Provincie OOST-VLAANDEREN
BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Gemeente Zelzate
Datum zitting10 januari 2020
Datum publicatie website:14 januari 2020

PUNT I BESLISSINGEN
1.

GOEDKEURING NOTULEN

Het college van burgemeester en schepenen hecht haar goedkeuring aan de aangepaste notulen van de beraadslagingen van het
college d.d. 20 december 2019, 30 december 2019 en 3 januari 2020.
2.

BURGERLIJKE STAND - VERVROEGDE OPRUIMING GRAF – GOEDKEURING G 174

De grafmaker krijgt opdracht om over te gaan tot onmiddellijke opruiming aangezien de wettelijke aanplakkingstermijn van 1 jaar
verstreken is en geen enkele andere erfgename zich aangemeld heeft.
3.

MK-WAY - VERGUNNING VOOR DE EXPLOITATIE VAN EEN DIENST VOOR INDIVIDUEEL BEZOLDIGD PERSONENEVERVOER –
HERNIEUWING - GOEDKEURING

De exploitant MK-WAY met maatschappelijke zetel Wachtebekestraat 155/301, 9060 Zelzate - ondernemingsnummer: 0506.656.437
- wordt gemachtigd om onder de voorwaarden van de hierboven vermelde wettelijke bepalingen:
−

van 13 januari 2020 tot en met 13 januari 2025 een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer te exploiteren op het
grondgebied van het Vlaamse Gewest;

−

4 voertuigen in te zetten met de identificatienummers 0022, 0031, 0035 en 0050.

De exploitant betaalt voor deze vergunning een gemeentelijke retributie, vermeld in artikel 6 van het besluit van de Vlaamse
Regering van 29 maart 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer.
4.

PERSONEEL - ORGANISATIE VAN ASSESSMENT CENTER - AANWERVING 1 VOLTIJDS STATUTAIR DIENSTHOOFD WELZIJN GOEDKEURING GUNNING EN LASTVOORWAARDEN

Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor de opdracht “Personeel - organisatie van assessment center voor aanwerving van 1
voltijds statutair diensthoofd welzijn”. De raming bedraagt € 750,00 excl. btw of € 907,50 incl. 21% btw.
Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde).
Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Mens(en)Werk, Aaigemdorp
8 te 9420 Erpe-Mere, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 750,00 excl. btw of € 907,50 incl. 21% btw voor deelname
aan het assessment center door max. twee kandidaten.
De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in het
exploitatiebudget onder artikelnummer 6139999/019000.
5.

MILIEU – VOORSTEL VAN IDM TOT OPHEFFEN SUBSIDIEREGLEMENT IN VERBAND MET AFVALINZAMELING NAAR AANLEIDING
VAN HET ORGANISEREN VAN EVENEMENTEN OMDAT GEMEENTELIJKE STIMULI BIJ WIJZE VAN EEN BETOELAGING VOOR EEN
GOED SORTEERGEDRAG BIJ EVENEMENTEN DOOR DE GEWIJZIGDE WETGEVING NIET LANGER OPPORTUUN IS.

Het college van burgemeester en schepenen beslist niet in te gaan op het voorstel van de raad van bestuur van IDM om de subsidie
in verband met afvalinzameling naar aanleiding van het organiseren van evenementen op te heffen.
M.a.w. de subsidie blijft behouden maar volgend jaar wordt bepaald of en in welke mate de subsidie nog opportuun is.
6.

MILIEU - AANVRAAG SUBSIDIERING AFVALCONTAINERS EVENEMENTEN

Het college van burgemeester en schepenen beslist bovenstaande subsidiebedragen uit te betalen onder artikelnummer 030999
6493000 van 2019.
Aan de financiële dienst zal opdracht worden gegeven om tot uitbetaling over te gaan.
7.

MILIEU – OPMAAK ENERGIEZORGPLAN DOOR FLUVIUS

Het college van burgemeester en schepenen wenst dat voor volgende gebouwen een energiezorgplan door Fluvius wordt
opgemaakt:
−

Sportcentrum: Oostkade zn

−

Gemeenteschool De Krekel: Emiel Caluslaan 9

−

Technische dienst: Suikerkaai 4

−

Gemeentehuis: Grote Markt 1

−

De Kastanje: Kastanjeplein 1

−

Zet-gebouw: Vredekaai 2a

−

Krekeltje: Schwarzenbeklaan 19

−

CC De Brug: Assenedesteenweg 117

−

Bibliotheek: Burgemeester Jos Chalmetlaan 50

−

De Brughuizen : Grote Markt 2 - 4

8.

MILIEU – GOEDKEUREN IDeeMilieu 61

Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorontwerp van de 61e uitgave van IDEEMILIEU goed.
9.

MILIEU – GOEDKEUREN VAN HET AANPLANTEN VN 40 BOMEN LANGS GROENE BRIEL

De bespreking van dit punt werd uitgesteld.
10. MILIEU – VRAAG VAN WZC ZILVERBOS OM EEN HONDENPOEPPAAL TE PLAATSEN LANGS HET PAD DAT DOOR DE TUIN VAN
ZILVERBOS LOOPT
Het college van burgemeester en schepenen beslist om geen hondenpoeppaaltjes te plaatsen langs het pad dat door de tuin van
Zilverbos loopt omdat het pad/de tuin niet behoort tot het openbaar domein en de gemeente aldus niet dient in te staan voor het
onderhoud ervan.
11. MILIEU – GEMEENSCHAPPELIJK BEHEER KOPPELINGSGEBIEDEN
Het college van burgemeester en schepenen is principieel akkoord met de samenwerkingsovereenkomst gemeenschappelijk beheer
koppelingsgebieden
De gemeenteraad wordt om de goedkeuring gevraagd.
12. MOB - VERVOERREGIO GENT - DEELNAME AAN AMBTELIJKE STUDIEGROEP LOGISITIEK EN VRACHTVERVOER
Het college van burgemeester en schepenen wenst deel te nemen aan de logistieke werkgroep Vervoerregio Gent.
De mobiliteitsambtenaar wordt aangesteld als afvaardiging in de werkgroep en krijgt de mogelijkheid om hiervoor de nodige
werktijd vrij te maken.
De Vervoerregio Gent wordt in kennis gesteld van de beslissing.
13. JEUGD – CREANAMIDDAGEN 2020 (JANUARI - JUNI)
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de organisatie van de creanamiddagen volgens de hierboven
opgesomde kalender.
Het college van burgemeester en schepenen is akkoord dat de promotie voor deze creanamiddagen van start gaat.
De gemaakte kosten voor het drukken van de flyers voor deze creanamiddagen en aankoop materiaal (geraamd op € 350) worden
geplaatst op overig exploitatiebudget Jeugd 075000/615999.
XXX wordt verder aangesteld als vrijwilliger voor de begeleiding van de creanamiddagen en ontvangt hiervoor een forfaitaire
vergoeding van 34,71 euro per dag. Uitgave wordt verrekend op 075001/6206000- Bezoldigingen ander niet vastbenoemd
personeel.
14. AFSLUITEN AFZONDERLIJKE VERZEKERINGSPOLIS LO VOOR VERENIGINGSWERKERS
De bespreking van dit punt werd uitgesteld.
15. PROJECT 2019/606 – ONDERHOUD PARK ZELZATE 2019 - GOEDKEURING VAN DE VORDERINGSSTAAT 7
Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 7 van J. Van Leugenhaege bvba, Haasdonksesteenweg 111 te 9100 Sint-Niklaas
voor de opdracht “Onderhoud park Zelzate 2019” voor een bedrag van € 1.740,00 excl. btw of € 2.105,40 incl. 21% btw (€ 365,40
btw medecontractant), waardoor de werken een bedrag bereiken van € 18.440,00 excl. btw of € 22.312,40 incl. 21% btw.
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in budget 2019 beleidsdomein omgeving 068000/6139999.
De factuur en de vorderingsstaat worden voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst.
16. PROJECT 2019/606 – ONDERHOUD PARK ZELZATE 2019 - GOEDKEURING VAN DE VORDERINGSSTAAT 8 – EINDSTAAT
Goedkeuring wordt verleend aan de vorderingsstaat 8 - eindstaat van J. Van Leugenhaege bvba, Haasdonksesteenweg 111 te 9100
Sint-Niklaas voor de opdracht “Onderhoud park Zelzate 2019”, waarin het eindtotaal wordt vastgesteld op € 19.540,00 excl. btw of
€ 23.643,40 incl. 21% btw en waarvan nog € 1.100,00 excl. btw of € 1.331,00 incl. 21% btw (€ 231,00 btw medecontractant) moet
betaald worden.
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in budget 2019 beleidsdomein omgeving 068000/6139999.

De factuur en de eindstaat worden voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst.
17. PROJECT 2019/605 – ONKRUIDBEHEER VERHARDINGEN 2019 - VERLENGING 3 - GOEDKEURING VORDERINGSSTAAT 9 EINDSTAAT
Goedkeuring wordt verleend aan de vorderingsstaat 9 - eindstaat van Pro Natura, Galgenstraat 60 te 9900 Eeklo voor de opdracht
“Onkruidbeheer verhardingen 2019 - verlenging 3”, waarin het eindtotaal wordt vastgesteld op € 30.131,74 excl. btw of € 36.459,41
incl. 21% btw en waarvan nog € 1.960,29 excl. btw of € 2.371,95 incl. 21% btw (€ 411,66 btw medecontractant) moet betaald
worden. Een deel van de kostprijs wordt gesubsidieerd door Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Departement LNE - afdeling
milieu-integratie en subsidiëringen, Koning AlbertII-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in 2019 in het beleidsdomein omgeving 020000/6139999.
De factuur en de eindstaat worden voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst.
18. AANSTELLING RAADSMAN – BEZWAAR SIT MÉDIA VOOR DE BELASTING OP DE VERSPREIDING VAN NIET-GEADRESSEERDE
DRUKWERKEN EN VAN GELIJKGESTELDE PRODUCTEN - AANSLAGJAAR 2019 – KOHIERARTIKEL 179000057
In toepassing van de artikels 297 en 298 van het decreet lokaal bestuur wordt Strada Legale, Frankrijklei 115 te 2000 Antwerpen
aangesteld om namens het gemeentebestuur in dit bezwaar op te treden.
19. VASTSTELLING EN UITVOERBAAR VERKLARING KOHIER BELASTING OP DE VERSPREIDING VAN NIET-GEADRESSEERDE
RECLAMEDRUKWERKEN EN VAN GELIJKGESTELDE PRODUCTEN KWARTAAL 3 VAN AANSLAGJAAR 2019
Het volgende kohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard:
−

belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde reclamedrukwerken en van gelijkgestelde producten kwartaal 3 aanslagjaar
2019 – voor een bedrag van 26.080,98 euro en 51 artikels.

20. VASTSTELLEN EN UITVOERBAAR VERKLAREN KOHIER BELASTING OP HET VERVOER VAN PERSONEN MET EEN
POLITIEVOERTUIG NOVEMBER 2019
Het college van burgemeester en schepenen is van oordeel dat het niet de bedoeling van dit reglement kan zijn om burgers die om
medische redenen dienen vervoerd te worden naar een verpleeginstelling hiervoor te belasten.
Het reglement werd ook vanaf aanslagjaar 2020 in die zin aangepast.
Het college van burgemeester en schepenen beslist dan ook het kohier belasting op het vervoer van personen met een
politievoertuig november 2019 – voor een bedrag van 110,50 euro en 1 artikel niet uitvoerbaar te verklaren.
21. BETALINGSBEVELEN
Het college van burgemeester en schepenen hecht haar goedkeuring aan de volgende betalingsbevelen: lijst nrs. 2020/1, 2020/3
22. STEDENBOUW: INVENTARIS LEEGSTAANDE BEDRIJFSRUIMTES
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat volgende panden opgenomen worden in de inventaris leegstaande
bedrijfsruimtes:
−

Suikerkaai 48/49+48 (watertoren en magazijnen)

−

Assenedesteenweg 10 (oude drankencentrale Lievens Daniel - Vermeersch Martine)

−

Karnemelkstraat 3: bedrijvencentrum

−

Karnemelkstraat 7: Coppieters

23. TOEGEVOEGD PUNT: SCHENKEN VAN CADEAUBONNEN AAN GEHULDIGDE OP PERSONEELSRECEPTIE 10 JANUARI 2020
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om op de personeelsreceptie van vrijdag 10 januari 2020 aan de 8
gehuldigden elk een Zelzaatse cadeaubon van 10 euro te schenken.
Aan de financiële dienst wordt gevraagd deze bonnen bij uitgifte in een handelszaak uit te betalen aan de handelaars vanuit BI
011999, AR 6143001.
PUNT II OMGEVING
1.

O/2019/335 – HAVERSTRAAT 1 – ONDERGRONDSE PROPAANGASTANK VAN 2400 L.

Er wordt akte genomen van de melding ingediend door xxx; De Kleetlaan 5, 1830 Machelen en xxx, Haverstraat 1, 9060 Zelzate voor
de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20191212-0022, zijnde Popsel - Zelzate,
gelegen te Haverstraat 1, 9060 Zelzate, kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie C; 0217 F.
De melding omgevingsvergunning omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:
Rubriek

Aantal

Eenheid

Omschrijving

17.1.2.2.1°

2400

L

Plaatsing van een ondergrondse propaangastank van
2400L.

De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de meldingsakte.

De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden:
1. De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM:
hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9

Algemene milieuvoorwaarden - algemeen

hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2,
4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6

Algemene milieuvoorwaarden - geluid

hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1,
4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en
4.4.7.2.

Algemene milieuvoorwaarden - lucht

hoofdstuk 4.6.

Algemene milieuvoorwaarden - licht

hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1,
4.2.5.2 en 4.2.5.4

Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Deze opsomming is louter indicatief. Bij
wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De
integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:
https://navigator.emis.vito.be/
2. Onderstaande krachtlijnen worden opgelegd:
• De exploitant moet alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging nemen;
• De best beschikbare technieken (BBT) dienen toegepast te worden;
• Afvalstoffen worden voorkomen, als er toch afvalstoffen ontstaan, worden die in eerste instantie voorbereid voor hergebruik, en
ervolgens gerecycleerd, of teruggewonnen – in die volgorde. Het is pas als geen van die methodes technisch of economisch haalbaar
is, dat de afvalstoffen mogen verwijderd worden, maar dat moet dan wel op zo’n manier gebeuren dat mogelijke milieueffecten
worden voorkomen of beperkt;
• In totaal moeten 18 afvalstromen apart ingezameld worden door de bedrijven. Het betreft ondermeer volgende afvalstoffen: klein
gevaarlijk afval, papier- en kartonafval, groenafval, afgedankte elektrische en elektronische apparaten, afvalbanden, puin,
gevaarlijke afvalstoffen, pmd-afval;
• De energie wordt op een doelmatige wijze gebruikt;
• Het bedrijf dient binnen een termijn van 1 jaar na het bekomen van de omgevingsvergunning een waterbeheerplan op te maken
en voor te leggen aan het gemeentebestuur. In het waterbeheerplan dienen de nodige acties te worden opgenomen voor het
hergebruik van het opgevangen hemelwater. Indien hergebruik niet mogelijk zou zijn, dan dient het opgevangen hemelwater deels
te worden geïnfiltreerd op de eigen terreinen. Het waterbeheerplan dient een oplossing aan te reiken voor minimaal de helft van de
dakoppervlakte, waarbij de opgenomen acties / maatregelen dienen te worden uitgevoerd binnen een periode van maximum 3 jaar
na het bekomen van de omgevingsvergunning.
• Er is een verplicht onderhoud voor de centrale verwarmingsinstallatie (Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006
betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van
warm verbruikswater) en de houders van de gevaarlijke stoffen (Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende
algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II)). De exploitant dient een kopie van het keuringsverslag over te
maken aan de gemeentelijke milieudienst, en dit binnen de 6 maand na het bekomen van de vergunning.
• Er worden maatregelen genomen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen ervan te beperken;
• Mobiliteit wordt geoptimaliseerd: voor intern personeel kan carpoolen of openbaar vervoer een oplossing zijn, voor het laden en
lossen van goederen wordt onderzocht om de handelswaar te groeperen (eventueel ook met de omliggende bedrijven) of
alternatieve vervoersmiddelen te zoeken of …
• Bij definitieve stopzetting van de activiteit worden er maatregelen genomen om elk risico op verontreiniging te voorkomen en om
het bedrijfsterrein terug in een gesaneerde toestand te brengen
3. Er worden geen bijkomende bijzondere voorwaarden opgelegd.
2.

O/2019/336 – NV ARCELOR MITTAL BELGIUM – JOHN KENNEDYLAAN – SCHROOTREINIGINGSINSTALLATIE

Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de beslissing van de provincie Oost-Vlaanderen d.d. 12 december
2019 betreffende de omgevingsvergunningsaanvraag NV Arcelor Mittal Belgium, John Kennedylaan 51, 9000 Gent.
Er wordt geen beroep ingediend.
3.

O/2019/326 –DENDERDREVE 7 – BOUWEN VAN 3 WONINGEN

De aanvraag ingediend door xxx, Oosthoek 37, 9968 Assenede inzake het bouwen van drie woningen, gelegen te Denderdreve 7,
9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie A, 0279 R 2 wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd.
De volgende voorwaarden worden opgelegd: de voorwaarden opgelegd in de afgeleverde verkavelingsvergunning dienen strikt te
worden gevolgd.
4.

O/2019/310 – OOSTKADE 38 – INRICHTEN VAN DE ZOLDERVERDIEPING

De aanvraag ingediend door xxx, Oostkade 38 bus 0201, 9060 Zelzate inzake het inrichten van de zolderverdieping, gelegen te
Oostkade 38, 9060 Zelzate en kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0827 P 4 wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd.
De volgende voorwaarden worden opgelegd: de oppervlakte van slaapkamer 2 dient minstens 6m² te bedragen met een vrije hoogte
van 2,20 m
5.

O/2019/315 - HAVENLAAN 9 – BOUWEN VAN EEN MEERGEZINSWONING

De aanvraag ingediend door xxx, Koningin Astridlaan 62 bus 1, 9100 Sint-Niklaas inzake het bouwen van een meergezinswoning,
gelegen te Havenlaan 9, 9060 Zelzate, kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0600 E wordt ongunstig geadviseerd.
6.

O/2019/265 – BVBA GREEN PROPERTIES – VELDBRUGSTRAAT - BOUWEN VAN EEN MEERGEZINSWONING

De aanvraag ingediend door xxx, Adolf Baeyensstraat 127A, 9040 Gent en GREEN PROPERTIES, Adolf Baeyensstraat 127A, 9040 Gent
inzake het bouwen van een meergezinswoning met 6 entiteiten, gelegen te Veldbrugstraat 40, 9060 Zelzate, kadastraal gekend als
ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0551 L en 0551 R wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd.
De volgende voorwaarden worden opgelegd: advies van brandweerzone centrum van 27 november 2019 dient strikt te worden
gevolgd.
7.

O/2019/311 – BATOKA – FR. WITTOUCKLAAN 30 – BOUWEN VAN EEN TWEEWOONST

De aanvraag ingediend door xxx, Sint-Elooipolder 19, 9185 Wachtebeke en BATOKA, Polderstraat 90, 9060 Zelzate inzake het
bouwen van een dubbelwoonst, gelegen te Franz Wittoucklaan 30, 9060 Zelzate, kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie A,
0537 H wordt gunstig geadviseerd.
8.

O/2019/321 – DENDERDREVE 65 – VERBOUWEN VAN EEN ÉÉNGEZINSWONING

De aanvraag ingediend door xxx en xxx, Denderdreve 65, 9060 Zelzate, 9060 Zelzate inzake het verbouwen vn een eengezinswoning,
gelegen te Denderdreve 65, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie A, 0345 K 2 wordt voorwaardelijk gunstig
geadviseerd.
De volgende voorwaarden worden opgelegd: de vrije gevel op de scheidingslijn dient op een esthetisch verantwoorde manier te
worden afgewerkt.
9.

O/2019/325 –KONINGIN ASTRIDLAAN 24 – VERBOUWEN RIJWONING

De aanvraag ingediend door xxx, Gentstraat 327, 9041 Gent inzake het verbouwen van een rijwoning, gelegen te Koningin Astridlaan
24, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie A, 0395 C 6 wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd.
De volgende voorwaarden worden opgelegd.:
•

alle te slopen constructies dienen afgebroken te worden minstens tot op het peil van de straat;

•

alle afbraakmaterialen en puin dienen onmiddellijk van het terrein afgevoerd te worden;

•

de vrije muren dienen op een esthetisch verantwoorde manier te worden afgewerkt.

10. O/2019/334 – LIJSTERLAAN 62 – TERRASOVERKAPPING
De aanvraag ingediend door xxx, Lijsterlaan 62, 9060 Zelzate inzake het plaatsen van een terrasoverkapping, gelegen te Lijsterlaan
62, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie A, 0358 C wordt gunstig geadviseerd.
PUNT III KENNISGEVINGEN
1.

Brochure van De Kamer van Volksvertegenwoordigers

2.

Brief van Ethias van 23 december 2019 betreffende de indentificatieverplichting in het kader van de wet tot voorkoming
van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

3.

Brief van Kind en Gezin van 18 december 2019 betreffende kennisgeving stopzetting van een kinderopvanglocatie in uw
gemeente.

4.

Brief van Provincie Oost-Vlaanderen van 18 december 2019 betreffende project ‘Reconversie bedrijfsbestemmingen’.

5.

Brief van petanqueclub Zelzate van 19 december 2019 betreffende uitnodiging nieuwjaarsreceptie op 18 januari 2020.

6.

Brief van Fluvius van 20 december 2019 betreffende uitbetaling interim-dividend boekjaar 2019.

7.

Brief van Agentschap Wegen en Verkeer van 18 december 2019 betreffende aanvraagt voor een vergunning voor
telecomleiding.

8.

Brief van Air Liquide van 18 december 2019 betreffende installaties Air Liquide – jaarlijkse informatiecampagne.

9.

Brief van Rain Carbon van 27 december 2019 betreffende testen evacuatiesirene Rain Carbon bvba elke eerste donderdag
van het kwartaal.

10.

Brief van provincie Oost-Vlaanderen van 23 december 2019 betreffende kennisname gemeenteraadsbesluit van 25
november 2019 houdende de vaststelling van de gemeentelijke dotatie 2020 aan de politiezone.

11.

Brochure van Koning Boudewijnstichting van 10 december 2019 betreffende ‘Elk kind een toekomst’, inspirerende
praktijken van gemeenten in actie tegen kinderarmoede

12.

Brandpreventieverslag van het gemeentehuis van 3 december 2019.

13.

Brief van Farys van 13 december 2019 betreffende rapportering exploitatie sportinfrastructuur S-divisie per 30/09/2019.

14.

Brief van Ovam van 16 december 2019 betreffende oriënterend bodemonderzoek Technische dienst – geen vervolgstap
noodzakelijk.

15.

Brief van Ovam van 17 december 2019 betreffende oriënterend bodemonderzoek Recyclagepark Zelzate – geen vervolgstap
noodzakelijk.

16.

Brief van Hyboma van 13 december 2019 betreffende sociale woongelegenheden bouwen samen met een private
projectontwikkelaar - CBO-procedure – Aankoop goede woningen – multifunctionele projecten

17.

Brief van VVSG van 17 december 2019 betreffende Lopende onderhandelingen sectoraal akkoord lokale besturen.

18.

Overlijdensbericht

19.

Nieuwjaarskaartjes

Hierop wordt de vergadering gesloten.

Dagtekening als boven,

In opdracht:
De algemeen directeur,

De burgemeester-voorzitter,

