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PUNT I BESLISSINGEN  

1. Financiële dienst:  

a. Oninbaar verklaren diverse belastingen aanslagjaren 2009, 2016, 2017, 2018 en 2019. 

De oninbaar verklaring diverse belastingen wordt goedgekeurd. 

b. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier belasting op bedrijven aanslagjaar 2019.  

Het kohier wordt uitvoerbaar verklaard. 

2. Technische dienst:  

a. goedkeuring plaatsaanwijzing Kattekermis 2019. 

De plaatsaanwijzing wordt goedgekeurd. 

b. goedkeuring plaatsaanwijzing Augustuskermis 2019. 

De plaatsaanwijzing wordt goedgekeurd. 

c. Evenementen: annulatie huur zaal OnderdeKapel wegens overlijden: niet aanrekenen schadevergoeding uit men-
selijke overweging. 

Uit menselijke overweging wordt de annulatie van de huur van zaal Onderdekapel niet aangerekend. 

3. Personeel: 
a. Kennisname bedrag jaarlijkse rente wegens blijvende arbeidsongeschiktheid door arbeidsongeval op 2 maart 2018 

– XXX. 
Het college neemt kennis van het bedrag van de jaarlijkse rente wegens blijvende arbeidsongeschiktheid door ar-
beidsongeval. 

b. Aanstelling van jobstudenten bij de afdeling patrimonium. 
Er worden in totaal zes jobstudenten aangesteld. 

c. Aanwerving van een statutair voltijds afdelingshoofd patrimonium – niveau B4-B5: samenstelling selectiecommis-
sie. 
De samenstelling van de selectiecommissie wordt goedgekeurd. 

4. Sport:  

a. aanvraag om toelating voor het organiseren van een uitstap naar de Memorial Van Damme op vrijdag 6 september 
2019. 

De organisatie wordt goedgekeurd. 

b. aanvraag om toelating voor het inschakelen van de externe partner Amitabha tijdens het zomersportkamp 2019 – 
week 29. 

Er wordt toelating gegeven voor het inschakelen van de exeterne partner. 

c. aanvraag om toelating voor het inschakelen van de externe partner Amitabha tijdens het zomersportkamp 2019 – 
week 35. 

Er wordt toelating gegeven voor het inschakelen van de externe partner. 

d. aanvraag om toelating voor het organiseren van een uitstap in het kader van de wintersportdag naar Skidôme Ter-
neuzen tijdens het Krokussportkamp 2020. 

De organisatie wordt goedgekeurd. 

e. Organisatie Beneladies Tour in 2019: goedkeuring meerkost. 

De meerkost voor de organisatie van de Beneladies Tour in 2019 wordt goedgekeurd. 

5. Communicatie: 



a. Kalender vaste jaarlijks terugkerende evenementen en huldigingen. 

De kalender met de vaste jaarlijks terugkerende evenementen en huldigingen wordt mits wijzigingen goedgekeurd. 

b. Medewerking aan Plantjesweekend “Kom op tegen Kanker” 2019. 

De medewerking van gemeente Zelzate aan het Plantjesweekend ten voordele van Kom op tegen Kanker voor 
2019 wordt goedgekeurd. 

c. vraag tot samenwerking in week van 21 september 2019 in het kader van de Internationale Dag Van De Vrede. 

Deze beslissing wordt uitgesteld. 

d. Promotie sportieve herdenking WO II (“de vrijheid in zicht”) d.d. 10 en 14 september 2019. 

De promotie rond de sportieve herdenking WO II wordt goedgekeurd. 

6. Aanstelling schepen Luc Van Waesberghe als wnd. burgemeester tijdens verlofperiode burgemeester d.d. 26 juli 2019 
t.e.m. 3 augustus 2019. 

De aanstelling van schepen Luc Van Waesberghe als wnd. burgemeester tijdens voormelde verlofperiode wordt, gelet 
op het gelijktijdig verlof van eerste schepen Geert Asman, goedgekeurd. 

7. Milieu:  

a. vraag vanwege IDM tot medewerking aan campagne tegen sigarettenpeuken. 

De medewerking aan de campagne wordt goedgekeurd. 

b. IDM cameraplan. 

Het IDM cameraplan wordt goedgekeurd. 

8. Lokale economie: 

a. Frituur Patrick – Franz Wittoucklaan 17 – plaatsing van open terras – toestemming inname. 

De inname wordt goedgekeurd. 

b. Magic Pub – Groenplein 4 – plaatsing open terras op het gras – toestemming inname. 

De inname wordt goedgekeurd. 

c. open terras Pizza Mister Food – Grote Markt 68 – toestemming inname. 

De inname wordt goedgekeurd. 

9. Dienst bevolking:  

a. toekenning huisnummering - Koningin Fabiolalaan – goedkeuring. 

De toekenning huisnummering wordt goedgekeurd. 

b. Ambtelijke schrappingen. 

De ambtelijke schrappingen worden goedgekeurd. 

10. Goedkeuring notulen college d.d 13 juni 2019. 

De notulen van het college in zitting van 13 juni 2019 worden goedgekeurd. 

11. project 2019/614 – sloopvergunning voor gebouwen hondenschool en vergunningsdossier voor containers van de Kre-
kel - goedkeuring gunning en lastvoorwaarden. 

De gunning en lastvoorwaarden worden goedgekeurd. 

12. project 2019/616 – demonteren en verwijderen van uitgebrande bureelcontainers - goedkeuring gunning en lastvoor-
waarden. 

De gunning en lastvoorwaarden worden goedgekeurd. 

13. project 2019/618 – aankoop van bosmaaier - goedkeuring gunning en lastvoorwaarden. 

De gunning en lastvoorwaarden worden goedgekeurd. 

14. project 2019/619 – aankoop van een bladblazer - goedkeuring gunning en lastvoorwaarden. 



De gunning en lastvoorwaarden worden goedgekeurd. 

15. project 2019/622 – aankoop van accu heggenschaar - goedkeuring gunning en lastvoorwaarden. 

De gunning en lastvoorwaarden worden goedgekeurd. 

16. Toegevoegd punt: vraag tot gebruik van enkele tafels en stoelen door buurtcomité Debbautshoek. 

Het college gaat akkoord om 30 tafels en stoelen uit te lenen aan buurtcomité Debbautshoek voor de periode van 5 
t.e.m. 8 juli 2019. Het buurtcomité Debbautshoek heeft een verzoek ingediend om toe te treden tot de feestcommissie. 

17. Omgeving (Stedenbouw en Milieu): 

1. O/2019/249 - MTI RPD, Karnemelkstraat 16, 9060 Zelzate – melding overname. 

Er wordt akte genomen van de melding van overname van de omgevingsvergunning klasse 2 ingediend door MTI RPD, 
Karnemelkstraat 16, 9060 Zelzate voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtings-
nummer 20190430-0084, zijnde overname van Multitask Industries naar MTI RPD, gelegen te Karnemelkstraat 16, 9060 
Zelzate, , kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie B; 0430 P  2. 

2. O/2018/167 – Beslissing Departement omgeving - Deme Environmental Contractors - geïntegreerde afwerking en na-
tuurrealisatie van Callemansputte en Terranova. 

Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de beslissing van de Vlaamse regering d.d. 19 juni 2019 
betreffende de omgevingsvergunningsaanvraag door NV Deme Environmental Contractors, Scheldedijk 30, 2070 Zwijnd-
recht NV Envisan, Tragel 60, 9308 Aalst - NV Jan De Nul, Tragel 60, 9308 Aalst - NV DREDGING, ENVIRONMENTAL & 
MARINE ENGINEERING, Scheldedijk 30, 2070 Zwijndrecht   

3. O/2019/192 – Food Meat – Wachtebekestraat 193a – bouwen nieuwe handelsruimte en hoogspanningscabine. 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend 
door FOOD MEAT, Groendreef 10, 9880 Aalter inzake het bouwen van een nieuwe handelsruimte en hoogspanningsca-
bine, gelegen te Wachtebekestraat 193A, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0201 F een voor-
waardelijke vergunning af te leveren. 

4. O/2019/186 – XXX – XXX – verbouwen woning 
Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend 
door XXX, 9060 Zelzate inzake het verbouwen van een bestaande woning, gelegen te XXX, 9060 Zelzate Kadastraal ge-
kend als ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0436 G een voorwaardelijke vergunning af te leveren. 

5. projectvergadering ombouwen R4 West en Oost tot primaire wegen - zone O4bis (excl)-O9: advies. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft geen opmerkingen naar aanleiding van de projectvergadering voor 
het ombouwen van de R4West en Oost tot primaire wegen- zone O4bis (excl.) – O9. De gemeente is vertegenwoordigd 
in de diverse werkgroepen en IGBC naar aanleiding van de omvorming en heeft zijn eventuele opmerkingen gedurende 
het proces reeds kunnen overmaken waardoor het dossier gunstig geadviseerd wordt. Er zal geen vertegenwoordiging 
aanwezig zijn op de projectvergadering. 

PUNT II BETALINGSBEVELEN 

18. Goedkeuring betalingsbevelen lijsten nr. 2019/69. 

De betalingsbevelen worden goedgekeurd. 

PUNT III KENNISGEVINGEN 

1. Brief d.d. 17 juni 2019 van Departement Omgeving betreffende Uitnodiging tot overleg over ondersteuning lokale om-
gevingshandhaving. 

2. Brief d.d. 21 juni 2019 van Veneco betreffende Intrestvergoeding achtergestelde lening. 

3. Kalender activiteiten speelpleinzomer 2019: activiteitenkalender speelplein D’Maxz 2019 en planning moni-activiteiten 
2019. 

 

Hierop wordt de vergadering gesloten. 

 

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