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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. 20 november 2020. 

2. AANDUIDEN SECRETARIS VOOR DE GEMEENTERAADSCOMMISSIE VAN 10 DECEMBER 2020 

Het ambt van secretaris van de gemeenteraadscommissie op 10 december 2020 zal worden waargenomen door de financieel 
directeur. 

3. AGENDA GEMEENTERAAD VAN 14 DECEMBER 2020  

OPENBARE ZITTING 

1. Bekrachtigen besluit van de burgemeester van 1 december 2020 houdende tijdelijke maatregel met betrekking tot het 
nemen van bijkomende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken – verlenging tot 31 
december 2020. 

2. Bekrachtigen besluit van de burgemeester van 4 december 2020 houdende organisatie van de gemeenteraad en raad 
voor maatschappelijk welzijn van 14 december 2020 via videoconferentie. 

3. Goedkeuren van de notulen van de zitting van 30 november 2020. 

4. Goedkeuren aanpassing rechtspositieregeling. 

5. Wijziging meerjarenplan 2020-2025: 

a. Goedkeuren wijziging meerjarenplanning 2020 –2025 deel GEMEENTE  

b. Goedkeuren wijziging meerjarenplanning 2020-2025 deel OCMW waardoor het meerjarenplan in zijn geheel 
wordt geacht definitief vastgesteld te zijn 

6. Goedkeuren nominatieve overheidsopdrachten. 

7. Goedkeuren exploitatie- en investeringsdotatie 2021 politiezone Puyenbroeck. 

8. Goedkeuren aanpassing reglement belasting op de drankinrichtingen en dansgelegenheden die open blijven na het 
sluitingsuur n.a.v. de coronacrisis. 

9. Goedkeuren aanpassing reglement contante belasting op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van 
markten/kermissen/rommelmarkten/… n.a.v. de coronacrisis. 

10. Goedkeuring aanpassing reglement contante belasting op de afgifte van getuigschriften of anderen stukken: aanpassing 
tarief conformiteitsattesten. 

11. Goedkeuring aanpassing reglement belasting op inventarisatie van leegstaande gebouwen, woningen, kamers en 
overige woongelegenheden: verlening termijn vrijstelling voor de woningen van Klein-Rusland. 

12. Goedkeuren verdeling coronanoodfonds aan sport-, jeugd- en cultuurverenigingen. 

13. Goedkeuren brownfieldconvenant 206 Zelzate – herontwikkeling Callemansputte en 2e addendum bij 
brownfieldconcenant 54 Ertvelde – herontwikkeling Kuhlmann Site. 

14. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met Veneco voor stedenbouwkundige dienstverlening. 

15. Goedkeuren verlenging van de concessieovereenkomst met de NMBS betreffende het fietspad Warande en 
Warandepark. 

16. Goedkeuren verderzetting van de overeenkomst milieuklachtenmeldpunt. 

17. Goedkeuring dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de bijzondere algemene vergadering van 
FINEG nv van maandag 21 december 2020. 

18. Kennisgevingen. 

4. TOEKENNING VAN EEN SUBSIDIE AAN DE LOKALE BESTUREN OM DE CONTACT- EN BRONOPSPORING TER BESTRIJDING 
VAN DE COVID-19-PANDEMIE TE VERSTERKEN – KEUZE VOOR OPTIE 1 

Het college van burgemeester en schepenen tekent in op optie 1 voor de subsidie aan de lokale besturen om de contact- en 
bronopsporing ter bestrijding van de covid-19-pandemie te versterken. De gemeente zal hiervoor een subsidie van 1.250 
euro per maand ontvangen. 



Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financiële dienst. 

5. BEREKENING VERDELING NOODFONDS NA VOORAFNAME SPORT-JEUGD-CULTUUR 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de voorgestelde verdeling voor het corona noodfonds zoals in 
de herberekening na voorafname vermeld staat, waarbij er rechtstreeks 150.000 euro subsidie naar de vrijetijdsverenigingen 
zal gaan. Het restbedrag wordt aangewend om de kosten die werden gemaakt voor het domein ‘vrije tijd’ ter bestrijding van 
het coronavirus (vb. hygiënepakketten, handdesinfectietoestellen voor evenementen, radiospots op ZRO voor Zelzaatse 
verenigingen en handelaars) te recupereren.  

6. SPORT – AANVRAAG EXTRA SPORTKAMP VOETBAL I.S.M. KVV ZELZATE 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om een extra kamp/voetbalstage in te richten in samenwerking 
met KVV  Zelzate. 

In ruil voor de tweedaagse voetbalstage wordt de zaal van het sportcomplex 20 keer gratis ter beschikking gesteld aan 
Zelzate KVV in het sportjaar 2021-2021 op vrije momenten op voorwaarde dat de huur van de zaal betaald wordt vanuit de 
budgetten van de sportdienst. 

De geldende tarieven van 65 euro per kamp worden gehanteerd: 5 % korting voor wie inschrijft voor 3 kampen (één keer per 
jaar) en 5 euro korting voor het tweede of verdere gezinslid uit een gezin + eventuele cumulatie ervan. Concreet betekent dit 
26 euro voor 2 dagen. 

Er wordt 50% korting op de kampprijs gegeven voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming mits voorleggen van een 
klevertje van de mutualiteit. 

De publiciteit rond dit extra kamp gebeurt via de website, via social media, via advertenties in het reclameblad en het te 
ontwikkelen infoblad van de gemeente in combinatie met flyers in de Zelzaatse kleuter- en lagere scholen. 

De digitale inschrijvingen starten vanaf januari 2021 en als back-up zijn ook papieren inschrijvingen nog mogelijk. 

7. SPORT – WTC HOUTLAND ERTVELDE VRIENDSCHAPSTOCHT OP 28 AUGUSTUS 2021 AANVRAAG OM TOELATING VOOR 
HET ORGANISEREN EN HET BEWEGWIJZEREN VAN EEN WIELERTOCHT OVER HET GRONDGEBIED 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan WTC HOUTLAND om op ZATERDAG 28 AUGUSTUS 2021 
een WIELERTOCHT te organiseren. 

Alle deelnemers dienen zich aan de wegcode te houden. De instructies van de politiediensten dienen te worden gevolgd. 

De aanvrager/organisator krijgt toelating om op het parcours aanduidingen, eventueel op een tijdelijke constructie, te 
plaatsen. De aanvrager/organisator plaatst de aanduidingen zelf en verwijdert alle geplaatste aanduidingen ogenblikkelijk na 
de fietstocht. De aanduidingen vermelden duidelijk de gegevens van de organisator. 

De aanduidingen van het parcours mogen geen andere verkeersborden onleesbaar, verbergen of onzichtbaar maken. Ze 
mogen ook geen aanpassingen aanbrengen aan verkeersborden. 

De aanduidingen mogen het verkeer op openbare weg niet hinderen. 

Onderhavige toelating ontslaat de aanvrager/organisator niet van het naleven van alle wettelijke bepalingen, verplichtingen 
en voorschriften, zoals onder meer: 

- het aanvragen en verkrijgen van een eventueel vereiste stedenbouwkundige vergunning; 

- het aanvragen en verkrijgen van een eventueel vereiste toelating van de wegbeheerder verschillend van het 
gemeentebestuur; 

- het aanvragen en verkrijgen van eventueel andere vereiste vergunningen, toelatingen of machtigingen. 

8. RAMING VAN DE ONDERHOUDSWERKEN EN BIJKOMENDE WERKEN AAN DE WATERLOPEN VAN DE 3DE CATEGORIE EN 
AAN BAANGRACHTEN GELEGEN BINNEN HET STROOMGEBIED VAN DE ZWARTE-SLUISPOLDER GEDURENDE HET JAAR 
2021 

Goedkeuring wordt verleend aan de raming van Zwarte-Sluispolder, Markt 4 te 9960 Assenede voor een bedrag van 
€ 8.958,75 incl. 21% btw. 

De betaling zal gebeuren met het krediet dat voorzien zal worden in het budget van 2021. 

9. AANVRAAG VERWIJDEREN BLOEMBAK IN DE ZONNEBLOEMSTRAAT 31 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de aanvraag van XXX tot het verwijderen van het perkje thv 
zijn woning. 

De technische dienst krijgt de opdracht de aanvrager op de hoogte te brengen en dit perkje te verwijderen. 

10. ECONOMIE - AANVRAAG STANDPLAATS VOOR IJSKAR OP 6 DECEMBER 2020 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan de heer Dario Tielen om op 6 december 2020 ijsjes te 
verkopen (take-away) waarbij de volgende locaties als verkooppunten in aanmerking kunnen worden genomen: 

* aan de visvijver (park opgevuld kanaal) 

* op het Groenplein 

* park zuidkant (tussen Eurohal en watertoren) 

* op de Grote Markt 

De keuze van de twee verkooppunten wordt overgelaten aan de aanvrager. 



De belasting van 68,50 euro 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. 

De aanvrager wordt op de hoogte gebracht van deze beslissing.  

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financiële dienst en de dienst economie. 

11. MOB – OPENBARE VERVOERSMAATSCHAPPIJ DE LIJN NOTA ‘DOORSTROMING - HALTES’ EN VOORSTEL VAN 
VERKEERSCIRCULATIE DOORHEEN HET CENTRUM 

Het college van burgemeester en schepenen stelt een beslissing over deze aanpassingen uit. 

Er wordt gevraagd aan De Lijn om terug rond de tafel te zitten en de nota ‘doorstroming - haltes’ verder te bespreken. 

Een uittreksel van deze beslissing wordt overgemaakt aan de diensten van Openbare Vervoersmaatschappij De Lijn. 

12. PROGRAMMEREN EN INSTALLEREN DOOR CEVI VAN MAATMODULE VOOR DE BELASTING OP BEDRIJVEN IN UNIBEL 
N.A.V. HET BELASTINGREGLEMENT VAN 28 SEPTEMBER 2020 

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht ”programmatie en installatie van maatmodule voor de belasting op bedrijven” 
en wordt gegund aan Cevi, Bisdomplein 3, 9000 Gent, volgens offerte 2020/1039 van 23 april 2020 voor een bedrag van 
1.574,52 euro incl. BTW. 

13. BETALINGSBEVELEN 

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

Lijst nrs. 2020/323 en 2020/324 

14. POLDERSTRAAT: VRAAG TOT AANPASSING BIJZONDER VOORWAARDE IN AANKOOPAKTE VAN GEMEENTELIJKE 
GRONDEN 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad om de voormelde wijziging van bijzondere 
voorwaarde, die opgenomen werd in de akte van 10 december 2007 van de verkoop van het perceel grond voormalig 
kadastraal gekend als sectie B, nummer 430/L/3 en het perceel grond voormalig kadastraal gekend als sectie B nr 430/E/3, 
goed te keuren. 

Notaris D’Aubioul ontvangt een afschrift van onderhavig besluit.  

15. ORGANISEREN VAN STILLE STUDEERPLEKKEN VOOR STUDENTEN IN ZAAL ONDERDEKAPEL VAN ’T KLOOSTER VAN 07 
DECEMBER 2020 TOT EN MET 31 JANUARI 2021 + AFWIJKING OP HET MAXIMUM AANTAL TOEGESTANDE PERSONEN 
IN DIE ZAAL  

Gaat akkoord met het feit dat de zaal OnderDeKapel in ’t Klooster van 7 t.e.m. 15 december 2020 van 12:30 uur tot 18:00 uur 
en van 16 december 2021 t.e.m. 31 januari 2021 van 09:00 uur t.e.m. 18:00 uur zal ingericht worden als stille studeerruimte.  

Akkoord te gaan met een afwijking op de maximumcapaciteit zoals vastgesteld in het college van 2 oktober 2020 zodat 41 
personen van deze stille studeerruimte gebruik kunnen maken.  

PUNT II     OMGEVING 

1. 

Aanvrager en/of exploitant Notaris Buysse 
Kerkstraat 28 
9060 Zelzate 

Voorwerp: het afsplitsen van één bouwlot en het slopen van een achterbouw - 
verkoopbaarheidsattest 

De aanvraag omvat: Het verkavelen van gronden  

Ligging: Cesenaticolaan 26, 9060 Zelzate, 
ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0379/X/4 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2019132098 

Gemeentelijk dossiernummer O/2019/307 

Het attest overeenkomstig art. 4.2.16  van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt afgeleverd voor de verkaveling 
O/2019/307. 

2. 

Aanvrager en/of exploitant Meuleman Brent, Grote Markt 1, 9060 Zelzate 
Coone Christine, Grote Markt 1, 9060 Zelzate 

Voorwerp: Regulariseren van een bolderslokaal 

De aanvraag omvat: - Stedenbouwkundige handelingen  

Ligging: Hoogbouwplein zn, 9060 Zelzate 

ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0418 M  2, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2020136546 

Gemeentelijk dossiernummer O/2020/473 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/Cevi/OMV/APP/#/OVProject/489 



Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend door 
de heer Meuleman Brent, burgemeester, Grote Markt 1, 9060 Zelzate en mevrouw Coone Christine, wnd. algemeen 
directeur, Grote Markt 1, 9060 Zelzate in naam van Gemeente Zelzate inzake het regulariseren van een bolderslokaal, 
gelegen te Hoogbouwplein zn, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0418 M  2 een voorwaardelijke 
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:  

Het advies van de brandweer dient te worden nageleefd:  

De documenten opgenomen in het verslag van de brandweer dienen te worden bezorgd aan de brandweer voor 01 februari 
2021. 

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. 

3. 

Aanvrager en/of exploitant Centrum Voor Functionele Revalidatie,  
Stationsstraat 40, 
9060 Zelzate 

Voorwerp: Uitbreiden van revalidatiecentrum 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen  

Ligging: Westkade 15, 9060 Zelzate, 
Stationsstraat 40, 9060 Zelzate, 
ZELZATE 1 AFD, sectie A, 0633 P  3,0633 M  2, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2020037465 

Gemeentelijk dossiernummer O/2020/458 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/cevi/OMV/APP/#/OVProject/474 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend door 
Centrum voor Functionele Revalidatie, Stationsstraat 40, 9060 Zelzate, inzake het uitbreiden van revalidatiecentrum, gelegen 
te Westkade 15, 9060 Zelzate Stationsstraat 40, 9060 Zelzate, Kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie A, 0633 P  3 
ZELZATE 1 AFD, sectie A, 0633 M  2 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) uitgebracht op 21 oktober 
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. 

4. 

Aanvrager en/of exploitant XXX 

Voorwerp: Plaatsen van een zwembad 

De aanvraag omvat: - Stedenbouwkundige handelingen  

Ligging: Tunnellaan 95, 9060 Zelzate, 
 ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0318 F, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2020150363 

Gemeentelijk dossiernummer O/2020/496 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/Cevi/OMV/APP/#/OVProject/512 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend door 
XXX inzake het plaatsen van een zwembad, gelegen te Tunnellaan 95, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, 
sectie D, 0318 F  een weigering af te leveren. 

 



PUNT III     KENNISGEVINGEN 

1. Brief van Farys d.d. 19 november 2020 betreffende bijkomende aanvulling op agendapunt 6 van de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering, ‘statutaire benoemingen’. 

2. Brief van de provincie Oost-Vlaanderen d.d. 23 november 2020 betreffende GAS-boete voor inbreuk door Saudi Ilias: 
sluikstorten. 

3. Brief van Provincie Oost-Vlaanderen d.d. 23 november 2020 betreffende Hulpverleningszone Centrum: vaststellen 
dotatie. 

4. Brief van Fluvius Antwerpen d.d. 20 november 2020 betreffende financiële gegevens ikv opmaak van het 
gemeentelijk budget 2021. 

5. Mail van XXX, Financiën lokale besturen, Vlaamse Overheid, Agentschap Binnenlands Bestuur, Afdeling Lokale 
Financiën, betreffende vaststelling en technische opmerkingen bij de jaarrekening over het financiële boekjaar 2019 
van de gemeente Zelzate.  

6. Besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2019 van de gemeente 
Zelzate. 

 

 


