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PUNT I BESLISSINGEN 

1. GOEDKEURING NOTULEN  

Het college van burgemeester en schepenen hecht haar goedkeuring aan de notulen van de beraadslagingen van het college d.d. 28 
augustus 2020. 

2. DIENST BEVOLKING – AMBTELIJKE INSCHRIJVINGEN 

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

− XXX, Rusthuislaan 8 te Zelzate; 

− XXX, Sint-Stevenstraat 1/B0001 te Zelzate; 

− XXX, Leegstraat 97 te Zelzate. 

3. DIENST BEVOLKING - AMBTELIJKE SCHRAPPINGEN 

Enig artikel: - Wordt ambtshalve uit het bevolkingsregister geschrapt:  

− XXX, vroeger ingeschreven op het adres Suikerkaai 46 te Zelzate; 

− XXX, vroeger ingeschreven op het adres Groenstraat 92/0003 te Zelzate. 

4. MILIEU – ZWERFKATTENMELDPUNT 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen wenst een budget van 12.700 euro vrij te maken voor de opstart van het 
meldpunt voor zwerfkatten. 

Hiermee kan het nodige materiaal aangekocht worden en kunnen (een deel van) de kosten in de sterilisatie/castratie en verzorging 
van zwerfkatten in het eerste jaar betaald worden. Er moet op worden toegezien dat het hier enkel gaat om zwerfkatten binnen de 
eigen gemeente.  

Artikel 2: - Aan de financieel directeur wordt gevraagd dit budget bij budgetwijziging te voorzien.  

Artikel 3: - Aan de technische dienst wordt gevraagd het “kotje” t.h.v. de oude kinderopvang vrij te maken zodat aldaar het 
aangekochte materiaal kan worden gestockeerd.  

5. GOEDKEUREN EVENEMENT “COMPETITIEWEDSTRIJD KVV – LOKEREN/TEMSE” OP ZONDAG 27 SEPTEMBER 2020 OP DE 
TERREINEN VAN KVV ZELZATE  

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan KVV Zelzate om op zondag 27 september 2020 op de 
terreinen van KVV Zelzate, Patronagestraat 52 te 9060 Zelzate het evenement “competitiewedstrijd KVV – Lokeren/Temse” te 
organiseren.  

Artikel 2: - Er worden maximum 400 toeschouwers toegelaten.  

Artikel 3: - De afstand van 1,5 meter tussen supporters dient ten alle tijden gegarandeerd te worden. De club dient hierop te 
controleren en indien nodig de supporters bij te sturen.  

Artikel 4: - Dranken mogen enkel zittend geconsumeerd worden. Er is bediening aan tafel.  

Artikel 5: - Extra aandacht dient uit te gaan naar veiligheidsregels rond sanitair. De hygiënische maatregelen in het kader van de 
bestrijding tegen het coronavirus COVID-19 moeten strikt nageleefd kunnen worden. Indien gewenst, kan de club hiervoor gratis 
gebruik maken van banners en een ontsmettingszuil. 

Artikel 6: - De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht.  

6. GOEDKEUREN EVENEMENT “GOEWEST” OP VRIJDAG 02 OKTOBER 2020 OP DE TERREINEN VAN CHIRO BRUG TE ZELZATE  

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming Gewest Grenskant om op vrijdag 02 oktober 2020 op het 
terrein van Chiro Brug, Leegstraat 99/101 te 9060 Zelzate het evenement “Goewest” te organiseren. 

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



7. GOEDKEUREN EVENEMENT “LEDEN ONTMOETINGSAVOND OKRA” OP WOENSDAG 21 OKTOBER 2020 IN DE KRING TE 
ZELZATE  

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Okra Zelzate op woensdag dag 21 oktober 2020 in 
de Kring te Zelzate het evenement “leden ontmoetingsavond” te organiseren. 

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

8. BETALINGSBEVELEN 

Het college van burgemeester en schepenen hecht haar goedkeuring aan de volgende betalingsbevelen: lijst nrs. 2020/174 

9. ICT – DIGITAAL NOTULERINGSSYSTEEM - GUNNING 

Artikel 1: - Goedkeuring wordt verleend aan de prijsofferte nr. 2020/1917 d.d. 28 augustus 2020 van Cevi NV, Bisdomplein 3, 9000 
Gent voor het digitaal notuleringssysteem Cobra en Cobra@Home voor volgende totaalbedragen: 

Maandelijks huurbedrag software excl. BTW 549,38 

Maandelijks huurbedrag software incl. BTW 664,75 

= Jaarlijks huurbedrag software excl. BTW 6.592,56 

 

= Jaarlijks huurbedrag software incl. BTW 7.977,00 

Eenmalig bedrag excl. BTW 7.670,08 

Eenmalig bedrag incl. BTW 9.280,80 

Artikel 2: - De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget 2020 en het investeringsbudget 2020 
onder AR 6142999 / BI 011901 en AR/BI 2410000/010000 volgens hoger vermelde verdeling. Na betaling wordt de factuur 
overgemaakt aan Cevi vzw voor de terugstorting van de resterende ledencredits voor wat betreft het gedeelte vorming. 

Artikel 3: - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel directeur, aan de intergemeentelijke ICT-coördinator en aan 
de firma Cevi NV, voormeld. 

10. ECONOMIE – WEBTOEPASSING VOOR DIGITALE ZELZAATSE KADOBON - GUNNING 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met gunning van de opdracht ‘aankoop van de 
webstoepassing voor digitale Zelzaatse kadobonnen’ aan Unigift mits een totaalbedrag van 10.890 euro incl. BTW. 

Artikel 2: - De uitgave voor deze opdracht moet worden voorzien via budgetwijziging/aanpassing MJP.  

Artikel 3: - Het reglement van de Zelzaatse kadobon zal worden aangepast/vervangen en zal ter goedkeuring in een volgende zitting 
aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 

Artikel 4: - Het college van burgemeester en schepenen vraagt dat met Unigift bekeken wordt om de bonnen met coronakorting (5 
euro) op een efficiënte wijze in te passen in het digitaal platform. Ook hier dienen te nodige budgetten voor te worden voorzien via 
budgetwijziging/aanpassing MJP. 

11. PERSONEEL - AANSTELLING VAN EEN CONTRACTUEEL COMMUNICATIEAMBTENAAR OP NIVEAU B1-B3 VOOR ONBEPAALDE 
DUUR EN AANLEG VAN EEN WERVINGSRESERVE VOOR DE DUUR VAN 2 JAAR  

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de processen-verbaal van de aanwervingsprocedure voor 
de functie van voltijds contractueel communicatieambtenaar op niveau B1-B3 voor onbepaalde duur en aanleg van een 
wervingsreserve voor de duur van 2 jaar. 

Artikel 2: - Met stembriefjes wordt de volgende stemuitslag bekomen: 
 

 

 

Onthouding: 0 

Mevrouw XXX wonend te 9960 Assenede, wordt aangesteld als voltijds contractueel communicatieambtenaar op niveau B1-B3 voor 
onbepaalde duur. 

De aanvangsdatum van XXX is afhankelijk van de opzeggingstermijn bij haar huidige werkgever en zal in een latere zitting door het 
college van burgemeester en schepenen nog vastgesteld worden. 

Artikel 3: – Betrokkene zal worden vergoed conform de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel. 

Artikel 4: – In toepassing van hoofdstuk IV – Afdeling 2 – Artikel 31 en volgende van de rechtspositieregeling voor het 
gemeentepersoneel wordt een wervingsreserve aangelegd voor deze functie voor de duur van 2 jaar als volgt: 

 Naam 

 JA NEE 

XXX 5  

XXX   



1.  XXX 

Artikel 5: - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel directeur en de personeelsdienst. 

12. PERSONEEL - AANWERVING VOLTIJDS CONTRACTUEEL MEDEWERKER BESTUURSORGANEN NIVEAU B1-B3 VOOR 
ONBEPAALDE DUUR - GOEDKEURING KANDIDATEN 

Artikel 1: - De volgende kandidate wordt toegelaten tot de selectieprocedure voor de aanwerving van een voltijds contractueel 
medewerker bestuursorganen niveau B1-B3 voor onbepaalde duur en aanleg van een wervingsreserve voor de duur van 2 jaar op 
niveau B1-B3: 

 Naam Adres Woonplaats 

1.     

Artikel 2: - De weerhouden kandidate zal opgeroepen worden voor het afleggen van de selectieprocedure. 

Artikel 3: - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de personeelsdienst. 

13. PERSONEEL - AANWERVING HALFTIJDS (19/38) CONTRACTUEEL DIENSTHOOFD BURGERZAKEN/ ONTHAAL NIVEAU C4-C5 
VOOR ONBEPAALDE DUUR - GOEDKEURING KANDIDATEN 

Artikel 1: - De volgende kandidate wordt toegelaten tot de selectieprocedure voor de aanwerving van een halftijds (19/38) 
contractueel diensthoofd burgerzaken/ onthaal niveau C4-C5 voor onbepaalde duur en aanleg van een wervingsreserve voor de 
duur van 2 jaar: 

 Naam Voornaam Straat + nummer Postcode Gemeente 

1.       

Artikel 2: - De weerhouden kandidaten zullen opgeroepen worden voor het afleggen van de selectieprocedure. 

Artikel 3: - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de personeelsdienst. 

14. PERSONEEL BIBLIOTHEEK – TIJDELIJKE UITBREIDING PRESTATIEBREUK BRUYNEEL TINE  

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de tijdelijke uitbreiding van de prestatiebreuk van XXX, 
deeltijds contractueel assistent dienstleider P.O.B. op niveau B1-B3 voor onbepaalde duur van 23u/week naar 30u/week (uitbreiding 
met 7u/week zolang XXX afwezig is) vanaf 1 oktober 2020. 

Dit wordt vastgelegd in een bijlage aan de arbeidsovereenkomst. 

Artikel 2: - Betrokkene zal worden bezoldigd zoals voorzien in de rechtspositie-regeling van het gemeentepersoneel volgens de 
prestatiebreuk van 30/38. 

15. MILIEU – DOVEN LICHTEN TIJDENS DE NACHT VAN DE DUISTERNIS OP 10 OKTOBER 2020  

Enig artikel: Deel te nemen aan de Nacht van de Duisternis. Hiertoe wordt gevraagd aan Fluvius om de klemtoonverlichting van het 
gemeentehuis van vrijdagavond 9 oktober tot maandagochtend 12 oktober 2020 te doven. 

16. MILIEU – DEELNAME AAN DE SWITCH-CAMPAGNE VAN HET NAJAAR 2020 – GRATIS POP-UP LOKET DOOR ENERGIESNOEIERS 

De bespreking van dit punt werd uitgesteld.  

17. MILIEU - BROWNFIELDCONVENANT 206 ZELZATE - HERONTWIKKELING CALLEMANSPUTTE 

BESLUIT: 

Artikel 1: - Voorwaardelijk gunstig advies te geven op de Brownfieldconvenant 206 Zelzate - Herontwikkeling Callemansputte. 

Artikel 2: - Te herinneren aan het feit dat er voor de plaatsing van een windturbine aan de rand van het Callemansputtegebied die 
de eerder vergunde kleinere windturbines zal vervangen en op ruimere afstand van de aanpalende woonzones zal worden opgericht 
een aparte omgevingsvergunning aangevraagd moet worden. 

18. IDM – EXPLOITATIE RECYCLAGEPARK ZELZATE - ONTWERP VAN BEGROTING 2021 

De bespreking van dit punt werd uitgesteld.  

19. MILIEU – VERVANGING CONTAINER VEEGVUIL RECYCLAGEPARK 

De bespreking van dit punt werd uitgesteld.  

20. MILIEU – GOEDKEUREN OPHAALKALENDER 2021 – 1E VERSIE 

Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel van de eerste versie van de 
ophaalkalender 2021 van IDM en heeft geen opmerkingen. 

21. SPORTDIENST – JEUGDSUBSIDIE SPORTVERENIGINGEN 2020 (BBC VO 02.01#1) 

Enig artikel: - De fincancieel directeur krijgt de opdracht tot betaling van de toegekende subsidies voor 31 december 2020 met BBC-
code VO 02.01#1; de nodige kredieten zijn voorzien onder AR/BI: 074099/6493000. 



22. SPORTDIENST – WERKINGSSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN 2020 (BBC VO 02.01#1) 

Enig artikel: - De fincancieel directeur krijgt de opdracht om voormelde toegekende subsidies te betalen voor 31 december 2020 
met BBC-code VO 02.01#1. De nodige kredieten zijn voorzien onder AR/BI: 074099/6493000. 

23. SPORTDIENST – HUURSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN 2020 (BBC VO 02.01#1) 

Enig artikel: De fincancieel directeur krijgt de opdracht tot betaling van de toegekende subsidies voor 31 december 2020 met BBC-
code VO 02.01#1: de nodige kredieten zijn voorzien onder AR/BI 074099/6493000. 

24. TMVW – S-DIVISIE – EUROHAL ZELZATE – CAFETARIA – KENNISGEVING STAVAZA 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen opteert om de uitbating van de cafetaria van het sportcomplex ‘Eurohal’ 
verder via een huurovereenkomst te laten uitbaten teneinde zekerheid aan de nieuwe uitbater te geven en om ervoor te zorgen dat 
de cafetaria zo vlug mogelijk kan worden heropend waarbij de continuïteit van opening van de cafetaria zoveel mogelijk verzekerd 
moet worden tijdens alle activiteiten in de Eurohal (sporthal en zwembad). 

Artikel 2: - Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de gesprekken d.d. 22 september 2020 
met de drie kandidaat-uitbaters voor de cafetaria en duidt Chris Van Nieuwenborgh aan als nieuwe uitbater voor de cafetaria van 
het sportcomplex Eurohal. 

Artikel 3: - Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan Farys om de uitbating van de cafetaria vanaf 1 oktober 
2020 via een nieuwe huurovereenkomst toe te wijzen aan de gekozen kandidaat. 

Artikel 4: - Het huurbedrag voor de cafetaria wordt behouden op € 600 per maand en een maandelijkse forfaitaire vergoeding van € 
250 voor gas, water en elektriciteit. 

25. PROJECT 2020/677 – OMVORMING TOT GROENE BEGRAAFPLAATS - GOEDKEURING VORDERINGSSTAAT 3 

Artikel 1: - Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 3 van Groendienst Roegiers nv, Garenhoekstraat 1 te 9960 Assenede 
voor de opdracht “Omvorming tot groene begraafplaats” voor een bedrag van € 4.233,00 excl. btw of € 5.121,93 incl. 21% btw 
(€ 888,93 Btw medecontractant), waardoor de werken een bedrag bereiken van € 68.024,05 excl. btw of € 82.309,10 incl. 21% btw. 

Artikel 2: - De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het budget 2020 binnen enveloppe IP4.2 subproject 3 AR 
2220000 BI 099000. 

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

26. HERAANLEG BUSSTATION EN PARKING – MEERWERKEN - PRINCIPEBESLISSING 

Artikel 1: - Gaat principieel akkoord met het meerwerk “voorzien van een zone met kort parkeren en aanliggend dolomietpad” voor 
een bedrag van 18.988,77 EUR excl. btw of 22.976,41 EUR incl. btw (raming).  

Artikel 2: - De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van envellope 3 subproject 1 actieplan 
OM05.03 actie 1. 

27. AANVRAAG STANDPLAATS VOOR BLOEMENVERKOOP AAN KERKHOF – GOEDKEURING AANVRAAG 

Artikel 1: - Een standplaats toe te wijzen XXX om vanaf woensdag 28 oktober 2020 tot en met zondag 1 november 2020 bloemen te 
verkopen ter hoogte van de gemeentelijke begraafplaats. De exacte standplaats (’t Koeiken of hoofdingang) wordt later 
meegedeeld. 

Artikel 2: - De belasting van 68,50 euro per dag ofte 342,50 euro voor 5 dagen dient vanaf het ogenblik van het plaatsen contant 
betaald te worden, tegen afgifte van een kwitantie. Bij gebreke van contante betaling, wordt de belasting een kohierbelasting. 

Artikel 3: - De aanvrager wordt op de hoogte gebracht van deze beslissing.  

28. STICKERACTIE DEBBAUTSHOEK DOOR SAMENLEVINGSOPBOUW – PROJECT ‘GEZOND WONEN IN DE DEBBAUTSHOEK’. 

De bespreking van dit punt werd uitgesteld.  

29. TOEGEVOEGD PUNT: MILIEU – ORGANISEREN VAN INFOMOMENTEN MET BETREKKING TOT SORTEERREGELS OMTRENT 
AFVAL 

Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de infomomenten volgens het exitprotocol van Zelzate kunnen 
doorgaan. Dit moet coronaproof gebeuren. Indien noodzakelijk wordt een bijkomend infomoment georganiseerd. 

PUNT II OMGEVING 

1. O/2020/441 - GROEP HUYZENTRUYT – BOUWEN WONING – KATTENHOEK 46 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om voor de aanvraag ingediend inzake het bouwen van een woning, gelegen te 
kattenhoek 46, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0858 E  3 ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0374 K een 
Vergunning af te leveren. 

2. O/2020/436 – TERREINAANLEG EN OPSLAG MATERIALEN – JAN DE NUL – KUHLMANNKAAI - ADVIES 

De aanvraag ingediend inzake terreinaanleg en opslag van materialen, gelegen te Kuhlmannkaai zn, ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0568 2, 
0568 H,0568 3,0568 K wordt bijgevolg voorwaardelijk gunstig geadviseerd. 

De volgende voorwaarden worden opgelegd. 



- Bij het inrichten van het terrein moet er rekening gehouden worden met de veiligheid op het kruispunt van de ontsluiting 

Kuhlmannsite en de aansluitingsweg Beneluxlaan.  

- Het kruispunt moet nog steeds kunnen aangepast worden n.a.v. komende opportuniteiten. 

- De bepalingen van het gewestelijk RUP worden nageleefd met betrekking tot het bos. Dit betekent concreet dat de buffer 

voldoende dicht moet zijn, zodanig dat het bos visueel voldoende afschermt met opgaand groen. 

3. O/2020/436 – TERREINAANLEG EN OPSLAG MATERIALEN – JAN DE NUL – KUHLMANNKAAI – AANWEZIGHEID POVC 

Het college wenst zich te verontschuldigen voor de provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC) betreffende de 
omgevingsvergunning aangevraagd door  

Het secretariaat van de provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC) zal hiervan op de hoogte gebracht worden. 

PUNT III KENNISGEVINGEN 

1. Uitnodiging tot de algemene vergadering van de Polder van Moervaart en Zuidlede op donderdag 1 oktober 2020 in zaal 
Breughel, Beerveldse Baan 32, 9080 Beervelde  

2. Verslag van de Raad van Bestuur van Fluvius Antwerpen d.d. 17 juni  

3. Verslag van de Raad van Bestuur van Fluvius Antwerpen d.d. 26 juni 2020 

4. Verslag van het RBC Antwerpen van Fluvius Antwerpen d.d. 11 maart 2020 

5. Verslag van het RBC Regio van Fluvius Antwerpen d.d. 11 maart 2020 

6. Tussentijds rapport van Samenlevingsopbouw i.v.m. het project Gezond Wonen in de Debbautshoek 

7. Eindvonnis in de zaak GEMEENTE ZELZATE \ XXX zoals ons per mail overgemaakt op 18 september 2020 
 

Dagtekening als boven. 
 

NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN: 
In opdracht: 
 
 
 
CHRISTINE COONE BRENT MEULEMAN 
wnd. algemeen directeur burgemeester-voorzitter 
 


