Provincie OOST-VLAANDEREN
Gemeente Zelzate

BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Datum zitting: 3 januari 2020
Datum publicatie website: 7 januari 2020

PUNT I BESLISSINGEN
1.

PERSONEEL- OPENVERKLARING BIJ AANWERVING VAN EEN TIJDELIJKE VOLTIJDSE CONTRACTUELE BETREKKING VAN
REDDER (C1-C3) EN AANLEG WERVINGSRESERVE
In toepassing van Hoofdstuk IV, Afdeling 2, artikel 31 van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel wordt een
tijdelijke voltijdse contractuele functie van redder (niveau C1-C3) opengesteld voor de duur van de afwezigheid wegens
onbetaald verlof van XXXXXX.
Deze vacature wordt via de gemeentelijke website, de VDAB en intern bekendgemaakt.
De selectie zal bestaan uit een gestructureerd interview op basis van het ingevulde CV formulier door een selectiecommissie die
samengesteld is als volgt: de algemeen directeur en het diensthoofd van de dienst waar het personeelslid zal worden
tewerkgesteld.
De selectiecommissie maakt een verslag op met betrekking tot de geschiktheid of ongeschiktheid van elke kandidaat.
Na de selectieprocedure wordt een wervingsreserve van 9 maanden aangelegd.
2.

VRAAG VAN BVBA OPEN THE FRIDGE OM HET EVENEMENT “TEAMBUILDING SCHAPEN DRIJVEN” TE ORGANISEREN IN HET
PARK WARANDE OP 7 JANUARI 2020
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan bvba Open The Fridge om het evenement ’teambuilding
schapen drijven’ te organiseren op 07 januari 2020 in het park Warande.
De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht.
PUNT II OMGEVING
1.
Aanvrager en/of exploitant
Voorwerp:
De aanvraag omvat:
Ligging:

XX
Bouwen van 2 gekoppelde woningen
Stedenbouwkundige handelingen
Sint-Stevenstraat , 9060 Zelzate,
Sint-Stevenstraat 37, 9060 Zelzate,
ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0365 F,0365 G,
Dossiernummer Omgevingsloket:
OMV_2019124065
Gemeentelijk dossiernummer
O/2019/300
Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag inzake het bouwen
van 2 gekoppelde woningen, gelegen te Sint-Stevenstraat 37, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0365
F, ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0365 G, 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 gebouwen dienen gesloopt te worden vooraleer wordt gestart met de bouwwerken
• De voorwaarden opgelegd van de adviesverleners in de d.d. 18.07.2019 goedgekeurde verkaveling dienen gevolgd te
worden. Dit gaat om het advies van Proximus d.d. 24.04.2019, het advies van Telenet d.d. 09.05.2019 en het advies van
Farys d.d. 30.04.2019.
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.
Hierop wordt de vergadering gesloten.
In opdracht:
De algemeen directeur,

De burgemeester-voorzitter,

