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PUNT I     BESLISSINGEN  
1. Gemeentelijk verbroederingscomité – samenstelling dagelijks bestuur. 

Door het college van burgemeester en schepenen worden de volgende leden van het dagelijks bestuur van het gemeen-
telijke verbroederingscomité aangeduid: 
- Voorzitter: Brent Meuleman, burgemeester 
- Ondervoorzitter: Rudy Lavreau 
- Secretaris: Hilde ‘t Sestigh 
- Penningmeester: Christine Coone, stafmedewerker gemeentebestuur van Zelzate 
De voorzitter van het dagelijks bestuur is eveneens voorzitter van de raad van bestuur en van de algemene vergadering. 

2. Burgerlijke stand: begraving in urnenkelder i.p.v. urnengraf wegens vergissing: aanpassing prijs concessie. 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om voor de overledene XXX de concessie van 15 jaar toe te 
kennen voor de urnenkelder voor de kostprijs van 195,00 euro ter compensatie voor de materiële vergissing. De nabe-
staanden worden van de vergissing en van de compensatie op de hoogte gebracht. 

3. Mobiliteit: aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer – mindervaliden-parkeerplaatsen aan Albert Me-
chelincklaan 9 – Kastanjeplein rechtover 20 en gele lijnen op de hoek Westkade 32-33 hoek met Lappersfort. 
Aan de volgende woningen zal een mindervalidenparkeerplaats worden aangebracht: 
- Albert Mechelincklaan 9; 
- Kastanjeplein 20 (tweede plaats op de parkeerhaven schuinover de woning). 
Het artikel 7. “parkeerverbod over bepaalde afstanden” sub. 7.2. “over nauwkeurig bepaalde afstanden” van het aan-
vullend reglement op de politie over het wegverkeer wordt uitgebreid als volgt: 
7.2.92: Westkade 32 en 33 (beide hoeken kruispunt met Lappersfort), telkens over een afstand van 7 meter. Deze maat-
regel zal aangeduid worden door het trekken van een onderbroken gele streep. 

4. Personeel:  
a. sportdienst: aanvraag om toelating voor begeleid werken in sportcomplex Eurohal. 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan de sportdienst Zelzate om begeleid werken 
te organiseren. 

b. aanwerving voltijds contractueel sportfunctionaris voor onbepaalde duur niveau B1-B3: vaststellen kandidaten. 
Tot de selectieprocedure voor aanwerving van 1 voltijds contractueel sportfunctionaris - niveau B1-B3 voor 
onbepaalde duur met aanleg van een wervingsreserve van 1 jaar worden de vermelde kandidaten toegelaten. 

5. Technische dienst: maaien van Japanse duizendknoop te Sint-Francisdijk – door Polder van Moervaart en Zuidlede. 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de afrekening inzake onderhoudswerken aan waterlopen 
in het jaar 2018. 

6. Communicatie:  
a. vraag van Child Focus voor financiële steun. 

Het college van burgemeester en schepenen onderkent het belang van het bestaan van Child Focus en hun 
strijd tegen verdwijning en uitbuiting van minderjarigen. Echter er is in het budget geen ruimte voorzien voor 
geldelijke steun. Daarom beslist het college om Child Focus te ondersteunen op een andere manier nl. door 
vermelding van een link naar de pagina van Child Focus op de gemeentelijke website. 

b. vraag van Sense 4 Media om een filmopname over Zelzate te mogen doen voor RTL4 met investering van ge-
meente Zelzate. 
Het college van burgemeester en schepenen is om budgettaire redenen niet akkoord om een dergelijk promo-
tiefilmpje over Zelzate te laten opnemen voor uitzending op de Nederlandse TV-zender RTL4. In de komende 
budgetbesprekingen met de diensten zal bekeken worden welke items op communicatiegebied prioriteit zullen 
krijgen en hoeveel budget hiervoor kan voorzien worden. 

7. Jeugd: techniek academie voor 5e en 6e leerjaar op GBS De Krekel: principiële goedkeuring. 
Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met het opzetten van een Techniekacademie in 
Zelzate (18 september tot 11 december 2019) en zal als het ware de initiatiefnemer zijn. 

8. Tijdelijke afwezigheid financieel directeur: aanstelling consultant ter afwerking van jaarrekening 2018 van gemeente en 
OCMW (deadline jaarrekening: 7 juni 2019). 
Het college van burgemeester en schepenen verleent haar goedkeuring aan de offerte van Q&A voor het voorzien van 
een consultant op de financiële dienst voor 97,50 euro per uur (excl. BTW), met een geschatte periode van 4,5 werkda-
gen (= totaal: 3.510,00 euro excl. BTW) voor de oplevering van de jaarrekening 2018 voor de gemeente. 
 



9. Aktename burgemeestersbesluit samenstelling HOC/BOC. 
Het college beslist bespreking van dit punt uit te stellen. 

10. Goedkeuring notulen college d.d. 18 april 2019. 
De notulen van het college van 18 april 2019 worden goedgekeurd. 

11. project 2016/465 – onderhoudswerken wegen en voetpaden 2018 - verlenging 2 (onderhoudswerken wegen en voetpa-
den 2016) - goedkeuring vorderingsstaat 3 – eindstaat. 
Goedkeuring wordt verleend aan de eindstaat van Groendienst Roegiers nv, Garenhoekstraat 1 te 9960 Assenede voor 
de opdracht “Onderhoudswerken wegen en voetpaden 2018 - Verlenging 2 (Onderhoudswerken wegen en voetpaden 
2016)”, waarin het eindtotaal wordt vastgesteld op € 56.811,03 excl. btw of € 68.741,35 incl. 21% btw en waarvan nog € 
8.891,70 excl. btw of € 10.758,96 incl. 21% btw (€ 1.867,26 Btw medecontractant) moet betaald worden. 

12. project 2018/594 – investeringen park groenzones 2018 - goedkeuring vorderingsstaat 2. 
Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 2 van Groendienst Roegiers nv, Garenhoekstraat 1 te 9960 Assenede 
voor de opdracht “Investeringen park groenzones 2018” voor een bedrag van € 12.551,00 excl. btw of € 15.186,71 incl. 
21% btw (€ 2.635,71 Btw medecontractant), waardoor de werken een bedrag bereiken van € 26.298,00 excl. btw of € 
31.820,58 incl. 21% btw. 

PUNT II OMGEVING 

13. O/2019/193 - D’Hanijns Jeffrey – verbouwen woning – Denderdreve 20. 

Er wordt een voorwaardelijke omgevingsvergunning verleend. 

14. VO/2019/1079 – Erik De Block – Eikelstraat 17 – oprichten meergezinswoning met 2 units. 

Er wordt een negatief advies verleend. 

15. VO/2018/967 – Danneels – voorstel verkaveling Eikelstraat. 

Er wordt een negatief advies verleend. 

16. O/2019/202 – Van Hecke Nadia – De Mey Elia – Denderdreve 146 – slopen woning en bouwen nieuwe woning. 

Er wordt een voorwaardelijke omgevingsvergunning verleend. 

17. O/2019/190 - Jelle Van Peteghem - Brazekestraat 17 - plaatsen van isolatie en crepi  

Er wordt een voorwaardelijke omgevingsvergunning verleend. 

PUNT III BETALINGSBEVELEN 

18. Betaallijsten nrs. 2019/49, 2019/50, 2019/51 worden goedgekeurd. 

PUNT IV KENNISGEVINGEN 

1. Brief d.d. 17 april 2019 van Agentschap Wegen en Verkeer betreffende Afschrift aanvraag voor vergunning elektriciteit 
Fluvius. 

2. Uitnodiging: Voor 69e plechtigheid ter nagedachtenis van slachtoffers naziregime van Herdenkingscomité der executie-
oorden Rieme en Oostakker op 12 mei 2019 te Oostakker. 

 

 

 

Hierop wordt de vergadering gesloten. 

 

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