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I. BESLISSINGEN 
1. AANPASSEN VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN EN HET 

VAST BUREAU INZAKE DE MAILPROCEDURE, MOMENT VAN VERGADEREN EN VERZENDEN VAN DE AGENDA EN 
STUKKEN. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de wijzigingen het huishoudelijk reglement van het college 
van burgemeester en schepenen en het vast bureau als volgt:  

- Artikel 1: donderdag wijzigen naar vrijdag 
- Artikel 3: ‘Deze beslissing wordt op het eerstvolgende college / vast bureau bekrachtigd’ schrappen. 
- Artikel 4, alinea 2: vrijdag wijzigen naar maandag; ‘de week’ schrappen. 
- Artikel 4, alinea 3: vrijdag wijzigen naar maandag 
- Artikel 4, alinea 5: maandag wijzigen naar dinsdag 

De aanpassingen in het huishoudelijk reglement treedt in werking vanaf 1 oktober 2019. 
Het aangepaste huishoudelijk reglement wordt aan het personeel gecommuniceerd en wordt op de website gepubliceerd. 

2. CULTUUR – COMEET - INTENTIEVERKLARING INSTAP IN DECREET BOVENLOKALE CULTUURWERKING EN CULTUREEL 
ERFGOEDDECREET 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de ondertekening van een intentieverklaring voor de instap 
in het decreet bovenlokale cultuurwerking en het cultureel erfgoeddecreet van COMEET vzw, Pastoor de Nevestraat 8, 9900 
Eeklo. 

3. TMVW – S-DIVISIE – EUROHAL ZELZATE – ZWEMBADINSTUIF 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de organisatie van de zweminstuif voor de Zelzaatse 
lagere scholen op woensdag 20 november 2019 van 13u tot 18u. 
De deelnemende scholen betalen een bijdrage van 1,75€ per leerling. 
Het college geeft toestemming om het zwembad voor het publiek te sluiten op woensdag 20 november 2019 van 13u tot 
18u voor de zweminstuif. 

4. VRAAG VAN FIETSERSBOND OM INWONERS OP TE ROEPEN EEN ENQUETE IN TE VULLEN ; CAMPAGNE “FIETSGEMEENTE 
2020” 

Het college van burgemeester en schepenen onderschrijft het belang van een goed fietsbeleid, en wil de campagne 
“Fietsgemeente 2020” ondersteunen door de inwoners (en de leerlingen van de Zelzaatse scholen) op te roepen om deel te 
nemen aan de online enquête vanaf 20 september tot 31 oktober 2019. 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de communicatieambtenaar om publiciteit voor de enquête te 
maken in het Reclameblad, op de website. 

5. FINANCIËLE DIENST 

a. Aanpassing volmachten bankrekeningen belfius 
Om volmachten, functionaliteiten en restricties, op de bankrekeningen bij Belfius zoals vermeld in het voorstel van de wnd. 
financieel directeur van dit besluit, toe te voegen voor personeelslid XXX en in te trekken voor XXXXX, XXXX, XXXXX, XXXXX 
en XXXXXXX.  
Om de wnd. financieel directeur opdracht te geven om deze volmacht door te geven aan Belfius. 

b. 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 aanslag behouden blijft. 
Afschrift van deze belasting zal aan bezwaarindiener worden betekend. 

c. Rechtszaak - aanstelling raadsman – beroep tegen ongegrond verklaard bezwaar van XXXXXXXX tegen de belasting 
op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden aanslagjaar 2018 

In toepassing van de artikels 297 en 298 van het decreet lokaal bestuur dd. 22 december 2017 en latere wijzigingen wordt 
Strada Legale,  Frankrijklei 115 te 2000 Antwerpen aangesteld om namens het gemeentebestuur in deze rechtszaak op te 
treden.  

6. MILIEU – GOEDKEUREN OPHAALKALENDER 2020 – 1E VERSIE 



Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel van de eerste versie van IDM van de 
ophaalkalender 2020 en heeft geen opmerkingen. 

7. MOB – PROJECT R4WO OMBOUWEN VAN DE R4 NAAR PRIMAIRE WEGEN 1 EN 2 – AFVAARDIGING IN DE STUURGROEP 
EN PROJECTSTUURGROEPEN. 

Het college van burgemeester en schepenen duidt in het project R4WO volgende afvaardigingen aan: 
a. in de Stuurgroep: 

− burgemeester 
− schepen van Mobiliteit en Verkeer 

b. in de Project-Stuurgroepen: 
b.1. infrastructuur en mobiliteit: 

− schepen van Mobiliteit en Verkeer 
− schepen van Openbare Werken 
− diensthoofd Openbare Werken 
− mobiliteitsambtenaar 

b.2. vergunningen en machtigingen: 
− burgemeester 
− schepen van Ruimtelijke Ordening 
− schepen van Milieu 
− stedenbouwkundig ambtenaar 
− milieuambtenaar / duurzaamheidambtenaar 

b.3. Nutsleidingen en rioleringen: 
− burgemeester 
− schepen van Openbare Werken 
− diensthoofd Openbare Werken 

b.4. Integraal waterbeheer: 
− schepen van Milieu 
− stedenbouwkundig ambtenaar 
− milieuambtenaar / duurzaamheidambtenaar 

b.5. Communicatie en Minder Hinder 
− schepen van Communicatie 
− schepen van Mobiliteit en Verkeer 
− communicatieambtenaar 
− mobiliteitsambtenaar. 

Indien gewenst kan de burgemeester aan alle groepen deelnemen. 
Indien gewenst kan de burgemeester of schepen zich in de groepen laten bijstaan door bijkomende ambtenaren en/of 
externe specialisten. 
Het aantal bijkomende afgevaardigden beïnvloedt (voor zover van toepassing) het quorum of het stemgewicht in de groepen 
niet. 

8. PERSONEEL 

a. Goedkeuring openverklaring functie van tijdelijk halftijds (19/38) contractueel redder niveau C1-C3 
Het college van burgemeester en schepenen geeft geen goedkeuring aan de openverklaring van een tijdelijke halftijdse 
contractuele functie van redder (niveau C1-C3) voor bepaalde duur wegens het ontbreken aan budget. 

b. Consolidatie arbeidsongeval 31 juli 2019 - XXXXX 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om het arbeidsongeval waarvan XXXX, technisch assistent niveau D1-D3, 
het slachtoffer werd op 31 juli 2019 te consolideren op 17 augustus 2019 zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.  
De datum waarop deze beslissing aan het slachtoffer per aangetekende brief gericht wordt, is de startdatum van de 
herzieningstermijn van 3 jaar. 
Binnen deze termijn kan het slachtoffer per aangetekende brief een aanvraag tot herziening indienen op grond van een 
verergering.  
De aanvraag moet vergezeld zijn van alle verantwoordingsstukken. 

c. Aanwerving voltijds statutair afdelingshoofd patrimonium niveau B4-B5 – kennisgeving resultaten schriftelijke proef 
Dit punt werd uitgesteld. 

9. TECHNISCHE DIENST: 

a. Wegenis- en rioleringswerken verkaveling tussen Groenstraat en Roger Coolstraat - goedkeuring voorlopige 
oplevering 

De opdracht “Wegenis- en rioleringswerken verkaveling tussen Groenstraat en Roger Coolstraat” wordt voorlopig 
opgeleverd. 

b. Opmaak akte overdracht wegenis (verkaveling Bostoen) - aanpassing 
Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring om de akte te laten verlijden door notariskantoor Anton 
Sintobin - Karel D'Aubioul, geassocieerde notarissen, Onteigeningsstraat 3 te 9060 Zelzate. 

10. DIENST BEVOLKING - AMBTELIJKE SCHRAPPINGEN 



XXXXX, vroeger ingeschreven op het adres Koningin Astridlaan 45, is bij herhaaldelijk onderzoek door de politie niet meer 
aangetroffen op voormeld adres. 
De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt met zijn verslag d.d. 10 september 2019 voor om betrokkene ambtshalve te 
schrappen uit het bevolkingsregister. 
BESLISSING: Akkoord 

11. GOEDKEURING NOTULEN COLLEGE D.D. 5 EN 12 SEPTEMBER 2019 
Dit pund werd uitgesteld. 

PUNT II     OMGEVING 

1. 
Aanvrager: Anton Sintobin 

Karel D’Aubioul 
Geassocieerde notarissen 
Onteigeningsstraat 3 
9060 Zelzate 

Voorwerp: Splitsing onroerende goederen 
Ligging: Patronagestraat 

2de Afd. Sie B nr. 779/c/2 
Intern nummer 316/19 

Aan de aanvrager wordt meegedeeld dat het college van burgemeester en schepenen geen bezwaar heeft tegen de 
verdeling van bovenvermelde gronden. 

2. 
Aanvrager: Jean-Luc Buysse 

Notaris 
Kerkstraat 28 
9060 Zelzate 

Voorwerp: Splitsing onroerende goederen 
Ligging: Kerkstraat 62 

2de Afd. Sie B nr. 787/k 
Intern nummer 317/19 

Aan de aanvrager wordt meegedeeld dat het college van burgemeester en schepenen geen bezwaar 
heeft tegen de verdeling van bovenvermelde gronden. 

3.  
Aanvrager en/of exploitant Turkse Multiculturele Vereniging Zelzate, Groenstraat 111, 9060 Zelzate 
Voorwerp: ontmoetingscentrum 
De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen  

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten  
Ligging: Groenstraat 109, 9060 Zelzate, 

Groenstraat 111, 9060 Zelzate, 
 ZELZATE 1 AFD, sectie D, ZELZATE 1 AFD, sectie D, ZELZATE 1 AFD, sectie D,  
0760 S  4,0752 N,0769 C  4, 

Dossiernummer 
Omgevingsloket: 

OMV_2019063555 

Gemeentelijk dossiernummer O/2019/235 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de intrekking van het dossier op 12 september 2019. 

4. 
Aanvrager en/of 
exploitant 

XXXXX 

Voorwerp: verbouwen ééngezinswoning 
De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen  
Ligging: Molenstraat 17, 9060 Zelzate, 

 ZELZATE 1 AFD, sectie D,  
0073 T  3, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2019067534 
Gemeentelijk dossiernummer O/2019/245 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend door 
XXXXXX inzake het verbouwen van een ééngezinswoning, gelegen te Molenstraat 17, 9060 Zelzate 
Kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0073 T  3 een vergunning af te leveren. 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe verplicht is:  
1° het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de aanvatting van die 
handelingen, te melden via het omgevingsloket. 
2° volgende lasten en voorwaarden na te leven: /// 



3° de openbare weg rein te houden in de nabijheid van de bouwwerken. 
4° alle aanpassingen aan het openbaar domein (verplaatsen verlichtingspalen, verplanten bomen, verplaatsen plantvakken, 
aanpassingen aan de boordstenen,…) die voortvloeien uit het verkrijgen van deze vergunning ter zijner laste te nemen. 
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of machtigingen, 
als die nodig zouden zijn. 

5. 
Aanvrager en/of exploitant XXXXXXXXX 
Voorwerp: verbouwen van een ééngezinswoning 
De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen  
Ligging: Winkelstraat 50, 9060 Zelzate, 

 ZELZATE 2 AFD, sectie C,  
0456 A  4, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2019087108 
Gemeentelijk dossiernummer O/2019/258 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend door 
XXXXXX inzake het verbouwen van een ééngezinswoning, gelegen te Winkelstraat 50, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als 
ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0456 A  4 een Vergunning af te leveren. 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe verplicht is:  
1° het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de aanvatting van die 
handelingen, te melden via het omgevingsloket. 
2° volgende lasten en voorwaarden na te leven:  

• alle te slopen constructies dienen afgebroken te worden minstens tot op het peil van de straat; 
• alle afbraakmaterialen en puin dienen onmiddellijk van het terrein afgevoerd te worden. 

3° de openbare weg rein te houden in de nabijheid van de bouwwerken. 
4° alle aanpassingen aan het openbaar domein (verplaatsen verlichtingspalen, verplanten bomen, verplaatsen plantvakken, 
aanpassingen aan de boordstenen,…) die voortvloeien uit het verkrijgen van deze vergunning ter zijner laste te nemen. 
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of machtigingen, 
als die nodig zouden zijn. 

6. 
Aanvrager en/of exploitant Turkse Multiculturele Vereniging Zelzate, Groenstraat 111, 9060 Zelzate 
Voorwerp: Herstelvordering - functiewijziging naar ontmoetingscentrum en moskee 
Ligging Groenstraat 111 
Intern nummer M/2017/277 

Het college van burgemeester en schpenen beslist dat Turkse Multiculturele Vereniging Zelzate tegen uiterlijk 1 december 2019 
een regularisatieaanvraag dient in te dienen, zoniet zal de herstelvordering worden ingeleid. 

PUNT III     BETALINGSBEVELEN 

Het college van burgemeester en schepenen hecht haar goedkeuring aan de volgende betalingsbevelen: lijst nr. 2019/98. 

PUNT IV     KENNISGEVINGEN 

1. Brief van Agentschap Binnenlands Bestuur d.d. 4 september 2019 betreffende klacht ivm onteigening. 

2. Brief van COV-Oost-Vlaanderen d.d. 6 september 2019 betreffende data comitévergaderingen en data vormingsdagen 
CPBW 

3. Brief van vereniging voor Openbaar Groen d.d. 29 augustus 2019 betreffende studiebezoek Oudenaarde Groen- en 
Bloemenstad 2019. 

4. Brief van Public Minds d.d. 12 september 2019 betreffende burgerparticipatie. 

5. Brief van Veneco d.d. 10 september 2019 betreffende jaarverslag 2018. 

6. Uitnodiging van Cevi d.d. 5 september 2019 betreffende Klantendag op 10 oktober 2019. 

7. Brief van Brailleliga vzw d.d. 10 september 2019 betreffende BrailleTech 2019 – Hulpmiddelenbeurs voor blinde en 
slechtziende personen. 

8. Uitnodiging van de Zwarte-Sluispolder betreffende 65e bijeenkomst van de gewone Algemene Vergadering op 24 
september 2019. 

9. Verslag van de raad van bestuur van IDM d.d. 28 augustus 2019. 

10. Brief van Marlex d.d. 5 september 2019 betreffende voorstelling advocatenkantoor. 

11. Jaarverslag 2018 AZ Alma 

12. Brief van V-ICT-OR d.d. 10 september 2019 betreffende antwoord naar Cipal. 

13. Uitnodiging van IDM d.d. 11 september 2019 betreffende bezoek aan IDM. 



14. Brief van Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen d.d. 10 september 2019 betreffende promotiemateriaal Sociaal 
Wonendag op 13 oktober 2019. 

 

Hierop wordt de vergadering gesloten. 

 Dagtekening als boven, 

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

 


