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PUNT 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. 22 november 2019. 

2. AFSPRAKENNOTA BETREFFENDE DE SAMENWERKING IN DE WERKSTRUCTUUR VAN HET SRN GENTSE KANAALZONE 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de afsprakennota betreffende de 
samenwerking en de werkstructuur van het SRN Gentse Kanaalzone voor de periode 2020-2025. 

Artikel 2: - Deze beslissing wordt aan de gemeenteraad voorgelegd.  

3. KERKFABRIEK SINT-LAURENTIUS / MEERJARENPLAN 2014-2019 - GOEDKEURING  

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met het meerjarenplan 2020-2025 van de 
kerkfabriek Sint-Laurentius. 

Hierin zijn volgende gemeentelijke toelagen voorzien: 

Overzicht gemeentelijke toelagen 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Exploitatie-toelage 14.468,38  22.597,11  23.387,94  24.204,47  25.047,79  25.918,97 

Investerings-toelage 15.480,61 2.000 32.000 2.000 2.000 2.000 

Artikel 2: - De beslissing wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.  

4. OVERLEG KANAALZONEGEMEENTEN D.D. 31 JANUARI 2020: GOEDKEURING AGENDA & VERVOLGTRAJECT NSP 
DISTRICT 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de voorliggende finale concept-werkagenda voor 
het Overleg Kanaalzonegemeenten d.d. 31 januari 2020 

Artikel 2 : - Het college van burgemeester en schepenen wenst zich te engageren om samen met de andere partnerbesturen 
het vervolgtraject in te gaan 

Artikel 3 : - Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel voor het vervolgtraject zoals 
beschreven in de brief; 

Artikel 4 : - Het college van burgemeester en schepenen vindt een verdeling o.b.v. bevolking wel redelijk; echter een bijdrage 
van 2.000 euro per jaar zou meer billijk zijn indien men rekening houdt met de financiële situatie van Zelzate en de 
verhoudingen binnen de aandeelhouderverhouderstructuur van NSP; 

Artikel 5: - Euregio Scheldemond wordt van deze beslissing op de hoogte gebracht.  

5. AANVAARDEN VAN DE SCHENKING VAN EEN SCHILDERIJ - PRINCIPEBESLISSING 

Artikel 1: - Het bestuur wenst de schenking nog dit jaar in ontvangst wenst te nemen omdat het op 11 november van dit jaar 
het precies honderd jaar geleden was dat de Eerste Wereldoorlog officieel eindigde met de ondertekening van de 
Wapenstilstand.  

Artikel 2: - Mevrouw Margareta Van Acker wordt uitgenodigd tot de openbare zitting van de gemeenteraad van 30 december 
2019 waar zij dan het schilderij officieel kan overhandigen. 

Artikel 3: - Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de schenking van het schilderij “nog altijd” van mevrouw Margareta 
Van Acker definitief te aanvaarden.  



6. RAADPLEGEN VAN BEVOLKINGSREGISTER 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen beslist dat volgende raadplegingen van de bevolkingsregisters voor 
interne doeleinden vanaf heden tot het einde van de legislatuur worden toegestaan: 

Afdeling financiële dienst, secretariaat en personeelsdienst 

- Financiële dienst: 

- Nazicht identiteitsgegevens en adrescontrole voor de opmaak van de kohieren en het versturen van 
aangifteformulieren. 

- Nazicht identiteitsgegevens en adrescontrole voor het behandelen van ingediende bezwaarschriften; 

- Nazicht identiteitsgegevens en adrescontrole voor het opsturen van betalingsbewijzen; 

- Nazicht identiteitsgegevens en adrescontrole voor het versturen van briefwisseling, facturen en aanmaningen 
in het kader van het debiteurenbeheer – invordering gemeentebelastingen en gemeentelijke retributies; 

- Nazicht identiteitsgegevens en adrescontrole van leveranciers; 

- Nazicht identiteitsgegevens en adrescontrole van erfgenamen voor nalatenschap of begraafplaats; 

- Nazicht identiteitsgegevens en adrescontrole van rechthebbenden WIGW/OMNIO-statuut; 

- Nazicht identiteitsgegevens en adrescontrole voor dossiers van deurwaarders in het kader van collectieve 
schuldenregeling, faillissement, voorlopige bewindvoering/onbekwaamverklaring; 

- Nazicht identiteitsgegevens en adrescontrole van de ouders van schoolgaande kinderen voor het versturen van 
achterstallige schoolrekeningen. 

- Adreslijsten van gezinshoofden voor het versturen van milieubelasting; 

- Adreslijsten van personen voor het versturen van de belasting op 2de verblijven. 

- Secretariaat burgemeester en algemeen directeur: 

- Nazicht identiteitsgegevens en adrescontrole voor het versturen van algemene briefwisseling; 

- Nazicht identiteitsgegevens en adrescontrole van personen die de gemeente verantwoordelijk stellen voor 
geleden schade. 

- Personeelsdienst: 

- Nazicht van onjuist gebleken correspondentieadressen van kandidaten voor openstaande vacatures, 
deelnemers aan aanwervingsexamens en jobstudenten; 

- Identiteitsgegevens van personeelsleden, mandatarissen, gewezen personeelsleden en gewezen mandatarissen 
met het oog op het updaten van hun persoonlijke gegevens, eventueel pensionering; 

Afdeling Cultuur, Bibliotheek, Sport, Jeugd  

- Cultuurdienst / Bibliotheek: 

- Adrescontrole voor het versturen van boetebrieven; 

- Het verwerken van gegevens van leden van de openbare bibliotheek in het bibliotheeksysteem (nu nog PBS, 
vanaf eind 2019 EBS); 

- Sportdienst: 

- Nazicht identiteitsgegevens en adrescontrole van ouders met een verhoogde tegemoetkoming in het kader van 
korting bij sportkampen en lessenreeksen; 

- Nazicht identiteitsgegevens en adrescontrole van inwoners voor het uitvoeren van de voorrangregel bij 
inschrijvingen voor het sportkamp; 

- Identiteitsgegevens van de monitoren voor de aangifte van de belastingen; 

- Nazicht identiteitsgegevens en adrescontrole voor de korting op abonnementen en meerbeurtenkaarten van 
de zwembaden van Zelzate. 

- Jeugddienst: 

- Identiteitsgegevens en adrescontrole van kinderen die deelnemen aan de activiteiten georganiseerd door de 
jeugddienst; 

- Adreslijsten om uitnodigingen te versturen voor een informatievergadering voor mogelijke monitoren voor 



speelpleinwerking op voorwaarde dat de speelpleinwerking een interne dienst is van de gemeente. 

Afdeling patrimonium en evenementen 

- Technische dienst: 

- Adreslijsten van bewoners en aangelanden om brieven te versturen in verband met de uitvoering van openbare 
werken; 

- Nazicht identiteitsgegevens en adrescontrole van particulieren voor de opmaak van beslissingen van zakelijke 
rechten in verband met het patrimonium (aankoop van onroerende goederen, verkoop, opstalrecht, 
onteigening, etc.); 

- Nazicht identiteitsgegevens en adrescontrole in het kader van de overheidsopdrachten. 

- Dienst evenementen: 

- Controle van identiteitsgegevens en adres van personen die een aanvraagformulier indienen betreffende het 
gebruik van lokalen en feestmateriaal; 

- Controle van adresgegevens voor het versturen van brieven. 

Noodplanning 

- Adreslijsten van bewoners in het kader van de noodplanning. 

Afdeling vergunning 

- Ruimtelijke ordening & stedenbouw: 

- Raadpleging van de bevolkingsregisters teneinde de wettelijke taak te kunnen vervullen betreffende het 
organiseren van een openbaar onderzoek op basis van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning en haar uitvoeringsbesluiten; 

- Raadpleging van de bevolkingsregisters teneinde de wettelijke taak te kunnen vervullen in het kader van 
voorkomen en vaststellen van stedenbouwkundige misdrijven en inbreuken op basis van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening; 

- Raadpleging van de bevolkingsregisters teneinde de wettelijke taak te kunnen vervullen betreffende de 
ongeschiktheid, onbewoonbaarheid, leegstand en verkrotting van woningen in het kader van de Vlaamse 
Wooncode; 

- Raadpleging van de bevolkingsregisters teneinde de wettelijke taak te kunnen vervullen op basis van artikel 133 
en 135§2 van de nieuwe gemeentewet. 

- Milieudienst: 

- Raadpleging van de bevolkingsregisters teneinde de wettelijke taak te kunnen vervullen betreffende het 
organiseren van een openbaar onderzoek op basis van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning en haar uitvoeringsbesluiten; 

- Raadpleging van adressen voor bodemattesten en bodemonderzoeken (Webloket Bodem van OVAM); 

- Identiteitsgegevens van bewoners naar aanleiding van klachten omtrent milieuhinder. 

- Raadpleging van de bevolkingsregisters en adreslijsten voor het aanschrijven van eigenaars van leegstaande 
woningen in kader van het beheer en opmaak van het leegstandregister; 

- Dienst mobiliteit: 

- Adreslijsten van bewoners en aangelanden om brieven te versturen naar aanleiding van 
mobiliteitsmaatregelen; 

- Nazicht identiteitsgegevens en adrescontrole in het kader van aanvragen voor het gebruik openbaar domein. 

- GIS ikv CRAB beheer: 

- Raadpleging van de bevolkingsregisters om te kijken als een huisnummer bestaat; 

- PIVA e-Gov van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen 

- Raadpleging van de bevolkingsregisters en adreslijsten in het kader van controle en actualisatie van 
huisnummers in het CRAB; 

Woonwijzer Meetjesland 

- Raadpleging van de bevolkingsregisters en adreslijsten voor het aanschrijven van eigenaars van leegstaande 



woningen in kader van het beheer en opmaak van het leegstandregister; 

Afdeling welzijn 

- Burgerlijke stand: 

- Adrescontrole van de concessiehouders; 

- Raadplegingen van de bevolkingsregisters teneinde de wettelijke taak te kunnen vervullen betreffende het 
bijhouden van de bevolkingsregisters en de registers van de burgerlijke stand. 

- Bevolkingsdienst: 

- Overzichtslijst van de vervallen identiteitskaarten van vreemdelingen; 

- Overzichtslijst van het bevolkingsaantal van de gemeente, met vermelding van het aantal woningen en 
inwoners per straat; 

- Raadplegingen van de bevolkingsregisters teneinde de wettelijke taak te kunnen vervullen betreffende het 
bijhouden van de bevolkingsregisters en de registers van de burgerlijke stand;  

- Controle van identiteitsgegevens en adres van personen die aan aanvraag indienen voor het verkrijgen van een 
toelage ingevolge incontinentie; 

- Controle van identiteitsgegevens en adres van personen die een aanvraag doen voor het leveren van een GFT-
container; 

- Raadpleging van de bevolkingsregisters voor het nakijken van ingediende premieaanvragen voor het gebruik 
van luiers voor kinderen van 0 tot 3 jaar; 

- Controle van adresgegevens voor het versturen van brieven; 

- Adreslijst van recent ingeschreven inwoners om uitnodigingen te versturen voor de ontmoetingsdag voor 
nieuwe inwoners; 

- Identiteitsgegevens en adreslijst voor de viering van eeuwelingen; 

- Identiteitsgegevens en adreslijst voor het aanschrijven van de inwoners die +65 jaar oud zijn voor de reis/dag 
van de gepensioneerden; 

- Identiteitsgegevens en adreslijst voor de viering van huwelijksjubilea; 

- Adreslijsten van inwoners die 50 jaar worden; 

- Adreslijsten van kinderen voor de uitnodigingen van sinterklaas; 

- Adreslijsten van kinderen voor de uitnodigingen van het paashazenspel; 

- Adreslijsten en controlelijsten van inwoners voor het informeren van dienstverleningen van de gemeente. 

- Dienst rijbewijzen/strafregister: 

- Raadplegingen van de bevolkingsregisters teneinde de wettelijke taak te kunnen vervullen betreffende het 
bijhouden van de bevolkingsregisters en de registers van de burgerlijke stand. 

Deze lijst is limitatief en voor deze raadplegingen is geen aparte beslissing nodig van het college van burgemeester en 
schepenen. 

Raadplegingen en het gebruik van de bevolkingsregisters in het kader van een specifiek doelgroepen beleid of van specifieke 
communicatie met sommige bevolkingsgroepen moet passen in een ‘geregeld’ beleid en vereisen een aparte collegebeslissing 
waaruit het doel van de raadpleging blijkt. De beslissing kan voor meerdere jaren worden genomen met als maximum de 
duurtijd van de legislatuur. 

Artikel 2: - Iedere andere aanvraag tot raadpleging van de bevolkingsregisters, zowel voor interne als externe doeleinden, 
maakt het voorwerp uit van een aparte collegebeslissing, en wordt getoetst aan de voorschriften van de wet van 19 juli 1991, 
het Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 en de wet van 8 december 1992. 

Artikel 3: - Iedere aanvraag tot raadpleging van de bevolkingsregisters is beperkt tot de uitvoering van het opgegeven doel 
zoals vermeld in artikel 1. Het oneigenlijk gebruik van de verkregen gegevens in welke vorm ook (personenlijsten, 
uittreksels,…), bijvoorbeeld voor publicitaire doeleinden, of het doorgeven van deze gegevens aan derden is verboden. 

7A. KERSTHAPPENING OP ZATERDAG 21 DECEMBER 2019 OP DE GROTE MARKT GEORGANISEERD DOOR DE GEMEENTELIJKE 
FEESTCOMMISSIE 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan het evenement ’kersthappening’, 
georganiseerd door de Gemeentelijke Feestcommissie op 21 december 2019 op de Grote Markt te Zelzate.   



Artikel 2: - De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht.  

7B. AFWIJKING GELUIDSNORM TOT 90 DB(A)LAEQ,15MIN AANGEVRAAGD DOOR GEMEENTELIJK FEESTCOMMISSIE 
ZELZATE, HET EVENEMENT “KERSTMARKT” OP HET PODIUM OP DE GROTE MARKT NABIJ HET VEM-PLEINTJE OP 21 
DECEMBER 2019 – AG2019.98 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan Gemeentelijk feestcommissie Zelzate, Grote Markt 1 te 
9060 Zelzate, een afwijking toe te staan tot 90 dB(A)Laeq,15min op 21 december 2019 voor het evenement “Kerstmarkt”  op 
het podium op de Grote Markt nabij het VEM-pleintje. 

Artikel 2: - 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. 

Artikel 3: - Om 22 uur dient de muziek stiller te worden gezet en is enkel achtergrondmuziek toegelaten tot het einduur 23 
uur. 

7C. TIJDELIJKE POLIS VOOR DE KERSTHAPPENING VAN DE FEESTCOMMISSIE  

Artikel 1: - 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: 

- Kersthappening op zaterdag 21 december 2019.   

Artikel 2: - Er wordt voor voormelde activiteit een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 
afgesloten bij Ethias, tegen een prijs van 80 euro.  

Artikel 3: - De betaling zal gebeuren overeenkomstig het budget 2019, AR 6120999/ BI 071900. 

8. ECONOMIE: UITBETALING WERKINGSSUBSIDIE 2019 VOOR ADVIESRAAD ECONOMIE. 

Enig artikel: - Een werkingssubsidie ten bedrage van 4.300,00 euro wordt uitbetaald aan de adviesraad economie op het 
rekeningnummer BE16 0682 4495 8874) voor het werkjaar 2019. 

9. ECONOMIE: TERUGBETALING VAN EEN DEEL VAN DE PROJECTSUBSIDIE (ONDERSTEUNING DETAILHANDEL) AAN 
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 

Artikel 1: - het college van burgemeester en schepenen hecht haar goedkeuring aan de afrekening van het subsidiedossier 
2018 ter ondersteuning van de detailhandel, en vraagt aan de financiële dienst om het teveel uitbetaalde voorschot ten 
bedrage van 621,82 euro terug te storten op de rekening van de provincie. 

Artikel 2: - Het definitieve subsidiebedrag van 1.953,18 euro wordt doorgestort naar de rekening van de lokale adviesraad 
economie ((BE16 0682 4495 8874). 

10. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST ICT – SERVICEDESK  

Dit punt werd uitgesteld. 

11. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST ICT – ADDENDUM  

Dit punt werd uitgesteld.  

12. PERSONEEL - CONSOLIDATIE ARBEIDSONGEVAL 16 JULI 2019  

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen beslist om het arbeidsongeval waarvan xxx, technisch assistent niveau 
D1-D3, het slachtoffer werd op 16 juli 2019 te consolideren op 20 juli 2019 zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.  

Artikel 2: - Een afschrift van deze beslissing wordt aangetekend aan xxx overgemaakt. 

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. 

13. PERSONEEL - AANWERVING VAN 1 STATUTAIR VOLTIJDS AFDELINGSHOOFD WELZIJN – NIVEAU A1-A3: AANSTELLING 
VAN BUREAU VOOR ORGANISATIE VAN HET ASSESSMENT CENTER. 

Dit punt werd uitgesteld.  

14. PERSONEEL OPENSTELLING TIJDELIJKE VOLTIJDSE FUNCTIE ALS JEUGDAMBTENAAR NIVEAU B1-B3 VOOR DE DUUR VAN 
3 MAAND.  

Artikel 1: - Het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 13 december 2019 wordt ingetrokken.  

Artikel 2: - In toepassing van Hoofdstuk IV, Afdeling 2, artikel 30 van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel 
wordt een tijdelijke functie als voltijds contractueel jeugdambtenaar niveau B1-B3 voor de duur van 3 maanden opengesteld 
bij aanwerving met aanleg van een wervingsreserve voor de duur van 2 maanden. 

Deze vacature wordt gepubliceerd via de gemeentelijke website, de VDAB en wordt intern bekendgemaakt. 

Artikel 3: - De selectie zal bestaan uit een gestructureerd interview op basis van het CV en een functie-specifieke 
selectietechniek.  

De selectiecommissie wordt conform de rechtspositieregeling samengesteld als volgt: de algemeen directeur en het 
diensthoofd van de dienst waar het personeelslid zal worden tewerkgesteld en die beschikt over een hogere rang dan de 
vacante betrekking.  

De selectiecommissie maakt een verslag op met betrekking tot de geschiktheid of ongeschiktheid van elke kandidaat. 

Artikel 4: - In toepassing van hoofdstuk III – Afdeling 3 – Artikel 23 en volgende van de rechtspositieregeling van het 
gemeentepersoneel wordt na de selectie-procedure een wervingsreserve voor de duur van 2 maanden aangelegd. 

Artikel 5: - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de personeelsdienst en de financiële dienst. 

15. TOETREDING TOT HET REGIONAAL LANDSCHAP MEETJESLAND 

Dit punt werd uitgesteld.  

16. BIBLIOTHEEK – COMEET – VERNIETIGEN VAN DE COLLEGEBESLISSING VAN 25 OKTOBER 2019 BETREFFENDE DE 
GUNNING VAN DE OPDRACHT LEVERING EN KASTKLARE VERWERKING VAN BOEKEN AAN BIBLIOTHEKEN (I.S.M. 
COMEET) AAN DE FIRMA STANDAARD BOEKHANDEL. 

Artikel 1: - De collegebeslissing van 25 oktober 2019 betreffende de gunning van de opdracht Levering en kastklare 
verwerking van boeken aan bibliotheken (i.s.m. COMEET) aan de firma Standaard Boekhandel (Industriepark Noord 28 A in 
Sint-Niklaas) wordt vernietigd. 

Artikel 2: - Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om, in afwachting van een nieuwe centrale 
aanbesteding door de Regiobib Meetjesland, in 2020 verder te werken met de huidige leverancier namelijk Standaard 
Boekhandel, Industriepark Noord 28a, 9100 Sint-Niklaas. 

Artikel 3: - Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan: 

- COMEET vzw, Pastoor De Nevestraat 8, Eeklo 

- Standaard Boekhandel nv, Industriepark Noord 28a, Sint-Niklaas 

- de financieel directeur 

17. AANVRAAG OM TOELAGE NAAR AANLEIDING VAN 50-JARIG BESTAAN: ROOD IS TROEF 

Artikel 1: - Het bewijsstuk wordt aanvaard en de aanvraag wordt ontvankelijk verklaard; in toepassing van het 
gemeenteraadsbesluit d.d. 05 november 2007 en latere wijzigingen wordt aan de kaartersclub Rood is Troef een toelage van 
1.000,00 euro toegekend (rekeningnummer BE 04 8636 7018 4231). 

Artikel 2: – De toelage zal worden uitbetaald op de gemeentelijke 21 juli-viering van het jaar volgend op het jaar waarin de 
aanvraag ontvankelijk werd verklaard, namelijk op 21 juli 2020; de aanwezigheid van een delegatie van de in aanmerking 
komende vereniging op deze viering is een voorwaarde tot het bekomen van de toelage. 

Artikel 3: - Een afschrift van deze beslissing zal worden bezorgd aan: 

- Rood is Troef 

- de cultuurraad 

- de financieel directeur 

- het secretariaat van de burgemeester 



18. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN GEMEENTE ZELZATE EN SAMENLEVINGSOPBOUW OOST-VLAANDEREN 
VZW - PRINCIPEBESLISSING 

Artikel 1 : - Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de samenwerkingsovereenkomst met 
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw te onderschrijven en wenst de samenwerkingsovereenkomst voor te leggen aan 
de gemeenteraad van 30 december 2019. 

Artikel 2 : - Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat de noodzakelijke middelen voorzien zijn in het 
meerjarenplan 2020-2025.  

19. GOEDKEURING CONVENANT INZAKE SAMENWERKING MET UIT DE MARGE VZW - PRINCIPEBESLISSING 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de in bijlage gevoegde convenant tussen 
het gemeentebestuur van Zelzate en Uit de Marge vzw.  

Artikel 2: - De beslissing wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.   

20. SPORT – EXTRA VISWEDSTRIJD VAN DE MEETJESLANDSE TINKVISSERS OP 11 APRIL 2020 OP DE VISVIJVER PARK 
‘OPGEVULD KANAAL’ 

Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de Meetjeslandse Tinkvissers voor een 
viswedstrijd op zaterdag 11 april 2020 van 12u tot 16u op een halve vijver. 

21. SPORT – OVERNAME VAN DE LESSEN HYDROBICS DOOR DE SPORTDIENST OP DINSDAGNAMIDDAG VAN 15U15 TOT 
16U15 VANAF FEBRUARI 2020. 

Artikel 1: - De sportdienst zal vanaf 1 februari 2020 de lessen hydrobics organiseren op dinsdagmiddag van 15u15 tot 16u15. 

Artikel 2: - De lessen hydrobics worden betaald via een beurtenkaart/sportkaart van 45 euro voor 10 beurten; de 
beurtenkaarten zijn onbeperkt geldig. 

Artikel 3: - De sportdienst betaalt 3,10 euro per deelnemer hydrobics op het rekeningnummer van Farys BE61091017090217 
voor het gebruik van het zwembad. De betalingen gebeuren na ontvangst van een factuur van Farys op kwartaalbasis. Er kan 
ten allen tijde geannuleerd worden. 

Artikel 4: - Mevrouw Bernadette Goethals wordt ingeschakeld als vrijwilliger voor de lessen hydrobics. 

Artikel 5: - Aan mevrouw Bernadette Goethals wordt een vrijwilligersvergoeding van 30 euro per dag gegeven. Deze prestatie 
omvat het uur seniorengym en het uur hydrobics. 

22. SPORT – ORGANISEREN VAN ONTBIJTZWEMMEN EN PANNENKOEKENZWEMMEN 2 FEBRUARI 2020 

Artikel 1: - De sportdienst organiseert ontbijtzwemmen en pannenkoekenzwemmen op zondag 2 februari 2020. 

Artikel 2: - De deelnameprijs voor het ontbijtzwemmen bedraagt 11 euro per persoon voor volwassenen en 8 euro per 
persoon voor kinderen jonger dan 12 jaar. 

Artikel 3: - De deelnameprijs voor het pannenkoekenzwemmen bedraagt 8 euro per persoon voor volwassenen en 6 euro per 
persoon voor kinderen jonger dan 12 jaar. 

Artikel 4: - De deelnameprijs voor de combinatie ontbijtzwemmen en pannenkoekenzwemmen bedraagt 15 euro per persoon 
voor een volwassene en 10 euro per persoon voor een kind jonger dan 12 jaar. 

Artikel 5: - Vers gebakken pannenkoeken worden aangekocht kunnen worden bij Bakkerij Van Vlaenderen voor 0,72 
euro/stuk, mits het plaatsen van een tijdige bestelling. 

Artikel 6: - De aankopen voor het ontbijt zullen verlopen via de Promessekaart van de sportdienst bij Colruyt N.V. 

Artikel 7: - Extra tafels en stoelen worden geleend bij de technische dienst. 

Artikel 8: - Publiciteit wordt gevoerd via de gebruikelijke kanalen nl. website, social media, publicatie in Het Reklameblad en 
in het nog te ontwikkelen infomagazine. 

Artikel 9: De sportdienst betaalt 3,50 euro per deelnemer op het rekeningnummer van Farys BE61091017090217 voor het 
gebruik van het zwembad. De betalingen gebeuren na ontvangst van een factuur van Farys op kwartaalbasis. Er kan ten allen 
tijde geannuleerd worden. 



23. VASTLEGGEN VAN DATA VOOR KERMISSEN EN ROMMELMARKTEN VOOR HET JAAR 2020 

Data voor de kermissen: 

Paaskermis Grote Markt Van vrijdag 10 april tot en met maandag 20 april 2020 

Kattekermis Wijk De Katte Van vrijdag 31 juli tot en met dinsdag 4 augustus 2020 

Augustuskermis Grote Markt Van vrijdag 7 augustus tot en met maandag 17 augustus 
2020 

Wittouckkermis Wittouck Van vrijdag 21 augustus tot en met zondag 23 augustus 
2020 

Data voor de rommelmarkten  

Grote Markt Zondag 17 mei 2020 

Groenplein Vrijdag 22 mei 2020 

Grote Markt Zondag 14 juni 2020 

Grote Markt Zondag 5 juli 2020 

Grote Markt Zondag 13 september 2020 

24. ONDERWIJS – GOEDKEURING VAN SAMENWERKINGSAFSPRAKEN TUSSEN DE GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL DE KREKEL 
EN HET CENTRUM VOOR LEERLINGENBEGELEIDING INTERSTEDELIJK CLB-STAD GENT  

Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen keurt de samenwerkingsafspraken tussen de gemeentelijke 
basisschool De Krekel te Zelzate en het Interstedelijk CLB – Stad Gent goed. 

25. PROJECT 219/646 - GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL ‘DE KREKEL’ – AANKOOP VAN INFORMATICAMATERIAAL – GUNNING 
EN LASTVOORWAARDEN 

Artikel 1: - Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht “Aankoop van informaticamateriaal voor de gemeentelijke 
basisschool ‘De Krekel’”. 

Artikel 2: - Deze opdracht wordt gegund aan CWS systems BVBA, Knokkebaan 84 te 9910 Knesselare, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van € 3.793,19 excl. BTW of € 4.589,76 incl. 21% BTW. 

Artikel 3: - De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in 
het investeringsbudget van 2019 van AR 2410000, beleidsitem 080000, subproject 12, enveloppe 6. 

26. Betalingsbevelen 

Het college van burgemeester en schepenen hecht haar goedkeuring aan de volgende betalingsbevelen: lijst nrs. 2019/137, 
2019/139, 2019/141 

27. Financiële dienst – bespreking hernieuwing van de belastingreglementen 

Volgende reglementen worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd: 

- Aanrekening kosten betalingsherinneringen 

- Belasting op banken- en financieringsinstellingen 

- Belasting op de eerste aanleg van voetpaden en opritten 

- Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde reclamedrukwerken en van gelijkgestelde producten 

- Belasting op drankinrichtingen en dansgelegenheden die open blijven na het sluitingsuur 

- Belasting op drijfkracht 

- Belasting op het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein tot uitoefening van een commerciële activiteit 

- Belasting op het oneigenlijk gebruik van het openbaar domein 

- Belasting op inventarisatie leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden 

- Contante belasting op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van 
markten/rommelmarkten/kermissen,… 

- Belasting op mobiele tuigen voor publiciteitsdoeleinden 

- Belasting op nachtwinkels 



- Belasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen 

- Belasting op tweede verblijven 

- Belasting op vaste reclameborden zichtbaar vanaf de openbare weg 

- Belasting op verwaarloosde gebouwen en woningen 

- Contante belasting op de tijdelijke inname van het openbaar domein door verhuisliften, containers, werfwagens, 
kranen, stapelplaatsen voor bouwmaterialen, enz. 

- Huisvuilgerelateerde belastingen 

- Milieubelasting 

- Opcentiemen door Vlaams gewest geheven belasting ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van 
bedrijfsruimten 

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 

- Personenbelasting 

- Retributie afgifte P+MD-zakken 

- Retributie op het ambtelijk weghalen door of in opdracht van de gemeente van afvalstoffen gestort of achtergelaten 
op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten 

- Retributie voor grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaats 

- Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein 

- Toelagereglement diftar 

- Vervoer van personen met een politievoertuig – combitaks 

- Belasting op bedrijven 

- Belasting op ontbrekende parkeerplaatsen en fietsstelplaatsen bij meergezinswoningen en kamerwoningen 

- Contante belasting op de afgifte van getuigschriften of andere stukken 

28. THUIS IN DE TOEKOMST 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen is zich bewust van de uitdagingen op het vlak van wonen (anders 
wonen, verplaatsingsgedrag wijzigen, nieuwe woonvormen) en het feit dat hiervoor een proces moet doorlopen worden. Ze 
wenst hierbij de bewoners bij te betrekken. 

Artikel 2: - De gemeente Zelzate wenst zich in te schrijven voor de woontest en zal hiervoor de nodige publiciteit voeren om 
vervolgens de resultaten te delen met de inwoners. Een vervolgactie, afgestemd met het beleidsplan zal op poten gezet 
worden.  

Er is geen financiële impact voor de gemeente. 

De personeelsinzet verloopt via Woonwijzer Meetjesland.  

Artikel 3: - De communicatieambtenaar ontvangt een afschrift van onderhavig besluit.  

29. KMO GRONDEN SUIKERKAAI - PRINCIPEBESLISSING 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen beslist principieel dat voor de KMO-site aan de Suikerkaai, een 
openbare wegenis kan worden aangelegd onder de voorwaarde dat:  

- de gronden verkocht worden aan Veneco 

- de wegenis pas wordt aangelegd op het moment dat de ordening van de zone gekend is, waardoor deze de meest 
optimale inplanting kan krijgen 

Artikel 2: - De afzonderlijke loodsen kunnen pas een afzonderlijk huisnummer verkrijgen onder de voorwaarde dat de 
gronden verkocht worden aan Veneco.  

30. TOEGEVOEGD PUNT: PROJECT 2019/636 – AANKOOP VAN EEN ZOUTSTROOIER - GUNNING EN LASTVOORWAARDEN 

Artikel 1: - Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 

Artikel 2: - Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 19 december 2019, opgesteld door de 
technische dienst. 

Artikel 3: - Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 



Artikel 4: - De opdracht “Aankoop van een zoutstrooier” wordt gegund aan Herssens-Tollenaere, Pereboomsteenweg 47 te 
9280 Moerbeke-Waas, tegen het nagerekende offertebedrag van € 16.100,00 excl. btw of € 19.481,00 incl. 21% btw mits het 
verkrijgen van een visum. 

Artikel 5: - De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2019/636. 

Artikel 6: - De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in budget 2019 binnen enveloppe 3 subproject 53 AR 
2300000 BI 020000 en het bijkrediet dat zal voorzien worden bij budgetwijziging 2019/2. 

31. TOEGEVOEGD PUNT: PROJECT 2019/647 – AANKOOP VAN VERSCHILLENDE TOESTELLEN VOOR GROENONDERHOUD - 
GOEDKEURING GUNNING EN LASTVOORWAARDEN 

Artikel 1: - Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor de opdracht “Aankoop van verschillende toestellen voor 
groenonderhoud”. De raming bedraagt € 6.611,57 excl. btw of € 8.000,00 incl. 21% btw. 

Artikel 2: - Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte 
waarde). 

Artikel 3: - Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 19 december 2019, opgesteld door de 
technische dienst. 

Artikel 4: - Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 

Artikel 5: - Deze opdracht wordt gegund aan Johan's Garden Shop, Karel Bauwensstraat 4 te 9042 Sint-Kruis-Winkel, tegen 
het nagerekende offertebedrag van € 4.757,03 excl. btw of € 5.756,01 incl. 21% btw mits het verkrijgen van een visum. 

Artikel 6: - De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in 
2019 enveloppe 3 subproject 21 AR 2300000 BI 020000. 

32. TOEGEVOEGD PUNT: PROCES-VERBAAL VAN SLUITING VAN HET OPENBAAR ONDERZOEK BETREFFENDE STRAATNAAM 
SPOORWEGSTRAAT  

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen stelt het proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek 
vast.  

Artikel 2: - Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een definitieve beslissing aangaande de straatnaam te nemen tijdens 
de eerstvolgende gemeenteraadszitting.  

33. TOEGEVOEGD PUNT: BESTELLING EXTRA ROOKMELDERS  

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de administratie om in functie van het beschikbare budget extra 
rookmelders te bestellen.  

PUNT II OMGEVING  

1. O/2019/319 – Rain Carbon – Vredekaai 18 - bijstelling milieuvoorwaarden. 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om de aanvraag ingediend door xxx 
inzake het bijstelling voorwaarden, gelegen te Vredekaai 18, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie A, 
0484 N  2 bijgevolg gunstig voorwaardelijk geadviseerd. 

De volgende voorwaarde wordt opgelegd: 

De evaluatie van de resultaten door de bijstelling van de voorwaarden dient te gebeuren in overleg met Vlaamse 
Milieumaatschappij – afdeling ecologisch toezicht 

2.  O/2019/306 – bvba Paul Vermeersch – Assenedesteenweg 227-229 – bouwen meergezinswoning. 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend door 
xxx inzake het oprichten van een meergezinswoning , gelegen te Assenedesteenweg 227 - 229, 9060 Zelzate Kadastraal 
gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0026 G  5 en 0026 F  5 een weigering af te leveren. 

3. 322/19 – Notaris Jan Verstraeten – Sint Francispolder – Sie B nr 12 

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

PUNT III KENNISGEVINGEN 

1. Brief van Fluvius van 9 december 2019 over aanvang van werken. 

2. Brief van Statbel van 12 december 2019 betreffende Brochure “Kerncijfers 2019”: overzicht van dagelijkse officiële 
statistieken. 

3. Brief van Bataljong van 12 december 2019 betreffende maatregelen in het kader van de besparingen op de subsidies. 



4. Brief van IBZ van 10 december 2019 over retributie wapenwet. 

5. Brief van IDM van 13 december 2019 over voorschot voor de werking van de Intercommunale – Dienstjaar 2020. 

6. Wenskaart van BPost met warme wensen. 

 

Hierop wordt de vergadering gesloten. 

 

 

 

In opdracht: 

De algemeen directeur, De burgemeester-voorzitter, 

 

 


