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Hierbij nodig ik u uit tot de zitting van de gerneenteraad van 25 maart 2019 met
aanvang om 19.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis, Grote Markt 1 te
9060 Zelzate.

De gemeenteraad vangt
I. OPENBARE ZITTING

aan met n". nr;:,t"T;e van de burser.

1. Goedkeuren van de notulen van de zitting van 25 februari 20L9

De notufen van de gemeenteraadszitting van 25 februari 2079 dienen te worden
goedgekeurd.

2. Vaststellen van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad

VoJgens artikeJ- 38 uit het decreet van 22 december 2077 betreffende het Lokaal-
bestuur steJ-t de gemeenteraad bij aanvang van de zittingsperiode een
huishoudelijk regJement vast
Ondat de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn samengesteld zijn
uit dezelfde personen werd een huishoudeJijk reglement opgesteLd dat voor beide
raden van toepassing is.
3. Kennisname van het OCM!û-budget 2019.

Op 25 februari 2079 werd het OCMtt{-budget 2079 door de raad van maatschappelijk
welzijn goedgekeurd.

De gemeenteraad dient conform artikel- 750 van het OClM-decreet kennis te nemen
van het budget 2079 van het OCI4htr, aangezien dit budget past binnen het
meerjarenpJan van de gemeente.

4. Samenstellinq van de qemeenteraadscommissie op basis van de inqediende
voordrachten en verkiezinq van een voorzitter uit de Leden van de
gemeenteraadscommi s s ie .

Artikel- 37 uit het decreet van 22 december 2077 betreffende het LokaaJ- bestuur
aLsook artikeL 36 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de
raad voor maatschappelijk welzijn stel-t dat de gemeenteraad een aTgemene
commissie opricht die samengestel-d is uit gemeenteraadsl.eden.

Hierbij worden de bepalingen van het decreet over het Lokaal bestuur, gevolgd,
waarbij in de commissie B effectieve vertegenwoordigers zijn, door de
gemeenteraad evenredig verdeeJd volgens het systeem D'Hondt over de fracties
waaruit de gemeentetaad is samengesteld en op basis van de voordrachten die
worden ingediend door de fracties.
Aan de fracties wordt gevraagd om uiterl-ijk op 20 maart 2079 hun voordracht te
bezorgen aan de voorzitter van de gemeenteraad.



De gemeenteraad dient 7) akte te nemen van de samensteTTing van de
gemeenteraadscommissie op basis van de ingediende voordrachten en 2) uit de
l-eden van gemeenteraadscommissie een voorzítter te verkiezen.
5. De verkiezing van één gemeenteraadslid en indien mogelijk één

plaatsvervancrer per in de gemeenteraad zetelende fractie aLs adviserend ]-id
in de gremeentelijke begeleidingscommissie ("GBC")

Het gemeenteraads.besLuit van 4 oktober 2073 betreffende de samensteTTíng en de
werking van de gemeentelijke begeTeidinqscommjssie werd hernomen.

Tijdens de gemeenteraadszitting van 25 februari 2079 zouden één
gemeenteraadsLid en indien mogeLijk één plaatsvervanger per in de gemeenteraad
zetefende fractie afs adviserend l-id in de gemeenteJijke begeleidingscommjssie
verkozen worden. Er werd echter enkef kennis genomen van de ingediende
voordrachten, omdat nog niet affe voordrachten werden ontvangen.

De verkiezing van één gemeenteraadsJ-id en indien mogelijk één plaatsvervanger
per in de gemeenteraad zetel-ende fractie afs adviserend lid in de gemeentelijke
begeTeidingscommissie dient afdus nog te gebeuren.

Aan de fracties wordt qevraagd om uiterJ,iik op 20 maart 2079 hun voordracht te
bezorqen aan de vootzitter van de gemeenteraad.

6. Besl-íssen welke maatschappeliike binnen de qemeente worden
opcteroepen om één of meerdere vertegenwoordiqers voor te draqen aLs lid van
de qemeentelii ke commissie voor ruimteli'ike ordeninq (GECORO)

In de VLaamse Codex Ruimtel-ijke Ordening, afgekort t'VCROt', hoofdstuk 3'
afdeling 3, wordt gesteJd dat een adviesraad voor ruimtefijke ordeníng
opgericht wordt op het niveau van de gemeente, hierna de gemeentelijke
commissie voor ruimtel-ijke ordening of "GECORO" te noemen.

De gemeenteraad wordt gevraagd om in eerste instantie te besfissen over weLke
maatschappelijke geJedingen (Lokafe ondernemers, miLieu- en natuurverenigingen,
l-and- en tuinbouwers, vakbonden, jeugdwerking, sociafe
huisvestingsmaatschappijen) binnen de gemeente worden opgeroepen om één of
meerdere vertegenwoordigers voor te dragen afs fid van de gemeentelijke
commissie voor ruimtefijke ordening.

7. Goedkeurinq hechten aan de qewiiziqde statuten van WeLziinsverenicrinc¡ Audio

Op 7 december 2078 besliste de raad van bestuur Audio een statutenwijziging
voor te steffen aan de volgende algernene vergadering van Audio. De voornaamste
wijzigingen zijn aanpassingen naar aanl-eiding van:
o het decreet over het J-okaaf bestuur m.n. met betrekking tot nieuwe

terminologie, nieuwe regels over de bestuursorganen en de bestuurlijke
werking

o BBC-regelgeving m.n. aanpassing aan BVR 25 juni 2010 en BVR 30 maart 2078
¡ btw-wetgeving m.n. aanpassíng aan de wetgeving n.b.t. toepassing btw-

vrijsteTling voor kostendeJ-ende vereniginqen
o andere (semantische) aanpassingen

Conform artikel- 482 van het decreet over het Lokaal- bestuur dient de raad van
efke individuel-e deelgenoot de statutenwijziging goed te keuren al-vorens deze
statutenwijziging ter vaLidatie voor te leggen aan de algemene verqadering
Audio.
8. Goedkeuring hechten aan de statuten van de adviesraad economie

De adviesraad economie werd oorspronkelijk doot de gemeenteraad op 6 november
2007 opgericht. Ook de samenstelling werd toen vastgeTegd. Op 29 december 2008
werd de samenstelling door de gemeenteraad aangepast.

Er werden in beide gemeenteraden geen statuten, noch praktische richtlijnen
opgesteld. Deze zíjn nu wel- voorhanden.



De gemeenteraad wordt gevraagd de statuten, die de werking en samenstelling van
de adviesraad regelen, goed te keuren.
9. Goedkeurinq hechten aan de verwerkersovereenkomst betreffende het

Provinciaal Bibliotheeksysteem
Eind 2077 heeft de gemeente de overeenkomst betreffende de voortzetting van de
aansl-uiting van de openbare bibfiotheek op de omgeving van het Provinciaal-
Bibl-iotheeksysteem, gesToten tussen Cul-tuurconnect en de gemeente ('tde PBS-
overeenkomst" ) ondertekend.
Heden wordt een addendum bij de PBS-overeenkomst voorgelegd, in het kader van
de verwerking van persoonsqegevens. Dit addendum betreft de
verwerkersovereenkomst tussen Cuftuurconnect al-s verwerker en de gemeente als
verwerkingsverantwoordefijke met betrekking tot het Provinciaal-
Bibl-iotheeksysteem (PBS) waarop uw openbare bibLiotheek aangesJoten is. Het
afsl-uiten van een detgelijke verwerkersovereenkomst kadert binnen de
verpLichtingen opgelegd door de GDPR (de Generaf Data Protection ReguJation),
die op 25 nei 2078 in werking is getreden.
De overeenkomst werd nagelezen en goed bevonden door de functionaris voor
gegevensverwerking (data protection officer) .

10. Goedkeuring hechten aan de samenwerkingsovereenkomst betreffende de
functionele fietsrouteplanner

Het Provinciebestuur en Stad Gent hiel-den een brainstorm over de nogelijke
opmaak van een functionel-e fietsrouteplanner omdat wordt vastgesteLd dat de
momenteel- beschikbare toofs (GoogJe, Waze en andere internetaanbieders) hiaten
vertonen wanneer men afs functionel-e fietser een route wíl plannen die de
gemeentegrenzen overs chrij dt .

Het coLfege van burgemeester en schepenen.besfiste op 37 januari 2079
principieel om mee te werken aan de business case voor de functionefe
fietsrouteplanner. Hiervoor dient echter een ,samenwerkingsovereenkomst met het
provinciebestuur van Oost-VLaanderen afgesl-oten te worden.

gemeenteraad wordt gevraagd deze overeenkomst goed te keuren.
Goedkeurinq hechten aan de qebruiksovereenkomst met DG Diqital-e

De

11.
Transformatie

Het proces voor het aanvragen van een tijdeJijke inname van het openbaar domein
zal- in de toekomst via het prograÍtma "Eagle" verTopen. Op een tijdelijke inname
van het openbaar domein wordt een beLasting gevestigd. Om een el-ektronische
betaling van die befasting nogeJijk te maken, kan de gemeente gebruik maken van
DG Digital-e Transformatie van de FOD BeLeid en Ondersteuning voor
overheidsdiensten dat een platform ter beschikking steft dat een geheeJ van
efektronische betaaloplossingen biedt.
Hiervoor dient een gebruiksovereenkomst te worden afgesloten.
De gemeenteraad wordt om goedkeuring gevraagd.

L2. Goedkeurinq hechten aan het reqlement en de vooropgestelde timinqr
betreffende het orqaniseren van een Kindergemeenteraad in Zelzatue

Tijdens de gemeenteraad van 25 juni 2078 werd de oprichting van een
kindergemeentetaad besproken. On dit idee nieuw J-even ín te bl-azen vond een
gesprek pTaats tussen de schepen van onderwijs en de jeugdconsuLent. Het
gesprek resuLteerde in een vooropqesteJ.de tining en een reglement met
bettekking tot de organisatie en werking van zo'n kindergemeenteraad.
De gemeenteraad wordt om goedkeuring gevraagd.



13. Goedkeurinq hechten aan het politiereqlement houdende losloor¡weides op
het openbaar domein op het ed van de gemeente Zelzate.

Het coJ-fege van burgemeester en schepenen heeft op 2B februari 2019 beslist dat
de hondenTosToopweídes op het openbaar domein door het gemeentebestuur
geëxploiteerd en onderhouden zuffen worden.

Bijgevotg werd een politieregTement houdende Tosloopwejdes op openbaar domein
op het grondgebied van de gemeente Zefzate vastgesteld.
De gemeenteraad wordt om goedkeuring gevraagd.

L4. Goedkeurinq hechten aan de zaak van de ltecren betreffende Rusthuislaan

CVBA Wonen heeft een omgevingsvergunningsaanvraaq ingediend voor het bouwen van
27 appartementen, waarbij een deef van het openbaat domein wotdt heraangelegd.
Hierbij zijn eveneens infrastructuurwerken nodig in functie van het voorzien
van de nodige rioferingsaansluitingen en nutsvoorzieningen. Overeenkomstig
artíkel- 37 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning dient de
gemeenteraad een besJ-uit te nemen over de zaak van de weqen afvorens het
cotlege van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunning kan verl-enen.

15. Goedkeurinq hechten aan de wi iziqinqen in de algemene verkoopsvoorwaarden
voor verkoop van c¡emeenteliike qronden voor par ticuliere woninqbouw

De algemene verkoopsvoorwaarden voor verkoop van gemeentelijke gronden voor
particutiere woningbouw werden zodanig vastgelegd om zoveef nogeLijk
onderscheiden particulieren de kans geven uítsfuitend één kavel- te Laten
verwerven. Om deze doefsteflinq beter te kunnen reafiseren wordt een aanpassing
aan de algemene verkoopsvoorwaarden voorgesteld.
De gemeenteraad wordt om goedkeuring gevraagd.

16. Verkiezing van gemeenteli ike vertegenwoordiger en plaatsvervanqer in de
(buitenqewone) algemene vergade ring van North Sea Port N\t

De gemeente Zefzate is aandeeLhouder in de NV North Sea Port en wordt aJ-s

aandeefhouder uitgenodigd op de alqemene vergadering van 78 april 2078.

De gemeenteraad dient afdus de qemeenteJijke vertegenwoordigers in de algemene
vergadeting van de NV te verkiezen. Het gaat om één vertegenwoordiger en één
plaatsvervanger, bij voorkeur aangeduid voor de vol-l-edige TegisJatuur.

L7. Standpunt innemen met betrekkinq tot de Alqemene íncr van North
Sea Port li[V die zal- doorqaan op 18 april 2OL9.

Op 29 juni 2078 vond de fusie plaats tussen Havenbedrijf Gent en Zeefand
Seaports. Aan de L/ederl-andse zijde participeren de Nederl,andse gemeenten en de
Provincie Zeefand niet rechtstreeks in North Sea Port SE, maar via een
Gemeenschappelijke RegeJing Zeeland tot instandhouding van de publieke
rechtspersoon Zeel-and Seaports, afgekort GR ZSP.

OnwiJ-Le van de bestuurfijke en administratíeve druk die de Gemeenschappelijke
Regeting op grond van de Nederfandse Wet gemeenschappeJijke regeling met zich
meebrengt, werd aan Nederfandse zijde door het Alqemeen Bestuur van de GR aan
de (NederJ-andse) deefnemers voorgestel-d om de Gemeenschappelijke Regeling op te
heffen.

Naar aanl-eiding van de opheffing van de ZSP werden 2 overeenkomsten voorbereid.
Het bestuur van North Sea Port NetherLands NV Tegt de ondertekening van
voormefde overeenkomsten voor aan haar algemene vergadering, waar ze
goedkeuring vraagt voor de ondertekening van de overeenkomsten.

De gemeenteraad dient hieromtrent een standpunt in te nemen.



18. Verkiezincr van de qemeenteliike vertegenwoordiqing in de bestuurliike
organen van cvba Tionen

De gemeente ZeLzate heeft statutair recht op twee vertegenwoordigers (man en
vrouw) in de raad van bestuur en één vertegenr^toordiger op de aJgemene
vergadering. De gemeenteraad wordt gevraagd deze verteqenwoordigers te
verkiezen.
19. Verkiezingt van de vertegenwoordíging in Toerisme Oost-Vlaanderen vz!'ir

De vzw Toerisme Oost-Vl-aanderen (fOV) is een Provinciaal- Toeristisch
Samenwerkingsverband in de zin van Decreet van 6 maart 2009 betreffende de
organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden. TOV stelt
zich tot doef het dag- en verbfijfstoerisme (individueel toerisme en in
groepsverband) en recreatie (eigen bevolking) in Oost-VLaanderen op een
duurzame, kwaliteitsvol-Le en creatieve maniet uit te bouwen en te promoten. TOV
werkt vanuit het provinciebestuur maar in sterk partnerschap met aLl-e Oost-
VLaamse steden en gemeenten en private partners Affe Oost-VLaamse steden en
gemeenten zijn werkend l-id van de organisatie.
Naar aanfeiding van de l-okal-e verkiezingen 2078, dienen volgende
vertegenwoordigers in de bestuursorganen te worden aangeduid:
o een vertegenwoordiger en eventuel-e plaatsvervanger om te zetefen in de

Algemene Vergadering van Toerisme Oost-VJ-aanderen,
. eeJr eventuefe kandidaat voor het ambt van bestuurder in de Raad van Bestuur

in de categorie steden en gemeenten
20. Intrekken van het qemeenteraadsbesluit dd. 25 februari 2019 houdende de

verkiezinq van de qemeenteliike vertegenwoordiqinq in Provaqf en nieuwe
verkiezing van de gemeentelijke vertegenwoordiging.

In de gemeenteraad van 25 febtuari 2079 werden 3 Leden voor de raad van bestuur
van PROVAG aangeduid. Ingevolge een wijziging van het decreet LokaaL bestuur
kan het bestuur sLechts 7 effectieve bestuurder aanduiden. Het
gemeenteraadsbesl-uit dd. 25 februari 2079 moet worden ingetrokken en de
verkiezing dient opnieuw te gebeuren.

Concreet moeten er opnieuw verkozen worden:
J.o Eén effectieve bestuurder uit de coal-itie

. Één ptaatsvervangend bestuurder uit de coafitie

. Één l-id met raadgevende stem uit de oppositie
2L. Retríbutie op PMD-zakken

IDM vraagt om vanaf 7 april de retributie op de PMD-zakken vast te Teggen op
het éénvormig tarief van 0r15 euro per zak. De gemeenteraad wordt om
goedkeuring gevraagd.



II. GEHEIME ZITTING

1. Goedkeurinq hechten aan een voorstel tot minneLiike beëindiqinq van de
rechtszaak in de RvEA beÈreffende beroeo tecen oncrecrrond verklaard bezwaar
van Telenet teqen de belastinçt op verticale constructies en masten
voor het aanslagjaar 2OL6

2. Gemeentel-ijke culturele raad: samenstelJ.ing

3. De adviesraad economie: samenstellíng
A. Aanduiden van de politieke vertegenwoordigers
B. Aanduiden van de andere leden

4. De qemeentelii ke marktcommissie: samenstellincr

A. Aanduiden van de politieke vertegenwoordigers
B. Aanduiden van de andere leden

Hoogachtend

de algemeen di T,

Guy VE

enteraad,
Dirk


