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PUNT I     BESLISSINGEN  

1. Financiële dienst: 

a. Advies budget 2019 OCMW. 

Het college verleent positief advies over het budget 2019 van het OCMW en vraagt de gemeenteraad om goedkeu-
ring van het budget 2019 van het OCMW. 

b. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier bestuurlijke aanhoudingen januari 2019. 
Het volgende kohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard: belasting op bestuurlijke aanhoudingen januari 
2019 – voor een bedrag van  110,50 euro en 1 artikel. 

c. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier algemene gemeentebelasting op het inzamelen en verwerken van huis-
houdelijke afvalstoffen voor ophalingen aan huis en voor deponeringen in het recyclagepark deel 2 van 2018. 
Het volgende kohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard: algemene gemeentebelasting op het inzamelen 
en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen voor ophalingen aan huis en voor deponering in het recyclagepark 
aanslagjaar 2018 deel 2 – voor een bedrag van 337.789,82 euro en 5.654 artikels. 

d. Aanstelling raadsman bezwaar SIT Média tegen de belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwer-
ken en van gelijkgestelde producten – aanslagjaar 2018. 
In toepassing van de artikels 297 en 298 van het decreet lokaal bestuur wordt Strada Legale, XXXX, Frankrijklei 115 
te 2000 Antwerpen aangesteld om namens het gemeentebestuur in deze rechtszaak op te treden 

2. Lokale economie:  

a. avondmarkt Beroepsvereniging Ambulante Handelaars (BAH) 2019 – goedkeuring. 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de inrichting van de avondmarkt op 30 mei 2019 
mits betaling van de belasting op het gebruik van het openbaar domein voor een bedrag van 575,37 euro (incl. 
forfaitaire elektriciteitsbijdrage). 

b. hernieuwing licentie winkeldatabestand Locatus. 
het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het volgende gebruikers van de databank Locatus : 
XXXX (ambtenaar lokale economie) en XXXX (ambtenaar dienst omgeving). Deze informatie zal worden doorgege-
ven aan team detailhandel van de provincie Oost-Vlaanderen. 

3. Sport:  

a. Eurohal: TMVW – S-divisie – Eurohal Zelzate – jaarlijkse sluiting sportcomplex ‘Eurohal’. 
Aangezien het personeel van de Eurohal bij deze beslissing verplicht wordt om collectief verlof te nemen beslist 
het college dat deze beslissing eerst moet voorgelegd worden aan het HOC/BOC.  De beheerder van de Eurohal 
wordt gevraagd beter te motiveren waarom deze langdurige sluiting noodzakelijk is. 

b. Toekomst samenwerking met Bene Ladies Tour. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de organisatie voor BeNeLadies Tour 2019 door zal gaan 
gezien deze afspraken al werden vastgelegd in een overeenkomst en gezien er al verscheidene zaken voor op po-
ten werden gezet. Er zal een werkvergadering georganiseerd worden door de schepen van sport waarbij waarne-
mend diensthoofd patrimonium en de sportambtenaar betrokken worden. Er wordt ook in gesprek gegaan met de 
organisator i.v.m. de toekomst van het evenement “BeNeLadies Tour”. 

c. aanvraag om toelating voor het organiseren van een wielerwedstrijd op het grondgebied Zelzate op zondag 14 
april 2019. 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan dhr. XXXXXX om op zondag 14 april 2019 een 
wielerwedstrijd te organiseren op het grondgbebied Zelzate. 
 
 
 
 



d. Korte termijn acties m.b.t. gemeentelijke visvijver Park opgevuld kanaal. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om volgende taken met betrekking tot de visvijver toe te wij-
zen:  
Dagelijkse beslissingen m.b.t. onderhoud (bv. dringende herstellingen): 

Vaststellingen door mandataris/burger: meldingen doorgeven aan technische dienst die een prioriteitsin-
schatting zullen uitvoeren en werken inplannen; 

Vaststellingen door technische dienst (o.a. beluchting, … ): uitvoeren o.b.v. prioriteitsinschatting van de 
technische dienst; 

Aankoop vissen en materiaal voor o.a. algenbestrijding: Aankoop via de technische dienst. 

4. Mobiliteit: 

a. WTC Destelbergen  fietstocht Roger Van Severen 6 april 2019: aanvraag om toelating organisatie en bewegwij-
zering. 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan WTC Destelbergen Sport om op zaterdag 06 
april 2019 een fietstocht “Roger Van Severen” te organiseren. 

b. MTC The North Riders  motortoertocht 4 en 5 mei 2019: aanvraag om  toelating organisatie en bewegwijzering. 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan MTC The North Riders om op zaterdag 04 
mei 2019 en zondag 05 mei 2019 een motortocht te organiseren. 

c. Aanvraag toelating uitzonderlijk vervoer Fero Wegsignalisatie 1 maart 2019 t.e.m. 31 maart 2019 voor onder-
delen windmolen. 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan Fero Wegsignalisatie NV om gedurende de 
periode van 01 maart 2019 tot en met 31 maart 2019 een uitzonderlijke vervoer zoals aangevraagd en om-
schreven uit te voeren langs het traject R4-west en R4-oost, mits het naleven van voorwaarden. 

5. Bibliotheek: Stagiair cultureel sociaal werk. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel om XXXX als stagiair en zonder enige ver-
goeding, in te schakelen in de gemeentelijke openbare bibliotheek. 

6. Personeelsdienst: Consolidatie arbeidsongeval 12 april 2017 – XXXX. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om het arbeidsongeval waarvan XXXX, technisch assistent niveau 
D1-D3, het slachtoffer werd op 12 april 2017 te consolideren op 12 juli 2018 zonder blijvende arbeidsongeschiktheid. 

7. Technische dienst: wekelijkse markt – toekenning abonnement XXXXX – goedkeuring. 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met een abonnement voor XXXX (Jomarax bvba) XXXX stand-
plaats 55b (10 lm) voor de verkoop van handtassen/lederwaren, cosmetica/parfum en retro/vintage sierplaten vanaf 1 
maart 2019. 

8. Milieu: Ontheffing Milieueffectenrapportage Kuhlmannsite. 
Het college beslist bespreking van dit punt uit te stellen. 

9. Stedenbouw: Assenedesteenweg 200: stabiliteitsgarantie. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat het attest onvoldoende is onderbouwd en wenst een verslag 
van een erkend stabiliteitsbureau of architect. De eigenaar wordt in kennis gesteld van de beslissing. 

10. Overname laptops en randapparatuur door leden van het vorig college. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat zij akkoord gaan met de overname door de leden van het col-
lege uit legislatuur 2013-2018 van hun laptops en randapparatuur die zij ter beschikking kregen voor de uitoefening van 
hun mandaat. Deze overname zal gebeuren met een waarderingsmethode volgens een afschrijvingsritme over 36 maan-
den. De over te nemen toestellen worden door de intergemeentelijke ICT-consulent teruggezet naar fabrieksinstellingen 
om elke band met het bestuur te verbreken en de koper ondertekent een document dat de gemeente vrijwaart van ver-
antwoordelijkheid voor mogelijke defecten. 

11. Principiële goedkeuring huishoudelijk reglement gemeente en OCMW raad. 
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de OCMW-raad zoals in bijlage wordt principieel goedgekeurd en 
wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd mits volgende aanpassingen:  
Informatie raadsleden, artikel 9: toevoegen: De voorzitter van de raad en de algemeen directeur beschikken als 'back-
up', om het goede verloop van de raad te borgen, over een papieren versie van de ontwerpen en ondersteunende docu-
menten. 
Informatie raadsleden, artikel 10 §6: de reële kostprijs van een kopie A3 en A4 dient ingevuld te worden (een bereke-
ning moet gemaakt worden over het verbruik van de toner, het papier en de personeelskost). Deze kostprijs moet opge-
nomen worden in het huishoudelijk reglement. 
Vergoeding raadsleden, artikel 37§2: Het presentiegeld bedraagt 188 euro voor de vergaderingen van de gemeente-
raad. Voor de zitting van de gemeenteraadscommissies wordt aan de effectieve leden een presentiegeld van 94 euro 
toegekend. 

 



12. Toegevoegd punt voor de zitting: bekrachtiging beslissing college via mailprocedure: Begraafplaatsbeheer – vraag tot 
omzetten van niet-geconcedeerde grond naar geconcedeerde grond graf XXXX – goedkeuring. 
Het college gaat akkoord met omzetting naar geconcedeerde grond zonder ontgraving voor graf XXXX; concessie voor 
15 jaar gaat in vanaf de datum van de eerste begraving. 

13. Toegevoegd punt voor de zitting: bekrachtiging beslissing college via mailprocedure: hoogdringende betaling opleiding 
gemeenteraadslid: BBC - Meerjarenplan voor mandatarissen en beleidsmedewerkers. 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de betaling van de opleiding bij VVSG voor gemeente-
raadslid XXXXX voor de opleiding BBC-Meerjarenplan voor mandatarissen en beleidsmedewerkers op dinsdag 19 febru-
ari 2019 te Roeselaere. De kosten hiervoor bedragen 220,00 euro incl. btw en kunnen worden toegerekend op AR/BI 
6150010/010000. 

14. Tijdelijk politiereglement inzake de optocht van kinderen tijdens carnaval op 02 maart 2019. 
Het tijdelijk politiereglement inzake de optocht van kinderen tijdens carnaval op 2 maart 2019 wordt goedgekeurd. 

15. Goedkeuring notulen college d.d. 14 februari 2019. 
Het college van burgemeester en schepenen hecht haar goedkeuring aan de notulen van de beraadslagingen van het 
college d.d. 14 februari 2019 mits de opname van volgende aanpassing bij toegevoegd punt nr. 6: 
‘Het nieuwe bestuur wenst deze situatie zo vlug mogelijk te regulariseren d.m.v. nieuwe openverklaringen. Op welke 
manier de invulling zal gebeuren zal in een later CBS besproken worden.’   

16. Project 2016/467 – onderhoud groenzones 2019 - verlenging 3 (perceel 1 - gemeente) - goedkeuring gunning. 
De opdracht “Onderhoud groenzones 2019 - Verlenging 3 (perceel 1 - gemeente)” wordt gegund aan J. Van Leugen-
haege bvba, Haasdonksesteenweg 111 te 9100 Sint-Niklaas, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 52.955,15 
excl. btw of € 64.075,73 incl. 21% btw (€ 11.120,58 Btw medecontractant). 

17. O/2018/162 -  XXXX – bouwen van een halfopen ééngezinswoning. 
De aanvraag wordt geweigerd. 

18. O/2019/176 - XXXX – wijzigen van de voorgevel. 
De aanvraag wordt vergund onder voorwaarden. 

19. O/2019/175 – Sahinovic Nazifa – Veldbrugstraat 17 – plaatsen van isolatie en crepi. 
De aanvraag wordt vergund onder voorwaarden. 

20. O/2019/178 – Hamiti Reka – isoleren van de voorgevel en plaatsen crepi. 
De aanvraag wordt vergund onder voorwaarden. 

PUNT II BETALINGSBEVELEN 

1. Goedkeuring betaallijsten nrs. 2019/20, 2019/21. 
De betaallijsten worden goedgekeurd. 

PUNT III KENNISGEVINGEN 

1. Brief d.d. 8 februari 2019 van Kinderarmoedefonds, Brederodestraat 21, 1000 Brussel betreffende brochure Kinderar-
moedefonds. 

2. E-mail d.d. 11 februari 2019 van Herman Callens van VVSG betreffende Call for Action. 

3. Brief d.d. 8 februari 2019 van Unizo Oost-Vlaanderen betreffende oproep tot gesprek. 

4. Brief d.d. 12 februari 2019 van Iveg betreffende verslag van: 

- Directiecomité d.d. 3 en 17 december 2018; 

- Raad van Bestuur d.d. 19 december 2018. 

5. Uitnodigingen: 

a. Musicalvoorstellingen Jeugdtheater Triangel in het industriepark ‘Rosteyne’ te Zelzate van 20 t.e.m. 24 februari 
2019. 

b. Event Gezonde Gemeente te Proximus Lounge Evere op 29 maart 2019. 

c. Roadshows Steden en Gemeenten AWV 2019 19 maart – 30 april 2019, verschillende locaties. 

 

Hierop wordt de vergadering gesloten. 

 

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


