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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. 27 november en 4 december 2020. 

2. REGIOVORMING - STANDPUNTBEPALING/ADVIESVERLENING 

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt het bovenvermelde standpunt over de regiovorming. 

Dit standpunt zal namens het college van burgemeester en schepenen aan de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen 
worden overgemaakt. 

3. CULTUUR: KONINKLIJKE HARMONIE NOORDERLICHT - AANVRAAG WERKINGSSUBSIDIE 2020  

Aan de Koninklijke Harmonie Noorderlicht wordt een toelage van 4038,75 euro toegekend voor het werkingsjaar 2019-2020.  

De betaling gebeurt via de kredieten voorzien in het budget 2020, beleidsdomein vrije tijd en op AR/BI: 070900/6493000. 

De financieel directeur krijgt opdracht om de toelage uit te betalen. 

Afschrift van de beslissing wordt overgemaakt aan de voorzitter van de Koninklijke Harmonie Noorderlicht. 

4. BETALINGSBEVELEN 

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

Lijst nrs. 2020/325, 2020/326 en 2020/329 

5. MILIEU – AANPASSING REGLEMENT HUISVUILGERELATEERDE BELASTINGEN INZAKE TARIEFBEPALING PMD-
INZAMELING BIJ ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS – PRINCIPEBESLISSING  

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de aanpassing aan het reglement betreffende de 
huisvuilgerelateerde belastingen ingevolge de tariefbepaling voor de ondergrondse afvalcontainer voor PMD-inzameling. 

Deze beslissing wordt voorgelegd op de eerstvolgende gemeenteraad. 

6. MILIEU – REGLEMENT SUBSIDIERING AFVALCONTAINERS EVENEMENTEN 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel om het subsidiereglement in verband met 
afvalinzameling naar aanleiding van het organiseren van evenementen eind 2021 opnieuw te evalueren. 

7. MILIEU – GOEDKEUREN DEELNAME AAN HET REGIONAAL KLIMAATPROJECT ‘GROEPSAANKOPEN I.K.V. DE 
BURENPREMIE’ 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om deel te nemen aan het project ‘Groepsaankopen i.k.v. de 
burenpremie’ en engageert zich om 

- het project bekend te maken via de gemeentelijke infokanalen; 

- aan alle huishoudens op haar grondgebied een brief te bezorgen in het kader van de bekendmaking van de 
groepsaankopen (1 brief per groepsaankoop, gemiddeld 2 keer per jaar); 

- ondersteuning te bieden bij de organisatie van een of meerdere infomoment(en) indien relevant. 

8. MOB - WANDELCLUB DE KWARTELS – AANVRAAG OM TOELATING VOOR HET INRICHTEN EN HET BEWEGWIJZEREN 
VAN EEN CORONA - WANDELROUTE OVER HET GRONDGEBIED 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan Wandelclub De Kwartels VZW om een Corona-wandeling 
(2 versies : 6 km en 12 km) uit te werken. 

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 (clubpijltjes), eventueel op een tijdelijke 
constructie, te plaatsen. De aanvrager/organisator plaatst de aanduidingen zelf en verwijdert alle geplaatste aanduidingen bij 
het beëindigen van de wandelperiode. De aanduidingen vermelden duidelijk de gegevens van de organisator. 

Ter hoogte van de oversteekplaatsen aan de R4 moet op duidelijke wijze worden gewaarschuwd voor een gevaarlijke 
oversteek. 

Daar waar de wandeltocht de onverharde paden verlaat en er op andere openbare wegen wordt verder gewandeld, dient te 
worden gewaarschuwd dat men de onverharde weg verlaat en er op de openbare weg verder wordt gewandeld. 

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 toelating van de wegbeheerder verschillend van het 
gemeentebestuur; 

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

Het gemeentebestuur verklaart uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid af te wijzen in verband met of naar aanleiding van 
ongevallen die door deze activiteit zouden worden veroorzaakt. 

9. BEWEGWIJZERING NAAR GAMMA (SUIKERKAAI) 

Er zal een wegwijzer “Gamma” worden geplaatst aan de bestaande paalconstructie in het voetpad aan de zijgevel van 
Burgem. Jos. Chalmetlaan 2 (in de bocht naar de Suikerkaai), onder de bestaande 3 wegwijzers. 

Het bord wordt door de gemeentelijke technische dienst besteld en geplaatst. 

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de aanvrager en aan de technische dienst. 

Het snoeien van het groen op het ronde punt en op de kop van de groenzone tussen Suikerkaai en Oude Westtragel teneinde 
de zichtbaarheid van de wegwijzers is voorzien in de onderhoudsbeurten van het gemeentelijk domein. 

10. BEWEGWIJZERING NAAR KMO-ZONE TRIPHON 

Het plaatsen van wegwijzers naar de KMO-zone Triphon wordt on hold gezet tot de doorsteen naar de Karnemelkstraat werd 
gerealiseerd. 

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de aanvrager en aan de technische dienst. 

11. GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL‘DE KREKEL’: 

A. AANKOOP VAN BEAMERS - GOEDKEURING GUNNING EN LASTVOORWAARDEN 

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht “Aankoop van beamers voor de gemeentelijke basisschool ‘De Krekel’”.  

Deze opdracht wordt gegund aan Cl@ris VOF, Hanzestraat 26 te 8370 Blankenberge, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van € 7.028,00 excl. BTW of € 8.503,88 incl. 21% BTW. 

De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in het budget 
van 2020 AR 2410000, beleidsitem 080000, subproject 12, enveloppe 6 van de dienst investering. 

B. AANKOOP VAN HEADSETS - GOEDKEURING GUNNING EN LASTVOORWAARDEN 

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht “Aankoop van headsets voor de gemeentelijke basisschool ‘De Krekel’” 

Deze opdracht wordt gegund aan CWS systems, Koningin Astridlaan 8 te 9990 Maldegem, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van €1.163,64 excl. BTW of € 1.408,00 incl. 21% BTW 

De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in het budget 
van 2020 (toelage “extra middelen afstandsonderwijs”)van BI 080000 en AR 6159999 

C. AANKOOP ICT MATERIAAL - GOEDKEURING GUNNING EN LASTVOORWAARDEN 

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht “Aankoop van ICT materiaal voor de gemeentelijke basisschool ‘De Krekel’”. 

Deze opdracht wordt gegund aan CWS systems, Koningin Astridlaan 8 te 9990 Maldegem, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van € 6.799,91 excl. BTW of € 8.227,89 incl. 21% BTW. 

De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in het budget 
van 2020 AR 2410000, beleidsitem 080000, subproject 12, enveloppe 6 van de dienst investering. 

D. AANKOOP VAN IPADS - GOEDKEURING GUNNING EN LASTVOORWAARDEN 

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht “Aankoop van Ipads voor de gemeentelijke basisschool ‘De Krekel’”. 

Deze opdracht wordt gegund aan Lab 9 Pro nv, Dumolinlaan 5 te 8500 Kortrijk, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag 
van €1.698,35 excl. BTW of € 2.055,00 incl. 21% BTW. 

De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in het budget 
van 2020 (toelage “extra middelen afstandsonderwijs”)van AR 2410000, beleidsitem 080000, subproject 6, enveloppe 2 van 
de dienst investering. 

E. AANKOOP VAN IPAD + BESCHERMHOEZEN - GOEDKEURING GUNNING EN LASTVOORWAARDEN 

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht “Aankoop van Ipad en beschermhoezen voor de gemeentelijke basisschool ‘De 
Krekel’”. 

Deze opdracht wordt gegund aan Lab 9 Pro nv, Dumolinlaan 5 te 8500 Kortrijk, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag 
van €1.188,43 excl. BTW of € 1.438,00 incl. 21% BTW. 

De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in het budget 
van 2020 (toelage “extra middelen corona”)van AR 2410000, beleidsitem 080000, subproject 6, enveloppe 2 van de dienst 
investering. 

F. AANKOOP VASTE PC’S - GOEDKEURING GUNNING EN LASTVOORWAARDEN 

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht “Aankoop van vaste PC’s voor de gemeentelijke basisschool ‘De Krekel’”. 

Deze opdracht wordt gegund aan CTG Circular BVBA, Generaal de Wittelaan 7a te 2800 Mechelen, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van € 3.454,54 excl. BTW of € 4.179,99 incl. 21% BTW. 



De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in het budget 
van 2020 AR 2410000, beleidsitem 080000, subproject 12, enveloppe 6 van de dienst investering. 

12. ONDERWIJSPERSONEEL – VASTE BENOEMING - GOEDKEURING 

De volgende personeelsleden worden met ingang van 01 januari 2020 in vast verband benoemd aan het gemeentelijk 
onderwijs van de gemeentelijke basisschool De Krekel : 

- XXX, in het ambt van onderwijzer voor 4/24 (TBSOB = terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking); 

- XXX, in het ambt van kleuteronderwijzer voor 15/24; 

- XXX, in het ambt van kleuteronderwijzer voor 07/24; 

13. ONTWIKKELINGSSAMENWERKING – BEPALEN WERKGROEP VOOR REALISATIE VAN 10 MONDIALE UITDAGINGEN  

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord om volgende personen als lid van de werkgroep aan te 
duiden : 

o schepen Steven De Vuyst 

o schepen Isabel Dellaert 

o bibliothecaris 

o duurzaamheidsambtenaar 

o iemand van de gemeentelijks basisschool 

o iemand uit de culturele raad 

o iemand uit de milieuraad 

o optioneel (zie college van 11 september 2020): iemand uit het verbroederingscomité 

Er dient een periodieke rapportering te gebeuren aan de bestuursorganen (gemeenteraad, college en het 
managementteam). 

14. INSCHAKELING BIJKOMENDE VRIJWILLIGER VOOR MIDDAGTOEZICHT OP DE GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL DE 
KREKEL 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om de volgende vrijwilliger/middagtoezichter vanaf 4 januari 2021 
in te schakelen en te vergoeden via een onkostenvergoeding van 9,5 euro per dag: 

▪ XXX 

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

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

15. PERSONEEL – STAGE GEMEENTELIJKE TECHNISCHE DIENST - GOEDKEURING AANVRAAG TOT HET SLUITEN VAN EEN 
OVEREENKOMST ALTERNERENDE OPLEIDING VIA DUAAL LEREN CENTRUM DEELTIJDS ONDERWIJS  

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel tot het sluiten van een overeenkomst alternerende 
opleiding (O.A.O.) via het sectoraal partnerschap Duaal Leren waarbij de volgende student aan het centrum voor deeltijds 
onderwijs met vestiging Edugo Glorieux te Oostakker ingeschakeld zal worden voor een alternerende opleiding bij de 
gemeentelijke technische dienst vanaf 4 januari 2021 en hiervoor de volgende maandelijkse vergoeding zal ontvangen:  

▪ XXXX - opleiding groen- en tuinbeheer DBSO: vergoeding van 520,30 euro/maand (tweede jaar). 

XXX, voltijds statutair medewerker groendienst, zal optreden als mentor. 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de personeelsdienst en de financiële dienst. 

16. PERSONEEL - KENNISGEVING ONTSLAG WEGENS PENSIONERING – XXX 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ontslag wegens pensionering van de heer XXX, met ingang 
van 1 mei 2021. 

Aan de heer XXX wordt een geschenkcheque ter waarde van 1.000 euro toegekend (gekoppeld aan het aantal dienstjaren, in 
zijn geval 35 jaar x 40 euro, maar met een maximum van 1000 euro). 

Aan de betrokkene en de financiële dienst wordt een afschrift van dit besluit overgemaakt. 

17. TMVW – S-DIVISIE – EUROHAL ZELZATE – HEROPSTART ZWEMLESSEN JANUARI 2021 

Akkoord te gaan met de heropstart van de zwemlessen in het zwembad Eurohal vanaf 4 januari 2021.  

Het protocol voor zwembadexploitanten vanaf 1 december 2020 wordt gevolgd en vertaald in volgende richtlijnen die aan 
alle ouders op voorhand zullen meegedeeld worden:  

1. Kinderen die komen zwemmen worden verzocht om thuis reeds de zwemkledij aan te doen onder de kledij. 

2. Slechts 1 ouder of begeleider per kind om te helpen omkleden. De ouder of begeleider dient zich te registreren met 
minstens een naam en een telefoonnummer. f begeleider dient zich te registreren met minstens een naam en een 
telefoonnummer. De ouder of begeleider die dit weigert wordt de toegang tot de sportinfrastructuur bij aankomst 
ontzegd. 

3. Mondmaskerplicht ook in de kleedkamer voor de ouder tijdens het omkleden. 

4. We voorzien voldoende grote kleedkamers met 1,5 meter afstand tussen  de verschillende zwemmertjes en hun ouder.  

5. De kleedkamers worden alternerend gebruikt of gereinigd.  

6. Aan de zwemmertjes wordt gevraagd om een handdoek op de bank kunnen leggen waarop ze zich kunnen omkleden. 



7. De zwemmertjes worden opgehaald door de lesgever in de grote kleedkamer. Afstand tot de ouder wordt bewaard. 

8. Na de zwemles brengt de lesgever het kind terug tot aan de kleedkamer en mag de ouder/begeleider terug binnen tot 
in de grote kleedkamer om het zwemmertje te helpen aankleden. 

9. Na elke zwemles wordt de gebruikte kleedkamer gereinigd. 

10. Kinderen die ziektesymptomen vertonen mogen niet aan de zwemlessen deelnemen. 

Voor de lesgevers geldt de mondmaskerplicht bij het ophalen en terug brengen van de kinderen naar de kleedkamers.  

Er wordt lesgegeven aan groepjes van maximum 8 kinderen. 

18. SPORT – AANVRAAG INTRODUCTIE VERBROEDERINGS-LUNCH-WANDELINGEN PERSONEEL GEMEENTE EN OCMW 
MET COMPETITIE-ELEMENT ALS MOTIVATOR 

Het college van burgemeester en schepenen: 

Geeft toestemming om het lunch-wandelen te promoten bij het gemeente en OCMW-personeel. 

Geeft toestemming om hieraan een kleine competitie (4 deelklassementen en 1 eindklassement) te koppelen als stimulans 
met wandelgerelateerde prijzen die worden toegewezen aan algemene rekening 6159999 en beleidsitem 0704999. 

Belooft plechtig om ook minstens 10 kilometer afgelegd te hebben binnen de maand na de officiële lancering van deze 
campagne. 

19. SPORT – SPORTDAGEN ZELZAATSE LAGERE SCHOLEN OP DONDERDAG 27 EN VRIJDAG 28 MEI 2021 

Sportdienst Zelzate krijgt toestemming om de sportdagen voor alle Zelzaatse lagere scholen te organiseren; 

Sportdienst Zelzate krijgt toestemming om de LU-wall en de skate-initiatie vast te leggen. 

Sportdienst Zelzate krijgt toestemming om een beroep te doen op de technische dienst voor het ophalen en terugbrengen 
van spelmateriaal. 

Sportdienst Zelzate krijgt toestemming om drie begeleiders van de sportdienst in te schakelen. 

20. FEESTCOMITEIT DE KATTE – AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN EEN SUBSIDIËRING CATEGORIE B VOOR HET 
WERKJAAR 2020 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de toekenning van een subsidie categorie B t.w.v. € 1.500 aan 
Feestcomiteit De Katte. 

Aan de financieel directeur wordt de opdracht gegeven om het bedrag van € 1.000 uit te betalen. 

21. BUURTCOMITE WITTOUCK – AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN EEN SUBSIDIËRING CATEGORIE C VOOR HET 
WERKJAAR 2020 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de toekenning van een subsidie categorie C t.w.v. € 1.000 aan 
Buurtcomité Wittouck. 

Aan de financieel directeur wordt de opdracht gegeven om het bedrag van € 1.000 uit te betalen. 

22. BUURTCOMITE DEBBAUTSHOEKSTRAAT – AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN EEN SUBSIDIËRING CATEGORIE D 
VOOR HET WERKJAAR 2020 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de toekenning van een subsidie categorie D t.w.v. € 500 aan 
buurtcomité Debbautshoekstraat. 

Aan de financieel directeur wordt de opdracht gegeven om het bedrag van € 500 uit te betalen. 

23. PROJECT 2020/660 – AANKOOP VAN ELEKTRISCH MATERIAAL VIA RAAMCONTRACT FARYS VOOR KALENDERJAAR 
2020 - GOEDKEURING AFROEP 5 - ELEKTRISCHE ONDERDELEN VOEDING VOOR KERSTVERLICHTING 

Goedkeuring wordt verleend aan afroep 5 - Elektrische onderdelen voeding voor kerstverlichting van cebeo, Eugène 
Bekaertlaan 63 te 8790 Waregem voor de opdracht “Aankoop van elektrisch materiaal via raamcontract Farys voor 
kalenderjaar 2020” voor een bedrag van € 2.417,55 excl. btw of € 2.925,24 incl. 21% btw, waardoor de leveringen een bedrag 
bereiken van € 9.925,67 excl. btw of € 12.010,07 incl. 21% btw. 

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in budget 2020 enveloppe IP 6.1 subproject 3 AR 2210000 BI 011999. 

De factuur en de afroep worden voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst. 

24. PROJECT 2020/677 – OMVORMING TOT GROENE BEGRAAFPLAATS - GOEDKEURING VORDERINGSSTAAT 4 + 
MEERWERKEN - EINDSTAAT 

Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 4 + meerwerken - eindstaat van Groendienst Roegiers nv, Garenhoekstraat 
1 te 9960 Assenede voor de opdracht “Omvorming tot groene begraafplaats” voor een bedrag van € 39.608,12 excl. btw of 
€ 47.925,83 incl. 21% btw (€ 8.317,71 Btw medecontractant), waardoor de werken een bedrag bereiken van € 107.632,17 
excl. btw of € 130.234,93 incl. 21% btw. 

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

Het nodige bijkrediet zal voorzien worden bij budgetwijziging. 

De factuur en de vorderingsstaat worden voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst. 

De technische dienst krijgt opdracht om de aannemer te contacteren om over te gaan tot voorlopige oplevering van de 
werken. 

25. TD - VERNIEUWEN VOETPAD TWEEDE GIDSENLAAN – PRINCIPEBESLISSING. 

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord met het principe om de voetpaden in de Tweede Gidsenlaan thv de 



nieuwbouwwoningen van CVBA Wonen te vernieuwen en het profiel aan te passen zodat de garages van de woningen 
toegankelijk zijn voor voertuigen. 

De werken die geraamd worden op € 30.635,62 excl. Btw zullen worden gegund via onderhandelingsprocedure. De 
technische dienst krijgt opdracht om de sluiting van de opdracht te realiseren. 

De financiering van de werken zal gebeuren met de budgetten die voorzien zijn voor realisatie van het voetpadenplan in het 
investeringsbudget 2020-2025 onder AR2240000/ BI 02000/actieplan B3.1/ actie 3.11./ 

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord met het voorstel van de technische dienst om met de bouwheer van 
de woningen in de Tweede Gidsenlaan CVBA Wonen, Marcel Mollenlaan 17 te 9060 Zelzate te onderhandelen over het mede 
financieren van deze uitgave. 

26. OMSCHAKELING OPENBARE VERLICHTING NAAR LED – PRINCIPEBESLISSING GOEDKEURING FASERING 

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord met het door Fluvius, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle 
voorgestelde jaaractieplan 2020-2030 met betrekking tot gefaseerde vervanging van de ov naar LED armaturen zoals 
gevoegd in bijlage bij dit besluit. 

27. VERHUIS VZW LICHTPUNT – GOEDKEURING VOORSTEL 

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord met het gebruik van de zaal voor haar activiteiten. 

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord om de aanpassingen/herstellingen te laten uitvoeren binnen een 
sociaal omkaderend project. 

28. PROJECT 2020/703 – AANKOOP TWEEDEHANDS HOOGTEWERKER – VERKOOP VAN GRAAFMACHINE MET 
TOEBEHOREN EN ZOUTSTROOIER - GOEDKEURING GUNNING 

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord met de aankoop van een tweedehands hoogtewerker zoals voorzien 
in investeringsbudget 2020, zoals aangeboden door firma Herssens-Tollenaere, Pereboomsteenweg 47 te 9280 Moerbeke-
Waas voor een inschrijvingsbedrag van € 49.852,00 incl. 21% btw. 

Het college van burgemeester en schepenen is eveneens akkoord met de overname van de oude graafmachine Liebherr A900 
Litronic (bouwjaar 1993) met toebehoren en de oude zoutstrooier Jongerius (bouwjaar 1994) door de firma Herssens-
Tollenaere, Pereboomsteenweg 47 te 9280 Moerbeke-Waas voor een bedrag van € 15.300,00 incl. btw. 

Het overnamebedrag van € 15.300,00 incl. btw zal in mindering gebracht worden op het inschrijvingsbedrag van de aankoop 
van de tweedehands hoogtewerker. 

De financiering van de opdracht zal gebeuren met de investeringsbudgetten die nominatief werden goedgekeurd door de 
gemeenteraad: 

− AR 2300000/BI 020000/ ip 6.2/ subpr 19 (aankoop sneeuwruimer en materiaal)  
€ 24.318,77 

− AR 2300000/BI 068000/ IP 3.1/subpr 3 (aankoop graafmachine, reeds uitgevoerd) € 3.145 

− AR 2300000/BI 011999/IP 999/subpr 12 (vervangen machines, reeds uitgevoerd)  
€ 8.016 

− AR 2300000/ BI 02000/ IP 3.1/subpr 1 (vervangen klein materiaal)  
€ 1008,89 

− AR 2300000/BI 068000/IP 6.2/subpr 7 (aankoop zitmaaiers,bladblazers,…) € 35.248,55; 

29. VOORSTEL BRIEF NAAR MINISTER BEKE IVM PROJECT ‘GEZOND WONEN IN DE DEBBAUTSHOEK’ OM HET BELANG 
VAN EEN VERLENGING VAN DE PROJECTSUBSIDIE ROND HET PROJECT TE VERDUIDELIJKEN 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de brief zoals opgesteld in bijlage, en om deze te verzenden 
naar het kabinet van minister Beke, minister van Minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, om op 
die manier het belang van een verlenging van de projectsubsidie rond het project ‘gezond wonen in de Debbautshoek’, met 
compensatie loonkost, verduidelijken. 

PUNT II     KENNISGEVINGEN 

1. Brief van Agentschap Wegen en Verkeer, ingekomen op 3 december 2020 betreffende Houthakbeheer in uw 
gemeente 

2. Verslag van de Raad van Bestuur van IDM van 25 november 2020; 

3. Brief van Agentschap Binnenlands Bestuur d.d. 7 december 2020 betreffende klacht niet tijdig beantwoorden van 
vragen – klacht zonder voorwerp. 

4. Brief van Agentschap Binnenlands Bestuur d.d. 27 november 2020 betreffende klacht behandeling toegevoegd punt 
tijdens de gemeenteraad van 28 september 2020 – geen reden tot bestuurlijke maatregelen  

5. Vonnis van de Politierechtbank van 26 november 2020 betreffende de zaak gemeente Zelzate / Gelaude Marleen 
(schade aan fiets door put in wegdek). 

 

In opdracht: 

De wnd. algemeen directeur,    De burgemeester-voorzitter 


