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PUNT I  BESLISSINGEN  

1. GOEDKEURING NOTULEN  

Dit punt werd uitgesteld.  

2. DIENST BEVOLKING - AMBTELIJKE SCHRAPPINGEN 

De ambtelijke schrappingen worden goedgekeurd.  

3. DIENST BEVOLKING – VOORLOPIGE INSCHRIJVINGEN – GOEDKEURING 

De voorlopige inschrijving worden goedgekeurd.  

De voorlopige inschrijving blijft voorlopig zolang de hiertoe bevoegde administratieve of gerechtelijke instantie geen enkele 
beslissing heeft genomen om een einde te maken aan de aldus geschapen onregelmatige toestand. 

4. PERSONEEL - VOORSTEL TOT SLUITING VAN DE DIENSTEN OP VRIJDAG 22 MEI EN MAANDAG 20 JULI 2020 

Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de gemeentelijke diensten voor het publiek worden 
gesloten op vrijdag 22 mei 2020 en op maandag 20 juli 2020.  

Het personeel krijgt de keuze om te komen werken of verlof te nemen (volgens het aantal te presteren uren). 

Deze regeling geldt niet voor het sportcomplex Eurohal en de gemeentelijke openbare bibliotheek. 

5. PERSONEEL - KENNISGEVING ONTSLAG WEGENS PENSIONERING XXX 

Artikel 1 – Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ontslag wegens pensionering van xxx, wonende 
te 9060 Zelzate, met ingang van 1 oktober 2020. 

Artikel 2 – Aan xxx wordt een geschenkcheque ter waarde van 455 euro toegekend (gekoppeld aan het aantal dienstjaren, in 
zijn geval 13 jaar x 35 euro, maar met een maximum van 875 euro). 

Artikel 3 – Aan de betrokkene en de financiële dienst wordt een afschrift van dit besluit overgemaakt. 

6. PERSONEEL - OPENVERKLARING BIJ AANWERVING VAN EEN VOLTIJDSE CONTRACTUELE BETREKKING VAN 
COMMUNICATIEAMBTENAAR NIVEAU B1-B3 VOOR ONBEPAALDE DUUR EN AANLEG VAN EEN WERVINGSRESERVE 
VOOR DE DUUR VAN 2 JAAR 

Dit punt werd uitgesteld.  

7. PERSONEEL - TECHNISCH DIENST – AANWERVING VAN 1 VOLTIJDS CONTRACTUEEL TECHNISCH MEDEWERKER-
LOODGIETER VOOR ONBEPAALDE DUUR - NIVEAU C1–C3 - VASTSTELLING SELECTIECOMMISSIE 

Artikel 1: - De selectiecommissie voor de aanwerving van 1 voltijds contractueel technisch medewerker-loodgieter voor 
onbepaalde duur op niveau C1-C3 met aanleg van een wervingsreserve van 2 jaar wordt als volgt vastgesteld: 

Voorzitter: 

- adjunct-controleur technische dienst gemeentebestuur Zelzate, Grote Markt 1, 9060 Zelzate 

Secretaris: 

- stafmedewerker gemeentebestuur Zelzate, Grote Markt 1, 9060 Zelzate 

Leden: 

− loodgieter/aannemer BVBA Paul Vermeersch, Akkerstraat 23, 9060 Zelzate 

− zaakvoerder Vepa BVBA, Wachtebekestraat 115, 9060 Zelzate 

Artikel 2: - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de personeelsdienst en de financiële dienst. 



8. PERSONEEL - AANWERVING VAN EEN VOLTIJDS CONTRACTUEEL JEUGDCONSULENT NIVEAU B1-B3 VOOR ONBEPAALDE 
DUUR EN AANLEG VAN EEN WERVINGSRESERVE VOOR DE DUUR VAN 2 JAAR – SAMENSTELLING SELECTIECOMMISSIE 

Enig artikel: - De selectiecommissie voor de aanwerving van een voltijds contractueel jeugdconsulent niveau B1-B3 voor 
onbepaalde duur en aanleg van een wervingsreserve wordt als volgt samengesteld: 

- algemeen directeur gemeentebestuur Zelzate 

- dienst Jeugd & Sport stad Lokeren, Sector Cultuur en Vrije tijd 

- jeugdopbouwwerker bij Uit De Marge vzw  

- stafmedewerker bij Uit de Marge vzw  

Het college van burgemeester en schepenen laat de aanduiding van de voorzitter en de secretaris van de selectiecommissie 
over aan de leden van de selectiecommissie die in hun midden een voorzitter en secretaris zullen aanduiden. 

9. MILIEU – VRAAG TOT DEELNAME AAN GROEPSACTIE STOOKOLIETANKSANERING VAN VENECO 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen beslist om deel te nemen aan de groepsactie stookolietanksanering 
2020-2021 georganiseerd door Veneco.  

Artikel 2: - Het college van burgemeester en schepenen verklaart zich akkoord om volgende prestaties te leveren in het kader 
van de voorbereiding en de uitvoering van de groepsactie stookolietanksanering:  

- Het ter beschikking stellen van de nodige faciliteiten en het bieden van de nodige logistieke ondersteuning in het kader 
van een infovergadering voor de burgers; 

- Bij te dragen aan een actieve communicatie over de acties door informatie op te nemen in de gemeentelijke 
communicatiekanalen (gemeenteblad, website, …). 

Artikel 3: - Het college van burgemeester en schepenen wenst niet te participeren in de jury voor de beoordeling van de 
offertes. 

Artikel 4: - Dit besluit, na ondertekening, zal worden bezorgd aan Veneco, Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen. 

10. JEUGD – HUREN VAN EEN SPRINGKASTEEL VOOR DE BUITENSPEELDAG OP 22 APRIL 2020. 

Dit punt werd uitgesteld.  

11. TMVW – S-DIVISIE – EUROHAL ZELZATE – AANPASSING TARIEVEN SPORTCOMPLEX EUROHAL 

Dit punt werd uitgesteld. 

12. TMVW – S-DIVISIE – EUROHAL ZELZATE – JAARLIJKSE SLUITING SPORTCOMPLEX ‘EUROHAL’ 

Artikel 1: - Het college gaat akkoord met de jaarlijkse sluiting van het sportcomplex Eurohal: 

- Van maandag 20 juli t.e.m. zondag 9 augustus 2020 een jaarlijkse sluiting, 

- Van maandag 10 augustus t.e.m. zondag 16 augustus 2020 een sluiting voor jaarlijks onderhoud; 

Artikel 2: - Het sportkamp van 20 t.e.m. 24 juli 2020 gaat wel door in de sporthal. 

Artikel 3: - De vaste gebruikers van de sporthal kunnen ’s avonds wel gebruik maken van de sporthal tijdens de 
sluitingsperiode. 

13. WEKELIJKSE MARKT – MUTATIE STANDPLAATS EELBODE – GOEDKEURING 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan de mutatie van xxx, wonende te 9080 
Lochristi van standplaats 52 naar standplaats 48. 

Artikel 2: - Ingevolge de beslissing genomen in artikel 1 wordt de vrijgekomen standplaats 52 openverklaard. 

Artikel 3: - In toepassing van artikel 5.1. van het reglement i.v.m. ambulante activiteiten wordt de vrijgekomen plaats bekend 
gemaakt door middel van een bericht aangeplakt aan het gemeentelijk infobord en via de website. 

Artikel 4: - Kandidaturen voor deze plaats kunnen schriftelijk ingediend worden tegen ontvangstbewijs. 

14. BETALINGSBEVELEN 

Het college van burgemeester en schepenen hecht haar goedkeuring aan de volgende betalingsbevelen: lijst nrs. 2020/20, 
2020/21, 2020/22. 

PUNT II  OMGEVING  

1. O/2019/338 –REGULARISATIE VERBOUWEN VAN EEN WONING – MOLENSTRAAT 6 

De aanvraag ingediend inzake het regularisatie van verbouwing van een woning, gelegen te Molenstraat 6, 9060 Zelzate 
Kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie D, 0015 Y  2 wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd. 

De volgende voorwaarden worden opgelegd: er dient een septische put te worden voorzien van 2000 l. 



2. O/2019/307 –VERKAVELING,SLOOP ACHTERBOUW EN AFSPLITSEN 1 LOT – CESENATICOLAAN 26/PARKPLEIN 

De aanvraag ingediend inzake het afsplitsen van één bouwlot en het slopen van een achterbouw, gelegen te Cesenaticolaan 
26, 9060 Zelzate kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0379 X 4 wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd. 

De volgende voorwaarden worden opgelegd. 

• de voorschriften naar bouwhoogte en diepte van de eengezinswoning dienen zich te beperken tot zoals aangegeven 
op het verkavelingsplan 

• de oversteek/achterbouw dient eerst gesloopt te zijn alvorens over te kunnen gaan tot het aanvragen van een 
omgevingsvergunning voor het bouwen van de ééngezinswoning.  

Bij de omgevingsvergunningsaanvraag dient rekening te worden gehouden met de aanwezige bomen op het openbaar 
domein. Wijzigingen aan het openbaar domein kunnen enkel na toestemming van het college van burgemeester en 
schepenen en dienen ook worden weergegeven in de omgevingsvergunningsaanvraag. 

PUNT III KENNISGEVINGEN  

1. Brief van IDM dd. 5 februari 2020 betreffende  

a. aangepaste notulen van de Raad van Bestuur van 18 december 2019 en  

b. verslag van de Raad van Bestuur van 27 januari 2020 incl. powerpoint-presentatie 

2. Brief van de FOD Financien dd. 28 januari 2020 betreffende gemeentefiscaliteit: jaarlijkse afrekening 173 X van de 
verrichtingen PB/Gem uitgevoerd voor uw gemeente  

3. Brief van de provincie Oost-Vlaanderen betreffende GAS-boete: 100 euro geldboete voor inbreuk sluikstort 

4. Mail van Veneco, dd. 22 januari 2020 betreffende verslag en beknopt overzicht beslissingen van de Raad van Bestuur van 
5 december 2019 

5. Mail van Veneco, dd. 31 januari 2020 betreffende gewijzigde rechtspositieregeling Veneco 

6. Mail van advocatenkantoor Strada Legale, dd. 7 februari 2020 betreffende 2018/377/TW/TW - GEMEENTE ZELZATE / 
CAMCO BVBA – mededeling van hoger beroep 

7. Mail van de algemeen directeur gemeente Zelzate, dd. 10 februari 2020 betreffende jaarverslag archief 2019 gemeente 
Zelzate 

 

 

 

Hierop wordt de vergadering gesloten. 
 

Dagtekening als boven. 
 

NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN: 
 
 
 
In opdracht: 
 
 
 
 
 
GUY VERBUYST   BRENT MEULEMAN 
algemeen directeur   burgemeester-voorzitter 


