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PUNT I  BESLISSINGEN 

Te bespreken punten:  

1. WERKHERVATTING FINANCIEEL DIRECTEUR 

De bespreking van dit punt werd uitgesteld.  

2. ICT - VERNIEUWING INFRASTRUCTUUR ICT GEMEENTE EN OCMW – GOEDKEURING GUNNING EN 
LASTVOORWAARDEN 

Artikel 1: - De opdracht ‘Vernieuwing Infrastructuur ICT gemeente en OCMW’ wordt gegund aan de firma Trius 
NV, Henry Fordlaan 18, 3600 Genk (volgens het ICT-contract via de opdrachtencentrale gemeente Houthalen-
Helchteren). De raming bedraagt voor de investeringkost € 129.215,96 excl. btw of € 156.351,31 incl. btw en voor 
de jaarlijkse exploitatiekost vanaf 2020 € 39.111,44 excl. btw of 47.324,84 incl. btw. 

Artikel 2: - De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet 
ingeschreven in het investeringsbudget 2019 (budgetwijziging 2019/1) onder AR: 2410000 – BI: 011901 – 
enveloppe 2/43 en met het krediet dat zal worden voorzien in het exploitatiebudget 20200 onder AR: 6142999 - 
BI: 011901. 

Artikel 3: - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de wnd. financieel directeur en aan de 
intergemeentelijke ICT-consulent. 

3. VERNIEUWING MULTIFUNCITIONALS – GUNNING VIA RAAMCONTRACT PROVINCIEBESTUUR OOST-
VLAANDEREN 

Artikel 1: - Voor de leasing van kopieertoestellen wordt gebruik gemaakt van het “Raamcontract multifunctionals 
en beheersysteem” van de provincie Oost-Vlaanderen; de volgende toestellen worden gehuurd: 

- 2 kopieertoestellen – model: Canon IR ADVANCE C7564i (voor de gemeente) - 10 kopieertoestellen – model: 
Canon IR ADVANCE C3525i (= 8 kopieertoestellen voor de gemeente en 2 kopieertoestellen voor het OCMW), 
2 kopieertoestellen – model: Canon IR ADVANCE C5535i (voor OCMW,) telkens met toebehoren 

- 1 x Uniflow Online pakket (cloud versie) - 120 gebruikers-licenties (gemeente + OCMW) 

Artikel 2: - De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget 2019 – BI 011999 – 
diverse artikelnummers; voor november en decmeber 2019 worden de facturen opgesplitst onder de 
desbetreffende AR/BI gemeente en OCMW. Vanaf 2020 zal de totale uitgave worden toegerekend op de 
desbetreffende rekeningen anno BBC2020. 

Artikel 3: - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan: 

- Canon Belgium NV, Kortrijksesteenweg 88, 9830 Sint-Martens-Latem; 

- de intergemeentelijke ICT-consulent; 

- financiële dienst. 

4. ICT - VERLENGING UITBREIDING HELPDESK DOOR EXTERNE FIRMA 

Artikel 1: - Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor de opdracht “Verlenging uitbreiding ICT helpdesk 
door externe firma”. De raming bedraagt € 20.520 excl. btw of € 24.829,2 incl. 21% btw voor 1 jaar voor 38 
werkdagen verspreid over 1 jaar met ingang van 1 november 2019. 

Artikel 2: - Bovengenoemde opdracht wordt gegund aan Vercruysse NV, Dampoortstraat 8-10, 9000 Gent. 

Artikel 3: - De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet 
ingeschreven in het exploitatiebudget 2019 – beleidsitem 011901, algemene rekening 6142999. 



Artikel 4: - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de wnd. financieel directeur en aan de 
intergemeentelijke ICT-consulent. 

5. BIBLIOTHEEK – REGIOBIB MEETJESLAND – GUNNING SAMENAANKOOP VAN DE AUDIOVISUELE 
MATERIALEN - PERIODE 2020 – 2022 

BESLUIT: 

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de gunning van de opdracht 'De levering 
van audiovisuele materialen aan de bibliotheken van Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Lievegem, 
Maldegem, Ruiselede, Sint-Laureins, Wachtebeke en Zelzate tijdens de periode 1 januari 2020 tot en met 31 
december 2022’ zoals opgemaakt door het samenwerkingsverband Regiobib Meetjesland aan MedioEurope, 
Leuvensesteenweg 286, Boortmeerbeek. 

Artikel 2: Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan: 

- COMEET vzw, Pastoor De Nevestraat 8, Eeklo 

- MedioEurope, Leuvensesteenweg 286, Boortmeerbeek  

- de (waarnemend) financieel directeur 

6. BIBLIOTHEEK – REGIOBIB MEETJESLAND – GUNNING SAMENAANKOOP VAN DE STRIPVERHALEN 
MATERIALEN - PERIODE 2020 – 2022 

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de gunning van de opdracht 'De levering 
van stripverhalen aan de bibliotheken van Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Lievegem, Maldegem, 
Ruiselede, Sint-Laureins, Wachtebeke en Zelzate tijdens de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022 
aan De Poort – stripspeciaalzaak, Nederkouter 137,9000 Gent’ zoals opgemaakt door het samenwerkingsverband 
Regiobib Meetjesland. 

Artikel 2: Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan: 

- COMEET vzw, Pastoor De Nevestraat 8, Eeklo 

- De Poort, Nederkouter 137, 9000 Gent 

- de (waarnemend) financieel directeur 

7. BIBLIOTHEEK – REGIOBIB MEETJESLAND – GUNNING SAMENAANKOOP VAN DE BOEKEN - PERIODE 2020 – 
2022 

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de gunning van de opdracht 'De levering 
van boeken aan de bibliotheken van Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Lievegem, Maldegem, Ruiselede, 
Sint-Laureins, Wachtebeke en Zelzate tijdens de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022’, zoals 
opgemaakt door het samenwerkingsverband Regiobib Meetjesland aan Standaard Boekhandel nv (Industriepark 
Noord 28a, Sint-Niklaas). 

Artikel 2: Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan: 

- COMEET vzw, Pastoor De Nevestraat 8, Eeklo 

- Standaard Boekhandel nv, Industriepark Noord 28a, Sint-Niklaas 

- de (waarnemend) financieel directeur 

8. AANVRAAG – DOING DAG – SINT JAN BAPTIST – 03 NOVEMBER 2019 – GOEDKEURING 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming dat het evenement ‘Doing Dag’, 
georganiseerd door werkgroep carnaval mag doorgaan op zondag 03 november 2019 te Sint Jan Baptist. 

Artikel 2: - De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht.  

9. LOKALE ECONOMIE : VERGUNNING VOOR DE EXPLOITATIE VAN EEN DIENST VOOR HET VERHUREN VAN 
VOERTUIGEN MET BESTUURDER – VERHOGING MET EENHEID – GOEDKEURING 

Artikel 1: - De exploitant Airtax Zelzate met maatschappelijke zetel Kanaalstraat 21/ 0101 te 9060 Zelzate - 
ondernemingsnummer: 0707.624.007 - wordt gemachtigd om onder de voorwaarden van de hierboven vermelde 
wettelijke bepalingen : 

- Het aantal voertuigen met bestuurder te verhogen met 1 eenheid met herkenningsteken VVB- 0048 

Artikel 2: - De toepasselijke minimum tarieven voor het voertuig met herkenningsteken VVB-0048 zijn: 



− minimum basistarief voor minstens 3 uur: 130 euro 

− extra tarief: 30 euro/uur 

De vergunning en het inzetten van taxi's als verhuurvoertuig met bestuurder geven aanleiding tot het innen van 
een belasting zoals bepaald in artikel 49 van het decreet van 08 mei 2009 tot wijziging van het decreet van 20 
april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg. 

Artikel 3 : - Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de aanvrager om een klimaatvriendelijk 
voertuig in te zetten voor deze aanvraag. 

Artikel 4: - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de wnd. financieel directeur en aan de 
vergunninghouder. 

10. AANBIEDING VOOR EEN FOTOCABINE OP GEMEENTEHUIS (FIRMA PRONTOPHOT) 

Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen gaat niet in op het aanbod van de firma Prontophot om 
een fotocabine te plaatsen in het gemeentehuis voor het nemen van pasfoto’s van burgers omdat er genoeg 
andere alternatieven op de markt zijn voor het nemen van pasfoto’s. 

11. VRAAG VAN OSCARE VZW OM ROOKMELDERS TE VERKOPEN DOOR DE GEMEENTE 

De bespreking van dit punt werd uitgesteld.  

12. PERSONEEL – OPENVERKLARING VAN EEN DEELTIJDSE (26/38) CONTRACTUELE BETREKKING VAN 
TECHNISCH BEAMBTE SCHOONMAAK/LOGISTIEK VOOR ONBEPAALDE DUUR - NIVEAU E1-E3  

Artikel 1: - In toepassing van Titel II, hoofdstuk II, III en bijlagen van de rechtspositieregeling van het 
gemeentepersoneel wordt een betrekking van deeltijds (26/38) technisch beambte schoonmaak/logistiek niveau 
E1-E1 voor onbepaalde duur opengesteld. 

Het selectieprogramma voor de functies van niveau E in technische graden is als volgt vastgesteld: 

SELECTIEPROGRAMMA: 

Praktisch gedeelte (100 punten) 

Een praktische proef die erop is gericht om de technische vaardigheden van de kandidaat te meten. 

Mondeling gedeelte (100 punten) 

Interview waarbij de motivatie, attitude en interesse voor het werkveld worden nagegaan. Hierbij kan op de 
inhoud van het praktische gedeelte worden teruggekomen als ook kan er gebruik worden gemaakt van een 
persoonlijkheids-test. 

Beoordeling van de selectiegedeelten 

Schriftelijke, praktische en mondelinge examengedeeltes worden steeds op 100 punten gequoteerd. Om geslaagd 
te zijn, dienen de kandidaten 60% van de punten te behalen. Bestaat dit gedeelte uit proeven, dan dient de 
kandidaat bovendien op ieder van deze proeven minimaal 50% van de punten te behalen. 

De selecties zijn niet-vergelijkend. De meest geschikte kandidaat wordt gekozen op basis van een volledige 
vergelijking van de titels en verdiensten van alle kandidaten en een uitdrukkelijke motivering in overeenstemming 
met de bepalingen van de Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen van 29 juli 1991 
en latere wijzigingen. 

De vacature zal worden gepubliceerd op de website van de gemeente/het OCMW en op de website van de VDAB. 

De vacature wordt eveneens intern bekendgemaakt.  

Artikel 2: - In toepassing van afdeling 3, artikel 13 en artikel 136d van de rechtspositieregeling voor het 
gemeentepersoneel wordt beslist om voor de contractuele functie van technisch beambte schoonmaak/logistiek - 
niveau E1-E1 over te gaan tot gezamenlijke organisatie van de selectieprocedure voor gemeente en OCMW en tot 
aanleg van een gemeenschappelijke wervingsreserve voor gemeente en OCMW voor de duur van 2 jaar. 

Artikel 3: - De selectiecommissie zal in een volgende zitting worden samengesteld. 

Artikel 4: - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de personeelsdienst en de financiële dienst. 

13. EINDEJAARSREGELING 2019 - 2020 

Artikel 1: - Gezien de gemeentelijke diensten reeds gesloten zijn van 24 december tot en met 26 december 2019 
beslist het college van burgemeester en schepenen dat op vrijdag 27 december 2019 de gemeentelijke diensten 



open zullen zijn voor het publiek met uitzondering van het gemeentelijk onderwijs (kerstvakantie van 
23 december 2019 tot en met 5 januari 2020). Het personeel dat volgens het geldende uurrooster moet werken, 
kan verlof nemen rekening houdend dat tijdens de openingsuren de dienstverlening is verzekerd. 

Artikel 2: - Het college van burgemeester beslist dat op 2 januari 2020 de gemeentelijke diensten open zullen zijn 
voor het publiek met uitzondering van het gemeentelijk onderwijs (kerstvakantie van 23 december 2019 tot en 
met 5 januari 2020) en de gemeentelijke openbare bibliotheek (elke donderdag gesloten). Het personeel dat 
volgens het geldende uurrooster moet werken, kan verlof nemen rekening houdend dat tijdens de openingsuren 
de dienstverlening is verzekerd. Voor het personeel dat komt werken, zullen koffiekoeken worden voorzien. 

Artikel 3: - Aan het vast bureau wordt gevraagd dezelfde regeling goed te keuren.  

Artikel 4: - Het personeel wordt via een interne nota hiervan op de hoogte gebracht. 

Artikel 5: - Afschrift van dit besluit wordt aan de personeelsdienst (interne nota) en aan de logistieke dienst 
(koffiekoeken) bezorgd. 

14. ONDERWIJS – TIJDELIJKE AANSTELLING xxx D.M.V. TOELAGE TER ONDERSTEUNING VAN LEERKRACHTEN IN 
HET BASISONDERWIJS 

Artikel 1: - xxx , wordt met ingang van 01 november 2019 tot en met 30 november 2019 tijdelijk aangesteld 
(12/24), tot kleuteronderwijzeres aan de gemeentelijke basisschool “De Krekel”.  

Artikel 2: - Zij zal voor haar diensten worden bezoldigd d.m.v. het extra werkingsbudget van de Vlaamse overheid 
ter ondersteuning van leerkrachten in het basisonderwijs.   

15. MILIEU – GOEDKEUREN OPHAALKALENDER 2020  – DEFINITIEVE VERSIE 

Enig artikel: - Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met het voorstel van de definitieve 
versie van IDM van de ophaalkalender 2020, mits het aanpassen van volgende opmerkingen 

 Leegstraat 146C is een bedrijf dat aan de overkant van de Kennedylaan ligt. Dit huisnummer moet op 
de ophaalkalender van ‘Zelzate Oost van de Kennedylaan’ komen. 

16. MILIEU – ADVIES BETREFFENDE VERZOEK TOT ONTHEFFING AANGEPASTE MILIEUEFFECTENRAPPORTAGE 
VOOR HET PROJECT ONTSLUITING KUHLMANNSITE 

Enig artikel: - De ontheffing aangepaste MER voor het project Ontsluiting Kuhlmannsite wordt negatief 
geadviseerd omwille van: 

- Als er niets aan het tracé of aansluiting van de nieuwe weg op de te behouden infra is aangepast, dan blijven 
de opmerkingen dezelfde. Het nieuwe kruispunt blijft te dicht tegen de ondertunneling naar wijk Klein-
Rusland liggen. Verkeer komende uit de ‘diepte’ van het tunneltje zal te weinig zichtbaarheid hebben op 
verkeer komende van de richting Kuhlmann-site. Voorzorgsmaatregelen, aangegeven om goede zichtbaarheid 
te garanderen (zoals aangegeven door studiebureau Arcadis), bewijzen dat de gekozen inplanting van het 
nieuwe kruispunt van bij den beginne voor twijfel vatbaar is. Bij een nieuwe aanleg op ‘maagdelijk’ terrein 
heeft de aanvrager alle mogelijkheden om een inplanting te kiezen die geen bijkomende maatregelen nodig 
hebben, met een deugdelijk concept natuurlijk. 

- De nadruk wordt gelegd dat met ‘knippen van de zuidelijke tak’ meer wordt bedoeld dan alleen de aansluiting 
op de R4-west thv het brugcomplex. Onder het brugcomplex ligt een verbinding die de Belgische zijde van de 
haven verbindt met het Nederlandse deel. Als de aanvrager uitgaat van een volledige knip, dan rekent die 
erop dat alle verkeer eerst afgewikkeld via knooppunt Rieme-Noord om dan via de R4—west en dwars door 
Zelzate-west terug aansluiting zoekt via het bovendek van het brugcomplex (brugdraai-gevoelig!) naar Sas van 
Gent. De rechtstreekse aansluiting via de huidige N474 Beneluxlaan loopt ook langs (maar niet door!) Zelzate-
west maar is veel directer, geeft in ieder geval minder kilometers (directheid), veel minder onderhevig aan 
een brugdraai en bijgevolg ook minder milieueffecten. 

- ADR-transporten moeten onder verplichtende voorwaarde direct naar het hogere wegennet (knooppunt 
Rieme-noord) worden afgevoerd. Geen enkele trafiek door het wooncentrum van Zelzate (-west) moet het 
uitgangspunt zijn voor alle ADR-transport. 

- De opmerkingen en overwegingen: 

o Het luik biodiversiteit werd onvoldoende onderzocht:  

In de inschatting wordt gesteld dat er “in het verleden trekroutes waren van watervogels van het 
kanaal richting Callemansputte en richting het Kluizendok. Ook tussen het Kluizendok en 
Callemansputte was een trekroute. Door de verlanding van het gebied, zijn deze trekbewegingen 



weggevallen. Bijgevolg dus ook de beweging over het projectgebied.” 
De toekomst van Callemansputte met een opwaardering tot natuurgebied dat watervogels kan 
aantrekken betekent dat het milieu-effect van de exploitatie op het Kuhlmannterrein vanuit die 
optiek moet herbeoordeeld worden. De conclusie in 4.7.2.2.2.2 dat de effecten van de exploitatie 
beperkt negatief zijn lijkt dan niet voldoende onderbouwd; 

o Mogelijke toekomstige activiteiten van het bedrijventerrein: Seveso-bedrijven nabij de wijk ‘Klein 
Rusland’ / Rieme (Evergem), andere industriële activiteiten in de omgeving, andere vestigingen op de 
Kuhlmannsite; 

o Lucht exploitatiefase: Er wordt uiteengezet dat de huidige normering van Europa wordt nageleefd 
voor NOx en PM10, en ruimte laat voor nog extra vuilvracht. De normen van de WHO worden echter 
wel overal overschreden. (PM10 jaargemiddelde 20µg/m³en slechts 3dagen met 50µg/m³ of meer; 
PM2,5 10µg/m³ jaargemiddelde ). Het is de verwachting dat de Europese norm zich meer zal moeten 
richten naar die van de WHO wat in de Gentse Kanaalzone en dus ook bij de toekomstige 
exploitanten bijkomende inspanningen van sanering zal vergen; 

o Geluid in aanlegfase: de activiteiten zullen de geluidsnorm moeten respecteren, zowel overdag als ’s 
nachts 

o Mens en gezondheid: “In de exploitatiefase worden geen bronnen van chronische toxiciteit verwacht 
gezien de aard van de geplande bedrijvigheid.” Per nieuwe vestiging op de site moet dit aspect 
beoordeeld worden. 

o De wijk ‘Klein Rusland’ blijft bestaan; 

17. JEUGD - BEVESTIGING LIDMAATSCHAP VLAAMSE DIENST SPEELPLEINWERK (VDS) 2020  

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen bevestigt het lidmaatschap voor het jaar 2020 bij de 
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk.  

Artikel 2: - Aan de jeugdconsulent wordt gevraagd om de beslissing over te maken  aan de Vlaamse Dienst 
Speelpleinwerk voor 31 december 2019. 

Artikel 3: - De wnd. financieel directeur krijgt de opdracht om de lidmaatschapsbijdrage van 270 euro voor 31 
januari 2020 over te maken aan de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk op het rekeningnummer BE45 4263 1380 
6189. 

Artikel 4: - De uitgave kan worden geboekt op AR/BI: 075000/615006 (boekingsjaar 2020). 

18. VASTSTELLING EN UITVOERBAAR VERKLARING KOHIER BESTUURLIJKE AANHOUDINGEN AUGUSTUS + 
SEPTEMBER  2019 

Enig artikel: Het volgende kohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard: 

− belasting op bestuurlijke aanhoudingen augustus + september 2019 – voor een bedrag van 221,00 euro en 2 
artikels. 

19. VASTSTELLING EN UITVOERBAAR VERKLARING KOHIER ALGEMENE GEMEENTEBELASTING OP DE TWEEDE 
VERBLIJVEN AANSLAGJAAR 2019 – 1ste semester  

Enig artikel: Het volgende kohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard: 

− Algemene gemeentebelasting op de tweede verblijven aanslagjaar 2019 – 1ste semester – voor een bedrag 
van 18.000,00 euro en 36 artikels. 

20. VASTSTELLING EN UITVOERBAAR VERKLARING KOHIER GEMEENTEBELASTING OP HET GEBRUIK VAN HET 
GEMEENTELIJK OPENBAAR DOMEIN VOOR HET PLAATSEN VAN TERRASSEN, AUTOMATEN, 
UITBATINGSCONTAINERS EN KOOPWAAR AANSLAGJAAR 2019 

Enig artikel: Het volgende kohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard: 

− belasting op het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein voor het plaatsen van terrassen, automaten, 
uitbatingscontainers en koopwaar aanslagjaar 2019 – voor een bedrag van 17.914,00 euro en 51 artikels. 

21. ADVIES OVER DE STARTNOTA VAN HET GEMEEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN ‘WIJZIGING BPA 
RIEME’ 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen heeft geen bezwaren of opmerkingen op de startnota van 
het GRUP ‘wijziging BPA Rieme’.  



Artikel 2: - Een afschrift van dit besluit wordt opgeladen in het digitaal uitwisselingsplatform DSI.  

22. PROJECT 2019/632 – AANKOOP KERSTVERLICHTING 2019 - GOEDKEURING GUNNING 

Artikel 1: - Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 15 oktober 2019, 
opgesteld door de technische dienst. 

Artikel 2: - Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 

Artikel 3: - De opdracht “Aankoop kerstverlichting 2019” wordt gegund aan Trilec NV, Industrieweg 122 R te 9032 
Wondelgem, tegen het nagerekende offertebedrag van € 7.027,09 excl. btw of € 8.502,78 incl. 21% btw. 

Artikel 4: - De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in budget 2019 enveloppe 3 subproject 22, AR 
2300000 BI 020000. 

23. PROJECT 2019/635 - GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL ‘DE KREKEL’ – AANKOOP VAN 
INFORMATICAMATERIAAL – GOEDKEURING GUNNING EN LASTVOORWAARDEN 

Artikel 1: - Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht “Aankoop van informaticamateriaal voor de 
gemeentelijke basisschool ‘De Krekel’”. 

Artikel 2: - Deze opdracht wordt gegund aan Lab9 NV, Dumolinlaan 5 te 8500 Kortrijk, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van € 9.393,00 excl. btw of € 11.365,53 incl. 21% btw. 

Artikel 3: - De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet 
ingeschreven in het budget van 2019 van AR 2410000, beleidsitem 080000, subproject 12, enveloppe 6 van de 
dienst investering.  

Routinebeslissingen: 

24. GOEDKEURING NOTULEN COLLEGE 18 OKTOBER 2019 

Het college van burgemeester en schepenen hecht haar goedkeuring aan de notulen van de beraadslagingen van 
het college d.d. 18 oktober 2019. 

Betalingsbevelen: 

25. GOEDKEUREN BETAALLIJSTEN 

Het college van burgemeester en schepenen hecht haar goedkeuring aan de volgende betalingsbevelen: 

Lijst nrs. 2019/112, 2019/113, 2019/114 

Toegevoegde punten ter zitting: 

26. VERWIJDEREN BOOM TER HOOGTE VAN INRIT AUTOLIFT GROTE MARKT 34/36 

De bespreking van dit punt werd uitgesteld.  

27. DIENST LOGISTIEK (AFDELING PATRIMONIUM) – AANVRAAG VOOR WERKERVARINGSSTAGE VOOR xxx 
DOOR OPLEIDINGSCENTRUM COMPAAN 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het voorstel om xxx, wonende te 
9060 Zelzate, een kosteloze werkervaringsstage van 30u/week te laten doorlopen bij de dienst logistiek (afdeling 
patrimonium) voor de duur van 6 maanden vanaf 4 november 2019. 

Een technisch beambte dienst logistiek, zal als stagebegeleider optreden. 

Artikel 2: - De arbeidsconsulent van Compaan wordt op de hoogte gebracht van deze beslissing. 

Artikel 3: - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de personeelsdienst en aan de dienst logistiek. 

28. KMO-SITE SUIKERKAAI GELEGEN IN DE OKSEL VAN HET KANAAL GENT-TERNEUZEN  

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen beslist prijs te vragen aan gespecialiseerde 
advocatenkantoren voor het opmaken van een juridisch onderbouwd schrijven aan de eigenaar waarin vermeld 
wordt: 

- dat er geen bijkomende loodsen of units kunnen gerealiseerd worden op de site 

- dat de opsplitsing naar drie verschillende bedrijven aanvaard wordt onder de voorwaarde dat de bedrijven elk 
een lage mobiliteitsimpact hebben, ze ruimtelijk inpasbaar zijn in de omgeving, geen buitenopslag plaats vindt 
bij de loodsen en dat de activiteiten zich binnen in de loods moeten situeren; 

- aanleg van (nieuwe) openbare wegenis zal niet goedgekeurd worden door de gemeenteraad 



Artikel 2: - Aan Veneco wordt gevraagd een offerte op te maken voor de verfijning van de bestemming van de 
volledige KMO zone. 

29. PRIJS VAN HET 2DE REGIMENT GIDSEN 2019 – VRAAG TOT VOORSTEL LAUREAAT  

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen draagt xxx, wonende te 9060 Zelzate voor als laureaat 
voor de prijs van het 2de Regiment Gidsen 2019 gezien xxx met eigen middelen reeds tientallen tentoonstellingen 
heeft georganiseerd waarbij de gemeente Zelzate en de Verbroedering van de Tweede Gidsen aan het brede 
publiek in het daglicht werden geplaatst. 

Artikel 2: - De keuze van de laureaat voor de Prijs 2de Regiment Gidsen 2019 wordt meegedeeld aan Luitenant-
generaal Baudouin Somers, voorzitter van de Koninklijke Verbroedering 2de Regiment Gidsen. 

30. VREDESDAG AAN DE IJZER 

Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen wenst niet deel te nemen aan de Vredesdag aan de 
IJzer op maandag 11 november 2019, noch een bloemstuk te bestellen. 

31. PLECHTIGHEDEN: KALENDER VASTE JAARLIJKSE EVENEMENTEN - WIJZIGING 

Artikel 1: - De ontvangst van de nieuwe inwoners zal plaatsvinden op 7 december 2019 van 10.00 tot 11.00 uur in 
de raadzaal van het gemeentehuis. 

Artikel 2: - Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de communicatieambtenaar en aan het 
secretariaat van de burgemeester. 

PUNT II  OMGEVING 

1. 2017/215 - SCHOLENGROEP 23 – DEFINITIEF VERLENEN MILIEUVERGUNNING  NA PROEFTERMIJN – 
LEEGSTRAAT 2-4 EN ONTEIGENINGSSTRAAT 41 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vergunning verleend door deputatie d.d. 3 
oktober 2019.  Er wordt geen beroep ingediend. 

2. O/2019/287 – xxx - ZWEMBAD, POOLHOUSE EN VERHARDINGEN  

De aanvraag ingediend door xxx inzake het bouwen van een zwembad met poolhouse en verharding, gelegen te 
xxx Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0049 N wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd. 

3. O/2019/275 – xxx – BOUWEN MEERGEZINSWONING NA SLOOP BESTAANDE GEBOUW  

De aanvraag ingediend door xxx inzake het bouwen van een meergezinswoning na sloop bestaande, gelegen te xxx 
Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0769 K  3 en 0769 L  3 wordt voorwaardelijk gunstig 
geadviseerd. 

De volgende voorwaarden worden opgelegd: - het advies van brandweerzone centrum dient strikt gevolgd te 
worden.  

PUNT III KENNISGEVINGEN  

1.  Brief van Farys dd. 7 oktober 2019 betreffende rapportering exploitatie sportinfrastructuur S-divisie per 30 
juni 2019 

2. Brief van De Lijn dd. 8 oktober 2019 betreffende publicatie verkoop pand te Gentbrugge  

3. Brief van Farys dd. 10 oktober 2019 betreffende uitnodiging informatiesessie wijzigingen algemeen 
waterverkoopreglement  

4. Brief van agentschap wegen en verkeer dd. 14 oktober 2019 betreffende Kruispunt R4 John F. Kennedylaan 
met Akker en Rijkswachtlaan, driekleurige verkeerslichten  

5. Brief van het Openbaar Ministerie dd. 14 oktober 2019 betreffende GAS protocollen niet-verkeer en verkeer  

6. Brief van Farys dd. 16 oktober 2019 betreffende begroting 2020 en volgende jaren  

7. Brief van scholengemeenschap Meetjesland dd. 17 oktober 2019 betreffende jaarverslag “terugblik 2018-
2019” en begroting 2019-2020 

8. Brief van xxx dd. 19 oktober 2019 betreffende verzoek tot oprichting adviesraad dierenwelzijn  

9. Brief van Oscare vzw betreft jaarverslag 2018  



10. Memorandum “samen naar een efficiëntere Orde van Architecten, een betere uitoefening van het beroep van 
architect en een kwaliteitsvol architectuurlandschap” uitgegeven door de Orde van Architecten, Vlaamse 
Raad 

11. Brief van Fluvius betreffende prioriteit telefoonnummer Fluvius bij calamiteiten  

12. Verslag en bijhorende presentatie van de vergadering van de projectstuurgroep R4WO Globaal van 30 
september 2019  

 

 

 

 

Hierop wordt de vergadering gesloten. 

 Dagtekening als boven, 

In opdracht: 

De algemeen directeur, De voorzitter, 

 


