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PUNT I     BESLISSINGEN  

1. BIBLIOTHEEK – GOEDKEUREN VISUM AANKOOP COLLECTIE 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de bibliothecaris om boeken voor volwassenen en jeugd 
aan te kopen bij Standaard Boekhandel, Industriepark Noord 28a,9100 Sint-Niklaas en dit voor een bedrag van 5000 euro. 

Dit laat de bibliothecaris toe periodieke aankopen te doen naargelang de noodzaak naar en de beschikbaarheid van nieuwe 
boeken. 

2. AANKOOP VAN WEGWERPMONDMASKERS VOOR HET PERSONEEL VAN GEMEENTE EN OCMW 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om 5.000 chirurgische 3-laags IIR wegwerpmondmaskers aan te kopen 
voor het personeel bij firma SIOS Group, Booiebos 24, 9031 Drongen voor de totaalprijs van 2.125,00 euro excl BTW of 
2.252,50 euro incl. 6% BTW. 

De uitgave voor een bedrag van 2.252,50 euro incl. 6% btw wordt toegerekend op AR: 6001000 – BI: 011999 van het 
exploitatiebudget 2020. 

3. BETALINGSBEVELEN 

Het college van burgemeester en schepenen hecht haar goedkeuring aan de volgende betalingsbevelen: 

Lijst nrs. 2020/183 en 2020/188 

4. TARIEVEN GEMEENTELIJKE SANERINGSBIJDRAGE EN – VERGOEDING VOOR WATER 

Het college van burgemeester en schepenen stemt in met het intercommunaal voorstel om vanaf 1 januari 2021 de 
maximale gemeentelijke saneringsbijdrage en –vergoeding te hanteren en om deze te berekenen door de 
bovengemeentelijke saneringsbijdrage voor 2020 te vermenigvuldigen met een coëfficiënt dat momenteel decretaal is 
bepaald op 1,4 en geeft opdracht deze beslissing via het antwoordformulier aan Farys/TMVW te bezorgen. 

5. UITBETALING TUSSENTIJDS DIVIDEND FINEG 

Het college van burgemeester en schepenen wenst het tussentijds dividend van Fineg op te nemen in 2021. 

6. ICT – INSTALLATIE OFFICE 365 EN TEAMS EN INVENTARISATIE TOESTELLEN  

Goedkeuring wordt verleend aan het prijsvoorstel d.d. 19 augustus 2020 egov20200819 d.d. 19 augustus 2020 van Provincie 
Oost-Vlaanderen, eGov, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent voor een totaal van 5.525,50 euro excl. BTW en vrijgesteld van BTW. 

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget 2020 onder AR/BI 6495000/011901. 

7. ICT - VERLENGING UITBREIDING HELPDESK DOOR EXTERNE FIRMA 

Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor de opdracht “Verlenging uitbreiding ICT helpdesk door externe firma”. De 
raming bedraagt € 20.520 excl. btw of € 24.829,2 incl. 21% btw voor 1 jaar voor 38 werkdagen verspreid over 1 jaar met 
ingang van 1 november 2020. 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund aan Vercruysse bvba, Dampoortstraat 8-10, 9000 Gent. 

De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in het 
exploitatiebudget 2020 – beleidsitem 011901, algemene rekening 6142999. 

8. ICT – VERVANGING DEFECTE ELEKTRONISCHE ID-LEZER DIENST BURGERZAKEN  

Goedkeuring wordt verleend aan prijsofferte nr. 2020/2271 d.d. 6 oktober 2020 van Cevi NV, Bisdomplein 3, 9000 Gent voor: 

o aankoop: 1.294,78 euro excl. BTW en 1.566,68 euro incl. BTW 

o jaarlijks: 151,32 euro excl. BTW en 183,10 euro incl. BTW 

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget 2020 onder AR/BI 2410000/011901 voor wat 
betreft de eenmalige aankoop en op AR/BI 61429999/011901 voor wat betreft de jaarlijkse onderhoudskosten. 

9. DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 2020 - GOEDKEURING 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om op vrijdag 23 oktober 2020 op de parking ‘Opgevuld kanaal’ 
gelegen Vredekaai het evenement “dag van de jeugdbeweging” te organiseren. 

De concrete uitwerking en coördinatie van dit evenement gebeuren in onderlinge samenwerking tussen de jeugdraad en de 
jeugddienst.  

De jeugdconsulent krijgt toestemming om een koelcel te huren. De uitgave hiervoor bedraagt +/- 200 euro en kan geboekt 
worden op AR/BI: 075000/6159999. 

De promotiecampagne rond dit evenement mag starten.  



De gemeentelijke technische dienst zal logistieke ondersteuning bieden. 

Bij organisatie zal de parking gedeeltelijk parkeervrij worden gemaakt. Hiervoor zal een aanvraag om tijdelijke inname van 
het openbaar domein worden ingediend. 

10. MILIEU – GOEDKEUREN OPHAALKALENDER 2021  – DEFINITIEVE VERSIE 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel van de definitieve versie van IDM van de 
ophaalkalender 2021. 

11. RECHT VAN VOORKOOP GRIJPHOEK 11 

Het college van burgemeester en schepenen beslist het voorkooprecht voor de woning gelegen te Grijphoek 11, kadastraal 
gekend 2de afdeling sectie B nr. 838M, niet uit te oefenen.  

12. GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL ‘DE KREKEL’ – LESSEN LOGOPEDIE NA DE SCHOOLUREN - KENNISGEVING 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het feit dat met ingang van 09 september 2020 lessen logopedie 
aan (voormelde) leerlingen basisonderwijs worden gegeven na de schooluren. 

13. GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL‘DE KREKEL’ - AANKOOP VAN SINTERKLAASGESCHENKEN - GOEDKEURING 
GUNNING EN LASTVOORWAARDEN 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund aan Dreamland, Antwerpse Steenweg 36 te 9080 Lochristi en Gamma Zelzate, 
Suikerkaai 17 9060 Zelzate, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 1.662,95 excl. btw of € 2.105,00 incl. 21% btw. 
voor de aankopen voor de kleuterklassen en de lagere klassen Krekel en Krekeltje;  

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het budget van 2020 van AR 6159999, beleidsitem 080000 van de 
dienst exploitatie. 

14. SPORTDIENST – STAGIAIR KONINKLIJK ATHENEUM DE TANDEM 

XXX, leerling in het 6e jaar LO & Sport aan het Koninklijk Atheneum De Tandem te Eeklo, mag een blokstage (2 weken) 
doorlopen op sportdienst Zelzate tijdens week 11 en week 12 van 2021 (van maandag 15 maart tot vrijdag 26 maart).  

De sportfunctionaris zal als stagementor optreden, in samenwerking met de beheerder van de Eurohal.  

Het takenpakket omvat administratie en assistentie bij sportactiviteiten (sportdienst en Eurohal). 

15. SPORTDIENST – VOORSTEL TOT AANPASSING VAN HET GEMEENTELIJKE SUBSIDIEREGLEMENT 
WERKINGSSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met het voorliggend voorstel tot aanpassing van het 
gemeentelijke subsidiereglement werkingssubsidies sportverenigingen.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het voorstel tot aanpassing van het gemeentelijke subsidiereglement 
werkingssubsidies sportverenigingen zoals gevoegd goed te keuren in de eerstvolgende zitting.  

16. VOORSTEL TOT AANPASSING VAN HET GEMEENTELIJKE REGLEMENT TOT SUBSIDIËRING VAN ERKENDE 
SPORTVERENIGINGEN VOOR KWALITEITSVOLLE JEUGDSPORTBEGELEIDING EN STRUCTURELE SAMENWERKINGEN 
(JEUGDSPORT- EN SAMENWERKINGSSUBSIDIES)- PRINCIPIEEL AKKOORD  

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met het voorliggend voorstel tot aanpassing van het 
gemeentelijke reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen voor kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding 
(jeugdsportsubsidies).  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het voorstel tot aanpassing van gemeentelijke reglement tot subsidiëring van erkende 
sportverenigingen voor kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding (jeugdsportsubsidies) goed te keuren in de eerstvolgende 
zitting.  

17. TMVW – S-DIVISIE – EUROHAL ZELZATE – AANPASSING PRIJSLIJST SPORTCOMPLEX EUROHAL ZELZATE  

De aangepaste PRIJSLIJST SPORTCOMPLEX EUROHAL ZELZATE wordt goedgekeurd.  

18. VOORSTEL TOT AANPASSING VAN HET GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE ERKENDE 
SPORTVERENIGINGEN VOOR GEBRUIK VAN DE EUROHAL - PRINCIPIEEL AKKOORD  

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met het voorstel tot aanpassing van het gemeentelijk 
subsidiereglement voor de erkende sportverenigingen voor wat het gebruik van de Eurohal betreft zoals gevoegd in bijlage.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het voorstel tot aanpassing van het gemeentelijk subsidiereglement voor de erkende 
sportverenigingen voor gebruik van het sportcomplex Eurohal zoals gevoegd in bijlage goed te keuren in de eerstvolgende 
zitting.  

19. HERFSTKERMIS – STANDPLAATSEN KERMIS – GOEDKEURING 

Tijdens de herfstvakantie (van 31 oktober tot en met 8 november 2020) wordt een kermis georganiseerd.  

Het kermisplan, opgesteld door de technische dienst, wordt goedgekeurd.  

Ingevolge de coronacrisis COVID-19 konden voorgaande Paas -, Katte – en aAgustuskermis niet doorgaan. Foorkramers 
hebben hierdoor reeds groot economisch verlies geleden.  

Voor deelname aan deze herfstkermis zijn de foorkramers dan ook geen standgelden verschuldigd aan het gemeentebestuur. 

Er wordt wel een waarborg gevraagd, welke nadien zal worden teruggestort indien er geen problemen waren. 

De maatregelen met betrekking tot COVID-19 (o.a. verplicht circulatieplan) dienen ten alle tijden gevolgd te worden. 

De standhouders zullen, via hun officiële vakorganisatie, zelf instaan voor de te treffen maatregelen. 



20. AANVRAAG DOOR KVV ZELZATE TOT AFWIJKING OP AANTAL AANWEZIGEN POLYVALENTE ZAAL BIBLIOTHEEK - 
GOEDKEURING 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan KVV Zelzate tot gebruik van de polyvalente zaal van de 
bibliotheek op vrijdag 09 oktober 2020 van 18:00 u tot 21:00 uur waarbij maximum 18 personen worden toegelaten voor het 
afnemen van coronatesten. 

De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht.  

21. PROJECT 2020/704 – AANKOOP BLOEMBOLLEN - GOEDKEURING GUNNING EN LASTVOORWAARDEN 

Goedkeuring wordt verleend aan de aankoop van bloembollen om aan te planten op verschillende locaties in de gemeente. 
De raming bedraagt € 1.157,02 excl. btw of € 1.400,00 incl. btw. 

Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde). 

Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel, opgesteld door de Technische Dienst. 

Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde Greentraders, Veldeken 44 bus 2 te 9240 
Zele, tegen het nagerekende offertebedrag van € 1.010,00 excl. btw of € 1.070,60 incl. 6% btw mits het verkrijgen van een 
visum. 

De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in 
exploitatiebudget 2020 onder AR 6159999, BI 068000. 

22. PROJECT 2020/705 – AANKOOP HYDRAULISCHE SORTEERGRIJPER - GOEDKEURING GUNNING EN 
LASTVOORWAARDEN 

Goedkeuring wordt verleend aan de aankoop van een hydraulische sorteergrijper die momenteel door de technische dienst 
wordt gehuurd bij de firma Becoma bvba, E3-laan 109 te 9800 Deinze en de raming voor de opdracht “aankoop hydraulische 
sorteergrijper”, De raming bedraagt € 7.190,08 excl. btw of € 8.700,00 incl. 21% btw. 

Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde). 

Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel, opgesteld door de Technische Dienst. 

Deze opdracht wordt gegund aan de firma met de enige offerte, zijnde Becoma, E3-laan 109 te 9800 Deinze, tegen het 
nagerekende offertebedrag van € 7.100,00 excl. btw of € 8.591,00 incl. 21% btw mits het verkrijgen van een visum. 

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget 2020 onder AR 2300000 ,BI 068000 , project 
6.2 subproject 7. 

23. PROJECT 2020/687 – POETSEN RAMEN VAN GEMEENTELIJKE GEBOUWEN 2020 - PERCEEL 1 (GEMEENTELIJKE 
GEBOUWEN) - GOEDKEURING GUNNING EN LASTVOORWAARDEN 

Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor de opdracht “Poetsen ramen van gemeentelijke gebouwen 2020”, 
opgesteld door de technische dienst. De raming bedraagt € 27.272,71 excl. btw of € 33.000,00 incl. 21% btw (€ 5.727,27 Btw 
medecontractant). 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 21 september 2020 voor perceel 1 
(gemeentelijke gebouwen), opgesteld door de technische dienst. 

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 

Deze opdracht wordt gegund aan Chesmar, Laarnebaan 61 te 9070 Heusden, tegen het nagerekende offertebedrag van 
€ 19.920,00 excl. btw of € 24.103,20 incl. 21% btw (€ 4.183,20 Btw medecontractant). 

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in 2020: 

AR BI Entiteit Locatie 

6103010 08000 G Krekel 

6103010 011999 G GH, brughuizen, klooster 

6103010 070300 G Bib 

6103010 070500 G Kl. Rusland 

6103010 075000 G Jeugd 

6103010 094501 O KO 

6103010 094502 O IBO 

6103010 095100 O Kastanje 

24. PROJECT 2020/687 – POETSEN RAMEN VAN GEMEENTELIJKE GEBOUWEN 2020 - PERCEEL 2 (OCMW GEBOUWEN) - 
GOEDKEURING GUNNING EN LASTVOORWAARDEN 

Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor de opdracht “Poetsen ramen van gemeentelijke gebouwen 2020”, 
opgesteld door de technische dienst. De raming bedraagt € 27.272,71 excl. btw of € 33.000,00 incl. 21% btw (€ 5.727,29 Btw 
medecontractant). 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 21 september 2020 voor perceel 2 (ocmw 
gebouwen), opgesteld door de technische dienst. 

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 



Deze opdracht wordt gegund aan Chesmar, Laarnebaan 61 te 9070 Heusden, tegen het nagerekende offertebedrag van 
€ 7.740,00 excl. btw of € 9.365,40 incl. 21% btw (€ 1.625,40 Btw medecontractant). 

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in budget 2020: 

AR BI Entiteit Locatie 

6103010 094501 O KO 

6103010 094502 O IBO 

6103010 095100 O Kastanje 

 

PUNT II     OMGEVING 
 
1. 

Aanvrager en/of exploitant XXX 

Voorwerp: Vervangen van bestaande gevelsteen en aanbrengen van isolatie 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen  

Ligging: Burgemeester Jos. Chalmetlaan 47, 9060 Zelzate, 
 ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0290 S  6, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2020124172 

Gemeentelijk dossiernummer O/2020/453 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/cevi/OMV/APP/#/OVProject/469 

Uiterste beslissingsdatum: 22-11-2020 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend door 
XXX inzake het vervangen van bestaande gevelsteen en aanbrengen van isolatie, gelegen te Burgemeester Jos. Chalmetlaan 
47, 9060 Zelzate, Kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0290 S  6 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:  

• Er dient onderaan de voorgevel een boord van 40cm van slagvast materiaal te worden voorzien. 

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. 

2. 

Aanvrager en/of exploitant NV FLUXYS BELGIUM 
Kunstlaan 31 
1040 Brussel 

Voorwerp: Vervangen leidingdeel en vellen van bomen 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen  
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten  

Ligging: De Heide zn, 9060 zelzate, 
ZELZATE 1 AFD, sectie D, ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0560 S,0451 L,0713 2,0560 
V,0560 W,0713 T,0451 4,0460 V,0568 M,0413 C,0413 D,0451 M,0568 T,0568 
P,0537 K  3,0568 A  2,0560 Y,0451 3, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2019126482 

Gemeentelijk dossiernummer O/2020/382 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/Cevi/OMV/APP/#/OVProject/398 

Vergunningverlenende overheid: Departement Omgeving 

KENNISNAME BESLISSING DOOR DE VLAAMSE REGERING BETREFFENDE OMGEVINGSVERGUNNING 

Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de beslissing van de Vlaamse regering d.d. 28 september 2020 
betreffende de omgevingsvergunningsaanvraag NV FLUXYS BELGIUM, Kunstlaan 31, 1040 Brussel. 
Er wordt geen beroep ingediend. 

3. 

Aanvrager en/of exploitant XXX 

Voorwerp: Wijzigen van de voorgevel in functie van het omvormen van de garage naar 
winkel 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen  

Ligging: Kerkstraat 95, 9060 Zelzate, 
 ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0614 A, 



Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2020109392 

Gemeentelijk dossiernummer O/2020/442 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/Cevi/OMV/APP/#/OVProject/458 

Uiterste beslissingsdatum: 30-10-2020 

Behandelaar: Zelzate, Grote Markt 1, 9060 Zelzate 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend door 
XXXX inzake het wijzigen van de voorgevel in functie van het omvormen van de garage naar winkel, gelegen te Kerkstraat 95, 
9060 Zelzate, Kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0614 A 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:  

• De voorwaarden gesteld in het advies van HULPVERLENINGSZONE  CENTRUM (OOST-VLAANDEREN) 
preventie@brandweerzonecentrum.be uitgebracht op 23 september 2020 dienen te worden nageleefd 

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. 

 

PUNT III     KENNISGEVINGEN 

1. Brief van de provincie Oost-Vlaanderen dd. 18 juni 2020 betreffende wijzigingen aan de provinciale subsidiereglementen 
voor fietsinfrastructuur. 

2. Uitnodiging tot een webinar met betrekking tot de de provinciale subsidiereglementen voor fietsinfrastructuur op 15 
oktober 2020. 

3. Brief van Fluvius d.d. 31 juli 2020 betreffende stopzetting aanbod samenaankoop. 

4. Brief van de Zwarte Sluispolder dd. 3 augustus 2020 betreffende onderhoudswerken en bijkomende werken aan 
waterlopen geleden in het stroomgebied van de Zwarte-Sluispolder voor het dienstjaar 2020. 

5. Jaarverslag 2019 Toerisme Meetjesland.  

6. Het verslag en beknopt overzicht van de beslissingen van de Raad van Bestuur van Veneco van 3 september 2020. 

7. Brief van de dienst economie van de provincie Vlaams-Brabant van 17 september 2020 betreffende uitnodiging 
netwerknamiddag sociale economie en werk 

8. E-mail van info@komoptegenkanker.be van 1 oktober 2020 betreffende campagne Kom op Tegen Kanker  

 
 
CHRISTINE COONE BRENT MEULEMAN 
wnd. algemeen directeur burgemeester-voorzitter 
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