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PUNT I     BESLISSINGEN  

1. Jeugd: vraag van XXX om 13 weken fulltime stage te lopen in kader van Bachelor in het sociaal werk aan Hogeschool 
Gent.  

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan XXX om gedurende periode 30/9/2019 tem 
10/01/2020 (13 weken fulltime stage, kerstvakantie niet inbegrepen) stage te lopen op de jeugddienst. Deze stage ka-
dert zich binnen van haar opleiding Bachelor in het sociaal werk aan Hogeschool Gent. 

2. Sport: aanvraag om toelating voor het organiseren en van een lessenreeks “start to mountainbike 1.0” op het grondge-
bied. 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan de sportdienst Zelzate om gedurende de periode 
van 7 september 2019 t.e.m. 5 oktober 2019 een lessenreeks “start to mountainbike” te organiseren. 

3. Communicatie 

a. Oproep voor een holebi- en transgendervriendelijk beleid (holebi spirit). 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de al dan niet overeengekomen acties vanuit 
het gesprek tussen enerzijds de schepen van diversiteit en de communicatieambtenaar en anderzijds Johan 
Eeckhoudt van Holebi Spirit ( vond plaats op 6 maart 2019) : 

a) Akkoord met uithangen van de regenboogvlag ( 2 weken in mei en in oktober). 

b) Akkoord om A4-affiches te bestellen en die uit te hangen in gemeentehuis, Brughuizen, bib, sporthal, BOC 
Klein-Rusland, en CC De Brug. 

c) Akkoord om op de gemeentelijke website een nieuwsbericht te plaatsen in mei rond het bestaan van 
Holebi Spirit en Cavaria en hun websites. 

d) Akkoord dat Holebi Spirit een infostand organiseert ter gelegenheid van een sportmanifestatie (zij nemen 
hiertoe zelf contact met de sportdienst), en dat in de bib een tentoonstelling rond hun thematiek georgani-
seerd wordt ( zijn nemen hiertoe contact met de bibliothecaris). 

e) Niet akkoord om een jaarlijkse bijdrage aan Holebi Spirit te voorzien per inwoner.  

f) Akkoord dat Holebi Spirit met de bibliothecaris afstemt dat er geïnvesteerd wordt in boeken en/of tijd-
schriften met een holebi- en transgenderthema. 

g) Akkoord dat de gemeente bewust omgaat met beeldmateriaal in haar communicatie. 

h) Akkoord dat Holebi Spirit de Zelzaatse scholen ( behalve de gemeentescholen) contacteert om afspraken te 
maken rond educatieve pakketten. 

i) Akkoord dat Holebi Spirit op middellange termijn uitkijkt naar een spreker  en een voorstel formuleert aan 
schepen Steven De Vuyst rondom de praktische organisatie (geen financiering van een spreker door de ge-
meente). 

b. vraag voor ondersteuning campage Tournee pedale (beweging.net). 

Het college van burgemeester en schepenen ondersteunt de campagne Tournée Pédale, en laat het (kosten-
loos) flyeren op 8 april toe, en wenst promotie voor de campagne op de gemeentelijke website te plaatsen. 

c. prestaties jobstudent (egov) in het kader van nieuwe telefooncentrale. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de offerte van eGov (ICT provincie Oost-Vlaan-
deren) voor de prestatie van 5 dagen door een jobstudent voor de inrichting/organisatie van de nieuwe tele-
fooncentrale. 

d. vraag voor ondersteuning aanwervingscampage brandweerzone centrum. 

Het college van burgemeester en schepenen ondersteunt de wervingscampagne van de Brandweerzone Cen-
trum, en gaat akkoord met: 



a) de mogelijkheid om tijdens een evenement met een stand te staan, die bemand is met echte vrijwillige 
brandweerlui, om promotie te mogen maken. 

b) het publiceren van een artikel in het reclameblad van 5 juni, waarbij een vrijwilliger uit de gemeente in de 
kijker wordt. 

c) het verspreiden van een 12-tal affiches in de openbare gebouwen. 

d) het publiceren van de campagne vanaf 4 mei op de gemeentelijke website. 

e) het verspreiden van flyers onder nieuwe inwoners op een eventuele info-avond voor nieuwe inwoners. 

4. Financiele dienst:  

a. oninbaar verklaren diverse belastingen aanslagjaren 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019. 

Vermelde belastingen worden oninbaar verklaard. 

b. algemene gemeentebelasting op de verspreiding van niet geadresseerde drukwerken en daarmee gelijkge-
stelde producten aanslagjaar 2018 - bezwaarschrift ingediend door XXX. 

Het college van burgemeester en schepenen volgt de beoordeling van de dienst. Verzoeker zal op de hoogte 
worden gebracht dat het bezwaarschrift niet aanvaard wordt en dat het bedrag van 63,24 euro verschuldigd 
blijft. Afschrift van deze belasting zal aan bezwaarindiener worden betekend. 

c. algemene belasting op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden aanslagjaar 
2018- bezwaarschrift ingediend door XXX. 

Het college van burgemeester en schepenen volgt de beoordeling van de dienst. Verzoeker zal op de hoogte 
worden gebracht dat het bezwaarschrift niet aanvaard wordt en dat de aanslagen behouden blijven. Afschrift 
van deze belasting zal aan bezwaarindiener worden betekend. 

d. vaststelling en uitvoerbaar verklaring kohier bestuurlijke aanhoudingen maart 2019. 

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

e. vaststelling en uitvoerbaar verklaring kohier belasting op ongeschikte en onbewoonbare woongelegenheden 
aanslagjaar 2018 deel 2.  

Het volgende kohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard: Algemene gemeentebelasting op ongeschikte 
en onbewoonbare woongelegenheden aanslagjaar 2018 deel 2 – voor een bedrag van 1.583,00 euro en 1 arti-
kel. 

5. Technische dienst:  

a. buurtcomite Wittouck – aanvraag om subsidiëring als erkend feestcomite – categorie c. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor het vrijgeven van een budget van €750 
voor buurtcomité Wittouck voor hun werkjaar 2019. 

b. aanvraag tot toelating herbeklinkeren deel voetpad ter hoogte van oprit XXX door bewoner. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de uitvoering van deze werken op voorwaarde 
dat eenzelfde soort klinkers worden gebruikt dan deze die reeds op de openbare weg liggen. De technische 
dienst krijgt opdracht om dit achteraf te controleren. 

c. ontwerp openbare verlichting verkaveling XXX. 

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan het ontwerp op voorwaarde dat er LED-
verlichting wordt geplaatst. Deze beslissing wordt aan de aanvrager gecommuniceerd. 

d. verlenging overeenkomst NMBS fietspad Warande en Warandepark. 

Het college van burgemeester en schepenen vindt de voorgestelde termijn veel te kort en gaat bijgevolg niet 
akkoord met de voorgestelde verlenging van 2 jaar. De verdere afhandeling van dit dossier met betrekking tot 
het bovenlokaal fietsroutenetwerk en gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt opgevolgd door de dienst 
vergunningen. Het college van burgemeester en schepenen geeft de opdracht aan de dienst vergunningen om 
een gesprek te organiseren met de NMBS om de doelstelling van de NMBS uit te klaren en de verlengtermijn 
van de overeenkomst te hernegotiëren (waarbij het college van burgemeester en schepenen een verlengperi-
ode van 6 jaar vooropstelt). 

6. Onderwijs: 
a. aanvraag vergoeding vrijwilligers XXX en XXX.  

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord XXX en XXX worden aangesteld als bezoldigd vrijwil-
liger voor de Gemeentelijke Basisschool De Krekel, met ingang van 1 januari 2019. 

b. terugbetaling aankoop zandbakzeilen Het Krekeltje aan lid oudercomité. 

Het college beslist bespreking van dit punt uit te stellen. 



7. Mobiliteit: 

a. aanvraag tot het bekomen van een toelating uitzonderlijk vervoer door FERO Wegsignalisatie NV voor de peri-
ode 01 april 2019 tot en met 30 april 2019 (ter vervanging van 01 maart 2019 tot en met 31 maart 2019). 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een (nieuwe) toelating aan Fero Wegsignalisatie NV (dhr. 
David Tack) om gedurende de periode periode VAN 01 APRIL 2019 TOT EN MET 30 APRIL 2019 een uitzonder-
lijke vervoer zoals aangevraagd en hiervoor omschreven uit te voeren langs het traject R4-west en R4-oost, 
mits het naleven van volgende voorwaarden: 

- Het uitzonderlijk vervoer wordt georganiseerd conform de regels van de geldende wetgeving; 

- In het geval alsnog verkeersignalisatie dient te worden verwijderd: 

• De aanpassingswerken worden door de aanvrager of zijn aannemer uitgevoerd. De te verwijderen perma-
nente verkeersborden worden ogenblikkelijk vervangen door gelijkwaardige tijdelijke verkeersborden die net 
voor de passage worden neergelegd en direct erna terug worden recht geplaatst; 

• De aanvrager neemt alle voorzorgen zodat de signalisatie ten alle tijde conform de voorschriften is, duide-
lijk zichtbaar is en dat deze geen schade kan berokkenen aan derden bij bepaalde weersomstandigheden; 

• De aanpassingswerken worden maximaal één week voor het vervoer uitgevoerd; 

• De infrastructuur wordt binnen de week na het vervoer terug in zijn oorspronkelijke staat hersteld; 

- Het uitzonderlijk vervoer gebeurt tijdens de nacht om de impact op het verkeer tot een minimum te herlei-
den; 

- Het vervoer dient begeleid door een professionele firma; 

- De exacte datum waarop het vervoer effectief zal doorgaan wordt tijdig, in voorkomend geval voor dat de 
aanpassing van de infrastructuur gebeurt, gemeld per email op het mailadres burgemeester@zelzate.be. 

b. aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer – aanpassing ingevolge vijf mindervalidenparkeer-
plaatsen. 

Er wordt toestemming gegeven tot het plaatsen van vijf mindervalidenparkeerplaatsen. 

8. Milieu:  

a. goedkeuren afwijking geluidsnorm tot 95 db(a)laeq,15min aangevraagd door Sint-Laurensscholen secundair 
onderwijs Zelzate, Patronagestraat 51 te 9060 Zelzate voor het evenement “Bal van Sint-Laurens” in CC De Brug 
op 30 maart 2019 - ag2019.75. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan Sint-Laurensscholen Secundair Onderwijs Zelzate, 
Wim Saverwyns, Patronagestraat 51 te 9060 Zelzate een afwijking toe te staan zodat de geluidsnorm kan over-
schreden worden met een maximum van 95 dB(A)LAeq,15min op 30 maart 2019 op het evenement “Bal van 
Sint-Laurens”  in CC De Brug, Assenedesteenweg 117 te 9060 Zelzate. 

b. groepsaankoop zonnepanelen. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de bekendmaking door de milieudienst en com-
municatiedienst van de campagne 2019 voor de groepsaankoop van zonnepanelen. Het college van burge-
meester en schepenen toont interesse om een infosessie voor de inschrijvers op de groepsaankoop te organi-
seren en dient hiervoor een kandidatuur als inrichtende gemeente in. 

c. opheffen collegebeslissing d.d. 7 maart 2019 en goedkeuren nieuwe locatie ondergrondse glasbol op plein na-
bij Duivenlaan. 

Het college van burgemeester en schepenen heft de collegebeslissing d.d. 7 maart 2019 op: op het Groenplein 
komt geen ondergrondse glascontainer. Het college van burgemeester en schepenen is akkoord met IDM om 
de ondergrondse glascontainer te plaatsen op de voorgestelde inplanting op het plein nabij de Duivenlaan. 

d. belastingstarief grof vuil – principiële goedkeuring. 

Het college beslist bespreking van dit punt uit te stellen. 

9. Communicatieplan coalitieakkoord. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de organisatie van het voorgestelde intern communica-
tieplan en geeft de opdracht aan de algemeen - en financieel directeur om dit plan verder te organiseren. 

10. Personeel:  

a. Overgangsmaatregelen: wnd. diensthoofd patrimonium, sportfunctionaris, grafmaker. 

Het college beslist tot drie openverklaringen via aanwerving voor vermelde functies. De waarnemingstoelage 
van de drie huidige functionarissen wordt stopgezet op 1 april 2019. 

b. Bespreking vraag tot studentenarbeid in diverse diensten. 



Het college beslist bespreking van dit punt uit te stellen. 

11. Goedkeuring notulen college d.d. 21 maart 2019. 

De notulen worden goedgekeurd. 

12. Bevolking: aanvraag tot niet mededeelbaar adres. 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming om de informatie betreffende “niet mededeelbaar-
heid adres” op te nemen in het dossier van betrokkene. 

13. Technische dienst:  

a. aanleg publieke ruimte Groenstraat – goedkeuring vorderingsstaten 4. 

Goedkeuring wordt verleend aan de vorderingsstaat 4 van Tavernier bvba, Bruisbeke 81 te 9520 Sint-Lievens-
Houtem voor de opdracht “Aanleg publieke ruimte Groenstraat”, voor een bedrag van € 949,92. 

b. project 2019/610 – aankoop van 500kg brasem - goedkeuring gunning en lastvoorwaarden. 

Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor de opdracht “Aankoop van 500kg brasem”, opgesteld door de 
technische dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in 
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 1.239,67 excl. btw of € 
1.500,00 incl. btw. 

14. ICT: Aankoop vijf laptops en toebehoren - principebeslissing. 

Het college verleent haar principiële goedkeuring aan de raming voor de opdracht “Aankoop laptops met toebehoren”. 
De raming bedraagt € 5771,6 excl. btw of € 6983,64 incl. 21% btw. 

15. toegevoegd punt: vraag van raadslid Marleen Maenhout tijdens gemeenteraad d.d. 25 maart 2019 tot toevoegen beslui-
ten aan notulen college 14 februari 2019. 

Het college beslist om op de vraag van mevrouw Maenhout in te gaan en geeft de opdracht tot het aanpassen van ver-
melde notulen van het college. 

16. toegevoegd punt: klacht ABB 20190220 i.v.m. omzetting contract bepaalde duur naar onbepaalde duur voor medewer-
ker bib XXX  - reactie op brief ABB m.b.t. ‘beslissing van het college van burgemeester en schepenen over de aanstelling 
van  een personeelslid – weigering visum financieel directeur – overruling door het college van burgemeester en sche-
penen. 

Het college beslist bespreking van dit punt uit te stellen. 

17. toegevoegd punt: personeel: sportdienst: openstelling van een deeltijdse (30.4/38) betrekking als technisch beambte 
schoonmaak - niveau e1-e3 met een vervangingscontract voor de duur van de afwezigheid van XXX. 

Het college beslist bespreking van dit punt uit te stellen. 

18. toegevoegd punt: afspraak ontwikkelaar KMO-units Suikerkaai 84. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist een nieuwe datum in te plannen om de aanvragers uit te nodigen 
gezien de afspraak op 16 mei niet kan doorgaan.  

19. toegevoegd punt: project 2019/608 – aankoop van 40m³ potgrond - goedkeuring gunning en lastvoorwaarden. 

Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor de opdracht “Aankoop van 40m³ potgrond”. De raming bedraagt € 
2.479,34 excl. btw of € 3.000,00 incl. 21% btw. 

20. toegevoegd punt: project 2019/607 – aankoop van 4.500 geraniums - goedkeuring gunning en lastvoorwaarden. 

Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor de opdracht “Aankoop van 4.500 geraniums”. De raming bedraagt € 
3.305,78 excl. btw of € 4.000,00 incl. btw. 

21. toegevoegd punt: TMVZ Groenstraat. 

Het college van burgemeester en schepenen organiseert een politiek overleg met XXX op donderdag 18 april om 19u of 
zaterdag 27 april om 13u. XXX, voorzitter van de Turkse Multiculturele vereniging Zelzate, wordt uitgenodigd op 20 mei 
om 16u. Beide gesprekken worden gepland in de raadzaal van het gemeentehuis.   

22. O/2018/167 – nv Deme – geïntegreerde afwerking en natuurrealisatie van Callemansputte en Terranova – advies. 

Het college verleent voorwaardelijk gunstig advies. 

23. O/2018/167 – nv Deme – geïntegreerde afwerking en natuurrealisatie van Callemansputte en Terranova – aanwezigheid 
GOVC 

Het college verleent een voorwaardelijke vergunning. 

24. O/2019/201 – Dhollander Micheline Adrienne – aanbrengen van gevelbekleing – Havenlaan 49. 

Het college verleent een voorwaardelijke vergunning. 

25. O/2019/157 –De Buck Angelo – verkaveling van 3 loten -  Wachtebekestraat 9-15 



Het college verleent een voorwaardelijke vergunning. 

26. O/2019/169 – Smet Aannemingen – tussentijdse opslagplaats. 

Het college verleent een voorwaardelijke vergunning. 

27. O/2018/126 – Cvba wonen – bouwen  van 27 appartementen – Rusthuislaan 27. 

Het college verleent een voorwaardelijke vergunning. 

28. O/2019/170 – Roznowski Stanislow – opsplitsen handelswoning in 2 afzonderlijke entiteiten. 

Het college verleent een voorwaardelijke vergunning. 

29. O/2019/180 – Sinanovic Fazila – verbouwen woning – Groenstraat 8. 

Het college verleent een voorwaardelijke vergunning. 

30. O/2019/200 – Bart Goossens – Chapel Wendy – verbouwen ééngezinswoning -Verbroederingslaan 17. 

Het college verleent een voorwaardelijke vergunning. 

PUNT II BETALINGSBEVELEN 
1. Goedkeuring betaallijsten nrs. 2019/32, 2019/33, 2019/34, 2019/35. 

De betaallijsten worden goedgekeurd. 

PUNT III KENNISGEVINGEN 

1. Wekelijks terugkerend overzicht werken technische dienst: 

a. Uitgevoerde werken. 

b. Niet uitgevoerde werken. 

2. E-mail d.d. 12 maart 2019 van Petra Desmedt, Personeel lokale besturen, Vlaamse Overheid, Agentschap Binnenlands 
Bestuur betreffende Zelzate: Wendy Mattelé. 

3. Brief d.d. 12 maart 2019 van Zwarte Sluispolder betreffende Aanduiden burgemeester als lid van het bestuur. 

4. Brief d.d. 19 maart 2019 van vzw Bond van Trein, tram en busgebruikers betreffende Advies en ondersteuning in Ver-
voerregioraad. 

5. Brief d.d. 14 maart 2019 van North Sea Port betreffende Position Paper – prioriteiten voor de Europese Verkiezingen 
2019. 

6. E-mail d.d. 14 maart 2019 van Veronique Verstraeten van Veneco betreffende Definitieve statuten. 

 

 

 

Hierop wordt de vergadering gesloten. 

 

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


