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PUNT I     BESLISSINGEN  

1. Gemeentelijke Holding NV in Vereffening – Algemene Vergadering dd. 26 juni 2019 – Aanduiding afvaardiging. 

Het college beslist om geen afvaardiging te sturen. 

2. Ethias: Algemene Jaarvergadering en dag van de collectiviteiten op donderdag  13 juni 2019 - aanduiden vertegenwoor-
diger. 

Het college duidt XXX aan als vertegenwoordiger voor de gemeente. 

3. Technische dienst:  

a. aanvraag toelating uitbreiden terras café Ambiance d.d. maandag 10 juni 2019 ter gelegenheid van Zelzaats we-
reldkampioenschap sjakossen smijten. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan XXX van café Ambiance om op maandag 10 
juni zijn terras uit te breiden bij mooi weer wegens het plaatsvinden van het evenement “Zelzaats Wereldkampi-
oenschap Sjakossen smijten”. 

b. aanvraag subsidie voor evenementen VEM-pleintje: aanvraag voor subsidie ter ondersteuning van organisatie Au-
gustuskermis 2018 en 2019. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor het vrijgeven van een budget van 2 x €1.000 
voor jaarlijkse subsidie voor evenementen aan de organisatoren van de Augustuskermis 2018 en 2019. 

c. Verbouwingen bovenverdieping gemeentehuis: akkoord tot stellen vraag tot toestemming verbouwingen aan cel 
onroerend erfgoed. 

Het college beslist bespreking van dit punt uit te stellen omdat eerst moet worden nagegaan wat de mogelijke ge-
volgen van deze adviesvraag zouden zijn. Schepen Isabel Dellaert vraagt dit na bij de erfgoedcel van Comeet. 

4. Gemeentelijk Feestcomité: samenstelling dagelijks bestuur. 

Het dagelijks bestuur van de feestcommissie wordt als volgt samengesteld:  

• de voorzitter: Lucien Van De Velde  

• de ondervoorzitter: Bart De Zutter 

• de secretaris: Kelly Schenkels  

• de schatbewaarder: Franky Herremans  

• de burgemeester: Brent Meuleman 

• de schepen van feestelijkheden: Steven De Vuyst 

5. Stedenbouw: Assenedesteenweg 200: stabiliteitsgarantie. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat het attest van architect Johan Bral de stabiliteit van de woning 
voldoende garandeert. De eigenaar wordt in kennis gesteld van de beslissing.  

De omgevingsvergunning d.d. 22 november 2018 is bijgevolg definitief. Het huisnummer wordt uit het CRAB (centraal 
referentieadressenbestand) en het bevolkingsregister geschrapt. 

6. Milieu:  

a. Dierenwelzijn: geluidsarm vuurwerk. 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt om het GAS-reglement aan te passen, zodat bij de uitzonderin-
gen een bijkomend puntje komt: ‘Er kan enkel toelating gegeven worden om geluidsarm vuurwerk te gebruiken.’ 

Uitzonderingen: 

- Vuurwerk kan worden afgestoken op het eigen privaat domein in de oudejaarsnacht tussen 23 u en 01 u.  



- Vuurwerk kan worden afgestoken op het openbaar domein mits toestemming van het gemeentebestuur 
en voor zover: 

• dit minstens 1 maand vooraf en schriftelijk wordt aangevraagd; 

• flankerende maatregelen i.v.m. de brandveiligheid worden getroffen; 

• een gunstig advies werd afgeleverd door de brandweer. 

- Er kan enkel toelating gegeven worden om geluidsarm vuurwerk te gebruiken 

Zolang voorgestelde aanpassingen aan het GAS-reglement nog niet zijn gebeurd, wordt bij de aanvraag volgens het 
GAS-reglement enkel toestemming gegeven om geluidsarm vuurwerk te gebruiken. 

Er worden sowieso geen voetzoekers en carbuurkanonnen toegestaan. 

Er wordt reeds ruchtbaarheid geven aan het voorstel om enkel geluidsarm vuurwerk toe te staan via het reclame-
blad en de website en door vermelding op de vergadering van het Feestcomité. 

Het vuurwerk dat afgestoken wordt in opdracht van de gemeente Zelzate is sowieso geluidsarm. 

b. Vraag tot toestemming gebruik van pesticiden op sportveld. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord dat Koninklijke Voetbalvereniging Zelzate (KVV) een af-
wijking aan de Vlaamse Milieumaatschappij voor het pesticidengebruik op de sportvelden aan de Verbroederings-
laan vraagt omdat alternatieven onevenredig hoge kosten met zich meebrengen.  De aanvrager is KVV Zelzate. 

KVV behandelt, voor zover noodzakelijk, de voetbalterreinen aan de Verbroederingslaan met Bofix. De datum, 
exacte locatie en gebruikte hoeveelheid worden doorgegeven aan de milieudienst. 

Het initiatief om een afwijking aan te vragen dient te komen van KVV Zelzate. 

Het college vraagt om een voorstel uit te werken met het oog op een milieuvriendelijke oplossing in de toekomst. 

c. Deelname Duurzame gemeente SDG’s en aanduiden milieuraad als lokale held. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het ontwerp van de bijsluiter die zal toegevoegd worden bij het 
aanslagbiljet DIFTAR 1e semester 2019 goed. 

d. Bijsluiter Diftar 1e semester 2019. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om deel te nemen aan de campagneweek van VVSG en duidt 
de milieuraad aan als lokale/duurzame helden. 

Er komt een artikel in het reclameblad en op de website. De SDG-vlag zal tijdens de campagneweek uitgehangen 
worden aan het gemeentehuis. 

7. Financiële dienst:  

a. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier belasting op drijfkracht aanslagjaar 2019 deel 2. 

Het kohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard. 

b. Viseren en uitvoerbaar verklaren niet-fiscale schuldvorderingen bibliotheek. 

De niet-fiscale schuldvorderingen worden uitvoerbaar verklaard.  

c. Aanpassing algemene belasting op het vervoer van personen met een politievoertuig – principebeslissing. 

Het college beslist dit punt uit te stellen. 

8. Communicatie: 

a. informatiecampagne Bofas ( bodemsaneringsfonds tankstations). 

Het college van burgemeester en schepenen onderkent het belang van de informatiecampagne van BOFAS, en 
geeft opdracht aan de communicatiedienst om de bezorgde documentatie te verspreiden, alsook om een aankon-
diging van de saneringsmogelijkheden te publiceren op de gemeentelijke website. 

b. vraag van Oxfam om een bijdrage te leveren voor de slachtoffers van de cyclonen in Mozambique, Malawi en Zim-
babwe. 

Het college beslist geen bijdrage te storten gezien er geen link is met Zelzate.  

9. Verlenging van de huur van de tijdelijke geluidsinstallatie voor de opnames van de gemeente – en OCMW-raden. 

De huur van de tijdelijke geluidsinstallatie wordt verlengd. 

10. Afwezigheid financieel directeur: aanstellen consultant ter coaching financiële dienst. 

De consultant wordt aangesteld. 

11. Sport: Eurohal: aanpassing tarieven sportcomplex Eurohal – jaarlijkse indexering. 



De jaarlijkse indexering van de tarieven wordt goedgekeurd. 

12. Evenementen: Zelzaats WK Sjakossensmijten d.d. 10 juni 2019: 

a. Goedkeuring organisatie evenement. 

De organisatie van het evenement wordt goedgekeurd. 

b. Goedkeuring tijdelijk politiereglement. 

Het tijdelijk politiereglement wordt goedgekeurd. 

c. Goedkeuring vraag tot afwijking tarifering huur materiaal. 

De afwijking van tarifering huur materiaal wordt goedgekeurd. 

13. Lokale economie:  

a. Verlenging en aanpassing concessie broodjeszaak Petra. 

De verlenging en aanpassing concessie broodjeszaak Petra wordt goedgekeurd. 

b. Open terras F. Wittoucklaan 17. 

Deze beslissing wordt uitgesteld. 

c. Open terras Groenplein 4. 

Deze beslissing wordt uitgesteld. 

d. Open terras Grote Markt 68. 

Deze beslissing wordt uitgesteld. 

e. Aanvraag vergunning voor de exploitatie van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. 

De vergunning wordt goedgekeurd. 

14. Onderwijs : Tijdelijke aanstelling XXX in vervanging van XXX. 

15. Personeelsdienst:  

a. Aanstelling van een contractueel deeltijds administratief medewerker bibliotheek – openverklaring + aanstelling 
vanuit de wervingsreserve. 

Deze beslissing wordt uitgesteld. 

b. Aanwerving van een voltijdse contractuele functie van sportfunctionaris (niveau B1-B3): aanstellen van assessment 
center (nog geen offerte ontvangen). 

Deze beslissing wordt uitgesteld. 

16. Dienst bevolking: 

a. Ambtelijke schrappingen. 

De ambtelijke schrappingen worden goedgekeurd. 

b. Voorlopige inschrijvingen. 

De voorlopige inschrijvingen worden goedgekeurd. 

c. Nummering Koning Albertlaan. 

Deze beslissing wordt uitgesteld. 

d. Nummering Schwarzenbeklaan. 

De nummering wordt goedgekeurd. 

17. Goedkeuring notulen college d.d. 23 mei 2019 en 31 mei 2019. 

De notulen van 23 mei 2019 worden niet goedgekeurd, deze van 31 mei 2019 worden wel goedgekeurd. 

18. Toegevoegd punt: Toer de Frans. 
a.goedkeuring evenement. 
De organisatie van het evenement Toer de Frans d.d. 22 tot 23 juni 2019 wordt goedgekeurd. 
b.toelating bewegwijzering. 
De bewegwijzering voor het evenement wordt toegelaten. 



18.a.O 2019 240 Bemaling Kasteelstraat 68a. 

Er wordt akte genomen van de melding ingediend door Vermeire Wim, Kasteelstraat 68A, 9060 Zelzate en De Backer putbo-
ringen, Kruisstraat 57B, 9930 Lievegem voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtings-
nummer 20190522-0099, zijnde bemaling voor het verplaatsen van een regenput en het graven van een zwembad, gelegen 
te Kasteelstraat 68A, 9060 Zelzate, kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie D,  0053 D. 

18.b.2017.215 Advies definitieve verlening milieuvergunning na proeftermijn voor Scholengroep 23. 

Het college van burgemeester en schepenen adviseert aangaande de milieuvergunningsaanvraag van Scholengroep Zelzate 
voorwaardelijk gunstig. 

PUNT III BETALINGSBEVELEN 

19.Goedkeuring betalingsbevelen lijst nrs. 2019/57, 2019/58, 2019/59, 2019/60. 

De betalingsbevelen worden goedgekeurd. 

PUNT IV KENNISGEVINGEN 

1. Verslag VervoerRegioRaad d.d. 14 mei 2019. 

2. Verslag partnermeeting Oost-Vlaams Kerngebied d.d. 20 mei 2019. 

3. Omzendbrief KB/ABB 2019/3 over de transacties van onroerende goederen door lokale en provinciale besturen en door 
besturen van de erkende erediensten. 

4. Omzendbrief KB/ABB 2019/4 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen 
volgens de beheers en beleidscyclus. 

5. Brief d.d. 21 mei 2019 van Federale Overheidsdienst Financiën betreffende Gemeentefiscaliteit: voorschottensysteem: 
afrekening 2019. 

6. Brief d.d. 29 mei 2019 van Agentschap Wonen-Vlaanderen betreffende beroep in kader van art. 16 van de Vlaamse 
Wooncode voor de woning(en) Grote Markt 26/0201 te 9060 Zelzate. 

7. Brief d.d. 28 mei 2019 van Bond Beter Leefmilieu betreffende Meerjarenplan met pit: wij helpen u met plezier. 

8. Brief d.d. 3 juni 2019 van b-post betreffende activiteitenverslag 2018. 

9. Uitnodiging: Venecolloquium d.d. 20 juni 2019. 

 

 

 

 

Hierop wordt de vergadering gesloten. 

 

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


	18. Toegevoegd punt: Toer de Frans.

