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Gemeenteraadszitting van 28 juni 2021 
 
Geachte mevrouw, mijnheer 

In uitvoering van het besluit van de burgemeester d.d. 18 juni 2021 vergadert de gemeenteraad op 

28 juni  2021 digitaal.  

De digitale vergadering zal (cf. artikel 5, alinea 3 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en 

raad voor maatschappelijk welzijn) volgen op de digitale vergadering van de raad voor maatschappelijk 

welzijn, die start om 19.00 uur, en zal eveneens gelivestreamd worden, zodat de openbaarheid ervan 

verzekerd is.  

Via de webtoepassing van de gemeente wordt op een later tijdstip gecommuniceerd hoe u de vergadering 

kan volgen via de audiovisuele livestream. 

 

AGENDA 

 

HALF UURTJE VAN DE BURGER  

Conform artikel 15 § 1 kunnen vragen van burgers schriftelijk (via brief of e-mail) en minstens 5 dagen (dag 

van raad niet meegerekend) op voorhand aan de voorzitter van de gemeente – en OCMW-raad worden 

bezorgd. De voorzitter van de raad of de bevoegde schepen geeft tijdens de zitting antwoord op de vragen 

of tussenkomsten. Mocht deze termijn te kort zijn, omdat bijvoorbeeld bijkomende informatie moet 

worden opgevraagd aan externe instanties, dan wordt het antwoord uitgesteld naar de eerstvolgende 

gemeenteraad. 

 

I. OPENBARE ZITTING 

1.  

a. Kennisname tijdelijke verhindering wegens medische redenen 

Raadslid Geert Asman zal wegens medische redenen verhinderd zijn tot en met 31 december 2021. Hij 
vraagt om zich te laten vervangen gedurende deze periode. De gemeenteraad wordt gevraagd akte te 
nemen van deze tijdelijke verhindering wegens medische redenen.   
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b. Tijdelijke aanstelling en beëdiging van opvolgend gemeenteraadslid 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om na onderzoek van de geloofsbrieven akte te nemen van de 
eedaflegging en tijdelijke aanstelling als opvolgend gemeenteraadslid, mevr. Aldijana Dervisevic, tijdens 
de periode van verhindering van raadslid Geert Asman. 

2. Bekrachtigen van het besluit van de burgemeester van 18 juni 2021 houdende organisatie van de 

gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 28 juni 2021 via videoconferentie  

Conform artikel 134 van de nieuwe gemeentewet dient de gemeenteraad voormeld burgemeestersbesluit 
te bekrachtigen. 

3. Goedkeuren van de notulen van de gemeenteraad van 31 mei en 14 juni 2021 

De notulen van de gemeenteraad van 31 mei en 14 juni 2021 dienen te worden goedgekeurd. 

4. Goedkeuren wijziging personeelsformatie gemeente/OCMW 

De gemeenteraad wordt gevraagd een wijziging in de personeelsformatie waarbij 1 FTE contractueel 
administratief medewerker op niveau C1-C3 aan de administratieve functies wordt toegevoegd goed te 
keuren. 

5. Organisatiebeheersing – jaarrapportage 2020 + voorjaar 2021 - kennisname 

Overeenkomstig artikel 219 van het Decreet over het Lokaal Bestuur rapporteert de (wnd.) algemeen 
directeur jaarlijks over de organisatiebeheersing. Het jaarrapport 2020 + voorjaar 2021 schetst kort een 
overzicht van de projecten die het lokaal bestuur heeft opgestart en uitgevoerd in 2020 en voorjaar van 
2021. Daarnaast wordt vooruitgeblikt naar de prioritaire projecten op vlak van organisatiebeheersing voor 
de komende periode. 

6. Jaarrekening 2020  

a. Goedkeuren  deel gemeente  

De gemeenteraad dient de jaarrekening 2020 van de gemeente goed te keuren. Deze jaarrekening sluit af 
met een beschikbaar budgettair resultaat van € 9.662.397 en een autofinancieringsmarge van € 730.855. 

b. Goedkeuren deel OCMW  

De gemeenteraad dient het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor 
maatschappelijk welzijn goed te keuren. Door deze goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel 
geacht definitief vastgesteld te zijn.  

7. Goedkeuren dotatie aan de hulpverleningszone centrum na budgetwijziging 2021  

De hulpverleningszone centrum voert voor 2021 een budgetwijziging door. Hierdoor worden de dotaties 
aan de hulpverleningszone verlaagd. 
De gemeenteraad wordt gevraagd de nieuwe dotatiebedragen goed te keuren. 

8. Goedkeuren van de concesssieovereenkomst voor het plaatsen en exploiteren van 

netgekoppelde fotovoltaïsche panelen en bijhorend de nodige uitrustingen die de productie van 

energie en de exploitatie van de panelen mogelijk maakt op de in concessie gegeven daken van 

gemeentelijke gebouwen 

De gemeente Zelzate geeft enkele daken van gemeentelijke gebouwen in concessie aan Energent cv voor 
het plaatsen en exploiteren van netgekoppelde fotovoltaïsche panelen en bijhorend de nodige 
uitrustingen die de productie van energie en de exploitatie van de panelen mogelijk maakt. De 



 

 

voorwaarden van de concessie werden opgenomen in een concessieovereenkomst. De gemeenteraad 
wordt gevraagd deze goed te keuren.  

9. Goedkeuren van engagement om van de gemeente een “Hartveilige gemeente” te maken 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan om van de gemeente een “Hartveilige gemeente” 
te maken door deelname aan het project “Hartveilig” van het Rode Kruis – Vlaanderen. Hiervoor wordt met 
het Rode Kruis – Vlaanderen een engagement aangegaan voor een periode van twee jaar (met een 
tweejarige hernieuwing). 

10. Goedkeuren wijziging aan het reglement op de verhuur van gemeentelijke zalen en materialen  

De gemeenteraad wordt gevraagd enkele aanpassingen aan het reglement op verhuur van gemeentelijke 
zalen en materialen inzake de ter beschikking stelling van een aantal nieuwe materialen goed te keuren. 

11. Goedkeren wijziging aan het politiereglement betreffende de organisatie van ambulante 

activiteiten  

Omwille van diverse vragen tot het bekomen van losse standplaatsen voor foodtrucks en ambulante 

handelaars voeding wordt voorgesteld enkele bepalingen hierrond op te nemen in het reglement 

betreffende de organisatie van ambulante activiteiten. De gemeenteraad wordt om goedkeuring gevraagd.  

12. Goedkeuren wijziging aan het huishoudelijk reglement op het recyclagepark  

Ingevolge gewijzigde modaliteiten rond de selectieve inzameling van matrassen en het verplicht verpakt 
aanbrengen van asbesthoudend afval dient het huishoudelijk reglement op het recyclagepark aangepast te 
worden. De gemeenteraad wordt gevraagd om deze aanpassingen goed te keuren. 

13. Goedkeuring wijziging aan het marktplan  

De gemeenteraad wordt gevraagd om de voorgestelde wijziging aan het marktplan goed te keuren. 

14. Kennisgevingen  

 

II. GEHEIME ZITTING 

1. Benoemen bijkomend lid van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening  

 

Met vriendelijke groeten 

 

 


