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PUNT I BESLISSINGEN
1.

Personeel – bestrijding coronavirus - telewerken

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om in de mogelijkheid te voorzien tot telewerken voor de
personeelsleden met uitzondering van de diegenen waarvan de aard van de functie dit niet toelaat (zoals onthaal- en
baliemedewerker, werkmannen, loketbediende, redders, enz.) met ingang van 18 maart 2020 tot en met 3 april 2020. Deze
einddatum wordt automatisch verlengd indien de federale maatregelen verlengd worden.
IT1, Industriezone Steenkaaistraat 14 te 9200 Baasrode-Dendermonde krijgt opdracht tot de uitrol naar telewerken uit te voeren
mits een totaalbedrag van 5.462,25 euro excl. btw of 6.609,32 euro incl. btw.
Het college van burgemeester en schepenen hecht haar goedkeuring aan het voorliggende reglement telewerk voor het
gemeente- en OCMW-personeel.
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financiële dienst en aan de personeelsdienst.
2.

Organiseren van een boodschappendienst tijdens de coronacrisis

Er wordt vanaf dinsdag 17 maart 2020 een boodschappendienst georganiseerd voor de kwetsbare inwoners vanaf 70 jaar van de
gemeente Zelzate. Telefonisch reserveren kan elke weekdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur. Tijdens
deze uren zullen de boodschappen aan huis worden geleverd. Maximumbedrag van de boodschappen per inwoner is 100 euro.
De bibliothecaris staat in voor de coördinatie.
Het gemeentepersoneel wordt ingezet om de boodschappendienst te bemannen.
Een bedrag van 100 euro cash wordt aan de boodschappers gegeven door de financiële dienst.
Bij bezorging van de boodschappen dient onmiddellijk cash (liefst gepast) betaald te worden aan het gemeentepersoneel.
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financiële dienst.
PUNT II OMGEVING
1.

O/2019/306 – XXXXX – oprichten meergezinswoning – Assenedesteenweg 227-229 – advies op beroep

Het college van burgemeester en schepenen van Zelzate adviseert dat het beroep ingesteld door derden tegen de beslissing van
de deputatie dient te worden verworpen en de aanvraag voor het oprichten van een meergezinswoning NIET vergunbaar is.
2.

Vo2020/1159 – XXXXX – inplanting nieuwe aardappelloods – Oudenburgse Sluis 21

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een nieuwe loods toe te staan in aanbouw aan de bestaande loodsen op
beperkte afstand van de perceelsgrens, gezien dit het laatste bedrijfsgebouw is dat zal worden aangevraagd op de site en omdat
de inplanting naar geluidsimpact op de omgeving op deze manier optimaler is zonder bijkomende maatregelen. De bijkomende
verharding dient beperkt te blijven tot de minimaal noodzakelijke verharding. De hemelwaterverordening dient voor de
volledige site worden geregulariseerd gezien het voorziene bufferbekken niet werd gerealiseerd.
Dagtekening als boven.
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