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Gemeenteraadszitting van 25 november 2OL9

Geachte

De waarnemend financieel- directeut verl-eende
27 mei 2079 tot 4 november 2079 en legt deze
rapportering.

dossiernummer
I12.2: 504 . 3

visums in de periode van
aan de gemeenteraad voor ter

Hierbij nodig ik u uit tot de zitting van de gemeenteraad van 25 novembex 2OL9
die start om 19.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis, Grote Markt 1 te
9060 ZeLzate.

AGEIIDA

De gemeenteraad vangt aan met het halfuurtje van de burger

I. OPENBARE ZITTING

1. Goedkeuren van de notulen van de openbare zitting van 21 oktober 2OL9

van de openbare zitting vanDe gemeenteraad wordt gevraagd de notul-en
27 oktober 2079 goed te keuren.

2. KennisnaÍte van de rapportering over de voorafgaande controLe van de
wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen door de
lvaarnemend financieel directeur over de periode 27 mei 2019 tot
4 nove¡riber 2019

De fínancieeL directeur is bevoegd met de voorafgaande krediet- en
wetmatigheidscontroLe van de.besLjssingen van de gemeente met budgettaire
en financiël-e impact. Deze controfe gebeurt via het toekennen van een visum
voorafgaand aan de verbintenissen die een uitgaande nettokassastroom
veroorzaken. De financieef directeur rapporteert in voffe onafhankelijkheid
aan de taad.

3. Algemene vergadering van IGS WESTLEDE op dinsdag 3 december 2OL9

De gemeenteraad wordt gevraagd om het mandaat van de afgevaardigde van de
gemeente te bepalen en de inhoud van de dagorde van de algemene vergadering
van IGS Westfede op dinsdag 3 december 2079 qoed te keuren.



4. Goedkeuren statutenwijziging T¡Í\tS dv die wordt voorgelegd op de
buitengtewone algemene vergadering op dinsdag 10 dece¡nber 2019

De gemeenteraad wordt gevraagd de voorgestefde statutenwijziging goed te
keuten.

5. Buitengewone algemene vergadering van Tl'fVS dv op dinsdag 10 december 2Ot9

De gemeenteraad wotdt gevraagd om het mandaat van de afgevaardigde van de
gemeente te bepalen en de inhoud van de dagorde van de buitenewone aTgemene
vergadering van TMVS dv op dinsdag 70 december 2079 goed te keuren.

6. Goedkeuren statutenwijziging TItÍ\ÆÍ ov die wordt voorgelegd op de
buitengetirone algemene vergradering op donderdag 19 december 2OL9

De gemeenteraad wordt qevraagd de voorgesteLde statutenwijziging goed te
keuren.

7. Buitengelrone algrernene vergadering van Tl{\ÆiI OV op donderdag 19 december 2OL9

De gemeenteraad wotdt gevraagd om het mandaat van de afgevaardigde van de
gemeente te bepaTen en de inhoud van de dagorde van de buitengewone
algemene vergadering van TMVW ov op donderdaq 19 december 2079 goed te
keuren.

8. Buitengewone algemene vergadering FLTIVIUS OPDRACHTHOTDEIIDE VERENIGING op
dinsdag 10 december 2019

De gemeentetaad wordt gevraagd om het mandaat van de afgevaardigde van de
gemeente te bepalen en de inhoud van de daqorde van de buitengewone
aTgemene vergadering van Fl-uvius Opdrachthoudende Vereniging op dinsdag 70
december 2079 goed te keuren.

9. Buitengewone algemene vergradering van FLIIVIUS AIITÍ{ERPEN op donderdag
19 decenber 2019

De gemeenteraad wordt gevraagd om het mandaat van de afgevaardigde van de
gemeente te bepaTen en de inhoud van de dagorde van de buitengewone
aJgemene vergadering van Ffuvius Antwerpen op donderdag 19 december 2079
goed te keuren.

10. Buitengrerirone algemene vergradering van VENECO op donderdag 12 dece¡nber
20L9

De gemeenteraad wordt gevraagd om het mandaat van de afgevaardigde van de
gemeente te bepalen en de inhoud van de dagorde van de buitengewone
algemene vergadering van VENECO op donderdag 72 december 2079 goed te
keuren.

11. Buitengewone algemene vergadering van IDM op woensdag 18 december 2019

De gemeenteraad wordt gevraagd om het mandaat van de afgevaardigde van de
gemeente te bepalen en de inhoud van de dagorde van de buitengewone
algemene vergadering van IDM op woensdag 78 december 201-9 goed te keuren.

12. Goedkeuren van het omgevingscontract met de provincie Oost-Vlaanderen

De gemeente Zefzate heeft net zoals al-l-e Oost-Vfaamse gemeenten in de
voorbije jaren een mil-ieucontract afgesloten met de Provincíe. Het
mil-ieucontract wordt vanaf 2020 een omgevingscontract waarbij de provincie



zich ertoe verplicht om haar deskundigheid ter beschikking te stelfen en op
vraag van de gemeente ondersteuning en advies op technisch-wetenschappeTijk,
juridisch, beleidsmatig, procesmatig en educatief vJ-ak te bieden.

Het bestuur wenst opnieuw gebruik te maken van de ondersteuning voor het
omgevingsbeLeid zoafs ze door de Provincie wordt aangeboden in het kader van
dit ongevingscontract en vraagt de gemeenteraad om goedkeuring.

13. Projectvereniging COMEET: Goedkeuren van de statutenwijziging die het
mogelijk moet maken dat de raad van bestuur een lid kan uitsLuiten a1s een
gemeente het lidmaatschap in COMEET niet wenst te verLengen

De gemeente Mal-degem wenst het fidnaatschap bij de projectvereniging COIUIEET

niet te verlenqen. Hierdoor ziet COMEET zich genoodzaakt een heel- aantaf
maatreqeLen te nemen van juridische, bestuurl-ijke en administratieve aard
om een ontbinding te vermijden en een mogelijke doorstart van de
projectvereniging te reafíseren vanaf 1 januari 2020.

Heden Tigt een aanpassinq van de huidige nog geJdende statuten voor/
waarbij voornameJijk de toevoeging van art. 77 het mogeLijk moet maken dat
de Raad van Bestuur een Lid kan uitsLuiten al-s dat fid het J-idnaatschap in
COMEET niet wenst te verfengen.

De gemeenteraad wordt gevraagd de wijzigingen aan de statuten goed te
keuren.

L4. Kennisname van de ontbinding en vereffening van de Regionale ileugddienst
Meetjesland, goedkeuring van de oprichting van de nieuwe projectvereniging
MEETJESMAIi¡, aanduiden van de leden in de Raad van Bestuur van deze nieuwe
projectvereniging.

De gemeenteraad wordt gevtaagd om kennis te nemen van de ontbinding en
vereffening van de Regional-e Jeugddienst Meetjesland', de oprichtingsakte
van de nieuwe projectvereniging Meetjesman te onderschrijven en bijgevolg
twee l-eden aan te duiden die zuffen zetel-en in de Raad van Bestuur van
Iuleet j esman .

15. Verzoek tot oprichten van een adviesraad dierenweJ.zijn

Enkefe geëngageerde burgers verzoeken de oprichting van een adviesraad
dierenwelzijn. De gemeenteraad wordt om goedkeuring gevraagd.

16. Goedkeuren vafl de overeenkomst betreffende de bezetting van de gewezen
NMBS-bedding van de ex-spoorwegli)n 204 Boma-Zelzate

Op voormeJ-de NMBS-bedding werden diverse beplantingen uitgevoerd en een
werd een fietspad aangelegd. Hiertoe werd een overeenkomst tussen het
qemeentebestuut en de NMBS afgesToten. Er wordt voorgestel-d de overeenkomst
te verl-engen tot 37 december 2020.

Goedkeuren jaarverslag 2018-'19 en begroting 2OL9''20 van de
Scholengemeens chap Meet j es land

Het jaarverslag en de begroting van de schofengemeenschap Meetjesland wordt
confotm artikel- 9 S 3 van de samenwerkingsovereenkomst tussen het

t7.



gemeentebestuur en de SchoTengemeenschap Meetjesfand ter goedkeuring aan de
gemeenteraad voo rgelegd.

18. Goedkeuren exploitatie - en investeringsdotaEie 202O PoLitiezone Regio
Puyenbroeck

De gemeenteraad wordt gevraagd om de exploitatie - en investeringsdotatie
voor het werkjaar 2020 voor de poTitiezone Puyenbroeck goed te keuren.

19. Verkiezing van de grerneentelijke vertegenwoordiging in de stuurgroep voor
de Brownfieldconvenant 206 Callemansputte

De gemeenteraad dient een qemeentelijke vertegenwoordiger aan te duiden die
deef zaf uitmaken van de stuurqroep voor de brownfiefdconvenant BC 206
Caf l-emansputte. Er wotdt voorgestel-d om de schepen van mil-ieu met a-Z-s

plaatsvervanget de duurzaamheidsambtenaar aan te duiden.

20. Mededelingen / kennisgevingen

II. GEHEIME ZITTING

1. Goedkeuren van de notulen van de geheime zitting van 21 oktober 20L9

2. RegeJ-ing van de vervanging van de financieel directeur - aanstellen van
r'irearnemend financieel directeur

Hooqachtend

De af e recteu vde

Dir


