
Provincie OOST-VLAANDEREN
GEMEENTE ZELZA'TE

Gemeente Zelzate Grote Markt 1 B-9060 ZELZATE

Correspondent ons kenmerk
Dirk Goemaere dg/st/19.0427

Gemeenteraadszitting van 29 april 2OL9

Geachte

datum
2079/03/rs

dossiernummer
712.2:504.3

Hierbij nodig ik u uit tot de zitting van de gemeenteraad van 29 april 2019 net
aanvang om 19.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis, Grote Markt 1 te
9060 Ze1zate.

AGEIIDA

De gemeenteraad vangt aan met het halfuurtje van de burger.
I. OPENBARE ZITTING

1. Goedkeuren van de notulen van de openbare zittinq van 25 maart 2OL9

De notul-en van de openbare gemeenteraadszitting van 25 maart 2079 dienen te
worden goedgekeurd.

2. Fluvius Opdrachthoudende Vereniging - alqremene vergadering van 23 ¡nei 2019 -
goedkeurende dagrorde en vaststellen mandaat vertegenwoordigrer
De gemeenteraad wotdt gevtaagd om het mandaat van de vertegenwoordiget van
de gemeente te bepaTen en om volgende inhoud van de dagotde van de aTgemene
vergadering van 23 nei 2079 goed te keuren:

l. Kennisneming van het verslag van de Raad van Bestuur en van de
Commissaris

2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2078
3. Kennisneming van het jaarverslag over het boekjaar 2078
4. Verl-enen van afzonderLijke kwijting aan de bestuurders en aan de

Commissaris
5. Statutaire benoemingen
6. Statutaire mededefingen.

3. T¡4VS dv - buitengewone alqemene verqaderinqt van 11 juni 2OL9 - goedkeuren
dagorde en vaststellen mandaat vertegenwoordigter
De gemeenteraad wordt gevtaagd om het mandaat van de vettegenwoordiger van
de gemeente te bepalen en om volgende inhoud van de dagorde van de
buitengewone aTgemene vergadering van 77 juni 2079 qoed te keuren:

1,. Toetredingen
2. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2078
?

a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2078
b. Goedkeuring van de voorgesteJ-de winstverdeJing over het boekjaar

2078
4. Versl,ag van de commissaris (f id IBR)
5. VerLenen van kwijting aan de bestuurders
6. In oveteenstemming brengen van het register van de deefnemers
7. Statutaire benoemingen - raad van bestuur
B. Aanstelling conmissaris (l-id IBR)
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9. Varia en mededelingen

IGS Westlede - algemene verçfadering van 5 juni 2019 - qoedkeuren dagorde en
vaststellen mandaat vertegen!iloordiger
De gemeenteraad wordt gevraagd om het mandaat van de vertegenwoordiger van
de gemeente te bepalen en om voJgende inhoud van de dagorde van de
buitengewone aJgemene vergadering van 5 juni 2079 goed te keuren:

7. Goedkeuring verslagen algemene vergadering 4/12/2018 en buitengewone
algemene vergadering 7 9 / 0 3/ 20 I 9

2. Goedkeuring bafans en resuftatenrekening 2078
3. Evafuatierapport
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor
5. AansteTTing commissaris-revisor voor de periode 2079-2027
6. Remuneratieverslag
7. VaststeJLing zitpenning bestuurder

Zefier cvba - jaarverqraderinq varr 13 juni 2OL9 - goedkeuren dagorde en
vaststellen mandaat vertegeilúoordiqer
De gemeenteraad wordt gevraagd om het mandaat van de vertegenwoordiger van
de gemeente te bepaTen en volgende inhoud van de dagorde van de
jaarvergadering van 73 juni 2079 goed te keuren:

7. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2077-2078;
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2077-2078;
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2077-2078 (baLans, resul-tatenrekening,

winstverdeling en toel-ichting) ;
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor;
5. Statutaire benoemingen.

Centrum voor informatica (Cevi vzw) - statutaire al,gemene vergadering van
17 mei 2Ot9 - groedkeuren dagorde en vaststeLl-en mandaat vertegenwoordiger
De gemeenteraad wordt gevraagd om het mandaat van de vertegenwootdiget van
de gemeente te bepalen en volgende inhoud van de dagorde van de aLgemene
vergadering van 77 mei 2079 goed te keuren:

7. Goedkeuring verslag vorige Statutaire Algemene Vergadering van 25 mei
2078

2. ActiviteitenversJag Cevi vzw, werkingsjaar 2078
3. Toefichting jaarrekening 2078

a. Goedkeuring van de bafans en de tesul-tatenrekening per 37 december
2078

b. Versfag van het ColTege van Toezicht aan de l-eden van de Algemene
Vergadering van Cevi vzw

4. Kwijting aan de l-eden van de Raadvan Bestuur en het Coffege van Toezicht
5. Goedkeuring van de begroting 2079
6. Benoeming van bestuurders en verificateurs
7. Varia

7. Fineg liw - algemene vergradering van 14 mei 2018 - goedkeuren daqorde en
vaststellen mandaat vertegeruûoordiq'er
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6.

De gemeenteraad wordt gevraagd om het mandaat
de gemeente te bepalen en volgende inhoud van
vergadering van 74 nei 2079 goed te keuren:

7. Versfag van de Raad van Bestuur over de
het boekjaar 2078

2. Bespreking en goedkeuring van de bal-ans
bestemming van het resuftaat

3. VerLenen van kwijting aan de bestuurders
4. Varia

van de vertegenwoordiger van
de dagorde van de algemene

werking van de vennootschap in

en resul-tatenrekening 2078 en



8. Overdracht concessie broodjeszaak op Grote I'farkt
De gemeenteraad word verzocht de concessieovereenkomst van de broodjeszaak
goed te keuren ten opzichte van concessiehouder bvba De Meyer-Roegies.

9. Toelaaereclement betreffende asbes tplatenzakken - goedkeuring

10.

IDM verkoopt asbestplatenzakken aan 30 euro. Het gemeentebestuur van Zel-zate
wenst 75 euro terug te betal-en aan de inwoner van Zel-zate die dergelijke
zakken aankoopt. Hiertoe werd een toelageteglement opgesteld.
De gemeenteraad wordt om goedkeuring gevraagd.

BelastingregJ.ement betreffende de contante belasting op de afgifte van
cretuiqschriften of andere stukken - aanpassing bedrag van de belastinq op de
afsifte van een daqvisverqrunninq

Het bedrag van de bel-asting op de afgifte van een dagvisvergunning,
aangekocht aan het Loket of bij een door het cofl,ege van burgemeester en
schepenen aangeduide handefszaak is vastgestefd op 3 euro en wordt
opgetrokken naar 5 euro.
Het bedraq van de bel-asting op de afgifte van een dagvisvergunning
aangekocht n.a.v. een control-ebezoek door poTitie of gemachtigde controfeur
is vastgestefd op 70 euro en wordt opgetrokken naar 72 euro.
De gemeenteraad wordt om goedkeuring gevraagd.

11. Aankoop vijf laptops en toebehoren - groedkeuring lastvoorwaarden en
gunnr-ng

Vijf laptops ouder dan 5 jaar en toebehoren zijn aan vervanging toe:
Gunninqswij ze : onderhandelingsprocedure zonder bekendntaking.

Raming: € 5.777,6 euro excf. 278 btw of 6.983,64 euro incl-. 27& btw
Krediet: AR 2470000 BI 070000 (3 laptops) / Bt 017999 (2 Japtops)

1-2. Toetreding tot de opdrachtencentrale gemeente Houthalen-Helchteren voor
aankoop van lT-hardware - groedkeuring

De toetreding tot de opdrachtencentral-e van gemeente Houthal-en-HeLchteren
voor aankoop van IT-hardware wordt ter goedkeuring voorgeJegd.

13. Toetredinq tot de lCT-opdrachtencentrale stad Bruqge - goedkeuring

De toetreding tot de ICT-opdrachtencentrafe van stad Brugge voor diverse
perceJen wordt ter goedkeuring voorgelegd.

t4. Toetredinq tot de opdrachtencentrale van de VLaamse Gemeenschap voor
afname van telecommunicatiediensten - goedkeuring

De toetreding tot de opdrachtencentraLe van de Vl-aamse Gemeenschap voor
afname van tel-ecommunicatiediensten aangeboden via de raamoveteenkomst
gesloten voor de voTgende percel-en wordt ter goedkeuring voorgeTegd:
- Perceef 7: Vaste tefefonie, marketingnummers & vaste dataconmunicatie;
- Perceel- 2: Mobiel-e teJ-efonie, mobiefe datacommunicatie voor professioneef

gebruik.
Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangtend voor de

algemene vergaderingen van Medov vzvt

Gemeente Zel-zate is l-id van de vzw Medov en heeft recht op een
vertegenwoordiger en een plaatsvervanget in de Algemene Vergadering. de
gemeenteraad wordt gevraagd deze personen aan te duiden.
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16. Interlokal-e Vereniginq Meett eslandse Burens¡¡ortdienst (ILV !4BSD)

A. Goedkeuren aanpassing aan overeenkomst betreffende oprichting (statuten)
en het huishoudelijk reglement
De Algemene Vergadering van de ILV MBSD heeft op 26 februari 2079 besl-ist
om een aantaf bepalingen in de statuten en het huishoudelijk reglement te
wij ziqen.
De gemeenteraad wordt om goedkeuring gevraagd.

B. Afvaardiging in het beheerscomité
Het beheerscomité is samengestel-d uit één afgevaardigde van eLke
gemeente, teJkens de schepen van sport.
De gemeenteraad wordt ook gevraagd een plaatsvervangend afqevaardigde aan
te duiden.

L7. Gemeenteliik verbroederings comité ZeLzat.e - statutenwi'iziqinq
De gewijzigde statuten van het gemeentelijk verbroederingsconité ZeJ-zate
worden ter goedkeuring voorgelegd.

18. AanrnrLLend reqrlement op de po Iitie over tret wecrverkeer - aanpassinq

Het cofl-ege is op 07 maart 2079 principieel akkoord gegaan om een
parkeerpfaats met tijdsbeperking in te richten voor de handefszaak te
,Assenede steenweg 54 .

De gemeenteraad wordt verzocht om deze voorgestel-de verkeetsmaatregeLen
te bekrachtigen en deze op te nemen in de gecoördineerde tekst van het
aanvul-Lend regTement op de politie over het wegverkeer.

19. Verkavelinqs akte Triphon Bedriivenpark
De gemeenteraad wordt gevraagd de verkavelingsakte goed te keuren voor
het Tríphon Bedrijvenpark, gezien de gemeente in de verkaveling twee
percelen in eigendom heeft.
Deze percelen zijn in gebruik door een coffectorLeiding van Aquafin en
hebben een grootte van 36,93 m'z en 57,74 m2.

Aan de akte is een pJan gehecht, weLk een samenvatting is van de
afgeleverde verkavelingsvergunning d.d. I december 2076 en de nadien
afgeleverde omgevingsvergunningen d.d. 74 juni 2078.

De verkavelingsakte bevat geen enkeL engagement van de gemeente.

20. Mededelinsen / kennisqevinqen



II. GEHEIME ZITTING

1. Goedkeuren van de notulen van de qreheime zitting van 25 maart 201,9

2. De samenstellinq van de cremeenteliike seniorenadviesraad - croedkerrrincr

Hoogachtend

de

Guy

aJ-ge cteur, de voo raad,

T Dirk


