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PUNT I     BESLISSINGEN  

1. GEMEENTERAAD D.D. 25 FEBRUARI 2019 
De agenda wordt door het college goedgekeurd waarbij volgende zaken aan de agenda werden toegevoegd / verwijderd: 
Toegevoegd: 

- Goedkeuring van het budget 2019 van de welzijnsband Meetjesland  
- Verkiezing van de gemeentelijke vertegenwoordiging in de begeleidingscommissie Rain Carbon 
- Verkiezing van de gemeentelijke vertegenwoordiging in de begeleidingscommissie Arcelor Mittal  
- Verkiezing van de gemeentelijke vertegenwoordiging in de begeleidingscommissie gipsberg  

Verwijderd: 
- Beslissing rechtszaak rechtbank van eerste aanleg – beroep tegen ongegrond verklaarde bezwaar van Telenet tegen 

de belasting op dragende verticale constructies en masten aanslagjaar 2016 

a.vertegenwoordiging van de gemeente in de begeleidingscommissie Rain Carbon - principebeslissing 

Het college van burgemeester en schepen stelt voor dat het gemeentebestuur in de begeleidingscommissie RAIN CARBON 
vertegenwoordigd zal worden door: 

- Raadslid Karl Segers 
- de duurzaamheidsambtenaar 
- de voorzitter van de milieuraad 

b.vertegenwoordiging van de gemeente in de begeleidingscommissie Arcelor Mittal  

Het college van burgemeester en schepen stelt voor dat het gemeentebestuur in de begeleidingscommissie ARCELOR MITTAL 
vertegenwoordigd zal worden door: 

- raadslid Karl Segers 
- de duurzaamheidsambtenaar 
- de voorzitter van de milieuraad 

c.vertegenwoordiging van de gemeente in de begeleidingscommissie Gipsberg  

Het college van burgemeester en schepen stelt voor dat het gemeentebestuur in de begeleidingscommissie ARCELOR MITTAL 
vertegenwoordigd zal worden door: 

- raadslid Karl Segers 
- de duurzaamheidsambtenaar 
- de voorzitter van de milieuraad 

2. JEUGD: 
a.kindergemeenteraad Zelzate 
Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de organisatie van de kindergemeenteraad volgens 
de vooropgestelde planning; 
Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord, rekening houdend met mogelijke kosten voor de orga-
nisatie ervan, met het voorzien van een werkingsbudget van €200 voor de kindergemeenteraad; 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorgestelde reglement van de Kindergemeenteraad Zelzate principieel 
goed; 
Het reglement voor het organiseren van de kindergemeenteraad alsook het budget zal ter goedkeuring worden voorgelegd 
aan de gemeenteraad d.d. 25 maart 2019; 
De Jeugdconsulent zal de rol van coördinator op zich nemen bij de uitwerking van de kindergemeenteraad.  

b.verderzetting creanamiddagen – gebruik MSGO De Reigers _- brandverzekering 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met gebruik van de basisschool De Reigers, Leegstraat 2, 9060 
Zelzate voor verderzetting van de creanamiddag (rechteroever) mits betaling van de som van € 5,50 voor de verzekering tegen 
brand. 



3. PERSONEEL: KENNISNAME AANPASSING BEDRAG RUSTPENSIOEN ALS SCHEPEN VAN DE GEMEENTE ZELZATE WEGENS 
VERLENGING MANDAAT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het bedrag van het rustpensioen, voor zijn prestaties als ge-
wezen schepen van de gemeente Zelzate, dat wordt vastgesteld op XXXXXX aan spilindex 138,01 en dat de schommelingen 
van het indexcijfer ondergaat overeenkomstig de bepalingen van de wet van 01 maart 1977. 
Aan de pensioengerechtigde zal een officiële notificatie als pensioenbewijs worden toegezonden. 

4. FINANCIËLE DIENST:  
a.rechtszaak rechtbank van eerste aanleg – beroep tegen ongegrond verklaarde bezwaar van Telenet tegen de belasting op 
dragende verticale constructies en masten aanslagjaar 2016 - principebeslissing 
Het college van burgemeester en schepenen staat welwillend tegenover de dading van Telenet, maar zou ook willen weten 
van de advocaat wat de consequenties kunnen zijn op de andere 2 operatoren en of het een optie kan zijn om ook een soort-
gelijke dading af te sluiten met de andere 2 operatoren. 

b.vaststelling en uitvoerbaar verklaring kohier belasting op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woonge-
legenheden aanslagjaar 2018  
Het volgende kohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard: Algemene gemeentebelasting op leegstaande gebouwen, 
woningen, kamers en overige woongelegenheden aanslagjaar 2018 – voor een bedrag van 106.061,00 euro en 67 artikels. 
 

5. LOKALE ECONOMIE: DATA VAN AFWIJKINGEN OP DE WEKELIJKSE RUSTDAG VOOR 2019 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de door de adviesraad voorgestelde lijst met afwijkingen op 
de zondagssluiting voor het jaar 2019, en dit voor het gehele grondgebied van de gemeente. 

Valentijn (don 14/2) van vrijdag 8 tot en met donderdag 14 februari 2019 
Pasen (zon 21/4) van maandag 15 april tot en met zondag 21 april 2019 

van maandag 22 april tot en met zondag 28 april 2019 
Moederdag (zon 12/5) van maandag 6 mei tot en met zondag 12 mei 2019 
Pinksteren (zon 9/6) van maandag 3 juni tot en met zondag 9 juni 2019 
Dekenij/ braderie van woensdag 13 juni tot en met dinsdag 19 juni 2019 
zomersolden van maandag 1 juli tot en met zondag 8 juli 2019 
O.L.Vrouw Hemelvaart (don 15/8) van maandag 12 tot en met zondag 18 augustus 2019 
Nationale koopzondag (zon 6/10)  Week van maandag 30 september tot en met zondag 6 oktober 2019 
Sinterklaas, kerst, nieuwjaar van maandag 2 december tot en met zondag 8 december 2019 

van maandag 9 tot en met zondag 15 december 2019 
van maandag 16 tot en met zondag 22 december 2019 
van maandag 23 tot en met zondag 29 december 2019 

 

6. OPROEP VOOR EEN HOLEBI- EN TRANSGENDERVRIENDELIJK BELEID (HOLEBI SPIRIT) 
Rekening houdend met het feit dat er geen goedgekeurd budget is en er geen hoogdringendheid voor deze beslissing is, wordt 
deze beslissing uitgesteld tot een college na de gemeenteraad van 25 februari 2019. 

7. GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL ‘DE KREKEL’ – HOOGDRINGENDE BESTELLING KOPIEERPAPIER  
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de aankoop van een palet kopieerpapier voor een totaal ge-
raamd bedrag van € 600,00 incl. btw bij de firma OFFINT 
De gemeenteraad wordt in kennis gesteld van deze beslissing. 

8. VERLAGEN VAN VOETPAD VOOR 2 MINDERVALIDENPLAATSEN THV HOOGBOUWPLEIN 6 GROEPSPRAKTIJK – 
GOEDKEURING 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord dat dit werk wordt uitgevoerd door de aannemer van het onder-
houdscontract op kosten van de gemeente. 

9. MILIEU: 

a.Advies Plan – Mer en Mestactieprogramma 2019-2022 (MAP6) in het kader van de Nitraatrichtijn 
Het college van burgemeester en schepenen heeft geen opmerkingen op het Plan – Mer en Mestactieprogramma 2019-2022 
(MAP6) in het kader van de Nitraatrichtijn. 

b.chiplezer voor dieren 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om een gratis chiplezer aan te vragen bij de dienst Dierenwelzijn. De 
chiplezer wordt bewaard bij de politie. 

10. STEDENBOUW: 

a.leegstand – vrijstelling betaling van belasting leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden 
– Lappersfort 11 
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat Lappersfort 11 op de lijst van leegstaande gebouwen, woningen, ka-
mers en overige woongelegenheden blijft staan.  
De renovatienota wordt goedgekeurd, waardoor vrijstelling van betaling van belasting bekomen wordt voor 1 jaar. Deze 
vrijstelling is verlengbaar met maximum 1 jaar. 

b.recht van voorkoop Groenstraat 59 



Het college van burgemeester en schepenen beslist het voorkooprecht voor het appartement gelegen te Groenstraat 59, ka-
dastraal gekend 1ste afdeling sectie D nr 777/E/3 niet uit te oefenen.  

11. DIENST BEVOLKING: 

a.toekenning huisnummering Antoon Vanderlindenstraat – goedkeuring 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de toekenning van volgend huisnummer: 24. 
b.ambtelijke schrappingen - goedkeuring 
XXXXXXXX vroeger ingeschreven op het adres Koningin Fabiolalaan 31, is bij herhaaldelijk onderzoek door de politie niet meer 
aangetroffen op voormeld adres. De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt met zijn verslag d.d. 8 februari 2019 voor om 
betrokkene ambtshalve te schrappen uit het bevolkingsregister. 

12. GOEDKEURING NOTULEN COLLEGE 7 FEBRUARI 2019 
Het college van burgemeester en schepenen hecht haar goedkeuring aan de notulen van de beraadslagingen van het college 
d.d. 07 februari 2019. Deze goedkeuring echter mits de opname van de vermelding door de algemeen directeur in de zitting 
van het college van 7 februari 2019 dat de jury voor de aanwerving voor onbepaalde duur van 1 voltijds technisch medewerker 
elektricien - niveau C1–C3 werd gewijzigd gezien twee juryleden voor de zitting van het college van 7 februari 2019 meldden 
dat zij vervangen werden. 

13. TOEGEVOEGDE PUNTEN: PERSONEEL - AFDELING PATRIMONIUM  
a.Aanwerving van een voltijds technisch medewerker loodgieter voor onbepaalde duur - niveau C1–C3  
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de processen-verbaal van de aanwervingsprocedure van een 
voltijds contractueel technisch medewerker-loodgieter - niveau C1-C3 voor onbepaalde duur. 

XXXXX, wordt aangesteld als voltijds contractueel technisch medewerker-loodgieter - niveau C1-C3 voor onbepaalde duur.  

De aanvangsdatum van de tewerkstelling is afhankelijk van de opzeggingstermijn bij zijn huidige werkgever en zal in een latere 
zitting van het college van burgemeester en schepenen nog vastgesteld worden. 

Betrokkene zal worden vergoed conform de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel. 
Er kan geen wervingsreserve voor technisch medewerker-loodgieter worden aangelegd aangezien er geen andere geslaagde 
kandidaten zijn. 

b. Aanwerving van een voltijds technisch medewerker mecanicien voor onbepaalde duur - niveau C1–C3  

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de processen-verbaal van de aanwervingsprocedure van een 
voltijds contractueel technisch medewerker-mecanicien - niveau C1-C3 voor onbepaalde duur. 

XXXXXXX, wordt aangesteld als voltijds contractueel technisch medewerker-mecanicien - niveau C1-C3 voor onbepaalde duur.  

De aanvangsdatum van de tewerkstelling is afhankelijk van de opzeggingstermijn bij zijn huidige werkgever en zal in een latere 
zitting van het college van burgemeester en schepenen nog worden vastgesteld. 

Betrokkene zal worden vergoed conform de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel. 
In toepassing van hoofdstuk IV – Afdeling 2 – Artikel 31 en volgende van de rechtspositieregeling wordt een wervingsreserve 
voor technisch medewerker-mecanicien voor de duur van 2 jaar aangelegd in volgende rangorde: 

c.Aanwerving van een voltijds technisch medewerker elektricien voor onbepaalde duur - niveau C1–C3  

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de processen-verbaal van de aanwervingsprocedure van een 
voltijds contractueel technisch medewerker-elektricien - niveau C1-C3 voor onbepaalde duur: 

XXXXX, wordt aangesteld als voltijds contractueel technisch medewerker-elektricien op niveau C1-C3 voor onbepaalde duur.  

De aanvangsdatum van de tewerkstelling van XXX is afhankelijk van de opzeggingstermijn bij zijn huidige werkgever en zal in 
een latere zitting van het college van burgemeester en schepenen nog vastgesteld worden. 

Betrokkene zal worden vergoed conform de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel. 

In toepassing van hoofdstuk IV – Afdeling 2 – Artikel 31 en volgende van de rechtspositieregeling wordt een wervingsreserve 
voor technisch medewerker-elektricien voor de duur van 2 jaar aangelegd in volgende rangorde: 

14. DRINGENDE HUUR HOOGTEWERKER VOOR UITVOERING VAN SNOEIWERKEN 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel van de technische dienst om bij hoogdringendheid 
een hoogtewerker te huren bij de firma @-rent uit Zelzate om ingezet te worden bij het uitvoeren van snoeiwerken op ver-
schillende locaties. De uitgave wordt geraamd op € 1.200 excl. btw 
Het college van Burgemeester en Schepenen is akkoord om ondanks het ontbreken van een goedgekeurd budget 2019 deze 
uitgave goed te keuren. 
De gemeenteraad wordt in kennis gesteld van deze beslissing. 

 naam en voornaam adres gemeente 
1.  XXXXX   

 naam en voornaam adres gemeente 
1. XXXXX   
2.  XXXX   



15. PERSONEEL - OVERGANGSMAATREGELEN: WND. DIENSTHOOFD PATRIMONIUM – SPORTFUNCTIONARIS - GRAFMAKER 
Het college van burgemeester wenst de situatie die door het vorige bestuur werd in stand gehouden te regulariseren o.b.v. 
nieuwe openverklaringen die mogelijk worden na een goedkeuring van het nieuwe organogram en personeelsformatie.   

16. TOEGEVOEGD PUNT: SPORT – VISVIJVER PARK ‘OPGEVULD KANAAL’ 
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de visvijver “opgevuld kanaal” openbaar en gemeentelijk moet blijven. 

PUNT II     OMGEVING 
 
1.  

Aanvrager en/of 
exploitant 

XXXXXX 

Voorwerp: bouwen van een carport na sloop van de bestaande garage 
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen  
Ligging: Denderdreve 48A 
Dossiernummer Omge-
vingsloket: 

OMV_2018133994 

Gemeentelijk dossiernum-
mer 

O/2018/133 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend door 
XXXXXX inzake het bouwen van een carport na sloop van de bestaande garage, gelegen te Denderdreve 48A, 9060 Zelzate een 
weigering af te leveren. 

2. 
Aanvrager:  
Voorwerp: Aanvraag stedenbouwkundig attest: slopen van twee bestaande 

woningen, om deze te vervangen door een nieuw appartement met twee 
wooneenheden 

Ligging: Wachtebekestraat 171-173 
9060 Zelzate 
ZELZATE 2 AFD/ZELZATE, sectie C, nr(s) 0204L  4, 0204R  3 

Intern nummer A/2019/57 
Gelet op bovenstaande motivering wordt het stedenbouwkundig attest aangevraagd door XXXXXX inzake het slopen van twee 
bestaande woningen, om deze te vervangen door een nieuw appartement met twee wooneenheden, gelegen te 
Wachtebekestraat 171-173, 9060 Zelzate en kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD/ZELZATE, sectie C, nr(s) 0204L  4, 0204R  3 
afgeleverd onder voorbehoud van: 

- de resultaten van het openbaar onderzoek bij de eigenlijke omgevingsvergunningsaanvraag 
- de omgevingsvergunningsaanvraag voorziet in voldoende woonkwaliteit en voldoet aan de geldende regelgeving.  

3. 
Aanvrager:  
Voorwerp: Splitsing onroerende goederen 
Ligging: Kasteel Ter Looveren 

1ste Afd. Sie D nr. 53/b, 62, 83/b 
Intern nummer 272/16 

Uiterste adviesdatum 27/11/2016 

Aan de aanvrager wordt meegedeeld dat het college van burgemeester en schepenen geen bezwaar heeft tegen de verdeling 
van bovenvermelde gronden. 

PUNT III     BETALINGSBEVELEN 

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

lijst nrs. 2019/14, 2019/16, 2019/18, 2019/19 

PUNT IV     KENNISGEVINGEN 

1. Brief d.d. 25 januari 2019 van Vlaamse Regering betreffende Omzendbrief KB/ABB 2019/1 verplichte toepassing van wet-
geving overheidsopdrachten bij verzekeringscontracten. 

2. Brief d.d. 6 februari 2019 van Ethias betreffende voorstelling vast aanspreekpunt bij Ethias voor de gemeente. 

3. Brief d.d. 1 februari 2019 van Provincie Oost-Vlaanderen betreffende reactie op brief gemeente inzake niet-akkoord met 
behandeling GAS-inbreuken door sanctionerend ambtenaar. 

4. Brief d.d. 1 februari 2019 van Agentschap Binnenlands Bestuur betreffende OCMW-jaarrekening per 31 december 2017. 

5. E-mail d.d. 29 januari 2019 van XXXXXXXXXX betreffende organisatie nieuwjaarsreceptie op het VEM-plein. 



6. E-mail d.d. 5 februari 2019 van North Sea Port betreffende verslag vergadering ‘Relatie project Kuhlmansite met ruimere 
omgeving’ d.d. 21 januari 2019. 

7. Iveg: verslag van: 

- Directiecomité d.d. 5 en 19 november 2018 

- Raad van Bestuur d.d. 28 november 2018 

8. E-mail d.d. 5 februari 2019 van XXXXXXX met het Jaarverslag archief gemeente en OCMW. 

9. Uitnodigingen: 

a. Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen d.d. 14 februari 2019 om 20u00 in concertzaal, Regentschapsstraat 30, Brussel. 

b. Congres en Forum Publieke Ruimte d.d. 12 maart 2019 in ICC Gent georganiseerd door Infopunt publieke ruimte 
(brief bevat één gratis toegangscode). 

c. 5 jaar fietsberaad in Vlaanderen d.d. 15 maart 2019 van 13u30 tot 16u30 Vlaams Parlement, Brussel door VVSG/ 
Vlaamse overheid/ Fietsberaad. 

Hierop wordt de vergadering gesloten. 

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