
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE Z E L Z A T E 

------------------------- ---------------------- 

UITTREKSEL UIT DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE 

D.D. 24 JUNI 2014 

----------------------------------------------------------------------------- 

Aanwezig : Martin Acke, schepen-voorzitter; 

Frank Bruggeman, burgemeester; 

Marleen Maenhout, Kurt Van Weynsberghe, Jan De Beule en Kristof 

Stevelinck, schepenen;  

Rik Laureys, voorzitter OCMW; 

Dirk Goemaere, Patricia De Meyer, Geert Asman, Karl Segers, Luc 

Verstraeten, Maureen Tollenaere, Claudio Rizzo, Brent Meuleman, 

Isabel Dellaert, Steven De Vuyst, Veerle Roegies, Johan De Jonghe, 

Jan Persoon en Marnix DeDobbelaere, raadsleden; 

Christine Coone, plv. gemeentesecretaris. 

Verontschuldigd: Freddy De Vilder, Luc Van Waesberghe en Sanne Goossen, 

raadsleden. 

----------------------------------------------------------------------------- 

OPENBARE ZITTING – PUNT 13 – SPORTDIENST – KVV TOELAGE TERREINONDERHOUD 

----------------------------------------------------------------------------- 

DE RAAD: 

- Gelet op het feit dat VK Kanaaljongens bereid werd gevonden, in overleg met 

het college van burgemeester en schepenen, KVV Zelzate en FC Retro, om hun 

terrein dat voordien grotendeels ongebruikt bleef liggen buiten 

veertiendaagse competitiewedstrijden, open te stellen voor gebruik door FC 

Retro en KVV Zelzate;  

- Overwegende dat hierdoor het terrein meer en sneller beschadigd geraakt en 

dus sneller aan onderhoud toe is;  

- Overwegende dat ook de terreinen op het B-complex van KVV Zelzate door 

intens gebruik van vele jeugdploegen meer periodiek onderhoud nodig hebben;  

- Overwegende dat KVV Zelzate zich bereid heeft gevonden FC Retro gratis 

gebruik te laten maken van de kleedkamers en kantine; 

- Overwegende dat dergelijke afspraken bijdragen tot een betere bezetting van 

de beschikbare sportinfrastructuur; 

- Overwegende dat tussen KVV Zelzate, het gemeentebestuur, FC Retro en VK 

Kanaaljongens een afsprakennota werd ondertekend (19 juni 2013) betreffende 

het gebruik van het terrein 3 (voorheen exclusief in gebruik door VK 

Kanaaljongens) waarbij de gemeente, in uitvoering van de beslissing van het 

College van burgemeester en Schepenen d.d. 30 juli 2013 en onder voorbehoud 

van goedkeuring van de budgetten door de gemeenteraad enerzijds heeft 

afgesproken via het OCMW om onderhoudshulp voor de terreinen te vragen dit 

via tewerkstelling artikel 60 organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn en anderzijds financieel tussen 

te komen bij het onderhoud (na afloop van de competitie) van de terreinen 

van het sportcomplex aan de Verbroederingslaan, dit echter geplaffoneerd tot 

50% van de gemaakte kosten, en met een absoluut maximum van 4 000 euro per 

jaar; 

- Gelet op de email d.d. 30 april 2014 van de heer Pascal Delemarre, 

betreffende de facturen voor het onderhoud van de terreinen van het 

sportcomplex aan de Verbroederingslaan; 

- Overwegende dat de nodige kredieten zijn voorzien onder artikelnummer 

0740.99.6493000 van de gewone dienst 2014; 

- Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en zijn latere wijzigingen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 



Met 14 ja-stemmen (Martin Acke, Frank Bruggeman, Marleen Maenhout, Kurt Van 

Weynsberghe, Jan De Beule, Kristof Stevelinck, Patricia De Meyer, Luc 

Verstraeten, Claudio Rizzo, Brent Meuleman, Veerle Roegies, Johan De Jonghe, 

Jan Persoon en Marnix DeDobbelaere) bij 5 onthoudingen (Dirk Goemaere, Geert 

Asman, Karl Segers, Maureen Tollenaere en Steven De Vuyst): 

Artikel 1: - Een jaarlijkse toelage van de helft van de onderhoudskost voor de 

voetbalvelden B-complex, met een maximum van 4 000 euro toe te kennen aan KVV. 

De financieel beheerder krijgt opdracht tot betaling van de toelage; voor 2014 

is het nodige krediet voorzien onder artikelnummer 0740.99.6493000 van de 

gewone dienst 2014. 

Artikel 2 : Deze toelage blijft geldig tot intrekking ervan.  

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

beheerder en de sportfunctionaris. 

Vastgesteld in openbare zitting van de gemeenteraad van Zelzate op 

24 juni 2014. 

NAMENS DE GEMEENTERAAD: 

In opdracht: 

(get.) Christine Coone  (get.) Martin Acke 

Plv. gemeentesecretaris Voorzitter 

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL: 

Zelzate, datum invullen 

In opdracht: 

Willy De Meyer Frank Bruggeman 

Gemeentesecretaris Burgemeester 

 


