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PUNT I     BESLISSINGEN  

1. ALGEMENE VERGADERING VAN NORTH SEA PORT NV OP DIGITALE WIJZE DIE ZAL DOORGAAN OP 26 JUNI 2020 – 
GOEDKEUREN DAGORDE EN VASTSTELLEN MANDAAT 

Hecht goedkeuring aan volgende agenda van de algemene vergadering van North Sea Port SE die plaatsvindt op 26 juni 2020 
om 16:00 uur op digitale wijze via MS Teams:  

1. Opening en vaststellen van agenda 

2. Verslag van de Algemene vergadering van Aandeelhouders d.d. 28 juni 2019  

3. Bespreken en vaststellen van de jaarrekening 2019 (incl. bestuursverslag, accountantsverklaring en 
resultaatbestemming)  

4. Verlenen van decharge aan de Bestuurders en aan de Leden van het TZO van North Sea Port SE 

5. Instemming met het verlenen van decharge door het Bestuur van North Sea Port SE aan de Bestuurders van 

- North Sea Port Netherlands N.V. 

- North Sea Port Flanders nv van publiek recht en 

- North Sea Port Netherlands Beheer B.V. 

6. Verslag rond geoormerkte issues fusieovereenkomst 

7. Aftreden van de heer A. Vader en benoeming van de heer J. Begijn als Lid TZO 

8. Varia 

9. Ontwikkelingen WarmCO2 

10. Sluiting 

De vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate (de heer Lucien Van De Velde), of zijn in de plaats gestelde (de heer Gino 
D’Haene), die zal deelnemen aan de algemene vergadering van North Sea Port SE op 28 juni 2019 opdracht te geven om zijn 
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de zitting van heden. 

De contactgegevens van de vertegenwoordiger zullen worden bezorgd aan North Sea Port. 

2. DIENST BEVOLKING - AMBTELIJKE SCHRAPPINGEN 

Worden ambtshalve uit het bevolkingsregister geschrapt:  

- XXXX, vroeger ingeschreven op het adres Winkelstraat 52 te Zelzate; 
- XXXX, vroeger ingeschreven op het adres Cesenaticolaan 40 te Zelzate; 
- XXXX, vroeger ingeschreven op het adres Rusthuislaan 8 te Zelzate. 

3. PERSONEEL - BEËINDIGING VERVANGINGSOVEREENKOMST DEELTIJDS TECHNISCH BEAMBTE LOGISTIEK NIVEAU E1-E3 
WEGENS HALFTIJDSE (19/38) STATUTAIRE AANSTELLING OP PROEF BIJ HET OCMW  

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het feit dat de halftijdse (19/38) arbeidsovereenkomst van XXX, 
ter vervanging van de afwezigheid wegens ziekte van XXXXXXXX en de uitbreiding van deze overeenkomst met 7u/week ter 
vervanging van XXXXXXXX, in onderling overleg zal eindigen op 30 juni 2020 aangezien XXXXX met ingang van 1 juli 2020 
halftijds (19/38) statutair op proef benoemd is bij het OCMW. 
Dit wordt vast gelegd in een onderlinge overeenkomst. 

4. AANSTELLING JOBSTUDENTEN MET ALS TAAKINHOUD HOOFDANIMATOR SPEELPLEINWERKING 2020 

XXX wordt aangesteld als jobstudent bij de jeugddienst met een taakinhoud als hoofdanimator speelpleinwerking voor de 
periode van 1 juli 2020 tot en met 31 juli 2020 en van 3 augustus 2020 tot en met 10 augustus 2020. 

XXXX wordt aangesteld als jobstudent bij de jeugddienst met een taakinhoud als hoofdanimator speelpleinwerking voor de 
periode van 11 augustus 2020 tot en met 28 augustus 2020. 

XXXX wordt aangesteld als jobstudent bij de jeugddienst met een taakinhoud als hoofdanimator speelpleinwerking voor de 
periode van 1 juli 2020 tot en met 31 juli 2020. 

Betrokkenen zullen worden bezoldigd in de weddenschaal E1 – trap 0, bijkomend krijgen zij maaltijdcheques en een 
fietsvergoeding. 



Op het loon is enkel een solidariteitsbijdrage van 2,71 % voor de werknemer en 5,43 % voor de werkgever van toepassing 
gezien het vakantiewerk betreft.  

Met de tewerkgestelden zullen er schriftelijke overeenkomsten voor tewerkstelling van studenten worden afgesloten. 

Betrokkenen, de personeelsdienst en financieel directeur worden op de hoogte gesteld van deze beslissing. 

5. COMMUNICATIE - VRAAG VOOR BIJDRAGE (GIFT) AAN VZW CONSORTIUM 12-12 (ACTIE: COVID 12-12).  

Het college van burgemeester en schepenen beslist om geen bijdrage  aan vzw Consortium 12-12 toe te kennen omwille van 
budgettaire overwegingen en omdat er geen link met de gemeente Zelzate is.  

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat er geen specifieke communicatie (website, lokale pers) nodig is, 
omdat de oproep een solidariteisbijdrage betreft door het gemeentebestuur, als mandataris van de Belgische 
overheidsinstanties;  

De vzw Consortium 12-12 wordt van deze beslissing op de hoogte gebracht.  

6. CULTUUR: AANVRAAG UITBETALING WERKINGSTOELAGE 2020 ZELZAATSE RADIO OMROEP VZW 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de uitbetaling van 4.050 euro werkingstoelage 2020 aan ZRO 
v.z.w., deze uitgave wordt geboekt op exploitatiebudget met artikelnummer 6493000/070900; 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de financieel directeur en ZRO v.z.w.. 

7. PROJECT 2020/669 – ONKRUIDBEHEER VERHARDINGEN 2020 - VORDERINGSSTAAT 1 

Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 1 van Pro Natura, Galgenstraat 60 te 9900 Eeklo voor de opdracht 
“Onkruidbeheer verhardingen 2020” voor een bedrag van € 2.616,35 excl. btw of € 3.165,78 incl. 21% btw. Een deel van de 
kostprijs wordt gesubsidieerd door Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Departement LNE - afdeling milieu-integratie 
en subsidiëringen, Koning AlbertII-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel. Dit deel wordt geraamd op € 10.500,00 (voor de volledige 
opdracht). 

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in budget 2020 beleidsdomein omgeving 020000/6103510. 

De factuur en de vorderingsstaat worden voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst. 

8. PROJECT 2020/660 – AANKOOP VAN ELEKTRISCH MATERIAAL VIA RAAMCONTRACT FARYS VOOR KALENDERJAAR 2020 - 
GOEDKEURING AFROEP 4 - RAADZAAL GEMEENTEHUIS 

Goedkeuring wordt verleend aan afroep 4 - raadzaal gemeentehuis van Cebeo, Eugène Bekaertlaan 63 te 8790 Waregem 
voor de opdracht “Aankoop van elektrisch materiaal via raamcontract Farys voor kalenderjaar 2020” voor een bedrag van 
€ 2.955,62 excl. btw of € 3.576,30 incl. 21% btw, waardoor de leveringen een bedrag bereiken van € 7.508,12 excl. btw of 
€ 9.084,83 incl. 21% btw. 

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in budget 2020 enveloppe IP 6.1 subproject 3 AR 2210000 BI 011999. 

De factuur en de afroep worden voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst. 

9. PROJECT 2020/684 – AANKOOP VAN 14 STARTERSKITS (POETSMATERIAAL) VIA RAAMCONTRACT FARYS 

Goedkeuring wordt verleend aan “Aankoop van 14 starterskits (poetsmateriaal) via raamcontract Farys” bij Salubris, Leon 
Bekaertlaan 32 te 9880 Aalter voor een bedrag van € 4.004,00 excl. btw of € 4.844,84 incl. 21% btw. 

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in budget 2020 binnen enveloppe IP6.2 subproject 8 AR 2300000 BI 
09840. 

De factuur en de afroep worden voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst. 

10. ONDERWIJS – GEDEELTELIJKE LOOPBAANONDERBREKING VOOR CORONA-OUDERSCHAPSVERLOF (12/24) XXX 

Aan XXX, voormeld, wordt voor een periode ingaand op 01 mei 2020 en eindigend op 30 juni 2020 ‘gedeeltelijke 
loopbaanonderbreking voor corona-ouderschapsverlof’ (12/24) toegestaan. 

Afschrift van dit besluit zal worden toegezonden aan de schooldirectie en aan betrokkene. 

11. ONDERWIJS – TIJDELIJKE AANSTELLING XXX TVV XXX 

XXX, voornoemd, wordt met ingang van 01 mei 2020 tijdelijk aangesteld (12/24), tot kleuteronderwijzeres aan de 
gemeentelijke basisschool “De Krekel”, in vervanging van mevrouw XXX, afwezig wegens ‘gedeeltelijke 
loopbaanonderbreking voor corona-ouderschapsverlof’. 

XX zal voor haar diensten worden bezoldigd zoals wettelijk voorzien. 

12. ONDERWIJS – GEDEELTELIJKE LOOPBAANONDERBREKING VOOR CORONA-OUDERSCHAPSVERLOF (4/24) VOOR XXX 

Aan XXX, voormeld, wordt voor een periode ingaand op 11 mei 2020 en eindigend op 30 juni 2020 ‘loopbaanonderbreking 
voor corona-ouderschapsverlof met 1/5’ (4/24) toegestaan. 

Afschrift van dit besluit zal worden toegezonden aan de schooldirectie en aan betrokkene. 

13. ONDERWIJS – TIJDELIJKE AANSTELLING XXX TVV XXX 

XXX, voornoemd, wordt met ingang van 11 mei 2020 tijdelijk aangesteld (04/24) tot kleuteronderwijzeres aan de 
gemeentelijke basisschool “De Krekel”, ter vervanging van XXXX, afwezig wegens ‘loopbaanonderbreking voor corona-
ouderschapsverlof met 1/5’ (04/24); 

Zij zal voor haar diensten worden bezoldigd zoals wettelijk voorzien. 



14. GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL ‘DE KREKEL’ – AANKOOP VAN VERBRUIKSMATERIAAL VOOR KLEUTER EN LAGER ONDERWIJS 
- GUNNING EN LASTVOORWAARDEN 

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gemeentelijke basisschool ‘De Krekel’ tot de aankoop 
van verbruiksmateriaal voor kleuter- en lager onderwijs. De raming bedraagt € 10.590,33 excl. btw of € 12.814,30 incl. 21% 
btw. 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Deze opdracht wordt gegund aan de firma Baert, Essenestraat 16 te 1740 Ternat, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag 
van € 10.590,33 excl. btw of € 12.814,30 incl. 21% btw. 

De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in het budget 
van 2020 van AR 6159999, beleidsitem 080000 van de dienst exploitatie. 

15. BETALINGSBEVELEN 

Het college van burgemeester en schepenen hecht haar goedkeuring aan de volgende betalingsbevelen: Lijst nrs. 2020/113, 
2020/116, 2020/117 

16. VOORSTEL VAN ONZE RAADSMAN TOT OVERLEG MET CVBA WONEN OMTRENT DE BEZWAREN VOOR DE AANSLAGJAREN 
2015+2016+2017+2018 TEGEN DE BELASTING OP LEEGSTAANDE GEBOUWEN, WONINGEN, KAMERS EN OVERIGE 
WOONGELEGENHEDEN 

Het college van burgemeester en schepenen nodigt CVBA Wonen uit voor een overleg over het verdere verloop van de 
bezwaren tegen de belasting op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden voor de 
aanslagjaren 2015, 2016, 2017 en 2018. 

17. FINANCIËLE DIENST: - ALGEMENE BELASTING OP HUISVUIL DEEL 2 VAN AASLAGJAAR 2019 - BEZWAARSCHRIFT INGEDIEND 
DOOR DE BRAUWER JENNIFER 

Indiener bezwaarschrift : XXX 
Poststempel bezwaarschrift : 09/04/2020 
Uref.: kohierartikel 251920007678 
Belasting: Huisvuilbelasting 
Aanslagjaar: 2019 
Uitvoerbaarverklaring: 21/02/2020 
BelastingplichtigeXXX 
Artikelnr.: 251920007678 
Bedrag van de belasting: 57,70 EUR  

Het college van burgemeester en schepenen volgt de beoordeling van de dienst.  

Verzoekster zal op de hoogte worden gebracht dat het bezwaarschrift aanvaard wordt en dat het bedrag van 42,35 euro niet 
moet betaald worden. 

Afschrift van deze beslissing zal aan bezwaarindiener worden betekend. 

TOEGEVOEGD PUNT: TOELATING TOT TIJDELIJKE TERRASUITBREIDING HORECAZAKEN DOOR INNAME VAN HET OPENBAAR 
DOMEIN NAAR AANLEIDING VAN CORONACRISIS 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating tot tijdelijke terrasuitbreiding aan de horecauitbaters gelegen op 
de Grote Markt mits naleving van de volgende bepalingen: 

 de terrasuitbreiding is mogelijk over de gevelbreedte van de respectievelijke horecazaak op de laad- en loszone en het 
aansluitende deel van de rijbaan waarbij een minimum doorgang van 3 meter dient te worden gevrijwaard voor de 
hulpdiensten en voor de voetgangers en fietsers; 

 op de terrasuitbreiding zijn vaste constructies verboden en het gebruik van mobiele constructies dient tot een minimum 
te worden beperkt; 

 het middenplein van het marktplein is uitsluitend voorbehouden voor parkeren en voor autoverkeer. De maximale 
toegelaten snelheid is 20 km/uur; 

 de parkeerzones op de rijbaan langs beide kanten van de Grote Markt zijn uitsluitend voorbehouden voor voetgangers- 
en fietsverkeer en worden te allen tijde autovrij gehouden;  

 op momenten waarop de horecazaak niet geopend is, dient het terrasmeubilair zoals tafels en stoelen dat gebruikt 
wordt voor de terrasuitbreiding verwijderd te worden; 

 de terrasuitbreiding wordt in overleg met de technische dienst en de hulpdiensten bepaald; 

 laden en lossen door leveranciers van winkels/horecazaken kan gebeuren op de parkeerplaatsen op het marktplein 
indien als gevolg van de tijdelijke terrasuitbreiding de laad- en loszone in toepassing van artikel 6.3.1 en 6.3.2 op het 
aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer niet kan worden gebruikt. 

De terrasuitbreiding voor de horecazaken die niet gelegen zijn op de Grote Markt zal per horecazaak worden bekeken. Indien 
terrasuitbreiding mogelijk is, wordt toelating gegeven aan de horecauitbater mits naleving van de volgende bepalingen: 

 op de terrasuitbreiding zijn vaste constructies verboden en het gebruik van mobiele constructies dient tot een minimum 
te worden beperkt; 



 op momenten waarop de horecazaak niet geopend is, dient het terrasmeubilair zoals tafels en stoelen dat gebruikt 
wordt voor de terrasuitbreiding verwijderd te worden; 

 de terrasuitbreiding wordt in overleg met de technische dienst en de hulpdiensten bepaald. 

De verkeersmaatregelen van artikelen 6.7.1.30, 6.7.1.74, 6.8.2.3. met uitzondering van het westelijk deel tussen Fr. 
Wittoucklaan en Marktstraat en 6.8.2.4. van het aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer worden 
opgeschorst. 

De verkeersmaatregelen van artikel 8 van het aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer blijven behouden 
tijdens de wekelijkse markten. 

Alle voormelde bepalingen en maatregelen gelden met ingang van 8 juni 2020 en zolang de specifieke maatregelen en 
richtlijnen inzake de bestrijding van de verspreiding van het corona-virus van toepassing zijn. 

Gedurende die periode wordt de verkeersbebording waar nodig aangepast. 

Dit politiereglement zal worden bekendgemaakt op de wijze voorgeschreven door artikels 285 - 289 van het decreet over het 
Lokaal Bestuur. 

Afschrift van huidig politiereglement zal worden overgemaakt aan: 

- de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg;  

- de griffie van de politierechtbank; 

- de lokale politie;  

- de diensten van de Brandweerzone Centrum; 

- de diensten van Openbare Vervoersmaatschappij De Lijn Oost-Vlaanderen; 

- de dienst communicatie; 

- de gemeentelijke technische dienst. 

TOEGEVOEGD PUNT: AANVRAAG DOOR XXX OM MET IJSWAGEN ROND VISVIJVER TE RIJDEN 

Het college van burgemeester en schepenen geeft, als afwijking op het bestaande politiereglement omtrent het park ( 
gemeenteraad 14 december 2015) , toestemming aan XXX om met zijn ijswagen rond de visvijver te rijden , mits : 

- De ijswagen enkel op het pad rond de vijver rijdt  

- Een maximale snelheid van 5 km/h gerespecteerd wordt 

- Er geen muziek voortgebracht wordt vanuit de ijswagen 

PUNT II     OMGEVING 

O/2020/377 – XXX – Boerenstraat 21 - verbouwen van een woning 

O/2020/401 – XXX – Westkade 29 – wijzigen van de voorgevel;raam vervangen door poort 

O/2020/398 – XXX – Leegstraat 143 – wijzigen van de voorgevel 

O/2020/384 – XXX– Lappersfort 11 – verbouwen van een woning 

O/2020/397 – XXX – Westkade 23a – verbouwen van woning 

O/2020/362 – XXX -   Eikelstraat – verkaveling van 3 loten 

O/2020/404 – XXX – uitbreiding kaliumhydroxidetank 

Hierop wordt de vergadering gesloten. 

 Dagtekening als boven, 

In opdracht: 
De wnd. algemeen directeur,    De burgemeester-voorzitter 


