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PUNT I     BESLISSINGEN  

1. Agenda gemeenteraad d.d. 24 juni 2019. 

De agenda van de gemeenteraad wordt goedgekeurd met opmerkingen. 

2. Milieu:  

a. Opmaak energieprestatiecertificaten voor drie openbare gebouwen gemeente. 

De opdracht tot opmaak van de drie EPC’s wordt gegund aan Cadans Energie, Reibroekstraat 175, 9940 Evergem 
tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 1200,00 incl. 21 % BTW. 

b. Subsidie afvalarme evenementen. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist gevraagde subsidiebedragen uit te betalen onder artikelnum-
mer 030999 6493000 van 2019. Aan de financiële dienst zal opdracht worden gegeven om tot uitbetaling over te 
gaan. 

c. Publieke inspraak over het plan-MER voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027: advies waterbeleid. 

 Er zijn geen opmerkingen op de waterbeleidsnota, het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbe-
heerplannen 2020-2027 of de kennisgevingsnota plan-MER stroomgebiedbeheerplannen. 

3. Onderwijs: aankoop van zorgmappen van Taal- en Wiskanjers. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de aankoop van de Taal – en Wiskanjers zorgmappen. De 
raming bedraagt € 3274,40 incl. 21% btw. 

4. Mobiliteit: Grote Markt en Groenplein - diverse verkeersmaatregelen om het wildparkeren tegen te gaan en fietsers een 
groter veiligheidsgevoel te geven. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met: 

- stilstaan op de zone laden-en-lossen op de Grote Markt te reserveren voor leveranciers aan de winkels en de 
horeca zonder tijdsvenster; 

- in beide wandelpaden langs de kerk Sint-Laurens het parkeerverbod uniform aan te duiden zowel links als 
rechts van de kerk vanaf de hoek; 

- fietsstraten in te voeren op de Grote Markt en op het Groenplein. 

De gemeenteraad zal worden gevraagd om deze beslissing en maatregelen op te nemen in het aanvullend reglement op 
de politie over het wegverkeer onder de bestaande artikels 6.3.1 - 6.3.2, respectievelijk een nieuw artikel 6.1.18 en een 
nieuwe afdeling 11 ‘Fietsstraten’ artikel 18. De mobiliteitsambtenaar krijgt opdracht om deze aanpassing voor te berei-
den voor de gemeenteraad. 

5. Cultuur: aanvraag uitbetaling werkingstoelage 2019 gemeentelijke culturele raad. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de uitbetaling van 16.695.90 euro werkingsmiddelen aan 
de gemeentelijke culturele raad, deze uitgave wordt geboekt op exploitatiebudget met artikelnummer 
6493000/070900. 

6. Bibliotheek: 

a. Regiobib MeetjesLand samenaankoop collectie 2020-2022. 

Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de bestekken betreffende de aankoop en levering van 
stripverhalen, boeken en audiovisuele materialen voor kinderen en volwassenen aan de bibliotheken van Aalter, 
Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Lievegem, Maldegem, Sint-Laureins, Wachtebeke en Zelzate voor de periode 1 
januari 2020 tot 31 december 2022. 

b. Tentoonstellingsreglement. 



het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met het tentoonstellingsreglement van de 
openbare bibliotheek Zelzate. Het reglement wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. 

c. Beheersorgaan wijziging organiek reglement. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met volgende aanpassing aan het organiek 
reglement:  

Artikel 5 van het organiek reglement van het beheerorgaan van de openbare bibliotheek Zelzate van 27 juni 2013 
wordt opgeheven en vervangen door wat volgt:  

Artikel 5. 

§1. Het beheersorgaan bestaat enerzijds uit afgevaardigden van de inrichtende overheid, volgens het principe van 
evenredige vertegenwoordiging (systeem D’Hondt), en anderzijds uit vertegenwoordigers van gebruikers en filosofi-
sche en ideologische strekkingen. 

§2. De berekening van het aantal afgevaardigden per politieke fractie gebeurt op basis van het aantal leden dat elke 
politieke fractie telde op het ogenblik van de installatievergadering van de gemeenteraad.  

§3. De gemeenteraad bepaalt de criteria waaraan de afgevaardigden van gebruikers en filosofische en ideologische 
strekkingen moeten beantwoorden en de manier waarop kandidaturen ingediend worden : de kandidaturen voor 
de afgevaardigden van de filosofische en ideologische strekkingen worden ingezameld door de cultuurraad, voor de 
afgevaardigden van de gebruikers wordt er een open oproep gelanceerd. Deze kandidaturen dienen gericht te wor-
den aan het College van Burgemeester en Schepenen. 

§4. De leden van het beheersorgaan worden benoemd door de gemeenteraad. Elk lid van het beheersorgaan heeft 
één stem. 

§5 Het beheersorgaan bestaat uit 16 stemgerechtigde leden (waarvan de helft afgevaardigd wordt door de politieke 
partijen, 5 leden worden voorgedragen door de Cultuurraad en 3 leden uit open oproep). 

§6 Worden aan het beheersorgaan toegevoegd als leden met raadgevende stem (niet-stemgerechtigd):  

- de bevoegde schepen  

- één vertegenwoordiger per fractie die ten gevolge van de toepassing van het systeem D’Hondt niet verte-
genwoordigt is in het beheersorgaan, met een maximum van 3 vertegenwoordigers  

Deze beslissing dient tijdens de eerstvolgende gemeenteraad te worden bekrachtigd. 

d. Vraag van het beheersorgaan om het beeld van kunstenaar Frans Wuytack te verplaatsen. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat in op de vraag van het beheerorgaan van de openbare bibliotheek 
Zelzate en geeft opdracht aan de gemeentelijke technische dienst om tegen 30 september 2019 het beeld van Frans 
Wuytack naar een meer prominente plaats in de voortuin van de bibliotheek te verplaatsen, om ook de sokkel te 
verhogen en energiezuinige LED-verlichting aan te brengen. 

7. Communicatie: aanvraag tot financiële bijdrage van Tanderuis vzw. 

Het college beslist deze beslissing uit te stellen en geeft de opdracht aan de algemeen directeur om een vergadering 
tussen vzw Tanderuis en de schepen voor sociale zaken alsook de schepen voor onderwijs te beleggen. 

8. Jeugd: ESF-project 457 Outreach en activering van kwetsbare jongeren i.s.m. Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen en 
Uit De Marge: vraag naar cofinanciering door de gemeente Zelzate. 

Het college van burgemeester en schepenen verleent haar goedkeuring aan het instappen in ESF-project 457 outreach 
en activering van kwetsbare jongeren in samenwerking met Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen. 

9. Personeelsdienst: verlenging tijdelijke aanstelling voltijds (38/38) technisch beambte met logistiek allround takenpakket 
- niveau E1-E3 – XXX. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de aanstelling van XXX als voltijds (38/38) logistiek technisch 
beambte niveau E1-E3 te verlengen met 6 maanden voor de periode van 25 juni 2019 tot en met 24 december 2019. 

10. Technische dienst: vraag van een bewoner om de toegangspoort (oude ingang) aan het kerkhof in het weekend ook te 
openen. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat niet akkoord met de aanvraag gezien het reglement nageleefd moet 
worden en dit ook om veiligheidsredenen. Er wordt voorgesteld door het college om in de toekomst de poort te voor-
zien van een automatische sluiting. 

11. Evenementen: Aanvraag van UNIZO Zelzate tot organiseren van het evenement “Zelzate creatief en Zelzate proeft” op 
zaterdag 15 en zondag 16 juni 2019 

a. goedkeuren evenement. 

Aan UNIZO Zelzate wordt toestemming gegeven om op de Grote Markt op zaterdag 15 juni 2019 een “creatieve 
markt” en op zondag 16 juni 2019 “Zelzate Proeft” te organiseren.   



b. goedkeuren tijdelijk politiereglement. 

Een stilstaand en parkeerverbod zal worden ingevoerd in de volgende zone: 

- Grote Markt (deel ‘vleesmarkt’) op de parkeerhaven bezijdens de rijweg rechtover de woning huisnummer 84 
(wassalon) (twee parkeerplaatsen) 

vanaf woensdag 12 juni 2019 vanaf 07:00u tot en met zondag 16 juni 2019 om 18:00u; 

- Grote Markt (deel “vleesmarkt”) op de parkeerhavens bezijdens de rijweg rondom de graspleinen zowel langs 
de rijrichting noord als langs de rijrichting zuid  (volledig) 

vanaf zaterdag 15 juni 2019 vanaf 07:00u tot en met zondag 16 juni 2019 om 18:00u. 

c. goedkeuren aanvraag gratis materiaal. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de pagodetenten opnieuw gratis ter beschikking te stellen 
en hiervoor een afwijking op het gemeentelijk reglement toe te staan omdat het evenement ten voordele is van de 
lokale middenstand. 

12. Evenementen: Aanvraag van DHAGO TRANS om een Truck Run te organiseren op zaterdag 22 juni 2019. 

Aan Dhago Trans wordt toestemming gegeven om een “Truck Run” te organiseren op zaterdag 22 juni met een stop en 
een bbq in café De Zwarte Kat, Assendesteenweg 140 te Zelzate. 

13. Financiële dienst: Bezwaarschrift ingediend door Dhr. Schauwvliege Joren tegen de belasting op het vervoer van perso-
nen met een politievoertuig.  

Het college van burgemeester en schepenen volgt de beoordeling van de dienst niet. Het college van burgemeester en 
schepenen is van oordeel dat het niet de bedoeling van dit reglement kan zijn om burgers die om medische redenen 
dienen vervoerd te worden naar een verpleeginstelling hiervoor te belasten. Het college van burgemeester en schepe-
nen vraagt dan ook het reglement in die zin aan te passen en voor te leggen aan de gemeenteraad. Verzoeker zal op de 
hoogte worden gebracht dat het bezwaarschrift aanvaard wordt en dat de aanslag oninbaar zal worden verklaard. 

14. Dienst bevolking: 

a. Ambtelijke schrappingen. 

De ambtelijke schrappingen worden goedgekeurd. 

b. Toekennen van huisnummers in de Burgemeester Jozef Chalmetlaan. 

De huisnummering wordt goedgekeurd. 

15. Herstellen en onderhoud bestaande buderus ketel politiekantoor - goedkeuring gunning en lastvoorwaarden 

Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor de opdracht “Herstellen en onderhoud bestaande buderus ketel poli-
tiekantoor”, opgesteld door de technische dienst. De raming bedraagt € 1.239,66 excl. btw of € 1.500,00 incl. 21% btw 
(€ 260,33 Btw medecontractant). Deze opdracht wordt gegund aan Hardenne bvba, Kruisstraat 48 te 9180 Moerbeke-
Waas, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 725,00 excl. btw of € 877,25 incl. 21% btw (€ 152,25 Btw mede-
contractant). 

16. Toegevoegd punt: personeel – afdeling vrije tijd: openstelling en aanstelling van een contractueel halftijds (19/38) admi-
nistratief medewerker bibliotheek - niveau c1-c3 voor onbepaalde duur via de lopende wervingsreserve. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist tot de openstelling en aanstelling van een contractueel halftijds 
(19/38) administratief medewerker voor de gemeentelijke openbare bibliotheek - niveau C1-C3 voor onbepaalde duur 
door beroep te doen op de lopende wervingsreserve voor deze functie. XXX wordt aangesteld als contractueel halftijds 
(19/38) administratief medewerker voor de gemeentelijke openbare bibliotheek - niveau C1-C3 voor onbepaalde duur 
met ingang van 15 juni 2019. 

17. toegevoegd punt: vraag vanwege gemeenteraadslid tot samenroepen gemeenteraadscommissie inzake project Zelzate 
Zuid. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat op het verzoek van gemeenteraadslid de heer Frank Bruggeman in om 
een gemeenteraadscommissie met als onderwerp project Zelzate Zuid samen te roepen. Deze zal plaatsvinden op 25 
juni 2019, de uitnodiging zal worden verzonden op 17 juni 2019. 

PUNT II OMGEVING 

18. 313/19 – Notaris Buysse - splitsing onroerend goed – Denderdreve 58. 

Aan de aanvrager wordt meegedeeld dat het college van burgemeester en schepenen volgende opmerking heeft over  
de verdeling van bovenvermelde gronden: Het afgesplitste deel, zijnde als lot 1 aangeduid op het plan, kan niet gebruikt 
worden als afzonderlijke landbouwbedrijfszetel. 

19. O/2019/234 – XXX – plaatsen veranda – XXX – melding. 



Bijgevolg beslist het college van burgemeester en schepenen in de zitting van 13 juni 2019 het volgende: Artikel 1. De 
melding is niet ontvankelijk. Artikel 2. De aanvrager wordt in kennis gesteld van het feit dat er geen akte kan genomen 
worden van de melding en er geen verder gevolg aan de melding wordt gegeven. 

20. O/2019/221 - XXX – bouwen vn tuinberging en carport – XXX. 

Het college levert een weigering af. 

21. O/2019/225 – XXX – bouwen terrasoverkapping – XXX. 

Het college verleent een voorwaardelijke vergunning. 

22. O/2019/228 – XXX – uitbreiden woning -  XXX 

 Het college verleent een voorwaardelijke vergunning. 

23. O/2019/203 - XXX – meergezinswoning – XXX. 

Het college levert een weigering af. 

24. O/2019/168 – XXX – uitbreiden bestaande woning – XXX. 

Het college verleent een voorwaardelijke vergunning. 

25. O/2019/177 – XXX – uitbreiden bestaande toonzaal + publiciteit. 

Het college verleent een voorwaardelijke vergunning. 

26. O/2018/41 – Verkoopbaarheidsattest voor verkaveling Kattenhoek. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat voor de uitvoering van alle uit te voeren lasten verbonden 
aan de verkavelingsvergunning O/2018/41, alle financiële verplichtingen voldaan zijn, waardoor de verkoop/vervreem-
ding van de loten uitvoerbaar wordt. 

27. Goedkeuring betalingsbevelen lijst nrs. 2019/61, 2019/62, 2019/63, 2019/64. 

De betalingsbevelen worden goedgekeurd. 

PUNT IV KENNISGEVINGEN 

1. E-mail d.d. 5 juni 2019 van Agentschap Binnenlands Bestuur betreffende Klacht omtrent de werking van de gemeente-
raadscommissie te Zelzate. 

2. IDM: verslag Raad van Bestuur d.d. 22 mei 2019. 

3. Uitnodiging tot de ZLM-tour op donderdag 20 juni 2019 van 14.15 tot 17.30 in de gemeente Borsele (NL).  

 

Hierop wordt de vergadering gesloten. 

 

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