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Geachte

Hierbij nodig ik u uit tot de zitting van de gemeenteraad van 2L oktober 2OL9
die start om 19.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis, Grote Markt 1 te
9060 Zel-zate.

AGENDA

De gemeenteraad vangt aan met het halfuurtje

I.
1

van de burger.

OPENBARE ZITTING

Aanstelling en beëdiging van gemeenteraadslid Patricia iloosten /
wijziging rangorde gemeenteraad.
l4atthias Cassier neemt ontslag in zijn mandaat al-s
gemeenteraadsJ-id. De eetste opvolget op de lijst nr. I van sp.â, mevrouw
Vicky Mouton, verzaakt aan haar mandaat, waardoor mevrouw Patricia
Joosten al-s tweede opvolger aLs gemeenteraadsl-id wordt geïnstaTl-eerd;
zij zal, het mandaat van de heer Matthias Cassier voTeindigen.

De heer

Door het beëdigen van mevrouw Patricia Joosten dient de rangorde zoal-s
bepaald in zitting van 23 september 2079 te worden qewijzigd.
2

Vervanging van Matthias Cassier in diverse orgtanen.
De heer

Matthias Cassier

nam

ontslag als gemeentetaadsl-id en mevrouw

Patricia Joosten werd aangestel-d en beedigd aJs gemeenteraadsl-id. De
heer Matthias Cassier zetel-de in een aantaf organen namens sp.a Zelzate
of namens de gemeenteraad. Er dient afdus in de vetvanging van de heer
Matthias Cassier te worden voorzien.
3

Goedkeuren van de

notulen van de openbare zitting van 23 september

De gemeenteraad wordt gevraagd de notuJ-en van de openbare
september 2019 goed te keuren.
4

2OL9.

zitting van 23

Verkiezen vertecrenwoordicrer in raad van bestuur en alqemene vergadering
van vzvr l[atersportvereniging
De gemeenteTijke vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering en in de
Raad van Bestuur van de VZW Vlatersportvereniging Zel-zate dienen te
worden aangeduid.

5

Voorlopige vaststellinq van de naam Spoorweqstraat als straatnaam voor
de verkavelinqr ten zuiden van de woninqen Groenstraat 61 t.e.m.55a, met
ir¡beqrip van de woningen Groenstraat 61 t.e.m. 65a

In 2078 werd een verkavelingsvergunning afgeJeverd voot het verkaveJ-en
van het perceel dat kadastraal- gekend is al-s 7" afd. sectie D 744/r/2 in
10 J-oten. Het perceeT is gelegen ten zuiden van de woningen Groenstraat
67 t.e.m. 65a. Deze woningen zul-l-en dit perceel- ontsl,uiten naar de
Groenstraat. Er wordt voorgestel-d om Spoorwegstraat voorTopig te
aanvaarden al-s nieuwe straatnaam voot de verkaveling ten zuiden van de
woningen Groenstraat 67 t.e.m. 65a, met inebgrip van de woningen
Groenstraat 67 t.e.m. 65a.
6

Goedkeuren exploi tatie - en investerinqsdotatie voor het dienstlaar
voor de HuLpver lenincszone Centrum

2O2O

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de voorgestel-de dotatie voor het
dienstjaar 2079 voor de HuLpverJeningszone Centrum goed te keuren.
7

Goedkeuren thesauriebewi i zenprogramma voor eventuele

financiering

verwervincf van Strateqische Particir¡aties door cvba Zefier
De gemeente heeft via Zefier ",Strategische Participaties" (zoafs
gedefinieerd in de statuten van Zefier) onderschreven die Zefier
verkregen heeft na een herstructurering van de VJ-aamse
f inanc ie r ing sve ren ig ingen

en

.

Op het niveau van de Vl-aamse financieringsverenigingen werden deze
participaties gefinancierd door thesauriebewijzenprograntma' s en andere
vormen van kredietvetl-ening. De raad van bestuur van Zefier heeft nu
besl-oten een thesauriebewijzenprogranna op te zetten voor de eventuefe
financíering van (de verwerving van) die "Strategische Participaties".
Voor dit nieuwe thesauriebewijzenprogtanma heeft de raad van bestuur
gekozen samen te werken met BeJ-f ius. Bel-f ius heef t voor het opzetten van
het thesauriebewij zenprograrnma echter uitdrukkelijk de voorwaarde
gesteld dat iedere deefnemende stad of gemeente deze waarborg via een
gemeenteraadsbe s l-u it beve s t igt .

I

Participatie bij hernieuwbare en omqevinqsenerige
De gemeente wenst projecten m.b.t. hernieuwbate energiebronnen en
omgevingsenergie ter ondersteunen (zoafs wind, zon, water en warmte).
Deze l-okal,e natuurl-ijke rijkdommen wenst men toegankelijk te maken voor
el-ke inwoner en dit door gedeeTteTijke rechtstreekse participatie (van
burgers en / of fokal-e overheid) via coöperatie te voorzien.
Door deze betrokkenheid hebben de burgers niet aLLeen nadel,en (l,asten)
maar ook voordel-en (fusten) van omgevingsenergie.

9

Goedkeuren

overeenko¡nst
ect 23.156: collector
k Blaarstraat
Sint-Franciesdi
Kleistraa
O2Lgt24:
Cornilstraat (IVachtebeke)
en Ouder¡burcrse Sluis, Sint-Franciesdiik
Cornilstraat

(Ze]-zatuel tussen cfemeen te IÍachtebeke. Aqtrafin NV, T!{Vff en qemeente
ZeLzat'e
Gemeente ZeLzate heeft besl-ist om een wegverfraaiing uit te voeren in de
Oudenburgse S7uis. De straat is deeLs op Zefzaats en deels op
Wachtebeeks grondgebied. Er wordt voorgestefd om een
samenwerkingsovereenkomst tussen Aquafin N.V., gemeentebestuur
Wachtebeke, TMVW, gemeentebestuur Zel-zate goed te keuren.
Tevens wordt voorgestel-d om de oveteenkomst tussen gemeentebestuur
Zefzate en Aquafin N.V. betreffende de studieopdracht voor voor project
23.156/O2I8724 goed te keuren.

10. Advies over ontwerrc van qewesteliik ruirrteli jk uitvoeringsplan

\R4-Knoop

Wachtebeke'

Met het project "Ombouwen R4 West en Oost tot primaire wegen", kortweg
project R4WO, wil- de Vl-aamse Regering de inrichting van de R4 West en
Oost afstemmen op zijn rol- afs primaire weg binnen het Vl-aamse wegennet
afsook de verkeersveil-igheid én verkeersl-eefbaarheid langsheen deze as
verbeteren. In het verfeden werd af een gewesteTíjk ruintelijk
uitvoeringspJan'Afbakening zeehavengebied Gent Inrichting R4-oost en
R4-westt opgemaakt. Recent studiewerk heeft uitgewezen dat - rekening
houdend met huidige richtlijnen, regels en gekende ontwikkelingen - voor
de zone N49 - Arcelor, er afwijkingen nodig zijn op dit vroegere GRUP.
De gemeenteraad kan advies geven over het ontwerp van gewestelijk RUP
tR4

-Knoop l¡lachtebeke',

11. Toetreding tot opdrachtencentrale Provincie Oost-Vlaanderen voor aankooÞ
van rRaamcontract ¡nultifunctionals en beheersysteemr .
De toetreding tot de opdrachtencentrafe rzan Provincie Oost-Vl-aanderen
voor aankoop van mul-tifunctional-s wordt ter goedkeuring voorgelegd.
L2.
Mededelingen / kennisgrevingren
II.

GEHEIME ZITTING

1.

Goedkeur€:n

van de notulen van de qeheime zit tinq van 23 septembec
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