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PUNT I     BESLISSINGEN  

1. AANVRAAG UITZONDERING OP AANTAL AANWEZIGEN KLOOSTER DOOR SERENI VOOR HET ORGANISEREN VAN EEN 
KOFFIETAFEL VOOR EEN BEGRAFENIS OP DONDERDAG 22 OKTOBER 2020 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan om twee zalen in ‘t Klooster (OnderDeKapel 
en DeKapel) te gebruiken op donderdag 22 oktober 2020 voor het laten doorgaan van een rouwmaaltijd met een cateraar. 
Het maximum aantal personen wordt vastgelegd op 58. 

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

2. AANVRAAG UITZONDERING OP AANTAL AANWEZIGEN KLOOSTER DOOR FERM ZELZATE VOOR HET ORGANISEREN VAN 
EEN LEZING OP WOENSDAG 28 OKTOBER 2020 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan FERM Zelzate tot gebruik van de zaal ‘Onder 
de Kapel’ van ‘t Klooster voor een lezing voor de leden op woensdag 28 oktober 2020 waarbij maximum 25 personen 
tegelijkertijd aanwezig mogen zijn.  

De zaal dient in cinemaopstelling te zijn opgesteld. 

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

3. AANVRAAG UITZONDERING OP AANTAL AANWEZIGEN POLYVALENTE ZAAL BIBLIOTHEEK DOOR CODERDOJOBELGIUM 
ZELZATE 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan CoderdojoBelgium tot gebruik van de 
polyvalente zaal van de bibliotheek op zaterdag 24 oktober 2020 voor 2 evenementen: 

1. Het event Coderdojo van 10 uur tot 12 uur met 9 personen (6 deelnemers en 3 coaches); 

2. Het event Raspberry Jam van 14 uur tot 18 uur voor 3 personen (2 deelnemers en 1 coach). 

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

4. GOEDKEURING GUNNING EN LASTVOORWAARDEN VOOR LIVESTREAMING VAN GEMEENTERAAD EN RAAD VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

In afwezigheid van mevrouw Isabel Dellaert ingevolge artikel 27, §1 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 

Artikel 1: - Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor de opdracht  

“livestreaming van gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn ” De raming bedraagt € 595 excl. btw of € 719,95 incl. 
21% btw per livestream van +/- 5 uur. 

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

Artikel 3: - Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel. 

Artikel 4: - Deze opdracht wordt gegund aan Visual Vanilla, Vinderhoutsedam 7a te 9030 Mariakerke tegen het nagerekende 
offertebedrag van € 595 excl. btw of € 719,95 incl. 21% btw per livestream van +/- 5 uur. 

Artikel 5: - In 2020 staan nog 3 raden gepland, nl. op 26 oktober, op 30 november en op 14 december 2020. Dit betekent 
voor 2020 nog een uitgave van € 1.785 excl. btw of € 2.159,85 incl. 21% btw. 

Artikel 6: - De jaarlijkse uitgave vanaf 2021 bedraagt € 5.950 excl. btw of € 7.199,50 incl. 21% btw. 

Artikel 7: - De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in 
budget 2020 beleidsitem 011999 en artikelnummer 6143007.  

5. WEKELIJKSE MARKT - AANVRAAG STANDPLAATS DOOR BASKETBAL SILABA ZELZATE 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met een gratis en éénmalige standplaats op de 
wekelijkse markt op maandag 2 november 2020 voor Silaba Zelzate voor de verkoop van koekjes teneinde hun ledenkas te 
spijzen. 

Artikel 2: - Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de marktleider en aanvrager. 

 

Hierop wordt de vergadering gesloten. 
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