Provincie OOST-VLAANDEREN
BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Gemeente Zelzate
Datum zitting 15 mei 2020
Datum publicatie website: 25 mei 2020

PUNT I
1.

BESLISSINGEN

GOEDKEURING NOTULEN

Het college van burgemeester en schepenen hecht haar goedkeuring aan de aangepaste notulen van de beraadslagingen van
het college d.d. 21, 6 en 12 mei 2020.
2.

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 25 MEI 2020

De gemeenteraad is uitzonderlijk gesloten voor publiek. Het halfuurtje van de burger is bijgevolg niet van toepassing.
(OPENBARE) ZITTING
1.

Bekrachtigen besluit van de burgemeester van 13 mei 2020 tot de organisatie van de vergaderingen van de
gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn op 25 mei 2020 via videoconferentie

2.

Goedkeuren notulen en zittingsverslag van de raad van 27 april 2020

3.

Goedkeuring aan de concessieleidraad voor de concessie van openbare dienst met als voorwerp “Prefinancieren,
leveren, plaatsen en exploiteren van zonnepanelen op publieke gebouwen in de gemeente Zelzate met
burgerparticipatie”

4.

ICT - servicedesk:
a)

Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met provincie Oost-Vlaanderen

b) Goedkeuren addendum aan de samenwerkingsovereenkomst
5.

Bevestiging deelname Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek voor de openbare bibliotheek en verderzetting van de
hiertoe afgesloten overeenkomst met Cultuurconnect vzw

6.

Goedkeuren aanpassingen inzake informatieveiligheid aan de overeenkomst met CultuurConnect vzw voor het
digitaal bibliotheeksysteem

7.

Algemene vergadering IGS Westlede op dinsdag 2 juni 2020

8.

Algemene Vergadering van Veneco op donderdag 11 juni 2020 – goedkeuren agenda en vaststellen mandaat
vertegenwoordiger

9.

Statutaire Algemene Vergadering IDM op vrijdag 12 juni 2020 – goedkeuren dagorde

10.

Algemene vergadering van TMVS dv op dinsdag 16 juni 2020 - goedkeuren agenda en vaststellen mandaat
vertegenwoordiger

11.

Algemene Vergadering van Fluvius Antwerpen op woensdag 17 juni 2020 - goedkeuren agenda en vaststellen
mandaat vertegenwoordiger

12.

Herziening van het gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2019 houdende de verkiezing van de vertegenwoordiging
van de gemeente Zelzate in de bestuurlijke organen van TMVW ov ingevolge de statutenwijziging van TMVW ov die
werd goedgekeurd op 19 december 2019

13.

Algemene vergadering van TMVW ov op vrijdag 19 juni 2020 - goedkeuren agenda en vaststellen mandaat
vertegenwoordiger

14.

Samenwerkingsovereenkomst gemeentebestuur Zelzate en hengelclub Het Loze Vissertje
a)

Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeentebestuur Zelzate en hengelclub Het Loze Vissertje

b) Aanpassing politiereglement betreffende het hengelen op de gemeentelijke visvijver
15.

Onderwijs
a)

Scholengemeenschap Meetjesland – goedkeuring overeenkomst en huishoudelijk reglement

b) Scholengemeenschap Meetjesland – goedkeuring arbeidsreglement personeel
16.

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

17.

Bespreking van de brief van R4WO betreffende organisatie Kanaalstraat en Grote Markt (op verzoek van VLD-SD)

3.

LIDMAATSCHAP MAYORS FOR PEACE 2020

Het college van burgemeester en schepenen beslist om lid te worden van Mayors for Peace en geeft opdracht aan de
financiële dienst om het bedrag voor het lidmaatschap ten bedrage van 50 euro te storten op het rekeningnummer van
Mayors for Peace Belgium. Deze uitgave wordt toegerekend op AR/BI 6150006/019000.

De vredesdienst van de stad Ieper wordt geïnformeerd over de bereidheid van gemeente Zelzate om mee te werken aan het
uithangen van de vlag vanaf 6 augustus 2020 om 8u15 tot en met 9 augustus 2020 om 11u02. Na betaling zal door de dienst
een vlag aan de gemeente worden overgemaakt.
Gezien de huidige omstandigheden rond het coronavirus COVID-19 wordt voorlopig niet ingegaan op het aanbod om de 18
posters aan te vragen voor het organiseren van een tentoonstelling. Indien op een later moment de omstandigheden het
toelaten, kunnen deze alsnog worden aangevraagd.
4.

DIENST BEVOLKING – TOEKENNING HUISNUMMER OP DE GROTE MARKT

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de toekenning van volgend huisnummers voor de het
verbouwen van een fabriekspand tot restaurant en eengezinswoning ligging Grote Markt: 96/A000
5.

DIENST BEVOLKING – TOEKENNING HUISNUMMER BOERENSTRAAT 16

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de schrapping van Boerenstraat 16/001, 16/0101 en 16/0201
en de toekenning van Boerenstraat, huisnummer 16.
6.

BIBLIOTHEEK – GOEDKEUREN AANKOOP VAN BOEKEN VOOR VOLWASSENEN EN JEUGD BIJ STANDAARD BOEKHANDEL

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de aankoop van boeken voor volwassenen en jeugd bij
Standaard Boekhandel, Industriepark Noord 28a,9100 Sint-Niklaas.
7.

SPORTDIENST – TOESTEMMING TOT HET GEVEN VAN LESSEN YOGA – TAI CHI – ZUMBA EN HOELA HOEP IN DE
BUITENLUCHT VANAF 18 MEI 2020.

De lessen yoga en tai chi georganiseerd door de sportdienst op ma-di-woe en do van 19u30 tot 20u30 mogen vanaf maandag
18 mei 2020 doorgaan in open lucht in het park “Opgevuld kanaal” en dit tot de heropening van de sportinfrastructuur en mits
rekening houdend met de opgelegde veiligheidsmaatregelen.
De lessen zumba en hoela hoep georganiseerd door XXXX op di en woe van 18u30 tot 20u mogen vanaf dinsdag 19 mei 2020
doorgaan in open lucht in het park “Opgevuld kanaal” en dit tot eind september en mits rekening houdend met de opgelegde
veiligheidsmaatregelen.
8.

BETAALBAARSTELLEN VAN OPENSTAANDE VERVALLEN FACTUREN AAN FARYS VOOR HET POETSEN VAN DE
GEMEENTELIJKE GEBOUWEN;

9.

BETALINGSBEVELEN

Het college van burgemeester en schepenen hecht haar goedkeuring aan de volgende betalingsbevelen:
Lijst nrs. 2020/98, 2020/99, 2020/100
10. MILIEU – OPMAAK VAN EEN AUTODEELSYSTEEM
Dit punt werd uitgesteld.
11. INTREKKEN BESLUIT 8 AUGUSTUS 2019 BETREFFENDE GOEDKEURING FACTUUR VAN ALPLANT NV VOOR HET MAAIEN
VAN DE MIDDENBERMEN R4 – GOEDKEUREN FACTUUR VAN J. VAN LEUGENHAEGE VOOR HET MAAIEN VAN DE
MIDDENBERMEN R4
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 8 augustus 2019 wordt ingetrokken.
Goedkeuring wordt gehecht aan de factuur van J. Van Leugenhaege, Haasdonksesteenweg 111 te 9100 Sint-Niklaas voor een
bedrag van € 1.183,00 excl. btw of € 1.431,43 incl. btw. voor de eerste maaibeurt maaien van de middenberm R4 uitgevoerd
door Alplant nv.
De financiële dienst krijgt de opdracht over te gaan tot de betaling van de factuur aan J. Van Leugenhaege,
Haasdonksesteenweg 111 te 9100 Sint-Niklaas voor een bedrag van € 1.183,00 excl. btw of € 1.431,43 incl. btw.
12. HERAANLEG BUSSTATION EN PARKING – VORDERINGSSTAAT 1 GOEDKEURING
Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 1 van Hertsens NV, Oeverkant 38, 2070 Burcht voor de opdracht
“Heraanleg van busstation en parking” voor een bedrag van € 6.833,71 excl. Btw of € 8.268,79 incl. btw.
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van envellope 3 subproject 1 actieplan
OM05.03 actie 1.
De factuur en de vorderingsstaat worden voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst.
13. HERAANLEG BUSSTATION EN PARKING – VORDERINGSSTAAT 2 GOEDKEURING
Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 2 van Hertsens NV, Oeverkant 38, 2070 Burcht voor de opdracht
“Heraanleg van busstation en parking” voor een bedrag van € 10.522,42 excl. btw of € 12.732,12 incl. btw, waardoor de
werken een bedrag bereiken van € 17.356,13 excl. btw of € 21.000,91 incl. btw.
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van envellope 3 subproject 1 actieplan
OM05.03 actie 1.
De factuur en de vorderingsstaat worden voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst.
14. GOEDKEUREN FACTUREN VAN “VAN LEUGENHAEGE” VOOR EXTRA MAAIBEURTEN
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de facturen van J. Van Leugenhaege, Haasdonksesteenweg
111 te 9100 Sint-Niklaas betreffende:
−

Factuurnr 103: Maaien van middenberm voor een bedrag van € 1.440,00 excl. Btw,

−

Factuurnr 104: Maaien van hondenclub en ’t Klooster voor een bedrag van € 1.668,60 excl. btw.

De financiële dienst krijgt de opdracht over te gaan tot de betaling van de facturen aan J. Van Leugenhaege,
Haasdonksesteenweg 111 te 9100 Sint-Niklaas.
15. PERSONEEL - OPENSTELLING EN AANSTELLING VAN 1 TIJDELIJK HALFTIJDS (19/38) TECHNISCH BEAMBTE
SCHOONMAAK NIVEAU E1-E3 MET EEN VERVANGINGSCONTRACT UIT DE LOPENDE WERVINGSRESERVE
Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot de tijdelijke aanstelling via de gemeenschappelijke wervingsreserve
voor gemeente en OCMW voor betrekkingen van technisch beambte schoonmaak/logistiek op niveau E1-E3, in zowel
contractueel en als in statutair dienstverband voor de duur van 2 jaar, van:
−

XXXX, als halftijds (19/38) technisch beambte schoonmaak/logistiek voor de duur van de afwezigheid wegens ziekte van
XXX met ingang van 1 juli 2020.

Betrokkene zal worden vergoed conform de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel.
De tijdelijk aangestelde personeelsleden in een vervangingscontract behouden hun plaats op de gemeenschappelijke
wervingsreserve voor gemeente en OCMW voor betrekkingen van technisch beambte schoonmaak/logistiek op niveau E1-E3
in zowel contractueel en als in statutair dienstverband voor de duur van 2 jaar:
Naam

Adres

Woonplaats

1.
2.
3.
4.
5.
Deze wervingsreserve is geldig voor de periode van 1 mei 2020 tot en met 30 april 2022 en kan nadien nog verlengd worden
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de personeelsdienst en de financieel directeur.
TOEGEVOEGD PUNT: RELANCEPLAN CORONA
Principebeslissing om terrasbelasting te halveren voor 2020
TOEGEVOEGD PUNT: WEKELIJKSE MARKT – AANPASSING MARKTPLAN VOOR BESCHERMING TEGEN COVID-19
Het college van burgemeester en schepenen keurt het aangepast marktplan dat zal worden toegepast vanaf 18 mei 2020 tot
einde van de maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis goed.
Er worden voorlopig maximum 250 bezoekers op de wekelijkse toegelaten.
TOEGEVOEGD PUNT: AANVRAAG OM DIVERSITEITSSUBSIDIE - E-MAIL D.D. 11/05/2020 VAN VORMINGPLUS GENT

PUNT II

OMGEVING

1.
Aanvrager:
Voorwerp:
De aanvraag omvat:
Ligging:
Dossiernummer Omgevingsloket:
Gemeentelijk dossiernummer

XXX
plaatsen van een veranda
stedenbouwkundige handelingen
Onteigeningsstraat 24, 9060 Zelzate,
OMV_2020052735
O/2020/392

AKTENAME VAN DE MELDING D.D. 15 MEI 2020 VAN DE BAENE IBRICH, ONTEIGENINGSSTRAAT 24, 9060 ZELZATE VOOR
STEDENBOUWKUNDIGE HANDELINGEN TE ZELZATE, ONTEIGENINGSSTRAAT 24, 9060 ZELZATE
Er wordt akte genomen van de melding ingediend door XXX voor de in het meldingsdossier opgenomen stedenbouwkundige
handelingen.
De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de meldingsakte.
Deze aktename stelt de melder niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of machtigingen, als
die nodig zouden zijn.
2.
Aanvrager en/of
exploitant
Voorwerp:
De aanvraag omvat:
Ligging:

Dossiernummer Omgevingsloket:
Gemeentelijk dossiernummer
Link Vergunningen.net

Food Meat
Groendreef 10
9880 Aalter
Plaatsen van publiciteit op de gevel van een handelsruimte
- stedenbouwkundige handelingen
Wachtebekestraat 193A, 9060 Zelzate,
ZELZATE 2 AFD, sectie C,
0201 F,
OMV_2019155294
O/2020/356
http://vs-web-01-20/Cevi/OMV/APP/#/Dossier/378

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend door
FOOD MEAT, Groendreef 10, 9880 Aalter inzake het plaatsen van publiciteit op de gevel van een handelsruimte , gelegen te

Wachtebekestraat 193A, 9060 Zelzate, Kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0201 F 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.

Hierop wordt de vergadering gesloten.
Dagtekening als boven,

In opdracht:
De wnd. algemeen directeur,
Christine Coone

De burgemeester-voorzitter
Brent Meuleman

