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GemeenÈeraadszitting van 23 septembe¡ 20L9
Geactrte

Hierbij nodig ik u uit tot de zitting van de gemeenteraad van 23 september
2OL9 aansluitend aan de raad voor maatschappeJ.ijk welzijn die start
om 19.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis, Grote Markt 1 te 9060
ZeLzat-,e.
AGENDA

De gemeenteraad vangt aan met

r.
1

2.

3.

4.
5.

het halfuurtje van de burger.

OPENBARE ZITTING

Goedkeuren van de notulen van de oper¡bare zitting van 24 juni 20t9
De gemeenteraad wordt gevraagd de notufen van de openbare zitting van 24
juni 2079 goed te keuren.
ilaarrekenincr 2018 GEMEENTE - rechtzettina schema's
Bij een eerste nazicht van de jaarrekeninq 2078 van ZeLzate blijkt dat
de toefichtende schema's in de pdf-versie (de door de raad vastgesteJde
versie) afwijken van de digitaJe rapportering. De cotrecte schema's
worden voorgeJeqd.
.faarrekenins 20L8 OCMIÍ - rechtzettinq schema's
Bij nazicht van de jaarrekening 2078 van OClWitr Zefzate door Agentschap
Binnenl-ands Bestuur blijkt dat de door de raad vastgestefde toel-ichtende
schema's afwijken van de digitale rapportering. De correcte schema's
dienen opnieuw te worden voorgeTegd.
Budqetwiiziqinq 20L9/ 1 GEMEENTE - ooedkeurinq
De budgetwijziging 2019/1 van de gemeente wordt ter goedkeuring
voorgelegd.
Budqetwiizisins 20t9/ 1 OCMÍü - qoedkeurins

budgetwijziging 2019/7 van het OCMV]I wordt ter goedkeuring voorgeTegd.
Zefíer - ttresauriebewiizenprocframma - garan tieverkLarincr door de

De

6.

gemeenten

heeft via Zefier ",Strategische Participaties" (zoals
gedefinieerd in de statuten van Zefier) onderschreven die Zefier
verkregen heeft na een herstructurering van de VJ-aamse

De gemeente

f ina nc ie r ing sve ren ig ingen .
Op het niveau van de Vfaamse

financietingsverenigingen werden deze
participaties gefinancierd door thesauriebewijzenprogralrma' s en andere
vormen van kredietverfening. De raad van bestuur van Zefier heeft nu

besl-oten een thesauriebewíjzenprogramma op te zetten voor de eventuefe
fínanciering van (de verwerving van) die "sttategische Participaties".
Voor dit nieuwe thesauriebewijzenprogramma heeft de raad van bestuur
gekozen samen te werken met BeJ-f ius. BeJ-f ius heef t voor het opzetten van
het thesauriebewijzenprogramma echter uitdrukkelijk de voorwaarde
gesteld dat iedere deefnemende stad of gemeente deze waarborg via een

fuit beves tigt
Interqemeentelirke S amenwerkincr l{onen
7.
a) Goedkeuring statuten interTokale verenig:íng f.er ondersteurtíng van het
Tokaal woozzbeleíd ín Ílaetl.tebeke etl Zelzate en goedkeuring
sttbsidieaanvîaag intergemeentelijk samenwerkíngsverband ( fGS )
llachtebeke - Zelzate
Het gemeentebestuur wenst ter uitvoering van het bestuutsakkoord in te
zetten op woonkwal,íteit en betaal-baar wonen. De VJ-aamse regering
voorziet in de nogelijkheid om een subsídiedossíer in te dienen ter
ondersteuning van het Lokaaf woonbel-eid. De gemeenteraad wordt
qevraagd het intergemeentelíjk subsidiedossier en bijhorend financieeJ
engagement goed te keuren, al-sook de statuten van de nieuwe
interfokafe vereniging ter ondersteuning van het l-okaal- woonbeJ-eid in
llachtebeke en Zefzate goed te keuren.
b) Aandruíden bestuurder ín de interLokale vereníging ter ondersteuning
van laet lokaal woonbeleíd in Îlachtebeke en Zelzate
lVa de goedkeuring van de statuten van de interfokafe vereniging ter
ondersteuning van het LokaaT woonbel-eíd in t¡lachtebeke en Zel-zate en de
subs idieaanvraag intergemeentelíj k samenwerkingsverband ( IGS)
Tlachtebeke - Zelzate dient de bestuurder en pTaatsvervanger, die zaf
zeteJ-en ín de intergemeenteTíjke vereniging, te worden aangestel-d.
8. Aanduiden vervanger Steven De Vuys t a1s Iid van Raad van Bestuur IDM
GeLet op de eedafTegging van Dhr. De Vuyst aLs l-id van de Kamer van
voLksvertegenwoordigers wordt de gemeenteraad verzocht een vervanget
voor Dhr. De Vuyst aJ-s bestuurder bij IDM te wiLfen aanduiden.
Ranclorde gemeenteraads leden - rechtzettinq
9.
Bij de berekening van de anciënniteit van de raadsfeden werd vastgesteld
dat bij raadsl-id Frank Bruggeman een legisLatuur ontbreekt, fif. van
07 januari 2007 t.e.n. 37 december 2006. Dit dient te worden rechtgezet
waarbij de nieuwe rangorde opnieuw dient te worden vastgesteld.
ties or¡ r¡an¡ier, fotokopieën en
10. Overeenkomst met Reprobel m.b.t
prints - vernieuwde overeenkomst voor qemeente-administratie
De gemeente heeft sinds 2004 overeenkomsten gesToten met Reprobel voor
reproducties op papier, fotokopíeën en prints en dit voor de
gemeenteadnínistratie, de onderwij sinsteTlingen en de bibfiotheek.
Sinds 1 januari 2017 is de 'reprografieregeling' sterk gewijziqd: voor
het onderwijs kunnen geen oveteenkomsten meer gesToten kunnen worden, de
nieuwe overeenkomst voor de bibl-iotheek werd goedgekeurd in de raad van
27 nei 2079, heden Tigt de vernieuwde overeenkomst voor de
gemeenteadminist rat ie voor
De gemeenteraad wordt om goedkeuring gevraagd.
11. Wi'izi<¡en van het huishoudeliik req lement van de cremeenteraad en OCM9Ígemeenteraadsbes

.

.

raad mbt de gle¡neenteraadscomrnissie
lVa de aanbevel-ing van Agentschap Binnenl-ands Bestuur werd een specifieke
procedure rond de spoedeisende procedure van de commissie in het
huishoudel ij k regTement uitgewerkt.

t2.

13.

L4.

15.

16.

cremeenteliik ruimtelii k uitvoerincrsplan Eurohal
De gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan
Eurohal- voorlopig vast te steffen. In het ontwerp wordt voorzien om de
aanwezige infrastructuur (spottcomplex, buspleín en parkings)
bestaanszekerheid te geven. De huidige gewestplanbestemming, parkgebied,
Laat dergelijke constructies immers niet toe.
Overeenkomst tussen qemeentebestuu r ZeLzaEe en lC Ze]-zate - aanpassing
door TC Zelzate
naar aanleiding van vr aaq tot plaatsen terr
Itlet het oog op het plaatsen van een terrasoverkapping en eventuefe
Iatere wijzigingen op het terrein met spottgebouwen, geTegen aan de
Kanaaf straat en de Kol-onel- Oscar Boul-tonstraat, de gebouwen getekend aan
de Kanaalstraat, nummer +2 (beter bekend al-s de terreinen die gebruikt
worden door de tenniscfub van Zel-zate), dient de overeenkomst tussen de
gemeente en de tenniscJ-ub te worden aangepast, daar deze vandaag geen
enkele wijziging aan de terreinen toefaat.
Overdracht weqenis Groenstraa r10s ( fam. Van de Wallestraat)
verkaveling cvba Wonen
Gezien het project te ZeJzate, Groenstraat 705 "Aanleg publieke ruimte"
voorTopig werd opgeTeverd kunnen de infrastructuurwerken naar het
openbaar domein van de gemeente ZeLzate worden overgedragen, Er wordt
gevraagd de akte overdracht onroerende goederen met bestemmíng openbaar
domein te l-aten goedkeuren door de gemeentetaad.
Vernieuwen samenvle rkinqsovereenkomst tussen clemeenbe Zer.zate en SOM vzw
inzake de uitvoeri ncr van huíshoudeliike energiescans bii kwetsbare
qezinnen en tret
ectpromotorschap van sociale enercrie-efficiëntie
VÍoonwijzer
door
Woonwíjzer voett energiescans uit en is projectpromotor voor de
opvolgíng van sociaJ-e energie-efficiënte projecten voor huurwoningen op
de kwetsbare huurmarkt. Door wijzigingen ín de wetgevíng dient de
samenwerkingsovereenkomst vernieuwd te worden,
Onderwiis - soedkeurí ncr afsprakenboekie en schoo l-realement GBS \De
scho oliaar 2Ot9-2O20
Krekel'
Het schoolregLement met bijhorend afsprakenboekje voor het schooTjaar
2019-2020 voor de gemeentelijke basisschooL 'De KrekeT' worden ter

Voorlopige vaststelli

ncr

ing voorgelegd.
Overeenkomst Basisinfrastructuur Diqi tale Bibliotheek - qoedkeurins
L7.
Er werd besJ-ist om de voortzetting van de aansfuiting van de openbare
bibliotheek op de omgevíng van het ProvinciaaJ- Bibl-iotheeksysteem met
Cuftuurconnect verder te zetten. Het Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS)
is het sJ-uitstuk van de basisinfrastructuur dígitale bibliotheek voor
openbare bibLiotheken in Vfaanderen. De openbare bibLiotheek van Zel-zate
wenst aan te s-Zuiten op dat Eengemaakt BibLiotheeksysteem en dient
daartoe een overeenkomst af te sl-uiten.
De gemeenteraad wordt om goedkeuting gevtaagd.
18. Goedkeuring afsprakennota lokaal ne twerk vrii etiidsparticipatie
In het kader van de stríjd tegen armoede, wordt een fokaal- netwerk
opgericht dat afs doel- heeft kansarmen te
vrijetijdsparticipatíe
bereiken en te stimul-eren om deel- te nemen aan vrijetíjdsactíviteiten.
Hiertoe werd een afsprakennota opgericht. De gemeenteraad wordt om
goedkeur

goedkeuring gevraagd.
19.

Kennisgevingen en mededelingen
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GEHEIME ZITTING

1.

zittincr van 24 'iuni 2019
Vastellinq disponibiLiteit financieel directeur
TÍachtebekestraat 2de afd. sectie C
Ma.ctr
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2.
3.

Goedkeuren van de notulen van de c¡eheime
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