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I. BESLISSINGEN 
 
1. GOEDKEURING NOTULEN  
Het college van burgemeester en schepenen hecht haar goedkeuring aan de aangepaste notulen van de beraadslagingen van 
het college d.d. 13 juni 2019 en de notulen van de beraadslagingen van het college d.d. 08 november 2019.  

2. SEC – HUREN CONFERENTIE – EN AUDIOSYSTEEM VOOR KOMENDE GEMEENTERADEN  
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om - in afwachting van een definitieve oplossing - een conferentie 
– en audiosysteem te huren voor de gemeenteraad van november en december en dit voor een prijs van € 1.435,40 excl. 
btw of € 1.736,83 incl. btw. 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van aangenomen factuur. 
Betaling gebeurt overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met de kredieten ingeschreven in het 
exploitatiebudget 2019 op AR:6150200 BI: 011999. 

3. TOESTEMMING TOT INZAGE IN BEVOLKINGSREGISTERS VOOR XXX 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan XXXX tot gratis inzage van de bevolkingsregisters voor de 
periode van 1910 – 1920 voor informatie betreffende familiale en professionele gegevens over de agenten en spionnen, 
waaronder de 3 heren XXX. 
De archivaris maakt concrete afspraken met XXX tot inzage in deze bevolkingsregisters. 

4. PRESTATIELEVERING AUDIO 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van AudiO, om tijdens 
de zitting maximaal de toegewezen capaciteit aan Zelzate van 1 dag in 2019 en 7 dagen in 2020 door te schuiven naar 2021 
en het standpunt dat een audit ten vroegste in het najaar 2020 kan plaatsvinden over te brengen. 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt om AudiO, Vertegenwoordiger in de algemene vergadering van 
Welzijnsvereniging AudiO, en het Auditcomité van deze beslissing te informeren. 

5. EVALUATIE STREEKSAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET VENECO 
Het college van burgemeester en schepenen wenst principieel de streeksamenwerking tussen Veneco en Meetjeslandse 
gemeenten verder te zetten; 
Het college van burgemeester en schepenen is principieel akkoord met de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van 0,8 
€/inwoner voor deze samenwerking;  

6. BETALINGSBEVELEN 
Het college van burgemeester en schepenen hecht haar goedkeuring aan de volgende betalingsbevelen: Lijst nrs. 2019/119, 
2019/120. 

7. KENNISNAME BUDGETWIJZIGING 2019/2 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van budgetwijziging 2019/2 
Het college van burgemeester en schepenen zal deze budgetwijziging ter goedkeuring aan de eerstkomende gemeenteraad 
voorleggen 

8. POP UP ETCETERA OP 06 EN 07 DECEMBER 2019 IN ’T KLOOSTER GEORGANISEERD DOOR ETCETERA 

a. Goedkeuren evenement: 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan het evenement ’Pop up Etcetera’, georganiseerd door 
Etcetera op 06 en 07 december 2019 in het Klooster.   
De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht.  

b. Afwijking geluidsnorm tot 90 db(a)laeq,15min voor het evenement “pop up” in ’t klooster op 6 en 7 december 2019 - 
ag2019.90 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan Etcetera een afwijking toe te staan op de geluidsnorm tot 90 
dB(A)LAeq,15min voor het evenement “Pop up” bij ’t Klooster, Kerkstraat 64, 9060 Zelzate. 

o 6 december 2019 van 17.00 tot en met 22.00 
o 7 december 2019 van 11.00 tot en met 20.00 

Er dient voldaan te worden aan volgende voorwaarden: 
- Het maximaal geluidsniveau mag 90 dB(A)LAeq,15min niet overschrijden.  



- Op initiatief en op kosten van de exploitant wordt LAeq,60 min continu gemeten door middel van meetapparatuur die 
voldoet aan de vereisten.  

- Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant of 
door een door hem aangestelde persoon. 

- De verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt 
wordt die zo is afgesteld dat de norm van 90 dB(A)LAeq,15min gerespecteerd wordt.  

- De exploitant stelt kosteloos gehoorbescherming voor eenmalig gebruik ter beschikking aan alle bezoekers om de 
bezoekers te beschermen tegen gehoorschade. 

9. EETFESTIJN OP 13 DECEMBER 2019 IN ’T KLOOSTER GEORGANISEERD DOOR VALEIR EN DE ZEISPWIEWS 

a. Goedkeuren evenement 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan het evenement ’Eetfestijn’, georganiseerd door Valeir 
en de Zeispwiews op 13 december 2019 in het Klooster. 
De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht.  

b. Afwijking geluidsnorm tot 90 db(a)laeq,15min aangevraagd door Valeir en de Zeispwiews, voor het evenement 
“eetfestijn” in ’t klooster - ag2019.91 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan Valeir en de Zeispwiews, een afwijking toe te staan tot 90 
dB(A)LAeq,15min op 13 december 2019 voor het evenement “Eetfestijn”  in ’t Klooster, Kerkstraat 64, 9060 Zelzate. 
Er dient voldaan te worden aan volgende voorwaarden: 
- Het maximaal geluidsniveau mag 90 dB(A)LAeq,15min niet overschrijden.  
- Op initiatief en op kosten van de exploitant wordt LAeq,60 min continu gemeten door middel van meetapparatuur die 

voldoet aan de vereisten.  
- Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant of 

door een door hem aangestelde persoon. 
- De verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt 

wordt die zo is afgesteld dat de norm van 90 dB(A)LAeq,15min gerespecteerd wordt.  
- De exploitant stelt kosteloos gehoorbescherming voor eenmalig gebruik ter beschikking aan alle bezoekers om de 

bezoekers te beschermen tegen gehoorschade. 
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt vrijdagnacht 13 december 2019 (tot 3.00) als einduur voor deze 
activiteit. 
Een half uur vóór het einde van de activiteit moet het volume en de bassen van de muziek worden afgebouwd zodat er om 
3.00 uur volledige stilte is. 
De buurtbewoners worden voorafgaandelijk geïnformeerd van dit evenement en van de mogelijke overlast die het teweeg 
zou kunnen brengen. 

10. BENEFIET SALSA FOR LIFE OP 14 DECEMBER 2019 IN ’T KLOOSTER GEORGANISEERD DOOR XXXXXX. 

a. Goedkeuring evenement  
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan het evenement ‘Benefiet Salsa For Life’, georganiseerd 
door XXXXXXXX op 14 december 2019 in het Klooster te Zelzate. 
De extra ondersteuning wordt toegestaan, zijnde voorzien in klooster van partytafels, eventueel extra tafels en stoelen, 
poetsmateriaal, toiletpapier, handzeep, papieren handdoekjes.  
De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht.   

b. Gratis gebruik van alle zalen in ’t Klooster voor benefiet Salsa For Life 
het college van burgemeester en schepenen beslist om de zalen “Onderdekapel”, “‘t Zusterlijkdelen” en “MoederOverste” in 
het Klooster gratis ter beschikking te stellen op zaterdag 14 december 2019 aan XXX voor het organiseren van een 
benefietfuif “Salsa For Life” als steun voor de vereniging Stoma Ilco vzw.  
Het logo van de gemeente Zelzate wordt vermeld in de sponsoring en de communicatie naar het publiek. 
De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht. 

11. SEC – TIJDELIJKE POLIS VOOR ACTIVITEIT VAN DE FEESTCOMMISSIE  
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om tot aan de erkenning van de feestcommissie een korte-
duurpolis af te sluiten voor de activiteiten die de feestcommissie organiseert, met name: Intrede van Sinterklaas op zaterdag 
30 november 2019.   
Er wordt voor voormelde activiteit een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen afgesloten bij 
Ethias, tegen een prijs van 130 euro.  
De betaling zal gebeuren overeenkomstig het budget 2019, AR 6120999/ BI 071900. 

12. PERSONEEL – HALFTIJDSE WERKHERVATTING FINANCIEEL DIRECTEUR – OMZETTEN VAN 15 VERLOFDAGEN IN 
ZIEKTEKREDIETDAGEN 

Het college van burgemeester en schepenen stemt in met het voorstel om vakantiedagen (15 dagen) van XXXXX om te 
zetten naar ziektekredietdagen waardoor hij aldus halftijds (50%) progressief zal werken en halftijds (50%) ziekteverlof 
opneemt en waarbij hij recht heeft op zijn voltijdse wedde als financieel directeur. 

13. PERSONEEL - AANWERVING VAN EEN VOLTIJDS CONTRACTUEEL INFORMATIECONSULENT VOOR ONBEPAALDE DUUR 
NIVEAU B1-B3 – GOEDKEURING KANDIDATEN 



Tot de selectieprocedure voor aanwerving van 1 voltijds contractueel informatieconsulent voor onbepaalde duur niveau B1-
B3 en de aanleg van een wervingsreserve voor de duur van 2 jaar worden de volgende kandidaten toegelaten: 

 Naam Adres Woonplaats 
1.     
2.     

14. PERSONEEL - AANWERVING VAN 1 STATUTAIR VOLTIJDS AFDELINGSHOOFD WELZIJN – NIVEAU A1-A3 + AANWERVING 
VAN 1 CONTRACTUEEL VOLTIJDS INFORMATIECONSULENT – NIVEAU B1-B3: AANSTELLING VAN BUREAU VOOR 
ORGANISATIE VAN HET ASSESSMENT CENTER. 

Dit punt werd uitgesteld. 

15. PERSONEEL - AANWERVING VAN 1 CONTRACTUEEL DEELTIJDS TECHNISCH BEAMBTE SCHOONMAAK/LOGISTIEK (26/38) – 
E1-E3: SAMENSTELLING SELECTIECOMMISSIE. 

Dit punt werd uitgesteld. 

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

17. JEUGD – UITBETALING SUBSIDIES 2018-2019 
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met de toekenning van:  
- de werkingstoelage (op basis van het werkjaar 2018-2019): 

Vereniging Aantal punten Berekening (€) 

Chiro Brug  695 1085,83 

Chiro Samjolé 705  1101,45 

Scouts & Gidsen Vuurtorengroep 925 1445,16 

FOS De Kievit  1675 2616,92 

Jeugdbrandweer 350 546,82 
- de subsidie kadervorming (op basis van het werkjaar 2018-2019): 

Naam Rekeningnummer Subsidie (€) 
Charlotte Lerno BE78 1430 9625 1686 185,00 
Scouts & Gidsen Vuurtorengroep  BE90 1030 3609 0132  344,00  

- De projectsubsidie (op basis van het werkjaar 2018-2019): 
Chiro Samjolé €1 500 
Chiro Brug €1 500 
Scouts & Gidsen Vuurtorengroep €1 500 
Jeugdbrandweer €1 000 
Fos de kievit €1 500 

- de subsidie gebruikstoelage (op basis van het werkjaar 2018-2019): 
Chiro Samjolé  €200 

- de subsidie jeugdwerkinfrastructuurfonds (op basis van het werkjaar 2018-2019): 
Fos De Kievit  €1462,65 
Scouts & Gidsen Vuurtorengroep €1250,69 
Chiro Samjolé €216 

- de subsidie brandveiligheid (op basis van het werkjaar 2018-2019): 
Fos De Kievit €279,03 
Doorstorten jaarlijkse bijdrage spaarrekening jeugdraad € 50 

- de gebruikstoelage (op basis van het werkjaar 2018-2019): 
FOS De Kievit  € 125 
S&G Vuurtorengroep € 125 
Chiro Samjolé € 101,20 
Chiro Brug € 125 

- de kamptoelage (op basis van het werkjaar 2018-2019): 
Vereniging Aantal punten Berekening 

Chiro Brug  960 € 773,69 

Chiro Samjolé 1161 € 935,69 

FOS De Kievit 3207 € 2584,62 



Scouts & Gidsen Vuurtorengroep 876 € 706 

- de kampvervoertoelage (op basis van het werkjaar 2018-2019): 
Vereniging Subsidie 
Chiro Brug  € 673,15 

- de locatietoelage (op basis van het werkjaar 2018-2019): 
Vereniging Subsidie 
Chiro Samjolé  € 400 
Chiro Brug  € 375,10 

OVERZICHT  

Naam/vereniging Rekeningnummer  Subsidie   Artikelnummer  

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen  Totaalbudget:€24179  
 

Chiro Brug  BE21 8909 7430 4003  € 4.532,77 075000/6493000  

Chiro Samjolé BE40 4460 6036 5163 € 4.454,34 075000/6493000  

Scouts & Gidsen Vuurtorengroep BE90 1030 3609 0132 € 5.026,85 075000/6493000  

FOS De Kievit  BE33 8909 7414 3446 € 8.568,22 075000/6493000  

Jeugdbrandweer BE47 2900 5479 1580 € 1.546,82 075000/6493000  

bedrag brandveiligheid naar 
spaarrekening 

BE51 0837 5382 2062 € 50,00 075000/6493000  

  Totaal € 24.179,00   

Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen - 
Jeugdraad 

Totaalbudget: €2250 
 

Jeugdraad Gekend rekeningnummer € 2.250,00 075000/6494000  

  Totaal € 2.250,00   

KADERVORMING Totaalbudget: €954  
 

XXXXX BE78 1430 9625 1686 € 185 075000/6491000  

Scouts & Gidsen Vuurtorengroep  BE90 1030 3609 0132  € 344 075000/6491000  

  Totaal € 529,00   

De financieel directeur krijgt opdracht tot betaling van  
- de werkingstoelage, projectsubsidie, jeugdwerkinfrastructuurfonds, brandveiligheid, gebruikstoelage, 

kampsubsidie, kampvervoerstoelage en locatietoelage (met BBC-code VO 07/01 actie 1); de nodige kredieten zijn 
voorzien onder artikelnummer 075000/6493000;  

- de subsidie voor de jeugdraad voor het jaar 2019 (met BBC-code VO 07/01 actie 1); bedrag plaatsen onder 
artikelnummer 075000/6494000. 

- de subsidies kadervorming (met BBC-code VO 07/01 actie 2); de nodige kredieten zijn voorzien onder 
artikelnummer 075000/6491000; 

18. TMVW – S-DIVISIE – WIJZIGING VAN OPENINGSUREN VAN HET ZWEMBAD NAV DIPLOMAZWEMMEN OP VRIJDAG 24 
JANUARI EN ZATERDAG 25 JANUARI 2020.  

Het zwembad wordt op vrijdag 24 januari 2020 vanaf 18u gesloten voor het publiek. 
Het clubzwemmen op vrijdag 24 januari 2020 tussen 20u en 21u voor duikclub De Murene wordt geannuleerd wegens 
diplomazwemmen. 
Het zwembad opent voor publiek op zaterdag 25 januari 2020 een uurtje later, namelijk om 14u, omwille van de organisatie 
van het diplomazwemmen. 
De gewijzigde openingsuren worden op voorhand gecommuniceerd via mail, affichering, website en het Reklameblad. 
Duikclub De Murene wordt tevens op de hoogte gesteld. 

19. SPORTDIENST – AANPASSING UURLOON SPORTMONITOREN PERIODE JULI 2019 TOT EN MET DECEMBER 2019 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om volgende uurlonen te betalen voor de periode van 1 juli 
tot en met 31 december 2019: 

 Netto in euro per uur Bruto in euro per uur 

XXX 8,5 12,12  

12,30 

11,44 

XXX 17 24,60 

XXX 14 19,97 

XXX 11,5 15,47 



20. PROEFOPSTELLING WEGVERSMALLING IN DE DENDERDREVE AAN HUISNUMMERS (KOMENDE VAN DE KATTE) RECHTS 
57A EN LINKS 120 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de wegversmalling in de Denderdreve weg te nemen en flankerende 
maatregelen te nemen, zijnde borden ‘plaatselijk verkeer’, baanmarkering 50 km/uur, installeren spookbord. 
De mobiliteitsambtenaar analyseert de opmerkingen van de inwoners, evalueert fietssuggestiestroken aan beide zijden van 
de rijbaan, het plaatsen van bloembakken, en andere ingrijpende maatregelen, en geeft terugkoppeling aan het college 
hierover. 

21. OPDRACHT AAN NOTARIS SINTOBIN VOOR OPMAAK AKTE OVERDRACHT WEGENIS TREKWEG (VERKAVELING BOSTOEN) 
Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan notariskantoor Anton Sintobin - Karel D'Aubioul, 
geassocieerde notarissen, Onteigeningsstraat 3 te 9060 Zelzate tot opmaak akte overdracht wegenis Trekweg. 

22. RAMING VAN DE UIT TE VOEREN WERKEN AAN WATERLOPEN VAN 3DE CATEGORIE POLDER MOERVAART EN ZUIDLEDE 
GEDURENDE HET JAAR 2020 

Goedkeuring wordt verleend aan de raming van Polder van Moervaart en Zuidlede, Sleidinge-Dorp 6 te 9940 Sleidinge voor 
een bedrag van € 24.321,35 incl. 21% btw. 
De betaling zal gebeuren met het krediet dat voorzien zal worden in het budget van 2020. 

23. RAMING VAN DE ONDERHOUDSWERKEN EN BIJKOMENDE WERKEN AAN DE WATERLOPEN VAN DE 3DE CATEGORIE EN 
AAN BAANGRACHTEN GELEGEN BINNEN HET STROOMGEBIED VAN DE ZWARTE-SLUISPOLDER – DIENSTJAAR 2020 

Goedkeuring wordt verleend aan de raming van Zwarte-Sluispolder, Markt 4 te 9960 Assenede voor een bedrag van € 7.880,00 
excl. btw of € 9.534,80 incl. 21% btw. 
De betaling zal gebeuren met het krediet dat voorzien zal worden in het budget van 2020. 

24. KERSTVERLICHTING OP ASSENEDESTEENWEG VANAF GRENS MET ASSENEDE TOT AAN TWEEDE GIDSENLAAN 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorzien van 24 stopcontacen op de bestaande OV-palen 
op de Assenedesteenweg vanaf de grens met Assenede tot aan de Tweede Gidsenlaan,  
De offerte van Fluvius voor het plaatsen van de 24 stopcontacten voor een bedrag van € 7.751,76 excl BTW of € 9.379,63 incl 
BTW wordt goedgekeurd.  
De kosten ten bedrage van € 7.751,76 excl BTW of € 9.379,63 incl BTW worden gefinancierd via het afschrijvingsfonds. 

25. PROJECT 2019/643 – AANKOOP VAN VERLENGSNOEREN VOOR KERSTVERLICHTING - GUNNING EN LASTVOORWAARDEN 
Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht “Aankoop van verlengsnoeren voor kerstverlichting”. De raming bedraagt 
€ 1.239,66 excl. btw of € 1.500,00 incl. 21% btw. 
Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde). 
Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel, opgesteld door de technische dienst. 
Deze opdracht wordt gegund aan Trilec NV, Industrieweg 122 R te 9032 Wondelgem, tegen het nagerekende offertebedrag 
van € 993,94 excl. btw of € 1.202,67 incl. 21% btw. 
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in investeringsbudget 2019 enveloppe 3 subproject 22, AR 2300000 
BI 020000. 

26. PROJECT 2019/601 – MAAIEN VAN WEGBERMEN 2019 - PERCEEL 1 - MEERWERKEN 1 
Goedkeuring wordt verleend aan meerwerken 1 van de opdracht “Maaien van wegbermen 2019 - perceel 1” voor het totaal 
bedrag in meer van € 383,21 excl. btw of € 463,68 incl. 21% btw (€ 80,47 btw medecontractant). 
De uitgave voor deze verrekening is voorzien in budget van 2019 in het beleidsdomein omgeving 020000/6103510. 

27. PROJECT 2019/601 – MAAIEN VAN WEGBERMEN 2019 - PERCEEL 1 - VORDERINGSSTAAT 1 - EINDSTAAT 
Goedkeuring wordt verleend aan de eindstaat van Algemene Ondernemingen Alplant Nv, Ciamberlanidreef 19, Bus 3 te 9120 
Beveren-Waas voor de opdracht “Maaien van wegbermen 2019 - perceel 1”, waarin het eindtotaal wordt vastgesteld op 
€ 3.128,81 excl. btw of € 3.785,86 incl. 21% btw en waarvan nog € 3.128,81 excl. btw of € 3.785,86 incl. 21% btw (€ 576,58 
btw medecontractant) moet betaald worden. 
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het budget van 2019 in het beleidsdomein omgeving 
020000/6103510. 
De factuur en de eindstaat worden voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst. 

28. PROJECT 2019/638 – AANKOOP VAN DIGITAAL SNELHEIDSBORD VIA RAAMCONTRACT FARYS - GUNNING 
Goedkeuring wordt verleend aan de “Aankoop van een digitaal snelheidsbord via raamcontract Farys” € 2.681,48 excl. btw 
of € 3.244,59 incl. 21% btw. 
Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde). 
Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel, opgesteld door de technische dienst. 
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in budget 2019 binnen enveloppe 2 subproject 37, AR 2410000 BI 
029000. 

29. PROJECT 2019/640 – HERSCHILDEREN VAN DRINGENDE WEGMARKERINGEN VIA RAAMCONTRACT FARYS - GUNNING 
Goedkeuring wordt verleend aan het “Herschilderen van dringende wegmarkeringen via raamcontract Farys” voor een 
bedrag van € 4.132,23 excl. btw of € 5.000,00 incl. 21% btw. 
Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde). 
Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel, opgesteld door de technische dienst. 
Er wordt prioriteit gegeven aan het herschilderen van de wegmarkeringen thv Wachtebekestraat 30, Denderdreve 50, 
aanbrengen van fietsstraten op de Grote Markt, en zebrapaden, en dit binnen het ingeschreven budget. 



De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in budget 2019 binnen enveloppe 3 subproject 50, AR 2250000 BI 
020000. 

30. AANVRAAG STANDPLAATS OP WEKELIJKSE MARKT GO MIDDENSCHOOL VOOR SOEPVERKOOP TEN VOORDELE VAN 
MENSEN MET EEN BEPERKING 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met een standplaats voor GO! Middenschool en Atheneum 
Zelzate op de wekelijkse markt op 2 en 9 december 2019 voor de verkoop van verse soep ten voordele van mensen met een 
beperking. 
De technische dienst krijgt de opdracht de aanvrager hiervan op de hoogte te brengen. 

31. AANVRAAG STANDPLAATS OP WEKELIJKSE MARKT KATTENMOBIEL – GOEDKEURING AANVRAAG 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met een eenmalige standplaats voor de kattenmobiel van Gaia op 
de wekelijkse markt op 23 december 2019. 

32. ONDERWIJS – TIJDELIJKE AANSTELLING XXXXXXX 
XXXXX wordt met ingang van 01 december 2019 tijdelijk aangesteld (12/24), tot kleuteronderwijzeres aan de gemeentelijke 
basisschool “De Krekel”, in vervanging van XXX, afwezig wegens gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het kader van 
ouderschapsverlof. 
XX zal voor haar diensten worden bezoldigd zoals wettelijk voorzien. 

33. ONDERWIJSPERSONEEL – VACANTVERKLARING VAN BETREKKINGEN IN WERVINGSAMBT GEWOON BASISONDERWIJS 
In het gemeentelijk basisonderwijs van Zelzate worden volgende betrekkingen vacant verklaard: 

− 1 deeltijds ambt (15/24) van onderwijzer  
− 1 deeltijds ambt (12/24) van kleuteronderwijzer 
− 1 deeltijds ambt (02/24) van leermeester lichamelijke opvoeding lager 
− 1 deeltijds ambt (13/36) van zorgcoördinator kleuter 
− 1 deeltijds ambt (06/36) van administratief medewerker 

De vaste benoeming gaat in op 01 januari 2020 en voor zover de betrekkingen op die datum nog vacant zijn. 
De benoemingsvoorwaarden worden bepaald als volgt: 

1. Belg of onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie, de E.V.A.(Europese Vrijhandelsassociatie) of in 
het bezit zijn van een vrijstelling verleend door de Vlaamse Regering. 

2. burgerlijke en politieke rechten genieten of in het bezit zijn van een door de Vlaamse Regering te verlenen 
vrijstelling die samengaat met de vrijstelling bedoeld in 1. 

3. van onberispelijk gedrag zijn zoals blijkt uit een uittreksel uit het strafregister - model 2 dat niet langer dan één 
jaar tevoren werd afgeleverd. 

4. voldoen aan de taalvereisten. 
5. lichamelijk geschikt zijn, de medische geschiktheid wordt aangetoond via een medisch attest, afgeleverd door 

de huisarts. 
6. een vereist of voldoend geacht bekwaamheidsbewijs hebben, bij organieke bepalingen of bij 

overgangsmaatregel, voor het specifieke wervingsambt. 
7. voldoen aan de dienstplichtwetten 
8. op 31 augustus voorafgaand aan de datum vaste benoeming 690 dagen dienstanciënniteit hebben, waarvan 

360 dagen in het ambt van benoeming. 
9. de betrekking in hoofdambt uitoefenen. 
10. zich kandidaat hebben gesteld in de vorm en binnen de termijn vermeld in de oproep tot de kandidaten. 
11. voor het ambt in kwestie als laatste evaluatie geen evaluatie met eindconclusie "onvoldoende" hebben 

verkregen bij inrichtende macht waar de vacante betrekking zich situeert. Als het personeelslid niet werd 
geëvalueerd, wordt deze voorwaarde geacht voldaan te zijn. 

De kandidaturen voor een vaste benoeming in één of meerdere van de vacante betrekkingen moeten, bij ter post 
aangetekende brief, uiterlijk op 02 december 2019 gepost, aan het desbetreffende schoolbestuur aanmelden.  
De kandidatuur vermeldt de vacante betrekking waarvoor gekandideerd wordt en eventueel de ingeroepen voorrang, met 
aanduiding van de diensten waarop men zich beroept. 
Alle personeelsleden van de scholengemeenschap worden op de hoogte gebracht van deze vacantverklaring. 

34. GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL ‘DE KREKEL’ – LESSEN LOGOPEDIE ROND WISKUNDE NA DE SCHOOLUREN - KENNISNAME 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het feit dat er, met ingang van 13 november 2019, lessen 
logopedie aan leerling XXX wordt gegeven na de schooluren op woensdag van 12u00 tot 13u00 door logopediste XX. 

35. MILIEU - INTERESSEVERKLARING PROJECTEN I.S.M. VENECO – ZONNEPANELEN OP PUBLIEKE GEBOUWEN VIA 
DERDEPARTIJFINANCIERING MET BURGERPARTICIPATIE EN RELIGHTING VIA LIGHT AS A SERVICE 

Het college van burgemeester en schepenen wenst principieel in te tekenen op de concrete projectvoorstellen van Veneco en 
schuiven hierbij volgende potentiële projecten naar voor: 
⋅ Actie 1 – Zonnepanelen via derdepartijfinanciering met burgerparticipatie: 

o Zwembad – Eurohal, Oostkade zn, 9060 Zelzate 
o Gemeentehuis, Grote Markt 1, 9060 Zelzate 
o Bibliotheek, Burgemeester Jos. Chalmetlaan 50, 9050 Zelzate 

⋅ Actie 2 – Relighting via Light As A Service: 
o Zwembad – Eurohal, Oostkade zn, 9060 Zelzate 
o Gemeenteschool De Krekel, Emiel Caluslaan 9, 9060 Zelzate 



o Technische dienst, Suikerkaai 4, 9060 Zelzate 
o Gemeentehuis, Grote Markt 1, 9060 Zelzate 
o Bibliotheek, Burgemeester Jos. Chalmetlaan 50, 9050 Zelzate 

Dit besluit zal worden toegestuurd aan Veneco, Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen. 

36. VALORISATIE GEMEENTEGRONDEN TERUGKOPPELING PALMBOUT 
De percelen hoek Winkelstraat – Verbroederingslaan, kadastraal gekend als 2de afdeling sectie C 453/E/2 en 460/k/2, 
Groenplein: 1ste afdeling sectie D 491/f, D 491/e en D 491/d en Onteigeningsstraat overzijde van huisnummers 57 tem 65 
zullen niet worden gevaloriseerd. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist principieel om het perceel gelegen de Sint-Sebastiaanstraat 1ste afdeling 
sectie C 223/y/4 te valoriseren. 
Het vooronderzoek dient eerst afgerond te zijn alvorens het principieel standpunt van de gemeenteraad te laten innemen:  

 Onder welke voorwaarden wenst het bestuur te verkopen? 
 Sociale woningbouw of private woningbouw of combinatie? 
 Gezien een afwijking op de bouwzone van het BPA nodig is, welke invloed heeft dit op 

verkoopbaarheid van het perceel? 
 Wenst het bestuur te werken via afdeling vastgoedtransacties voor de verkoop of zelf een landmeter, 

schatter en notaris aanstellen?  
 Wat zijn de kosten/raming opbrengsten die moeten opengenomen worden in de begroting? 
 … 

De nodige personeelsruimte wordt voorzien binnen de afdeling vergunningen om het onderzoek te voeren en het proces tot 
verkoop te doorlopen.  

37. RUP KMO SUIKERKAAI - GUNNING 
Aan Veneco, Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen wordt de opdracht opmaak van RUP KMO Suikerkaai gegund voor een 
geraamd bedrag van 13.760 incl. BTW, overeenkomstig de offerte van 19 november 2019 RUP Suikerkaai; 
De betalingen zullen gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in het 
budget van 2019 op artikel 2140007/060000. 

38. STEDENBOUW – VERZOEK TOT AFWIJKING VAN VERKOOPSVOORWAARDEN ZONNEBLOEMSTRAAT 18 
Aanvrager: XXX 
Voorwerp: Verzoek tot aanvaarding afwijking algemene verplichting verkaveling 

Zonnebloemstraat 
Ligging: Zonnebloemstraat 18 (lot 21) 

Het college van burgemeester en schepenen beslist aan XXX voor de verkoop van de woning gelegen te Zonnebloemstraat 
18, een afwijking op artikel 25 van de algemene verkoopsvoorwaarden, goedgekeurd in de gemeenteraad van 28/06/2011, 
toe te staan omwille van sociale redenen.  
XXXXX worden geïnformeerd over de genomen collegebeslissing.  

TOEGEVOEGD PUNT 1: GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL‘DE KREKEL’ - AANKOOP VAN SINTERKLAASGESCHENKEN - GUNNING EN 
LASTVOORWAARDEN 
De sinterklaasgeschenken voor de kleuterklassen hoofdschool en de lagere klassen t.e.m. het 1e leerjaar worden gegund aan 
Dreamland, Antwerpse Steenweg 36 te 9080 Lochristi voor een totaalbedrag van € 870,91 incl 21% btw. 
De boeken voor het 2de leerjaar ten bedrage van € 150,57 incl btw worden aangekocht bij Standaard Boekhandel, Grote 
Markt 3 9060 Zelzate. 
Er wordt goedkeuring verleend aan het busvervoer door busmaatschappij Stap BVBA, Jacob Van Arteveldelaan 7, 9940 
Ertvelde voor de uitstap voor het 3de t.e.m. het 6de leerjaar naar Kinepolis Gent ten bedrage van € 780 incl 21% btw. 
De overige kostprijs voor de uitstap naar Kinepolis Gent (€ 780 voor busvervoer - € 525 bijdrage klasgeschenk 3e tot 6e lj= 
255 + inkom cinema) evenredig zal aangerekend worden per leerling via de schoolfactuur; 
Er wordt goedkeuring verleend aan het busvervoer door busmaatschappij BVBA Van De Voorde, Peene 28, 9185 
Wachtebeke voor de uitstap van de kleuterklassen van het Krekeltje naar Pretland Gent ten bedrage van € 400 incl 21% btw. 
Er wordt goedkeuring verleend aan inkom voor Pretland Gent ten bedrage van € 180 incl 21% btw. 
De overige inkom voor de kleuters van het Krekeltje worden door het Oudercomité van Het Krekeltje ten laste genomen. 
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het budget van 2019 van AR 6159999, beleidsitem 080000 van de 
dienst exploitatie. 

TOEGEVOEGD PUNT 2: PERSONEEL - AFDELING WELZIJN - AANWERVING VAN EEN VOLTIJDS STATUTAIR AFDELINGSHOOFD 
WELZIJN NIVEAU A1-A3 – GOEDKEURING KANDIDATEN 
Tot de selectieprocedure voor aanwerving van 1 voltijds statutair afdelingshoofd welzijn op niveau A1–A3 en de aanleg van 
een wervingsreserve voor de duur van 1 jaar worden de volgende kandidaten toegelaten: 

 Naam Adres Woonplaats 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     



7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     

PUNT II     OMGEVING 

1. 
Aanvrager en/of exploitant XX 
Voorwerp: Omvormen van twee appartementen tot drie woongelegenheden 
De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen  
Ligging: Aubenaslaan 12-14, 9060 Zelzate, 

ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0288 S  2, 
Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2019107472 
Gemeentelijk dossiernummer O/2019/281 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend door 
XXXXX inzake het omvormen van twee appartementen tot drie woongelegenheden, gelegen te Aubenaslaan 12-14, 9060 
Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0288 S  2 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:  

- De voorwaarden gesteld in het advies van Hulpverleningszone  Centrum (Oost-Vlaanderen) uitgebracht op 9 
september 2019, ontvangen op 20 september 2019 dienen te worden nageleefd. 

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. 

2. 
Aanvrager en/of exploitant Wonen, Marcel Mollelaan 17, 9060 Zelzate 
Voorwerp: Slopen van 2 woningen 
De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen  
Ligging: Albert Mechelincklaan 5-7, 9060 Zelzate, 

ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0530 S,0530 T, 
Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2019129420 
Gemeentelijk dossiernummer O/2019/304 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend door 
Wonen, Marcel Mollelaan 17, 9060 Zelzate inzake het slopen van 2 woningen, gelegen te Albert Mechelincklaan 5 en Albert 
Mechelincklaan 7, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0530 S en ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0530 T 
een voorwaardelijke 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:  

• de terreinen dien te worden ingezaaid tot bloemenweide in afwachting definitieve bestemming, die zal gekend zijn 
bij het afronden van het complex project 'Verbeteren van de leefbaarheid voor de bewoners van de woonwijk 
Klein-Rusland (Zelzate)' 

• 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; 
• de nodige voorzorgen zijn te nemen qua stabiliteit en een bouwfysisch verantwoorde bescherming van de 

vrijgekomen mandelige muren 
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. 

3. 
Aanvrager en/of exploitant XXX 
Voorwerp: Verbouwen van een woning 
De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen  



Ligging: Westkade 23, 9060 Zelzate, 
ZELZATE 1 AFD, sectie A, 0629 Y  3, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2019118061 
Gemeentelijk dossiernummer O/2019/289 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend door 
XXXX inzake het verbouwen van een woning, gelegen te Westkade 23 en 23a, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 1 
AFD, sectie A, 0629 Y  3 een voorwaardelijke ergunning 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:  

• na het slopen van het niet vergunde afdak/overdekte doorgang dient de nieuwe vrije tuinzone ingezaaid te worden 
met gras 

• 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; 
• de nodige voorzorgen zijn te nemen qua stabiliteit en een bouwfysisch verantwoorde bescherming van de 

vrijgekomen mandelige muren 
• de gevelisolatie moet doorgetrokken worden tot onder het trottoirpeil en er moet een boord van slagvast resistent 

materiaal voor de eerste 40cm worden aangebracht, zodat schade aan de gevel bij werken worden voorkomen, het 
voetpad moet op kosten van de aanvrager heraangelegd 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. 

4. 
Aanvrager: XXX 
Voorwerp: bouwen van groepswoningbouw: 3 koppelwoningen en parking 
Ligging: Brazekestraat 

1ste afdeling sectie A 92/m/2, 93, 92/n/4,92/x/3 
Intern nummer O/2019/256 
Link  http://vs-appl-02-16/Cevi/OMV/APP/#/Dossier/276 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de aanvraag niet te agenderen voor de gemeenteraad voor de zaak 
van de wegen gezien de studie rond het masterplan nog lopende is en geen nieuwe elementen in het dossier aanwezig zijn 
om het standpunt van 18 april 2019 te wijzigen.  

5. 
Aanvrager: architectenbureau Tyberghien & partners 

Jan Verspeyenstraat 26 
9000 Gent  

Voorwerp: Oprichten nieuwkantoorgebouw 
Ligging: Industriepark Rosteyne 1 

9060 Zelzate 
ZELZATE 2 AFD/ZELZATE, sectie F, nr(s) 0873D 

Intern nummer A/vo2019/1213 
Punt werd uitgesteld  

6. 
Aanvrager: STRAK  
Voorwerp: Bouwmogelijkheden 
Ligging: Marktstraat 8 

Oostkade 17-18 
9060 Zelzate 
ZELZATE 1 AFD/ZELZATE, sectie A, nr(s) 0516N  2, 0523F, 0523M 

Intern nummer A/vo2019/1195 
Punt werd uitgesteld  

7.  
Aanvrager: TMVZ  
Voorwerp: Ontmoetingscentrum 
Ligging: Groenstraat 109-111 

9060 Zelzate 
ZELZATE 1 AFD/ZELZATE, sectie D, nr(s) 0752N, 0760S  4, 0769B  4, 0769C  4 

Intern nummer A/vo2019/1206 

http://vs-appl-02-16/Cevi/OMV/APP/#/Dossier/276


Punt werd uitgesteld 

8. 
Aanvrager: XXXXXXX 
Voorwerp: Kamerwoning 
Ligging: Groenstraat 88 

9060 Zelzate 
ZELZATE 1 AFD/ZELZATE, sectie A, nr(s) 0610F 12 

Intern nummer A/vo2019/1215 
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat een aanvraag voor een bijkomende kamerwoning de draagkracht 
van het gebied overschrijdt.  
Een meergezinswoning kan eventueel wel in overweging genomen worden, wanneer voldoende kwaliteit geboden wordt. 
Hierbij dient aandacht te gaan naar oppervlakte per appartement en individuele ruimte, buitenruimte, kwalitatieve 
inrichting van de tuinzone, parkeerplaatsen en fietsstelplaatsen enz. 

PUNT III KENNISGEVINGEN  

1. Brief van provincie Oost-Vlaanderen, directie Economie, Landbouw en Platteland, Europese en Internationale 
samenwerking dienst Landbouw & Platteland dd. 23 oktober 2019 betreffende brochure “puzzel mee aan meer 
kwaliteit” 

2. Brief van Fluvius Antwerpen dd. 4 november 2019 betreffende innen van retributie voor de hinder veroorzaakt door 
werken aan nutsvoorzieningen op het grondgebied Zelzate  

3. Brief van FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Instellingen En Bevolking dd. 5 november 2019 betreffende 
rijksregister – eID: tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische 
identiteitskaarten en – documenten vanaf 1 januari 2020 

4. Brief van Edwin De Backer, advocatenkantoor dd. 12 november 2019 betreffende contractbreuk GLS (BeNe Ladies 
Tour)  

5. Brief van de Federale dienst gouverneur dd. 12 november 2019 betreffende verkeersveilige nacht en het voeren van 
intensieve alcohol – en drugscontroles tijdens die nacht 

6. Brief van buurtcomité Wittouck dd. 13 november 2019 betreffende vraag om het huidige systeem van subsidies te 
herzien  

7. Brief van Fedris (federaal agentschap voor beroepsrisico’s) betreffende BelEESSI en de verwerking van 
vergoedingsaanvragen voor beroepsrisico’s in de overheidssector in het kader van de Europese verordeningen voor de 
sociale coördinatie 883/2004 en 987/2009 – elektronische uitwisseling van gegevens tussen de instellingen van sociale 
zekerheid op het niveau van de Europese Ruimte en van Zwitserland 

8. Mail van XXX dd. 6 november 2019 betreffende bedankingsbrief oproep tot inventarisatie van grensknelpunten  

9. Mail van XXX dd. 14 november 2019 betreffende brief van de korpchef van de Politiezone Puyenbroeck over de toepassing 
van de combitaks  

10. Uitnodiging tot de Finale van de Groene Lente te Oudenaarde op donderdag 19 december 2019 

11. Uitnodiging tot een overleg met betrekking tot de opmaak van het Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan te Eeklo op 
dinsdag 26 november 2019 

12. Uitnodiging tot twee inspirerende seminaries over actuele thema’s: intergemeentelijke samenwerking of fusie en 
toekomst van welzijnsdiensten in gemeenten  

 

Hierop wordt de vergadering gesloten. 

 Dagtekening als boven, 

In opdracht: 
De algemeen directeur, De voorzitter, 


