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PUNT I BESLISSINGEN 

1. AGENDA GEMEENTERAAD 28 SEPTEMBER 2020  

De agenda van de gemeenteraad van 28 september 2020 wordt vastgesteld:  

2. DIENST BEVOLKING – AMBTELIJKE INSCHRIJVINGEN 

Enig artikel: - Wordt van ambtswege ingeschreven in het bevolkingsregister:  

- xxx, Sparrenstraat 12 te Zelzate. 

3. COMMUNICATIE - VRAAG VAN OXFAM VOOR GIFT ALS STEUN NA DE RAMP IN BEIROET (LIBANON).  

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen beslist om geen gift te doen aan Oxfam België omwille van 
budgettaire overwegingen en omdat er geen specifieke link met Zelzate is.  

Artikel 2: - De vzw Oxfam België wordt van deze beslissing op de hoogte gebracht.  

4. GOEDKEUREN EVENEMENT “BASEBALL TORNOOI CHIRO SAMJOLE” OP ZONDAG 20 SEPTEMBER 2020 OP DE 
TERREINEN VAN KVV ZELZATE  

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Chiro Samjolé om op zondag 20 september 
2020 op de terreinen van KVV Zelzate het evenement “Baseball tornooi” te organiseren. 

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

5. GOEDKEUREN EVENEMENT “MUZIEK IN HET PARK” OP ZONDAG 20 SEPTEMBER 2020 OP HET OPENBAAR DOMEIN TE 
ZELZATE  

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Koninklijke Harmonie Noorderlicht om op 
zondag 20 september 2020 op het openbaar domein van de gemeente Zelzate het evenement “Muziek in het Park” te 
organiseren. 

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

6. GOEDKEUREN EVENEMENT “STARTVERGADERING MARKANT” OP DONDERDAG 24 SEPTEMBER 2020 IN DE KRING TE 
ZELZATE  

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het evenement “startvergadering Markant”, 
georganiseerd door Markant Zelzate op donderdag 24 september 2020 in de Kring te 9060 Zelzate. 

De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht.  

7. EVENEMENT ‘VERBIEST AND FRIENDS’ 

a. GOEDKEUREN EVENEMENT “VERBIEST AND FRIENDS” OP ZONDAG 20 SEPTEMBER 2020 OP HET OPENBAAR 
DOMEIN TE ZELZATE  

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan café Century om op zondag 20 september 
2020 op het openbaar domein van de gemeente Zelzat het evenement “Verbiest and Friends” te organiseren. 

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

b. MOB - TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT INZAKE CONCERT RONY VERBIEST & FRIENDS OP DE GROTE MARKT 
‘VEM-PLEINTJE’ OP 20 SEPTEMBER 2020 

Artikel 1: - Een STILSTAAN EN PARKEERVERBOD zal worden ingevoerd op: 

- het “VEM”-pleintje van de Grote Markt 
vanaf zondag 20 september 2020 vanaf 08:00u tot en met 18:00u (concert); 

Artikel 2: - Deze maatregel zal kenbaar worden gemaakt door het verkeersbord E3 met onderbord vermeldende de periode 
(zie artikel 1) + “concert” 

Artikel 3: - De verkeersborden moeten voldoen aan de wettelijke verplichtingen. 



Artikel 4 : - Rondom het VEM-pleintje zullen nadarhekkens geplaatst worden, om het aantal toeschouwers beperkt te kunnen 
houden tot maximaal 100; 

Artikel 5: - Dit politiereglement zal worden bekendgemaakt op de wijze voorgeschreven door artikels 285 - 289 van het 
Decreet over het Lokaal Bestuur. 

Artikel 6: - Afschrift van huidig politiereglement zal worden overgemaakt aan: 

- de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg;  

- de griffie van de politierechtbank; 

- de lokale politie;  

- de diensten van de Brandweerzone Centrum; 

- de dienst communicatie; 

- en aan de gemeentelijke technische dienst. 

8. VASTSTELLEN EN UITVOERBAAR VERKLAREN KOHIER BESTUURLIJKE AANHOUDINGEN 2020 DEEL 6 

Enig artikel: Het volgende kohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard: 

− belasting op bestuurlijke aanhoudingen 2020 deel 6 – voor een bedrag van 200,00 euro en 1 artikel. 

9. AANSTELLING RAADSMAN – BEZWAAR SIT MÉDIA VOOR DE BELASTING OP DE VERSPREIDING VAN NIET-
GEADRESSEERDE DRUKWERKEN EN VAN GELIJKGESTELDE PRODUCTEN - AANSLAGJAAR 2019 KOHIERARTIKELS 
179000220 + 179000221 

Enig artikel: - In toepassing van de artikels 297 en 298 van het decreet lokaal bestuur wordt Strada Legale, Frankrijklei 115 te 
2000 Antwerpen aangesteld om namens het gemeentebestuur in dit bezwaar op te treden.  

10. VOORSTEL TUSSENTIJDSE RAPPORTERING BBC 

Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ontwerp van rapportering. 

11. AANPASSING BEDRIJVENBELASTING – PRINCIPIEEL AKKOORD 

Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met het voorstel voor reglement 
bedrijvenbelasting. 

12. KENNISNAME RAPPORTERING FINANCIEEL DIRECTEUR 2DE KWARTAAL 2020 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de rapportering van de financieel directeur waarin 
gerapporteerd wordt over visum, debiteurenbeheer, thesaurietoestand, liquiditeitsprognose, beheerscontrole, 
budgetuitvoering en financiële risico’s per 30/6/2020.  

Artikel 2: - Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de algemeen directeur en de financieel directeur. 

Artikel 3: - Deze rapportering wordt ook ter kennisname voorgelegd aan de eerstkomende gemeenteraad. 

13. LOKALE ECONOMIE: VRAAG VAN BAKKERIJ MARILOU TOT HET BEKOMEN VAN EEN STANDPLAATS OP VRIJDAGEN OP 
DE GROTE MARKT 

Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen is van oordeel dat de aanvraag van bakkerij Marilou voor een 
standplaats op vrijdagen naast het kraam van de Mosselman niet kan ingewilligd worden, omdat er reeds voldoende bakkers 
en aanbieders van brood gevestigd zijn op en rond de Grote Markt. 

14. ONDERWIJS – TIJDELIJKE AANSTELLING BINNEN HET LERARENPLATFORM 

Met algemene stemmen : 

Artikel 1 : - XXX wordt met ingang van 01 september 2020 tijdelijk aangesteld (24/24) tot onderwijzeres aan de gemeentelijke 
basisschool “De Krekel”, tot het uitvoeren van reguliere vervangingen of zinvolle pedagogische taken binnen het 
lerarenplatform’; 

Artikel 2 : - Zij zal voor haar diensten worden bezoldigd zoals wettelijk voorzien. 

15. ONDERWIJS – TIJDELIJKE AANSTELLING  

Met algemene stemmen : 

Artikel 1 : - XXX wordt met ingang van 1 september 2020 tijdelijk aangesteld (12/24) tot kleuteronderwijzeres aan de 
gemeentelijke basisschool “De Krekel”, in vervanging van XXX, afwezig wegens loopbaanonderbreking voor medische 
bijstand. 

Artikel 2 : - Zij zal voor haar diensten worden bezoldigd zoals wettelijk voorzien. 

16. ONDERWIJS – TIJDELIJKE AANSTELLING  

Met algemene stemmen : 



Artikel 1 : - XXX wordt met ingang van 1 september 2020 tijdelijk aangesteld (24/24) tot kleuteronderwijzeres aan de 
gemeentelijke basisschool “De Krekel”, in vervanging van XXX, afwezig wegens ziekte 

Artikel 2 : - Zij zal voor haar diensten worden bezoldigd zoals wettelijk voorzien. 

17. ONDERWIJS – TIJDELIJKE AANSTELLING 

Met algemene stemmen : 

Artikel 1 : - XXX wordt met ingang van 1 september 2020 tijdelijk aangesteld (24/24) tot kleuteronderwijzeres aan de 
gemeentelijke basisschool “De Krekel”, in vervanging van XXX, afwezig wegens zwangerschapsverlof. 

Artikel 2 : - Zij zal voor haar diensten worden bezoldigd zoals wettelijk voorzien. 

18. ONDERWIJS – WAARNEMENDE AANSTELLING  

Met algemene stemmen : 

Artikel 1 : - XXX wordt  met ingang van 01 september 2020 tot en met 30 juni 2021 waarnemend aangesteld tot 
onderwijzeres aan de gemeentelijke basisschool “De Krekel”, in vervanging van XXX, afwezig wegens ‘tijdelijk uitoefenen 
andere opdracht’ (24/24) 

Artikel 2 : - Zij zal voor haar diensten worden bezoldigd zoals wettelijk voorzien. 

19. ONDERWIJS – TIJDELIJKE AANSTELLINGEN SCHOOLJAAR 2020-2021 

Met algemene stemmen : 

Enig artikel : - Worden gedurende het schooljaar 2020-2021 tijdelijk aangesteld :  

• in vacante lestijden 

− XXX, kleuteronderwijzeres, wonende te 9060 Zelzate, geboren op 19 november 1990 te Gent, in een deeltijdse opdracht 
(10/24) kleuteronderwijzeres. 

• in niet-vacante lestijden (wegens vervanging verloven) : 

− XXX, kleuteronderwijzeres, wonende te 9060 Zelzate, geboren op 19 november 1990 te Gent, in een deeltijdse opdracht 
(05/24), voor de periode van 01.09.20 – 30.06.21, ter vervanging van XXX, afwezig wegens verlof voor verminderde 
prestaties (05/24).  

− XXX, onderwijzeres, wonende te 9910 Ursel, geboren op 09 mei 1992 te Gent, in een deeltijdse opdracht (09/24), voor de 
periode van 01.09.20 – 30.06.21, als onderwijzeres, ter vervanging van XXX, afwezig wegens tijdelijk uitoefenen van een 
ander ambt (03/24), ter vervanging van XXX, afwezig wegens tijdelijk uitoefenen van een ander ambt (02/24)en ter 
vervanging van XXX, afwezig wegens verlof voor verminderde prestaties (04/24).  

− XXX, kleuteronderwijzeres,wonende te 9961 Boekhoute, geboren op 01 oktober 1988 te Gent, in een deeltijdse opdracht 
(20/24), voor de periode van 01.09.20 – 30.06.21, ter vervanging van XXX, afwezig wegens verlof voor verminderde 
prestaties (06/24), ter vervanging van XXX, afwezig wegens tijdelijk uitoefenen van andere opdracht (3/24),ter vervanging 
van XXX, afwezig wegens verlof voor verminderde prestaties (01/24) en ter vervanging van XXX, afwezig wegens 
zorgkrediet voor medische bijstand (04/24), ter vervanging van XXX, afwezig wegens verlof voor medische bijstand 
(04/24) en ter vervanging XXX, afwezig wegens tijdelijk uitoefenen andere opdracht (02/24). 

− XXX, onderwijzeres, wonende te 9060 Zelzate, geboren op 18 maart 1999 te Gent, in een voltijdse opdracht (24/24), voor 
de periode van 01.09.20 – 30.06.21, als onderwijzeres, ter vervanging van XXX tijdelijk uitoefenen van een andere 
opdracht (24/24)  

A.d.h.v. de leerlingencijfers heeft de school nog recht op :  

− XXX, wonende te 9990 Maldegem, geboren op 23 juli 1978 te Eeklo, voor 8/36 ICT-coördinator (beleidsmedewerker). 

− XXX, wonende te 9052 Zwijnaarde, geboren op 16 juni 1980 te Eeklo, voor 18/36 zorgcoördinator lager. 

− XXX, wonende te 9900 Eeklo, geboren op 18 november 1976 te Gent, voor 17/36 zorgcoördinator kleuter. 

− XXX, wonende te 9060 Zelzate, geboren op 01 maart 1986 te Sint-Amandsberg, voor 36/36 administrief medewerker 
(HSO). 

− XXX, wonende te 9960 Assenede, geboren op 24 augustus 1965 te Gent, voor 12/32 als kinderverzorgster. 

Bijlage afkortingen :  

SES : sociaal-economische status 

LT : lestijden 

LO : lichamelijke opvoeding  

VVP : verlof verminderde prestaties 

TAO : tijdelijke andere opdracht 



TBS : terbeschikkingstelling   

20. ONDERWIJS - ZORGKREDIET VOOR MEDISCHE BIJSTAND VOOR KIND JONGER DAN 12 JAAR  

Met algemene stemmen : 

Artikel 1 : - Aan XXX, wordt voor een periode ingaand op 01 september 2020 en eindigend op 30 november 2020 een 
zorgkrediet voor medische bijstand van een kind jonger dan 12 jaar voor 08/24 toegestaan. 

Artikel 2 : - Afschrift van dit besluit zal worden toegezonden aan de schooldirectie en aan betrokkene. 

21. ONDERWIJS - LOOPBAANONDERBREKING VOOR MEDISCHE BIJSTAND 

Met algemene stemmen : 

Artikel 1 : - Aan XXX, wordt voor de periode ingaand op 01 september 2020 en eindigend op 30 november 2020, 
‘loopbaanonderbreking voor medische bijstand’ toegestaan (12/24). 

Artikel 2 : - Afschrift van dit besluit zal worden toegezonden aan de schooldirectie en aan betrokkene. 

22. ONDERWIJS – TIJDELIJKE AANSTELLING  

Met algemene stemmen : 

Artikel 1 : - XXX wordt met ingang van 1 september 2020 tijdelijk aangesteld (10/36) tot zorgcoördinator aan de 
gemeentelijke basisschool “De Krekel”, in extra ontvangen uren zorg (10/36). 

Artikel 2 : - Hij zal voor zijn diensten worden bezoldigd zoals wettelijk voorzien. 

23. MIDDAGTOEZICHT OP DE KREKEL – INSCHAKELING BIJKOMENDE VRIJWILLIGERS  

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om de volgende vrijwilligers/middagtoezichters in te 
schakelen en te vergoeden via een onkostenvergoeding van 9,5 € per dag: 

− XXX, wonende te 9060 Zelzate 

− XXX, wonende te 9060 Zelzate 

Dit wordt vastgelegd in een afsprakennota tussen het gemeentebestuur en de vrijwilligers. 

Artikel 2: - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de directeur van de gemeentelijke 
basisschool en de personeelsdienst. 

24. SPORT – AANVRAAG VISWEDSTRIJD DE VRIJE VISSERS OP DE VISVIJVER PARK ‘OPGEVULD KANAAL’ OP ZATERDAG 17 
OKTOBER 2020 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de Vrije Vissers uit Wachtebeke om een 
viswedstrijd te organiseren op een halve vijver op 17 oktober 2020. 

Hiermee is het maximum aantal viswedstrijden per jaar (2) van de Vrije Vissers bereikt. 

Artikel 2: - Het politiereglement betreffende het hengelen op de gemeentelijke visvijver te Zelzate dient gevolgd te worden. 

Artikel 3: - De deelnemers aan de viswedstrijden betalen via de organisator 2 euro per wedstrijd aan de gemeente. 

25. PROJECT 2020/670 – MAAIEN VAN WEGBERMEN 2020 - PERCEEL 1 (LOT 1 - TE MAAIEN DEEL VANAF 15 JUNI) - 
GOEDKEURING VORDERINGSSTAAT 1 

Artikel 1: - Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 1 van BVBA A Audenaert, Veldmeersstraat 31 te 9270 Laarne 
voor de opdracht “Maaien van wegbermen 2020 - perceel 1 (lot 1 - te maaien deel vanaf 15 juni)” voor een bedrag van 
€ 2.317,29 excl. btw of € 2.803,92 incl. 21% btw (€ 486,63 Btw medecontractant). 

Artikel 2: - De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in budget 2020 beleidsdomein omgeving 020000/6103510. 

Artikel 3: - De factuur en de vorderingsstaat worden voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst. 

26. PROJECT 2020/697 – VERVANGING MOTOR POORT TD - GOEDKEURING GUNNING EN LASTVOORWAARDEN 

Artikel 1: - Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor de opdracht “Vervanging motor poort TD”. De raming bedraagt 
€ 1.652,89 excl. btw of € 2.000,00 incl. 21% btw. 

Artikel 2: - Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 

Artikel 3: - Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel, opgesteld door de technische dienst. 

Artikel 5: - Deze opdracht wordt gegund aan Maldex, Hooiwege 38 te 9940 Evergem, tegen het nagerekende offertebedrag 
van € 1.607,04 excl. btw of € 1.944,52 incl. 21% btw (€ 337,48 Btw medecontractant). 

Artikel 6: - De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in 
budget 2020 enveloppe IP999 subproject 2 beleidsitem 011999 AR 2210000. 



27. VEILIGHEID: VRAAG VAN FOD BINNENLANDSE ZAKEN NAAR LEEGSTAAND GEBOUW VOOR TRAININGEN 

Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen onderschrijft de nood om dergelijke trainingen/oefeningen te 
organiseren, maar kan momenteel geen geschikt leegstaand gebouw aanduiden en ter beschikking stellen.  

28. BETALINGSBEVELEN 

Het college van burgemeester en schepenen hecht haar goedkeuring aan de volgende betalingsbevelen: lijst nrs. 2020/172, 
2020/173 

 

PUNT II OMGEVING 

 

Aanvrager en/of exploitant XXXX 

Voorwerp: plaatsen van een terrasoverkapping 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen  

Ligging: Grote Markt 18, 9060 Zelzate, 
Grote Markt 20, 9060 Zelzate, 
 ZELZATE 1 AFD, sectie A,  
0500 B  2, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2020098159 

Gemeentelijk dossiernummer O/2020/430 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om voor de aanvraag ingediend door XXX inzake het plaatsen van een 
terrasoverkapping, gelegen te Grote Markt 18, 9060 Zelzate Grote Markt 18 en 20, 9060 Zelzate kadastraal gekend als 
ZELZATE 1 AFD, sectie A, 0500 B  2 een weigering af te leveren. 

PUNT III KENNISGEVINGEN 

1. Brief van de provincie Oost-Vlaanderen d.d. 8 september 2020 betreffende GAS-boete van 100 euro voor volgende 
inbreuk: nachtlawaai – elektronisch versterkte muziek  

2. Brief van de provincie Oost-Vlaanderen d.d. 8 september 2020 betreffende GAS-boete van 80 euro voor volgende 
inbreuk: daglawaai – elektronisch versterkte muziek + geroep  

 

Christine COONE        Brent MEULEMAN 

wnd. algemeen directeur       burgemeester-voorzitter  


