissing 

 Schepen Stijn Timmerman wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente Zedelgem in 

de algemene vergadering van OFP Prolocus voor de resterende duur van de legislatuur 2019-2024. 

 

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

beslissing 

 Schepen Stijn Timmerman wordt aangesteld als eerste vertegenwoordiger van de gemeente 

Zedelgem in het beheerscomité van de Woonwinkel voor de resterende duur van de legislatuur 

2019-2024. 

 

8 Secretariaat - Vervanging vertegenwoordiger stuurgroep interlokale vereniging Vloethemveld 

- beslissing  

 Schepen Stijn Timmerman wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente Zedelgem in 

de  stuurgroep van de interlokale vereniging Vloethemveld voor de resterende duur van de 

legislatuur 2019-2024. 

 

9 Secretariaat - Vervanging vertegenwoordiger Vlaamse Landmaatschappij / randstedelijk 

gebied Brugge - beslissing 

 Schepen Stijn Timmerman wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente Zedelgem in 

de Vlaamse Landmaatschappij / randstedelijk gebied Brugge voor de resterende duur van de 

legislatuur 2019-2024. 

 

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

plaatsing zonnepanelen - Jonkhove - Goedkeuring opstarten procedure - beslissing 

 De gemeenteraad keurt het opstarten van de procedure voor het leveren en plaatsen van 

zonnepanelen in Jonkhove via de raamovereenkomst PV-panelen (bestek EE_2020_0_021) van 

Vlaams EnergieBedrijf nv goed. De leverancier is Enbro nv, Kortrijksesteenweg 387 te 8530 

Harelbeke. 

 

11 Toerisme - Subsidiereglement jumelage - Aanpassing - beslissing 

 Het gemeentelijk subsidiereglement voor de organisatie van activiteiten in het kader van de 

verbroedering met jumelagepartner Reil door verenigingen en feestcomités wordt gewijzigd en 

opnieuw vastgesteld. 

 

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

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

 De gemeenteraad keurt het duurzaam energie- en klimaatactieplan 2030 voor de groep Lokaal 

Klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen goed. 

De gemeenteraad geeft WVI de opdracht om het duurzaam energie- en klimaatactieplan 2030 ter 

goedkeuring van Europa in te dienen bij het Secretariaat van het Burgemeestersconvenant van de 

Europese Commissie. 

 

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

 De gemeenteraad neemt kennis van de voortgang van het lokaal energie- en klimaatpact. 

 

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

 Het punt wordt besproken. 

 

15 Vragen en antwoorden 

  

16 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.  

 

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

embleem van hartveilige gemeente - beslissing 

 De gemeenteraad beslist om geen procedure te starten om het label ‘hartveilige gemeente’ aan te 

vragen. 

 


