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1 Algemeen directeur - Organisatiebeheersing - Jaarlijkse rapportage - Jaar 2022 - 

kennisname 

 Het college neemt kennis van de rapportage. 

 

2 Algemeen directeur - Organisatiebeheersing - Kader 2023-2025 - beslissing 

 Het college keurt het kader 2023-2025 voor organisatiebeheersing goed. 

 

3 Algemeen directeur - Uitvoering projecten strategisch meerjarenplan 2020 -2025 - 

kennisname 

 Het college neemt kennis van de stand van zaken van de uitvoering van de projecten 

waarover zij trimestrieel geïnformeerd wenst te zijn. 

 

4 Archief/Vloethemveld – Erfgoeddag 2023: praktische uitwerking – beslissing  

 Het college gaat akkoord met de verdere uitwerking van de expo en de activiteit in 

Vloethemveld in het kader van Erfgoeddag 2023. 

 

5 Communicatie - Zedelgem magazine maart 2023 - kennisneming 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de inhoud van Zedelgem 

magazine maart 2023. 

 

6 Cultuur - Werkingssubsidies 2022: ingediende dossiers - bespreking 

 Het college bespreekt de ingediende dossiers van socio-culturele verenigingen in kader 

van de aanvraag werkingssubsidies werkjaar 2022: het college hecht belang aan het 

resultaat, zijnde het gemeenschapsvormende, alsook aan het gegeven van het voeren 

van bewijslast en het indienen van de nodige verantwoordingsstukken binnen de 

gestelde termijn. 

 

7 Evenementen – Organisatie van weekend speelclub Chiromeisjes Burlebub 

Veldegem in de Chirolokalen Veldegem – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om te overnachten in de 

Chirolokalen van 24 februari 2023 tot 26 februari 2023 met de Chiromeisjes Burlebub 

Veldegem. 

De technische dienst plant voorafgaandelijk een nazicht van de 

brandveiligheidsinstrumenten. Dienst evenementen brengt de brandweer op de hoogte. 

Mochten er grote inbreuken worden vastgesteld, dan kan toestemming ingetrokken 

worden. 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 7 februari 2023 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

De Chiro respecteert de volgende voorwaarden: 

- de voorwaarden van de gebruiksovereenkomst worden nageleefd 

- de Chiro staat er voor in dat alle minderjarige deelnemers aan de overnachting de 

goedkeuring kregen van hun ouders 

- het noodplan en de lijst met namen van aanwezige deelnemers is aanwezig in de 

lokalen tijdens de inleefweek 

- er mag niet geslapen worden in de lokalen waar geen branddetectoren zijn aangebracht 

- er mogen geen open vuren binnen worden gemaakt (kaarsen, extra 

verwarmingstoestellen…) 

- in de lokalen mag niet gekookt worden. Koken dient buiten te gebeuren op zes meter 

van het gebouw 

- de brandlast moet beperkt worden (geen brandbare constructies plaatsen of 

versieringen aanbrengen) 

- de aanwezigen gaan zorgzaam om met het elektriciteits- en gasverbruik. Bij het verlaten 

van de accommodatie worden de thermostraatkranen op vriesstand geplaatst en wordt 

de thermostaat correct ingesteld. 

 

8 Facilitair beheer - Aankoopcentrale Vlaams EnergieBedrijf - Raamovereenkomst - 

Levering en plaatsing zonnepanelen - Jonkhove - Goedkeuring deelname - beslissing 

 Het college keurt het definitief ontwerp van opdracht 'Aankoopcentrale Vlaams 

EnergieBedrijf - Raamovereenkomst - Levering en plaatsing zonnepanelen - Jonkhove - 

Goedkeuring deelname - beslissing' goed. 

 

9 Facilitair beheer - Restauratie van Ferme Bocca tot een onthaalpoort voor het 

stiltegebied in het Vloethemveld - Studieopdracht - Goedkeuring gunningsvoorstel 

aankoopcentrale Het Facilitair Bedrijf - beslissing 

 Het college keurt het gunningsvoorstel van aankoopcentrale Het Facilitair Bedrijf voor de 

opdracht 'Restauratie van Ferme Bocca tot een onthaalpoort voor het stiltegebied in het 

Vloethemveld - Studieopdracht' goed. 

 

10 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Restauratie ijskelder en grottencomplex in gemeentelijk Park van Loppem 

- Goedkeuring gunning - beslissing 

 Het college keurt de gunning van de opdracht "Restauratie ijskelder en grottencomplex in 

gemeentelijk Park van Loppem" goed. 

 

11 Financiën – Staat van onwaarden ‘Milieubelasting’ – Aanslagjaar 2012 – generatie 1 - 

beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stelt de staat van oninbare belastingen – 

milieubelasting – aanslagjaar 2012 – generatie 1, vast voor een bedrag van 170,50 EUR. 

 

12 Financiën – Staat van onwaarden ‘Milieubelasting’ – Aanslagjaar 2013 – generatie 1 - 

beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stelt de staat van oninbare belastingen – 

milieubelasting – aanslagjaar 2013 – generatie 1, vast voor een bedrag van 90,86 EUR. 

 

13 Financiën – Staat van onwaarden ‘Milieubelasting’ – Aanslagjaar 2014 – generatie 1 - 

beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stelt de staat van oninbare belastingen – 

milieubelasting – aanslagjaar 2014 – generatie 1, vast voor een bedrag van 55,00 EUR. 

 



 

14 Financiën – Staat van onwaarden ‘Milieubelasting’ – Aanslagjaar 2015 – generatie 1 - 

beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stelt de staat van oninbare belastingen – 

milieubelasting – aanslagjaar 2015 – generatie 1, vast voor een bedrag van 110,00 EUR. 

 

15 Financiën – Staat van onwaarden ‘Milieubelasting’ – Aanslagjaar 2017 – generatie 1 - 

beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stelt de staat van oninbare belastingen – 

milieubelasting – aanslagjaar 2017 – generatie 1, vast voor een bedrag van 230,00 EUR. 

 

16 Financiën – Staat van onwaarden ‘Milieubelasting’ – Aanslagjaar 2019 – generatie 1 

en generatie 2 - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stelt de staat van oninbare belastingen – 

milieubelasting – aanslagjaar 2019 – generatie 1 en 2, vast voor een bedrag van 1.055,00 

EUR. 

 

17 Financiën – Uitvaardigen dwangbevel – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen heeft opdracht aan de financieel directeur 

om dwangbevelen uit te vaardigen en over te gaan tot visering en uitvoerbaarverklaring 

van die dwangbevelen en deze te laten betekenen door gerechtsdeurwaardersexploot. 

 

18 Juridische zaken - Verwerkersovereenkomst tussen de Woonwinkel voor gemeente 

Zedelgem en Wonen Vlaanderen - beslissing  

 Het college keurt de verwerkersovereenkomst met Wonen Vlaanderen goed. 

 

19 Openbare werken –Toekenning toelage steenslag voor de Rijselsestraat 136 voor het 

verharden van een private weg - beslissing 

 Het college keurt de steenslagpremie voor de Rijselsestraat 136 goed. 

 

20 Personeel - Vacantverklaren van de functie van technisch-administratief 

medewerker - beslissing 

 De functie van technisch-administratief medewerker wordt vacant verklaard. 

 

21 Sociale zaken – Projectoproep Gemeenschapsdienst Lokale Besturen – beslissing  

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om niet in te tekenen op de 

projectoproep mbt Gemeenschapsdienst. 

 

22 Sociale zaken – Projectoproep Regionale organisatienetwerken participatie- en 

netwerktrajecten – beslissing  

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 

* niet als promotor op te treden bij de projectoproep mbt 4de pijler Inburgering 

* geen personeelslid vrij te stellen om hierin een rol op te nemen 

* deel uit te maken van het regionaal netwerk, indien dit opgericht wordt. 

 

 

 

 

 

 



 

23 Toerisme - Actiepunten en activiteiten ikv 150 jaar doolhof - beslissing 

 Het college neemt kennis van de diverse voorstellen m.b.t. speciale activiteiten en acties 

op het terrein om gedurende dit jubileumjaar het doolhof te Loppem extra in de kijker te 

zetten. 

Het college gaat akkoord om bovenstaande acties zowel organisatorisch, promotioneel 

als op vlak van logistiek verder te laten uitwerken, begeleiden en uitvoeren door de 

dienst toerisme en eventueel andere gemeentelijke ondersteunende diensten. 

 

24 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

25 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

26 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


