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PUNT I
1.

BESLISSINGEN

GOEDKEURING NOTULEN

Het college van burgemeester en schepenen hecht haar goedkeuring aan de aangepaste notulen van de beraadslagingen van het
college d.d. 17 en 28 januari 2020.
2.

OPZEGGEN VAN ALLE ABONNEMENTEN VAN WOLTERS KLUWER

Enig artikel: - Alle lopende abonnementen van Wolters Kluwer, zoals in het motiverend gedeelte van deze beslissing opgesomd,
worden schriftelijk opgezegd.
3.

PERSONEEL - AANSTELLEN VAN EEN DEELTIJDS (26/38) CONTRACTUEEL TECHNISCH BEAMBTE SCHOONMAAK/ LOGISTIEK
VOOR ONBEPAALDE DUUR - NIVEAU E1-E3 EN AANLEG VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE WERVINGSRESERVE VOOR GEMEENTE
EN OCMW VOOR DE DUUR VAN 2 JAAR

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de processen-verbaal van de aanwervingsprocedure voor
de functie van deeltijds (26/38) contractueel technisch beambte schoonmaak/ logistiek niveau E1-E3 voor onbepaalde duur.
Artikel 2: - Met stembriefjes wordt de volgende stemuitslag bekomen:
JA
4

NEE
0

Onthouding: 0
xxx wordt aangesteld als deeltijds (26/38) contractueel technisch beambte schoonmaak/ logistiek niveau E1-E3 voor onbepaalde
duur met ingang van 25 juni 2020 (= na de afloop van haar huidig tijdelijk deeltijds (30,4/38) contract).
Artikel 3: – Betrokkene zal worden vergoed conform de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel.
Artikel 4: – In toepassing van hoofdstuk IV – Afdeling 2 – Artikel 31 en volgende van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel wordt een gemeenschap-pelijke wervingsreserve aangelegd voor gemeente en OCMW voor betrekkingen van
technisch beambte schoonmaak/logistiek op niveau E1-E3 in zowel contractueel en als in statutair dienstverband voor de duur van 2
jaar als volgt:
Naam
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Artikel 5: - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel directeur en de personeelsdienst.
4.

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

Artikel 1: - In toepassing van Titel II, hoofdstuk II en III en bijhorende bijlagen van de rechtspositieregeling wordt een betrekking van
voltijds contractueel jeugdconsulent op niveau B1-B3 voor onbepaalde duur opengesteld via aanwerving.
Artikel 2: - Het selectieprogramma is als volgt bepaald in de rechtspositieregeling:
Schriftelijk gedeelte (100 punten)
Proef 1: (50 punten)
Kennisproef gebaseerd op de kennisvereisten die in het functieprofiel en de taakomschrijving werden bepaald. Hierbij wordt ook de
kennis en vaardigheden inzake ICT beoordeeld.
Proef 2: (50 punten)
Een geïntegreerde gevalstudie waarbij de kandidaat wordt geconfronteerd met een staal van het uit te voeren werk en waarbij
analysevaardigheden, inzicht en kennis van de materie worden beoordeeld.
Psychotechnisch gedeelte (niet geschikt – geschikt)
Het toetsen van de algemene intelligentie, het leervermogen, de persoonlijkheid en indien het functieprofiel het vereist de
leidinggevende capaciteiten.
Mondeling gedeelte (100 punten)
Een evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, evenals
zijn/haar motivatie en zijn/haar interesse voor het werkterrein, van zijn/haar organisatievermogen en van zijn/haar sociale
vaardigheden.
Er kan tevens op de leerstof van het schriftelijke gedeelte teruggekomen worden.
Beoordeling van de selectiegedeelten
Schriftelijke en mondelinge examengedeeltes worden steeds op 100 punten gequoteerd. Om geslaagd te zijn, dienen de kandidaten
60% van de punten te behalen. Bestaat dit gedeelte uit proeven dan dient de kandidaat bovendien op ieder van deze proeven
minimaal 50% van de punten te behalen.
Voor de psychotechnische gedeelten en assessmentgedeelten dienen de kandidaten minstens een geschikt te behalen.
De selecties zijn niet-vergelijkend. De meest geschikte kandidaat wordt gekozen op basis van een volledige vergelijking van de titels
en verdiensten van alle kandidaten en een uitdrukkelijke motivering in overeenstemming met de bepalingen van de Wet
betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen van 29 juli 1991.
De vacature zal worden gepubliceerd op de website van de VDAB, van de VVSG en van de gemeente/het OCMW; de vacature wordt
eveneens intern bekendgemaakt.
Artikel 3: - In toepassing van hoofdstuk III – Afdeling 3 – Artikel 23 en volgende van de rechtspositieregeling van het
gemeentepersoneel wordt na de selectieprocedure een wervingsreserve voor de duur van 2 jaar aangelegd.
Artikel 4: - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de personeelsdienst en de financieel directeur.
5.

PERSONEEL - TECHNISCH DIENST – AANWERVING VAN EEN CONTRACTUELE BETREKKING VAN 1 VOLTIJDS TECHNISCH
MEDEWERKER-LOODGIETER VAN ONBEPAALDE DUUR - NIVEAU C1–C3 – OPENVERKLARING + VASTSTELLING
SELECTIEPROGRAMMA

Artikel 1: - In toepassing van Titel II, hoofdstuk II, III en bijlage VII van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel wordt
een functie van voltijds contractueel technisch medewerker-loodgieter - niveau C1-C3 van onbepaalde duur openverklaard bij
aanwerving.
Deze vacature wordt intern, via de website van de gemeente/het OCMW en de VDAB bekendgemaakt.
Artikel 2: - Het selectieprogramma wordt als volgt vastgesteld:
Praktisch gedeelte (100 punten)
Een proef omvattende een specifieke beschrijving van een of meer (probleem)-situaties of praktijkgevallen die verband houden met
het takenpakket waarin de vereiste technische competenties (kennis en vaardigheden) en gedragscompetenties op basis van het
functieprofiel van de functiebeschrijving worden getoetst.
Mondeling gedeelte (100 punten)
Een interview/evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie,
evenals zijn/haar motivatie en zijn/haar interesse voor het werkterrein, van zijn/haar organisatievermogen en van zijn/haar sociale
vaardigheden. Hierbij kan onder andere gebruik worden gemaakt van een persoonlijkheidstest.
Het praktische en mondelinge examengedeeltes worden op 100 punten gequoteerd. Om geslaagd te zijn, dienen de kandidaten 60%
van de punten te behalen. Bestaat dit gedeelte uit proeven, dan dient de kandidaat bovendien op ieder van deze proeven minimaal
50% van de punten te behalen.
Artikel 3: - De selectiecommissie zal in een volgende zitting van het college van burgemeester en schepenen worden vastgesteld.
Artikel 4: - Er zal een wervingsreserve van 2 jaar worden aangelegd.
Artikel 5: - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de personeelsdienst
6.

PERSONEEL – TECHNISCHE DIENST - OPENVERKLARING VAN 5 VOLTIJDS (38/38) CONTRACTUELE BETREKKINGEN VAN
TECHNISCH ASSISTENT VOOR ONBEPAALDE DUUR OP NIVEAU D1-D3 – ORGANISATIE VAN GEZAMENLIJKE
SELECTIEPROCEDURE GEMEENTE EN OCMW EN AANLEG GEMEENSCHAPPELIJKE WERVINGSRESERVE GEMEENTE EN OCMW

VOOR CONTRACTUELE EN STATUTAIRE BETREKKINGEN VAN TECHNISCH ASSISTENT VOOR DE DUUR VAN TWEE JAAR VASTSTELLING SELECTIEPROGRAMMA + SELECTIECOMMISSIE
Artikel 1: - In toepassing van Titel II, hoofdstuk II, III en bijlagen van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel worden vijf
contractuele betrekkingen van voltijds (38/38) technisch assistent - niveau D1-D3 voor onbepaalde duur opengesteld.
Het selectieprogramma voor de functies van niveau D in technische graden is als volgt vastgesteld:
SELECTIEPROGRAMMA:
Praktisch gedeelte (100 punten)
Een praktische proef die erop is gericht om de technische vaardigheden van de kandidaat te meten.
Mondeling gedeelte (100 punten)
Interview waarbij de motivatie, attitude en interesse voor het werkveld worden nagegaan. Hierbij kan op de inhoud van het
praktische gedeelte worden teruggekomen als ook kan er gebruik worden gemaakt van een persoonlijkheids-test.
Praktische en mondelinge examengedeeltes worden op 100 punten gequoteerd. Om geslaagd te zijn, dienen de kandidaten 60% van
de punten te behalen. Bestaat dit gedeelte uit proeven, dan dient de kandidaat bovendien op ieder van deze proeven minimaal 50%
van de punten te behalen.
De selecties zijn niet-vergelijkend. De meest geschikte kandidaat wordt gekozen op basis van een volledige vergelijking van de titels
en verdiensten van alle kandidaten en een uitdrukkelijke motivering in overeenstemming met de bepalingen van de Wet
betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen van 29 juli 1991 en latere wijzigingen.
De vacature zal worden gepubliceerd op de website van de gemeente/het OCMW en op de website van de VDAB en zal eveneens
intern worden bekendgemaakt.
Artikel 2: - In toepassing van afdeling 3, artikel 13 en artikel 136d van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel wordt
beslist om voor de aanleg van een gemeenschappelijke wervingsreserve voor gemeente en OCMW voor contractuele en statutaire
functies van technisch assistent - niveau D1-D3 – met een looptijd van 2 jaar, over te gaan tot de gezamenlijke organisatie van de
selectieprocedure voor gemeente en OCMW.
Artikel 3: - De selectiecommissie wordt als volgt vastgesteld:
Voorzitter: xxx, adjunct-controleur technische dienst
Secretaris: xxx, stafmedewerker gemeentebestuur Zelzate
Leden:

−

xxx, verantwoordelijke mechanica-afdeling, Edugo Scholengroep – campus Glorieux, St-Jozefstraat 7 – 9041 Oostakker

−

xxx, directeur omgeving en infrastructuur gemeente Lievegem, Kasteeldreef 72 I 9920 Lievegem

Artikel 4: - Er zal een gemeenschappelijke wervingsreserve voor gemeente en OCMW van 2 jaar worden aangelegd voor
betrekkingen van technisch assistent – niveau D1-D3 - in contractueel en in statutair dienstverband.
Artikel 5: - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de personeelsdienst en de financieel dienst.
7.

PERSONEEL - STAGIAIR DEELTIJDS ONDERWIJS - STAGE-AANVRAAG VAN EDUGO CAMPUS GLORIEUX, CENTRUM DEELTIJDS
ONDERWIJS & DUAAL LEREN:

Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen gaat in op het verzoek van xxx, trajectbegeleider van EDUGO campus
Glorieux, Centrum Deeltijds Onderwijs & Duaal Leren, Sint-Jozefstraat 7 te 9041 Oostakker, om een stageplaats te voorzien voor een
werkervaringsstage van twee dagen per week (16u) op donderdag en vrijdag (van 8.00u -12.00u en van 13.00u - 17.00u) bij de
gemeentelijke technische dienst voor xxx, wonende te 9060 Zelzate.
Deze stage verloopt onder de begeleiding van de adjunct-controleur technische dienst.
8.

PERSONEEL - STAGIAIR SPORTDIENST - STAGE-AANVRAAG DOOR GO ATHENEUM - CAMPUS DE TANDEM:

Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen gaat in op de vraag van xxx, stagecoördinator van de vakgroep Sport &
Wetenschappen van Atheneum De Tandem, Eikelstraat 41 te 9900 Eeklo, om een stageplaats bij de sportdienst te voorzien voor xxx,
wonende te 9940 Doornzele, laatstejaars student Lichamelijke Opvoeding & Sport tijdens de periode van 23 maart 2020 tot en met
27 maart 2020 van 8.00 uur – 16.30 uur onder begeleiding van de zwembadbeheerder.
9.

STAGIAIR TECHNISCHE DIENST - STAGE-AANVRAAG VOOR GROENDIENST DOOR B.U.S.O. SINT JOZEF - GOEDKEURING:

Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen gaat in op de vraag van xxx, stagecoördinator ABO B.U.S.O. Sint Jozef,
Ebergiste De Deunestraat 1 te 9000 Gent, om een stageplaats bij de technische dienst te voorzien voor xxx, wonende te 9060
Zelzate, laatstejaars student tuinbouw tijdens de periode vanaf woensdag 12 februari 2020 tot het einde van het schooljaar 2020 (30
juni 2020) van 8.00 uur – 17.00 uur onder begeleiding van het afdelingshoofd technische dienst.
10. PERSONEEL - AANWERVING VAN EEN TIJDELIJKE VOLTIJDSE CONTRACTUELE BETREKKING VAN REDDER (C1-C3) TER
VERVANGING VAN DE AFWEZIGHEID VAN DE HEER ROBBIE WYNGAERD EN AANLEG WERVINGSRESERVE VAN 9 MAANDEN.
Dit punt werd uitgesteld.

11. DIENST BEVOLKING - AMBTELIJKE SCHRAPPINGEN
De ambtelijke schrappingen worden aanvaard.
12. DIENST BEVOLKING – AMBTELIJKE INSCHRIJVINGEN
De ambtelijke inschrijvingen worden aanvaard.
13. DIENST BEVOLKING – WIJZIGING HUISNUMMERING VAN 6 APPARTEMENTEN VELDBRUGSTRAAT 40
Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om de toekenning van de huisnummers te Veldbrugstraat te
wijzigen naar:
-

40 (appartement rechts gelijkvloers)

-

40/A101-40/A102 (1ste verdieping)

-

40/A201-40/A202 (2de verdieping)

-

42 (appartement links gelijkvloers)

14. DIENST BEVOLKING – TOEKENNING HUISNUMMER/INDEX 3 APPARTEMENTEN HAVENLAAN 9
Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de toekenning van volgende huisnummer/index voor 3
appartementen in de Havenlaan:
-

9/0001

-

9/0101

-

9/0201

15. DIENST BEVOLKING – TOEKENNING HUISNUMMERS IN DE SPOORWEGSTRAAT
Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de toekenning van volgend huisnummers voor 10
woningen in de Spoorwegstraat:
-

9-11-13-15-17-19-21-23-25-27

Artikel 2: - Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om de woningen gelegen te Groenstraat 61 t.e.m. 65A te
hernummeren naar:
-

Spoorwegstraat 1-3-5-7

16. DIENST BEVOLKING – TOEKENNING EN HERNUMMERING HUISNUMMERS KORTESTRAAT
Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de toekenning van volgende huisnummers voor de
dubbelwoonst met ingang in de Kortestraat:
-

1, 1/A000

Artikel 2: - Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het hernummeren van het bestaande huisnummer
Kortestraat 1 naar Kortestraat 1/B000.
17. BURGERLIJKE STAND - VRAAG TOT DE BETALING VAN DE BEGRAFENIS OP KOSTEN VAN HET GEMEENTEBESTUUR
Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de betaling van de begrafeniskosten van xxx ten bedrage
van 1500,00 euro (incl btw).
Artikel 2: - De uitgave wordt geboekt op AR 6131010 / BI 011999.
Artikel 3: - Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de dienst burgerlijke stand en de financiële dienst.
18. BURGELIJKE STAND – TERUGBETALING FACTUUR AAN NATIONALE STRIJDERSBOND VOOR GIETIJZEREN KRUIS GRAF
OUDSTRIJDER DE VOS GUILLAUME
BESLUIT:
Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om aan de Nationale StrijdersBond afdeling Zelzate de
kostprijs van 300,00 euro terug te betalen voor het gietijzeren kruis om het graf van de soldaat De Vos Guillaume in ere te
herstellen.
19. FRUIT YOUR NIGHT OP 7 FEBRUARI 2020 IN CC DE BRUG GEORGANISEERD DOOR PIONEER ZELZATE
A. GOEDKEURING EVENEMENT
Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan het evenement ‘Fruit Your Night’, georganiseerd
door Pionier Zelzate op 07 februari 2020 in CC De Brug.
Artikel 2: - De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht.
B. AFWIJKING GELUIDSNORM TOT 90 DB(A)LAEQ,15MIN AANGEVRAAGD DOOR KONINKLIJK ATHENEUM ZELZATE,
VOOR HET EVENEMENT “FRUIT YOUR NIGHT” IN CC DE BRUG OP 7 FEBRUARI 2020 - AG2020.99

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan Koninklijk Atheneum Zelzate, Onteigeningsstraat 41B te 9060
Zelzate, verantwoordelijke Celine van Overloop een afwijking toe te staan tot 90 dB(A)LAeq,15min op 7 februari 2020 op het evenement
“Fruit your Night” in CC De Brug, Assenedesteenweg 117, 9060 Zelzate.
Artikel 2: - Er dient voldaan te worden aan volgende voorwaarden:
-

Het maximaal geluidsniveau mag 90 dB(A)LAeq,15min niet overschrijden.

-

Op initiatief en op kosten van de exploitant wordt LAeq,60 min continu gemeten door middel van meetapparatuur die voldoet
aan de vereisten.

-

Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant of door een
door hem aangestelde persoon.

-

De verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo
is afgesteld dat de norm van 90 dB(A)LAeq,15min gerespecteerd wordt.

-

De exploitant stelt kosteloos gehoorbescherming voor eenmalig gebruik ter beschikking aan alle bezoekers om de bezoekers te
beschermen tegen gehoorschade.

Artikel 3: - Het college van burgemeester en schepenen vrijdagnacht 7 februari 2020 (tot 4.00) bepaalt als einduur voor deze
activiteit.
Eén uur vóór het einde van de activiteit moet het volume en de bassen van de muziek worden afgebouwd zodat er om 4.00 uur
volledige stilte is.
De buurtbewoners worden voorafgaandelijk geïnformeerd van dit evenement en van de mogelijke overlast die het teweeg zou
kunnen brengen.
20. EVENEMENTEN – VRAAG VAN CAFÉ AMBIANCE ZELZATE OM HET EVENEMENT “THE INVASION” TE ORGANISEREN OP VRIJDAG
14 FEBRUARI 2020 IN CC DE BRUG TE ZELZATE
A. GOEDKEURING EVENEMENT
Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan café Ambiance Zelzate om het evenement “The
Invasion” te organiseren op vrijdag 14 februari 2020 in cc de brug te zelzate
Artikel 2: - De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht.
B. GOEDKEUREN AFWIJKING GELUIDSNORM TOT 90 DB(A)LAEQ,15MIN AANGEVRAAGD DOOR CAFÉ AMBIANCE, GROTE
MARKT 71 TE 9060 ZELZATE VOOR HET EVENEMENT “THE INVASION” IN CC DE BRUG, ASSENEDESTEENWEG 117, 9060
ZELZATE OP 14 FEBRUARI 2020 - AG2020.100
Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan Café Ambiance, Grote Markt 71 te 9060 Zelzate een afwijking
toe te staan zodat de geluidsnorm tot 90 dB(A)LAeq,15min kan overschreden worden op 14 februari 2020 op het evenement “The
Invasion” in CC De Brug, Assenedesteenweg 117.
Artikel 2: - Er dient voldaan te worden aan volgende voorwaarden:
-

Het maximaal geluidsniveau mag 90 dB(A)LAeq,15min niet overschrijden.

-

Op initiatief en op kosten van de exploitant wordt LAeq,60 min continu gemeten door middel van meetapparatuur die voldoet
aan de vereisten.

-

Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant of door een
door hem aangestelde persoon.

-

De verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo
is afgesteld dat de norm van 90 dB(A)LAeq,15min gerespecteerd wordt.

-

De exploitant stelt kosteloos gehoorbescherming voor eenmalig gebruik ter beschikking aan alle bezoekers om de bezoekers te
beschermen tegen gehoorschade.

Artikel 3: - Het college van burgemeester en schepenen vrijdagnacht 14 februari 2020 (tot 4.00) bepaalt als einduur voor deze
activiteit.
Eén uur vóór het einde van de activiteit moet het volume en de bassen van de muziek worden afgebouwd zodat er om 4.00 uur
volledige stilte is.
De buurtbewoners worden voorafgaandelijk geïnformeerd van dit evenement en van de mogelijke overlast die het teweeg zou
kunnen brengen.
21. PRIVÉ VERJAARDAGSFEEST OP ZATERDAG 08 FEBRUARI 2020 IN ’T KLOOSTER
Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan evenement ‘privé verjaardag’, georganiseerd op 08
februari 2020 in de ’t Klooster, OnderKapel te Zelzate.
Artikel 2: - De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht.
22. ECONOMIE - DATA VAN AFWIJKINGEN OP DE WEKELIJKSE RUSTDAG VOOR 2020

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met volgende afwijkingen op de zondagssluiting voor het jaar 2020, en dit
voor het gehele grondgebied van de gemeente:
Wintersolden
Valentijn (vrij 14/2)
Pasen (zon 12/4)
Moederdag (zon 10/5)
Pinksteren (zon 31/5)
Dekenij/ braderie
Zomersolden
O.l.vr. Hemelvaart (zat 15/8)
Nationale koopzondag (zon 4/10)
Sinterklaas, kerst, nieuwjaar

van woensdag 1 januari tot en met zondag 5 januari 2020
van vrijdag 7 tot en met vrijdag 14 februari 2020
van maandag 6 april tot en met zondag 12 april 2020
van maandag 13 april tot en met zondag 19 april 2020
van maandag 4 mei tot en met zondag 10 mei 2020
van maandag 25 mei tot en met zondag 31 mei 2020
van woensdag 17 juni tot en met dinsdag 23 juni 2020
van maandag 29 juni tot en met zondag 5 juli 2020
van maandag 10 augustus tot en met zondag 16 augustus 2020
van maandag 28 september tot en met zondag 4 oktober 2020
van maandag 30 november tot en met zondag 6 december 2020
van maandag 7 tot en met zondag 13 december 2020
van maandag 14 tot en met zondag 20 december 2020
van maandag 21 tot en met zondag 279 december 2020

23. ECONOMIE - DOELSTELLINGEN 2020 VAN DE LOKALE ADVIESRAAD ECONOMIE
Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de doelstellingen die de lokale adviesraad economie
zich voorneemt voor 2020 en bij uitbreiding voor de daaropvolgende legislatuurjaren, en wenst regelmatig ingelicht te worden over
de stand van zaken omtrent het realiseren van deze doelstellingen.
24. BVBA RAYAN FOOD - AANVRAAG OM TAXI OOK ALS VERHUURVOERTUIG MET BESTUURDER TE EXPLOITEREN
Artikel 1: - De exploitant bvba RAYAN FOOD, Koningin Astridlaan 1, 9060 Zelzate - ondernemingsnummer: 0880-475-037 – wordt
gemachtigd om onder de voorwaarden van de hierboven vermelde wettelijke bepalingen:
−

het taxivoertuig met identificatienummer 0009 en nummerplaat TXAF118 te mogen inzetten als verhuurvoertuig met
bestuurder binnen de lopende vergunning van 9-11-2017 tot en met 08-11-2022 , waarbij in het laatste geval het
identificatienummer 00052 dient gehanteerd te worden.

Artikel 2: - De toepasselijke minimum tarieven voor het voertuig met herkenningsteken 0048 zijn:
−

minimum basistarief voor minstens 3 uur: 90 euro/uur;

−

extra tarieven: 35 euro.

Artikel 3: - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en aan de vergunninghouder.
25. COMMUNICATIE - INVULLEN PERSONENBELASTING IN RAADZAAL (FOD FINANCIËN)
Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de organisatie door de FOD Financiën van 4 invuldagen
voor de personenbelasting in de raadzaal van het gemeentehuis op 19 en 20 mei en op 26 en 27 mei 2020.
Artikel 2: - Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om te werken met voorafgaandelijke reservaties, en de
burgers een volgnummer toe te kennen binnen een tijdsblok van één uur.
Artikel 3: - Het college van burgemeester en schepenen wenst dat ook een wachtlijst met volgnummers wordt voorzien.
Artikel 4: - Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de communicatieambtenaar om begin maart 2020
publiciteit te maken voor de zitdagen, waarbij ook zal meegegeven worden dat de aangifte ook via Tax-on-web kan gebeuren of
dagelijks gedurende de maanden mei en juni in Gent/Ledeberg in het gebouw van de FOD Financiën.
26. COMMUNICATIE: BEKENDMAKING VAN DE BURGERBEVRAGING UITGAANDE VAN AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR
Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om de komende bevraging van de bevoking in het kader van
de Gemeente – en Stadsmonitor bekend te maken op de website, en wenst dat in het voorjaar 2021 de resultaten van de de nieuwe
monitor bekend zulen gemaakt worden via een link op de website.
27. COMMUNICATIE: OPROEP RODE KRUIS ROND BLOEDDONATIE
Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om de campagne van het Rode Kruis te ondersteunenen en
wenst dat volgende stappen gezet worden :
-

Een kort artikel in het reclameblad

-

Een artikel op de website

-

Een persbericht naar de lokale pers (met data van bloeddonaties)

-

Een bestuurlijke mail naar het personeel met de tip om met collega’s af te spreken om samen te doneren.

Artikel 2: De technische dienst krijgt de opdracht om het spandoek op te hangen aan het gemeentehuis.
28. COMMUNICATIE: VOORSTELLING VAN WWW.JEGEMEENTETELT.BE

Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen beslist om geen gebruik te maken van het online platform “Je Gemeente
Telt” omdat zij van mening is dat, wie informatie over de financiën van de gemeente Zelzate wil, in eerste instantie zal zoeken op de
gemeentelijke website. Indien de gemeente een project of een investering in de kijker wil zetten, zal ze dat in eerste instantie doen
op de gemeentelijke website en/of gemeentelijk sociale media, maar niet op een onafhankelijk platform.
29. ECONOMIE: OPROEP UNIZO VOOR PUBLICITEITSVOERING ROND “WINKELHIEREN”
Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de verspreiding van promotiemateriaal rond de
Winkelhierdag en het communiceren via diverse kanalen rond het thema Winkelhieren.
Artikel 2: - Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het feit dat de adviesraad economie twee
gepersonaliseerde banners (één van 8 meter en één van 6 meter) zal aankopen.
Artikel 3: - De technische dienst krijgt de opdracht om te banners op te hangen te Assenedesteenweg, kant Debbautshoek en op het
balkon van het gemeentehuis te
30. MILIEU – ERKENNING RUDY DE MEESTER ALS STEWARD LEEFMILIEU
Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen erkent de heer Rudy De Meester als “steward leefomgeving” waarbij
volgende taken aan hem worden toegekend: hij mag enkel mensen aanspreken betreffende afval en dit ter sensibilisatie:
-

Mensen ter sensibilisatie aan spreken om geen afval op de grond te gooien, bv. op evenement, markt, bezoeker park,…

-

op regelmatige tijdstippen naar het recyclagepark gaan om de mensen met een aanhangwagen aan te sporen om de
volgende keer een net over de aanhangwagen te spannen,…

-

bij afvalcontainers vragen aan de betrokkene dat een net over de container gespannen wordt, zodat geen afval wegwaait.

Artikel 2: - De heer Rudy De Meester wordt voor zijn prestaties geen bezoldiging toegekend.
Artikel 3: - De functie “steward leefomgeving” wordt kenbaar gemaakt door middel van een opspeldbare badge waarop volgende
tekst staat: “Steward leefmilieu – vrijwilliger”.
Artikel 4: - Het bestuur zal ten gepaste tijden communiceren over deze nieuwe functie “steward leefomgeving” en zal via haar
communicatie proberen ook andere geïnteresseerden/nieuwe stewards aan te trekken.
31. MILIEU – PLAATSEN VAN BIJENHOTELS
Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de locaties van de bijenhotels:
-

op het Pierets – De Colvenaerplein bij de vredesboom

-

bij het fietspad Groene Briel, naast het trage pad met toegang Mezenlaan

Artikel 2: - De technische dienst krijgt de opdracht om op 12 februari 2020 om 13:00 uur putten te maken waar de bijenhotels in
geplaatst kunnen worden.
32. MILIEU – PRINCIPIEEL GOEDKEUREN KADEROVEREEKOMST DUURZAME GEBOUWEN MET FLUVIUS
Artikel 1: - De gemeente Zelzate beslist om principieel de kaderovereenkomst met Fluvius, ESCO & DLC, Brusselsesteenweg 199,
9090 Melle goed toe keuren.
Artikel 2: - Deze beslissing wordt voorgelegd op de gemeenteraad.
33. MILIEU – GOEDKEUREN ONTWERP BIJSLUITER AANSLAGBILJET DIFTAR 2E SEMESTER 2019
Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het ontwerp van de bijsluiter die zal toegevoegd
worden bij het aanslagbiljet DIFTAR 2e semester 2019.
34. MOB – AANPASSINGEN AAN HET AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER
A. ASSENEDESTEENWEG 104 PARKEERPROBLEMATIEK T.H.V. FRITUUR EN SCHUILINFRASTRUCTUUR VAN DE
VERPLAATSTE BUSHALTE – PRINCIPEBESLISSING
Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met:
-

-

de verkeersborden F4a en F4b (begin en einde zone30) dienen conform het ARPWV geplaatst en dus verplaatst naar het
kruispunt met de Emiel Caluslaan.
Ter hoogte van het begin van de zone30 wordt op het wegdek een aanduiding “30” geschilderd in witte wegenverf;
het aanbrengen van een fietspad aansluitend op de bestaande aanduiding op de R4 en over een lengte even lang als die
aan de zijde van de fietsenstalling (dus tot en met huisnummer 137);
het aanbrengen van een gebarreerde strook over een lengte tot 15 meter voor de verkeerslichten (dit is even lang als de
huidige ruimte voor de fietsenstalling).

Artikel 2: - De gemeenteraad zal worden gevraagd om deze beslissing en maatregelen inzake de aanduiding van het fietspad op te
nemen in het aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer onder:
- een nieuw artikel 15bis ‘fietspaden’;
De mobiliteitsambtenaar krijgt opdracht om deze aanpassing voor te bereiden voor de gemeenteraad.
Artikel 3: - Aan de dienst Patrimonium wordt opdracht gegeven om:

-

-

de verkeersborden F4a en F4b (begin en einde zone30) conform het ARPWV te plaatsen en dus te verplaatsen naar het
kruispunt met de Emiel Caluslaan.
Ter hoogte van het begin van de zone30 wordt op het wegdek een aanduiding “30” geschilderd in witte wegenverf;
een gebarreerde strook aan te brengen aansluitend op de parkeervakken over een lengte tot 15 meter voor de
verkeerslichten (dit is even lang als de huidige ruimte voor de fietsenstalling),

Artikel 4: - Een uittreksel van dit besluit wordt overgemaakt aan de mobiliteitsambtenaar en de dienst Patrimonium.
B. ASSENEDESTEENWEG 104 SCHUILINFRASTRUCTUUR VAN DE VERPLAATSTE BUSHALTE - VERPLAATSEN SCHUILHUISJE
Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het verplaatsen van het schuilhuisje van de huidge locatie
aan Assenedesteenweg 104 naar de nieuwe haltekade langsheen de R4.
Artikel 2: - De mobiliteitsambtenaar krijgt opdracht om deze beslissing over te maken aan ClearChannel.
C.

PARKEREN MET TIJDSBEPERKING TER HOOGTE VAN KONINGIN ASTRIDLAAN 1 – PRINCIPEBESLISSING

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met het invoeren van parkeren met tijdsbeperking
tot maximum 15 minuten ter hoogte van de handelszaak:
• aan de Koningin Astridlaan 1 voor één parkeerplaats.
Bij de verkeersborden E9 parkeerschijf worden de passende onderborden met de tijdsduur “maximum 15 minuten” aangebracht.
Artikel 2: - De gemeenteraad zal worden gevraagd om deze beslissing en maatregel op te nemen in het aanvullend reglement op de
politie over het wegverkeer onder het artikel:
“Artikel 6.4. – BLAUWE ZONE
6.4.10. -

Koningin Astridlaan 1 (één parkeerplaats): parkeren beperkt tot maximum 15 minuten (GR
xx/xx/xxxx)

Deze maatregel zal aangeduid worden overeenkomstig art. 65.5 KB 01/12/75 signalisatie met zonale geldigheid (blauwe zone)
aangevuld met het onderbord waarop een parkeerschijf staat afgebeeld of ingeval van plaatselijke maatregel door middel van de
verkeersborden E9 waarop een parkeerschijf is vermeld.”.
De mobiliteitsambtenaar krijgt opdracht om deze aanpassing voor te bereiden voor de gemeenteraad.
D. PARKEREN MET TIJDSBEPERKING TER HOOGTE VAN PIERETS-DE COLVENAERPLEIN – PRINCIPEBESLISSING
Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met het invoeren van parkeren met tijdsbeperking
tot maximum 15 minuten:
• op het Pierets-De Colvenaerplein (twee plaatsen).
Bij de verkeersborden E9 parkeerschijf worden de passende onderborden met de tijdsduur “maximum 15 minuten” aangebracht.
Artikel 2: - De gemeenteraad zal worden gevraagd om deze beslissing en maatregel op te nemen in het aanvullend reglement op de
politie over het wegverkeer onder het artikel:
“Artikel 6.4. – BLAUWE ZONE
6.4.11. -

Pierets-De Colvenaerplein (twee eerste parkeerplaatsen komende van het gemeentehuis):
parkeren beperkt tot maximum 15 minuten (GR xx/xx/xxxx)

Deze maatregel zal aangeduid worden overeenkomstig art. 65.5 KB 01/12/75 signalisatie met zonale geldigheid (blauwe zone)
aangevuld met het onderbord waarop een parkeerschijf staat afgebeeld of ingeval van plaatselijke maatregel door middel van de
verkeersborden E9 waarop een parkeerschijf is vermeld.”.
De mobiliteitsambtenaar krijgt opdracht om deze aanpassing voor te bereiden voor de gemeenteraad.
E.

WACHTEBEKESTRAAT KRUISPUNT MET DE HOOISTRAAT - ZICHTBAARHEID - INSTELLEN VAN PARKEERVERBOD PER
GELE LIJNEN

Artikel 1: - Een parkeerverbod zal worden ingevoerd op de hoeken van het kruispunt van de Wachtebekestraat met de Hooistraat:
−

aan de ene zijde over de volledige kromming van het voetpad tot vijf meter in de Wachtebekestraat / zijgevel Hooistraat 2;

−

en aan de andere zijde over de volledige kromming van het voetpad tot aan de start van het beurtelings parkeren aan
Wachtebekestraat 43.

Artikel 2: - Het artikel 7.2. “parkeerverbod over nauwkeurig bepaalde afstanden” van het aanvullend reglement op de politie over
het wegverkeer wordt uitgebreid als volgt:
7.2.93:

Wachtebekestraat aan het kruispunt met de Hooistraat:
- aan de ene zijde over de volledige kromming van het voetpad tot vijf meter in de
Wachtebekestraat / zijgevel Hooistraat 2;
- en aan de andere zijde over de volledige kromming van het voetpad tot aan de start van
het beurtelings parkeren aan Wachtebekestraat 43.

(CBS 07/02/2020)
Deze maatregel zal aangeduid worden door het trekken van een onderbroken gele streep.
Artikel 4: - Het college beslist, per delegatie, dit aanvullend reglement af te kondigen conform de artikels 330 t.e.m. 334 van het
decreet lokaal bestuur.
Artikel 5: - De maatregelen van dit besluit zullen in voege worden gebracht tegen 07 maart 2020.
Artikel 6: - Afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar:
−

de griffie van de rechtbank van Eerste aanleg te Gent;

−

de griffie van de Politierechtbank te Gent;

−

de heer zonechef van de Lokale Politie;

−

de bestendige deputatie van de provincieraad;

−

de gemeentelijke technische dienst.

Artikel 7: - Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid Mobiliteit en
Verkeersveiligheid.
F.

SCHWARZENBEKLAAN BEIDE HOEKEN MET DE WINKELSTRAAT - INSTELLEN VAN PARKEERVERBOD PER GELE LIJNEN

Artikel 1: - Een parkeerverbod zal worden ingevoerd op beide hoeken van het kruispunt van de Schwarzenbeklaan met de
Winkelstraat, telkens over een afstand van vijf meter.
Artikel 2: - Het artikel 7.2. “parkeerverbod over nauwkeurig bepaalde afstanden” van het aanvullend reglement op de politie over
het wegverkeer wordt uitgebreid als volgt:
7.2.94:

Schwarzenbeklaan aan beide hoeken met de Winkelstraat, telkens over een afstand van 5
meter (CBS 07/02/2020)

Deze maatregel zal aangeduid worden door het trekken van een onderbroken gele streep.
Artikel 3: - Het college beslist, per delegatie, dit aanvullend reglement af te kondigen conform de artikels 330 t.e.m. 334 van het
decreet lokaal bestuur.
Artikel 4: - De maatregelen van dit besluit zullen in voege worden gebracht tegen 07 maart 2020.
Artikel 5: - Afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar:
−

de griffie van de rechtbank van Eerste aanleg te Gent;

−

de griffie van de Politierechtbank te Gent;

−

de heer zonechef van de Lokale Politie;

−

de bestendige deputatie van de provincieraad;

−

de gemeentelijke technische dienst.

Artikel 6: - Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid Mobiliteit en
Verkeersveiligheid.
35. CULTUUR - ARCHEOLOGISCHE ENSEMBLES
Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het feit dat:
−

Het geheel van vondsten, stalen en administratie dat voortvloeit uit een archeologische opgraving een archeologisch
ensemble wordt genoemd,

−

Een archeologisch ensemble een erfgoedwaarde heeft, wat wil zeggen dat het iets bijdraagt aan onze kennis over het
verleden en het daarom als waardevol wordt beschouwd,

−

Wie eigenaar is van het perceel op het moment dat een archeologisch ensemble wordt aangetroffen, volgens het burgerlijk
wetboek eigenaar is van het archeologisch ensemble,

−

De eigenaar wettelijk verplicht is om het ensemble als een geheel te bewaren, in goede staat te houden en ter beschikking
te stellen voor wetenschappelijk onderzoek. De eigenaar mag het archeologische ensemble zelf bewaren, overdragen aan
een erkend onroerenderfgoeddepot of overdragen aan een niet-erkend depot.

Artikel 2: - Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met volgend advies:
Het gemeentebestuur van Zelzate adviseert haar inwoners om, archeologische ensembles gevonden op het grondgebied van de
gemeente Zelzate, in volle eigendom te schenken aan de gemeente Zelzate zodat zij eigenaar wordt van de ensembles en ze de
ensembles in bewaring kan geven aan het archeologisch depot van de stad Gent.
Per archeologisch ensemble dient een verklaring van schenking te worden opgesteld die de eigendomsoverdracht van het ensemble
regelt.

De gemeenteraad dient deze schenking/eigendomsoverdracht te aanvaarden.
Artikel 3: - Dit advies wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.
Artikel 4: - Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent en de dienst
ruimtelijke ordening van de gemeente Zelzate.
Artikel 5: - Aan de dienst ruimtelijke ordening wordt gevraagd om dit advies kenbaar te maken.
36. WILLEMSFONDS ZELZATE: AANVRAAG TOT EENMALIGE SUBSIDIE VOOR HET 50-JARIG BESTAAN VAN DE VERENIGING.
Artikel 1: - De bewijsstukken worden aanvaard en de aanvraag wordt ontvankelijk verklaard; in toepassing van het toelagereglement
‘Toelage aan verenigingen die 50 jaar bestaan’ wordt aan Willemfonds Zelzate een toelage van 1000,00 euro toegekend.
Artikel 2: – De toelage zal worden uitbetaald op de gemeentelijke 21 juli-viering van dit jaar ; de aanwezigheid van een delegatie van
de in aanmerking komende vereniging op deze viering is een voorwaarde tot het bekomen van de toelage.
Artikel 3: - Een afschrift van deze beslissing zal worden bezorgd aan:
-

Willemfonds Zelzate

-

de cultuurraad

-

de financieel directeur

-

het secretariaat van de burgemeester

37. JEUGD – HUREN VAN EEN SPRINGKASTEEL VOOR DE BUITENSPEELDAG OP 22 APRIL 2020.
Dit punt werd uitgesteld.
38. SPORT – EXTRA VISWEDSTRIJD VAN VELLEPOT VISSERS OP 17 MEI EN 16 AUGUSTUS 2020 OP DE VISVIJVER PARK ‘OPGEVULD
KANAAL’
Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de Vellepot voor een viswedstrijd op zondag 17
mei 2020 van 14u tot 18u op een halve vijver en zondag 16 augustus van 11u tot 16u op een halve vijver.
39. SPORT – AANVRAAG UITLENEN SPORTMATERIAAL MSGO
Artikel 1: - Het sportmateriaal van de sportdienst wordt ter beschikking gesteld aan MSGO.
Artikel 2: - Een inventaris van het uitgeleende materiaal wordt opgemaakt, waarbij de catalogusprijs vermeld staat.
Artikel 3: - Er zal maand per maand uitgeleend worden.
Artikel 4: - Na 1 maand zal het project geëvalueerd worden.
Artikel 5: - Indien er sportelementen ontbreken of kapot zijn, zal de catalogusprijs van de sportelementen moeten betaald worden.
40. TMVW – S-DIVISIE – EUROHAL ZELZATE – COLLECTIEVE SLUITING VAN ZWEMBAD EUROHAL OP PASEN EN PINKSTEREN.
Artikel 1: - Het college geeft toestemming om het zwembad te sluiten op Pasen (zondag 12 april 2020) en Pinksteren (zondag 31 mei
2020).
Artikel 2: - Deze collectieve sluitingsdagen voor het zwembadpersoneel dienen afgenomen te worden van de vakantiedagen.
Personeel waarvan het uurrooster zo is geregeld dat zij geen prestaties op de voormelde sluitingsdagen leveren, vallen buiten deze
regeling.
Artikel 3: - De sluitingsdagen bij worden voorgelegd aan het vakbondsoverleg.
41. SPORTDIENST – OVERZICHT SPORTLESGEVERS EN SPORTMONITOREN 2020
Dit punt werd uitgesteld.
42. SPORT – TOELATING VOOR HET ORGANISEREN EN HET BEWEGWIJZEREN VAN EEN LOOPEVENEMENT OVER HET
GRONDGEBIED – GROTE PRIJS ZELZATE OP ZONDAG 26 APRIL 2020 VAN 9U TOT 12U30
Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan de sportdienst Zelzate en de Krekenlopers om op
zondag 26 april 2020 een loopevenement “Grote Prijs Zelzate” te organiseren onder de bepalingen zoals bovenstaand vermeld.
Artikel 2: - Alle deelnemers dienen zich aan de wegcode te houden. De instructies van de politiediensten dienen te worden gevolgd.
Artikel 3: - 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 het
loopevenement. De aanduidingen vermelden duidelijk de gegevens van de organisator.
Artikel 4: - De aanduidingen van het parcours mogen geen andere verkeersborden onleesbaar, verbergen of onzichtbaar maken. Ze
mogen ook geen aanpassingen aanbrengen aan verkeersborden.
Artikel 5: - De aanduidingen mogen het verkeer op openbare weg niet hinderen.
Artikel 6: - 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.

43. PROJECT 2019/648 – AANKOOP VAN ZERO TURN GRASMAAIER - GOEDKEURING GUNNING EN LASTVOORWAARDEN
Artikel 1: - Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor de opdracht “Aankoop van zero turn grasmaaier”, opgesteld door de
technische dienst. De raming bedraagt € 7.438,02 excl. btw of € 9.000,00 incl. 21% btw.
Artikel 2: - Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde).
Artikel 3: - Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 3 januari 2020, opgesteld door de technische
dienst.
Artikel 4: - Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 5: - Deze opdracht wordt gegund aan Machineland Lochristi, KMO Ambachtenlaan 17 te 9080 Lochristi, tegen het
nagerekende offertebedrag van € 6.245,29 excl. btw of € 7.556,80 incl. 21% btw.
Artikel 6: - De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in 2019
enveloppe IP6.2 subproject 7 AR 2300000 BI 068000.
44. PROJECT 2020/653 – AANKOOP ZERO TURN ZITMAAIER - GOEDKEURING GUNNING
Artikel 1: - Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 30 januari 2020, opgesteld door de
technische dienst.
Artikel 2: - Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3: - De opdracht “Aankoop zero turn zitmaaier” wordt gegund aan Herssens-Tollenaere, Pereboomsteenweg 47 te 9280
Moerbeke-Waas, tegen het nagerekende offertebedrag van € 15.525,00 excl. btw of € 18.785,25 incl. 21% btw (€ 3.260,25 Btw
medecontractant).
De leveringstermijn wordt vastgesteld op 5 werkdagen.
Artikel 4: - De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2020/653.
Artikel 5: - De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in budget 2020 binnen enveloppe IP 6.2 subproject 7 AR 2300000
BI 068000.
45. PROJECT 2020/664 – AANKOOP VAN TWEEDEHANDS MINI GRAAFMACHINE - GOEDKEURING GUNNING
Artikel 1: - Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 3 februari 2020, opgesteld door de
Technische Dienst.
Artikel 2: - Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3: - De opdracht “Aankoop van tweedehands mini graafmachine” wordt gegund aan Herssens-Tollenaere,
Pereboomsteenweg 47 te 9280 Moerbeke-Waas, tegen het nagerekende offertebedrag van € 38.500,00 excl. btw of € 46.585,00 incl.
21% btw.
De waarborgtermijn wordt vastgesteld op 6 maanden.
Artikel 4: - De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2020/664.
Artikel 5: - De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in budget 2020 enveloppe IP3.1 subproject 3 AR 2300000 BI
068000.
46. PROJECT 2019/650 – AANKOOP VAN MACHINES VOOR ONDERHOUD GROENZONES - GOEDKEURING GUNNING
Artikel 1: - Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 10 januari 2020, opgesteld door de
technische dienst.
Artikel 2: - Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3: - De opdracht “Aankoop van machines voor onderhoud groenzones” wordt gegund aan Marc Van Wiemeersch bvba,
Eeksken 13 te 9940 Sleidinge, tegen het nagerekende offertebedrag van € 8.215,00 excl. btw of € 9.940,15 incl. 21% btw.
Artikel 4: - De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in budget
2019 enveloppe IP6.2, subproject 7, AR 2300000, BI 068000.
47. PROJECT 2020/663 – AANKOOP VAN EEN MULTIFUNCTIONEEL TOESTEL VOOR O.A. ONKRUIDBESTRIJDING VIA HEET WATER GOEDKEURING GUNNING
Artikel 1: - Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 31 januari 2020, opgesteld door de
technische dienst.
Artikel 2: - Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 3: - De opdracht “Aankoop van een multifunctioneel toestel voor o.a. onkruidbestrijding via heet water” wordt gegund aan
Herssens-Tollenaere, Pereboomsteenweg 47 te 9280 Moerbeke-Waas, tegen het nagerekende offertebedrag van € 49.345,00 excl.
btw of € 59.707,45 incl. 21% btw (€ 10.362,45 Btw medecontractant).
De leveringstermijn wordt vastgesteld op 45 kalenderdagen.
Artikel 4: - De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2020/663.
Artikel 5: - De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in budget 2020 enveloppe IP6.2 subproject 6 AR 2300000 BI
068000.
48. PROJECT 2020/655 – AANKOOP STELLING EN MATERIAAL MAGAZIJN - GOEDKEURING GUNNING EN LASTVOORWAARDEN
Artikel 1: - Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht “Aankoop stelling en materiaal magazijn”, opgesteld door de technische
dienst. De raming bedraagt € 4.958,68 excl. btw of € 6.000,00 incl. 21% btw.
Artikel 2: - Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde).
Artikel 3: - Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 14 januari 2020, opgesteld door de
technische dienst.
Artikel 4: - Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 5: - Deze opdracht wordt gegund aan Lenaerts-Blommaert, Jan de Malschelaan 9 te 9140 Temse, tegen het nagerekende
offertebedrag van € 4.904,00 excl. btw of € 5.933,84 incl. 21% btw.
Artikel 6: - De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in budget
2019 enveloppe IP999 subproject 4, AR 2300000 BI 020000.
49. PROJECT 2019/649 – AANKOOP VAN EEN AANHANGWAGEN/TRANSPORTER - GOEDKEURING GUNNING
Artikel 1: - Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 14 januari 2020, opgesteld door de
technische dienst.
Artikel 2: - Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3: - De opdracht “Aankoop van een aanhangwagen/transporter” wordt gegund aan JS Trailers, Gaversesteenweg 687 te 9820
Schelderode, tegen het nagerekende offertebedrag van € 4.389,50 excl. btw of € 5.311,30 incl. 21% btw.
Artikel 4: - De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in budet
2020 enveloppe IP6.2 subproject 7 AR 2300000 BI068000.
50. PROJECT 2020/657 – AANKOOP VAN 3 AANHANGWAGENS - GOEDKEURING GUNNING EN LASTVOORWAARDEN
Artikel 1: - Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor de opdracht “Aankoop van 3 aanhangwagens”, opgesteld door de
technische dienst. De raming bedraagt € 6.198,35 excl. btw of € 7.500,00 incl. 21% btw.
Artikel 2: - Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde).
Artikel 3: - Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 21 januari 2020, opgesteld door de
technische dienst.
Artikel 4: - Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 5: - Deze opdracht wordt gegund aan JS Trailers, Gaversesteenweg 687 te 9820 Schelderode, tegen het nagerekende
offertebedrag van € 4.890,00 excl. btw of € 5.916,90 incl. 21% btw (€ 1.026,90 Btw medecontractant).
Artikel 6: - De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in budget
2020 voorzien in enveloppe IP6.2 subproject 2 AR 2430000 BI 068000 en enveloppe IP1.2 subproject 4 AR 2430000 BI 071000.
51. PROJECT 2020/662 – AANKOOP VAN 3 TWEEDEHANDS BESTELWAGENS - GOEDKEURING GUNNING
Artikel 1: - Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 3 februari 2020, opgesteld door de
Technische Dienst.
Artikel 2: - Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3: - De opdracht “Aankoop van 3 tweedehands bestelwagens” wordt gegund aan Van Nevel Auto En Truck Center SintKristoffel bvba, Knokkeweg 1a te 9880 Aalter, tegen het nagerekende offertebedrag van € 68.490,00 excl. btw of € 82.872,90 incl.
21% btw.
Artikel 4: - De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2020/662.
Artikel 5: - De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in budget 2020:
-

Enveloppe 1.2 subproject 3 AR 2430000 BI 071000 (€ 40.000,00)

-

Enveloppe 1.2 subproject 3 AR 2430000 BI 071000 (€ 35.000,00)

-

Enveloppe 1.2 subproject 3 AR 2430000 BI 071000 (nog beschikbaar krediet van € 8.600,00).

52. PROJECT 2020/656 – AANKOOP VAN AANBOUWWERKTUIGEN VOOR AVANT 760 KNIKLADER - GOEDKEURING GUNNING EN
LASTVOORWAARDEN

Artikel 1: - Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor de opdracht “Aankoop van aanbouwwerktuigen voor AVANT 760
kniklader”, opgesteld door de technische dienst. De raming bedraagt € 9.917,36 excl. btw of € 12.000,00 incl. 21% btw.
Artikel 2: - Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde).
Artikel 3: - Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 17 januari 2020, opgesteld door de
technische dienst.
Artikel 4: - Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 5: - Deze opdracht wordt gegund aan Herssens-Tollenaere, Pereboomsteenweg 47 te 9280 Moerbeke-Waas, tegen het
nagerekende offertebedrag van € 8.860,00 excl. btw of € 10.720,60 incl. 21% btw.
Artikel 6: - De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in 2019
binnen enveloppe IP 6.2 subproject 3-4-5, AR 2300000 en BI 068000.
53. PROJECT 2020/654 – AANKOOP KUNSTSTOF KISTEN FEESTMATERIAAL - GOEDKEURING GUNNING EN LASTVOORWAARDEN
Artikel 1: - Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor de opdracht “Aankoop kunststof kisten feestmateriaal”, opgesteld door
de technische dienst. De raming bedraagt € 2.479,34 excl. btw of € 3.000,00 incl. 21% btw.
Artikel 2: - Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde).
Artikel 3: - Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 21 januari 2020, opgesteld door de
technische dienst.
Artikel 4: - Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 5: - Deze opdracht wordt gegund aan Lenaerts-Blommaert, Jan de Malschelaan 9 te 9140 Temse, tegen het nagerekende
offertebedrag van € 2.378,00 excl. btw of € 2.877,38 incl. 21% btw.
Artikel 6: - De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in budget
2019 binnen enveloppe IP1.2 subproject 1 AR 2300000 BI 071000.
54. PROJECT 2020/658 – AANKOOP VAN 20 PODIUMELEMENTEN - GOEDKEURING GUNNING EN LASTVOORWAARDEN
Artikel 1: - Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor de opdracht “Aankoop van 20 podiumelementen”, opgesteld door de
technische dienst. De raming bedraagt € 10.330,58 excl. btw of € 12.500,00 incl. 21% btw.
Artikel 2: - Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde).
Artikel 3: - Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 21 januari 2020, opgesteld door de
technische dienst.
Artikel 4: - Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 5: - Deze opdracht wordt gegund aan Touartube NV, Menenstraat 406 te 7700 Moeskroen, tegen het nagerekende
offertebedrag van € 9.610,00 excl. btw of € 11.628,10 incl. 21% btw.
Artikel 6: - De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in budget
2019 enveloppe IP1.2 subproject 2 AR 2400000 BI 071000.
55. PROJECT 2020/671 – AANKOOP GESUBSIDIEERDE HALTEACCOMMODATIE VOOR BUSPLEIN - GOEDKEURING GUNNING EN
LASTVOORWAARDEN
Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel van de technische dienst om 10 schuilhuisjes
type AV te bestellen via de gesubsidieerde halteaccommodatie van De Lijn voor een totaalbedrag van € 14.550,00 excl. btw of €
17.605,50 incl. btw.
Artikel 2: - De kosten zullen gefinancieerd via het budget voorzien in het budget 2019 onder AR 2240000 BI 020000 voor renovatie
van het busplein, parking en Oost- en Westkade, dient overgedragen te worden na jaarrekening 2019.
Artikel 3: - De financiële dienst krijgt opdracht om de betaling van het vermelde bedrag bij hoogdringendheid uit te voeren zodat de
levering van de accommodatie geen vertraging oploopt.
56. PROJECT 2020/665 – AANKOOP VAN WEGSIGNALISATIE VIA RAAMCONTRACT FARYS VOOR KALENDERJAAR 2020 GOEDKEURING AFROEP 1 – AANKOOP SIGNALISATIE EVENEMENTEN
Artikel 1: - Goedkeuring wordt verleend aan afroep 1 – Aankoop signalisatie evenementen van VVS nv, Veldstraat 107 te 3500
Hasselt voor de opdracht “Aankoop van wegsignalisatie via raamcontract Farys voor kalenderjaar 2020” voor een bedrag van
€ 4.116,04 excl. btw of € 4.980,41 incl. 21% btw.
Artikel 2: - De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in budget 2019 binnen enveloppe IP1.2 subproject 9 AR 2300000
BI 020000.
Artikel 3: - De factuur en de afroep worden voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst.
57. PROJECT 2020/660 – AANKOOP VAN ELEKTRISCH MATERIAAL VIA RAAMCONTRACT FARYS - GOEDKEURING AFROEP 1 KOPIEERLOKAAL GEMEENTEHUIS

Artikel 1: - Goedkeuring wordt verleend aan afroep 1 - kopieerlokaal gemeentehuis bij CEBEO, Eugène Bekaertlaan 63 te 8790
Waregem voor de opdracht “Aankoop van elektrisch materiaal via raamcontract Farys voor kalenderjaar 2020” voor een bedrag van
€ 353,50 excl. btw of € 427,74 incl. 21% btw.
Artikel 2: - De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in budget 2020 binnen enveloppe IP6.1 subproject 2 AR 2400000
BI 011999.
Artikel 3: - De factuur en de afroep worden voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst.
58. PROJECT 2019/634 – RENOVATIE TURNZAAL DE KREKEL – GOEDKEURING VOORONTWERP
Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan het voorontwerp.
59. PROJECT 2016/465 – ONDERHOUDSWERKEN WEGEN EN VOETPADEN 2019 - VERLENGING 3 (ONDERHOUDSWERKEN WEGEN
EN VOETPADEN 2016) - GOEDKEURING VORDERINGSSTAAT 1
Artikel 1: - Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 1 van Groendienst Roegiers nv, Garenhoekstraat 1 te 9960 Assenede
voor de opdracht “Onderhoudswerken wegen en voetpaden 2019 - Verlenging 3 (Onderhoudswerken wegen en voetpaden 2016)”
voor een bedrag van € 3.613,28 excl. btw of € 4.372,07 incl. 21% btw (€ 758,79 Btw medecontractant).
Artikel 2: - De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in budget 2019 enveloppe 3 subproject 10.
Artikel 3: - De factuur en de vorderingsstaat worden voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst.
60. TOETREDEN TOT HET RAAMCONTRACT VOOR OPLEIDINGEN EN RIJBEWIJZEN BIJ VAB RIJSCHOOL VIA DE ONDERSTEUNENDE
DIENSTEN VAN FARYS-TMVW.
Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen is akkoord met het toetreden tot het raamcontract voor opleidingen en
rijbewijzen bij VAB Rijschool NV, Oostjachtpark 13 te 9100 Sint-Niklaas via de ondersteunende diensten van Farys-TMVW.
Artikel 2: - Voor afname van dit raamcontract is telkens goedkeuring vereist door het college van burgemeester en schepenen en
moet indien nodig visum aangevraagd worden.
61. ONTLENING VAN STEMHOKJES – GOEDKEURING
Enig artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de kosteloze ontlening en levering van de stemhokjes
aan Sint Jan Baptist, Suikerkaai 81 te 9060 Zelzate.
62. WEKELIJKSE MARKT – AANPASSING KOHIERBEDRAG VOOR MARKTKRAMER
Artikel 1: - Ingevolge artikel 8 uit het reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten wordt het abonnement op de
wekelijkse markt van xxx wonende te 9400 Ninove voor de periode van 27 november 2019 tot 15 december 2019 opgeschort omdat
de houder van dit abonnement ongeschikt is de activiteit uit te oefenen door ziekte op grond van een medisch attest.
Artikel 2: - Aan de financiële dienst wordt gevraagd rekening te houden met deze opschorting bij de berekening van het
kohierbedrag zoals bepaald in het reglement betreffende de contante belasting op het gebruik van het openbaar domein naar
aanleiding van markten/kermissen/rommelmarkten.
63. BEZOEK KLASJES VAN VBS BASSEVELDE AAN DE GROENE SPEELPLAATS VAN GBS DE KREKEL
Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het bezoek van enkele klasjes van VBS Ooievaarsnest in
Bassevelde aan onze groene speelplaats De Krekel.
64. ONDERWIJS – TIJDELIJKE AANSTELLING
Artikel 1: - xxx wordt met ingang van 31 januari 2020 tijdelijk aangesteld (24/24), tot onderwijzer aan de gemeentelijke basisschool
“De Krekel”, in vervanging van xxx, afwezig wegens ziekte.
Artikel 2: - Hij zal voor zijn diensten worden bezoldigd zoals wettelijk voorzien.
65. UITBETALING GEMEENTELIJKE TOELAGE 2019 AAN SENIORENRAAD
Artikel 1: Aan de seniorenraad wordt een toelage van 1.250,00 euro toegekend voor het werkingsjaar 2019.
Artikel 2: - De betaling gebeurt via de kredieten voorzien in het budget 2019, op AR 6494000/ BI 019000.
Artikel 3: - De financieel directeur krijgt opdracht om de toelage uit te betalen.
Artikel 4: - Afschrift van de beslissing wordt overgemaakt aan de voorzitter van de seniorenraad.
66. UITBETALING TOELAGE 2019 AAN RODE KRUIS ZELZATE
Artikel 1: - Aan het Rode Kruis Zelzate wordt een toelage van 450,00 euro toegekend voor het werkingsjaar 2019.
Artikel 2: - De betaling gebeurt via de kredieten voorzien in het budget 2019, op AR 6493000/ BI 098500.
Artikel 3: - De financieel directeur krijgt opdracht om de toelage uit te betalen.
Artikel 4: - Afschrift van de beslissing wordt overgemaakt aan de voorzitter van het Rode Kruis Zelzate.
67. VASTSTELLING EN UITVOERBAAR VERKLARING KOHIER ALGEMENE GEMEENTEBELASTING OP DE TWEEDE VERBLIJVEN
AANSLAGJAAR 2019 – 2DE SEMESTER

Enig artikel: - Het volgende kohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard:
−

Algemene gemeentebelasting op de tweede verblijven aanslagjaar 2019 – 2de semester – voor een bedrag van 16.500,00 euro
en 33 artikels.

68. FINANCIËLE DIENST: - ALGEMENE BELASTING OP LEEGSTAANDE GEBOUWEN, WONINGEN, KAMERS EN OVERIGE
WOONGELEGENHEDEN AANSLAGJAAR 2018- BEZWAARSCHRIFT INGEDIEND DOOR CARLTON NV
Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen volgt de beoordeling van de dienst.
Verzoeker zal op de hoogte worden gebracht dat het bezwaarschrift aanvaard wordt en dat de aanslag oninbaar zal worden
verklaard.
Afschrift van deze belasting zal aan bezwaarindiener worden betekend.
69. FINANCIËLE DIENST: - ALGEMENE BELASTING OP BEDRIJVEN AANSLAGJAAR 2019 - BEZWAARSCHRIFT INGEDIEND DOOR
FLUVIUS
Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen beslist dat het bezwaarschrift aanvaard wordt en dat de aanslag oninbaar
zal worden.
Afschrift van deze belasting zal aan bezwaarindiener worden betekend.
70. BETALINGSBEVELEN
Het college van burgemeester en schepenen hecht haar goedkeuring aan de volgende betalingsbevelen: lijst nrs. 2020/14, 2020/15,
2020/16
71. MACHTIGING INZAKE LEEGSTANDSREGISTER
Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen beslist dat xxx en yyy in de schoot van Interlokale vereniging ter
ondersteuning van het lokaal woonbeleid in Zelzate en Wachtebeke belast zijn met de opsporing van leegstaande gebouwen en
woningen.
Artikel 2: - xxx en yyy worden gemachtigd om het leegstandsregister op te laden in het Geografisch themabestand Vlaamse
voorkooprechten.
Artikel 3: - Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Interlokale vereniging (p.a. Moeie 16a, 9900 Eeklo).
72. MACHTIGING VLAAMS LOKET WONINGKWALITEIT
Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen geeft machtiging tot het gebruik van VLOK aan xxx, yyy en zzz (Woonwijzer
Meetjesland).
Artikel 2: - Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan Woonwijzer Meetjesland.
73. GOEDKEUREN OVEREENKOMST MET VENECO INZAKE STEDENBOUWKUNDIGE DIENSTVERLENING
Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de in bijlage gevoegde overeenkomst voor
stedenbouwkundige dienstverlening, maar vraagt aan Veneco om maximaal te streven naar een gemiddelde van twee dagen
ondersteuning per week.
Artikel 2: - De gevraagde ondersteuning wordt geraamd op 68.400 euro. De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in
budget 2020 onder 6131999/060000.
Artikel 3: - De overeenkomst vangt aan op 10 februari 2020.
Artikel 4: - Een afschrift van dit besluit en overeenkomst wordt bezorgd aan Veneco.
Artikel 5: - Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de financieel directeur.
74. STRAK: PLANTVAK VOOR GROTE MARKT 34 VOOR AUTOLIFT
Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan Strak Bouw bvba, Staatsbaan 89 bus 001 te 9991 Maldegem
de toelating te verlenen het linkse plantvak ter hoogte van Grote Markt 34 aan te passen volgens het ingediend voorstel B, waarbij
de heraanplant zal gebeuren door de technische dienst en de kosten zullen doorgerekend worden aan de bouwheer Strak Bouw
bvba. De nodige voorzorgsmaatregelen moeten getroffen worden om schade aan ondergrondse leidingen te voorkomen. De
technische uitvoering van de aanpassing van het plantvak dient afgestemd te worden met de technische dienst.
Artikel 2: - De technische dienst krijgt de opdracht om in het project van de heraanplant van de Grote Markt de rechter boom ter
hoogte van de oversteekplaats Grote Markt 32 - 34 te verwijderen en in aangepaste heraanplant te voorzien voor beide
plantvakken.
75. ZEBRAPAD EN VOORBEHOUDEN PARKEERPLAATS VAN HET BUSJE AAN KINDEROPVANG “VILLA WAPIWI”
Artikel 1: - De technische dienst krijgt de opdracht om het zebrapad aan de oude kinderopvang Pinnemuts te verwijderen en een
nieuw zebrapad te schilderen dat aansluit op de ingang van de kinderopvang Villa Wapiwi.
Artikel 2: - Aan de mobiliteitsambtenaar wordt gevraagd een (aantal) andere mogelijke intekening(en) van de voorbehouden
parkeerplaatsen voor de voertuigen van het OCMW voor te stellen. Hierbij moet rekening gehouden worden met de afstand tussen
de ingang van de kinderopvang en de voorbehouden parkeerplaatsen, de veiligheid van de kinderen die zich van/naar de ingang

begeven ter hoogte van een heel drukke straat en de zichtbaarheid van het straatbeeld van de andere voertuigen die voor de
kinderopvang geparkeerd staan.
PUNT II
1.

OMGEVING

VO2019/1244 – SINT-LAURENSSCHOLEN SECUNDAIR ONDERWIJS ZELZATE – FUNCTIEWIJZIGING VAN WONING NAAR
KANTOOR EN MAGAZIJNRUIMTE – PATRONAGESTRAAT 9

Het college van burgemeester en schepenen beslist akkoord te gaan met de functiewijziging van woning naar bureau- en
magazijnruimte.
2.

O/2019/330 – REGULARISATIE VAN EEN VERANDA – MEZENLAAN 50.

De aanvraag ingediend door xxx, Mezenlaan 50, 9060 Zelzate inzake het regularisatie van een veranda, gelegen te Mezenlaan 50,
9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie A, 0322 X wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd.
De volgende voorwaarden worden opgelegd.
Er dienen aanpassingswerken te worden uitgevoerd, namelijk op de perceelsgrens dient een muur te worden opgetrokken met
overneembare materialen. Dit over de volledige hoogte van de veranda.
3.

O/2019/337 – BEOBANK NV – PLAATSEN VAN PUBLICITEIT – GROTE MARKT 17.

De aanvraag ingediend door BEOBANK NV/SA, Generaal Jacqueslaan 263G, 1050 Brusel.inzake het plaatsen van publiciteit, gelegen
te Grote Markt 17 bus 0001, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0646 E ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0646 D
wordt gunstig geadviseerd.
4.

O/2019/329 – PLAATSEN VAN EEN VERANDA/PERGOLA – AKKERSTRAAT 39

De aanvraag ingediend door xxx, Akkerstraat 39, 9060 Zelzate inzake het plaatsen van een veranda/pergola, gelegen te Akkerstraat
39, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0114 S wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd.
De volgende voorwaarden worden opgelegd.

5.

•

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;

O/2019/323 – ZONNEBLOEMSTRAAT 28.

De aanvraag ingediend door xxx en yyy, Noordstraat 96, 9961 Boekhoute inzake het bouwen van een woning, gelegen te
Zonnebloemstraat 28, 9060 zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0488 A, 0488 C en 0488 B wordt voorwaardelijk
gunstig geadviseerd.
De volgende voorwaarden worden opgelegd.

6.

•

De fundering mag niet voorbij de rooilijn komen, er dient op de rooilijn een bekisting te worden voorzien om schade aan de
nutsleidingen te voorkomen. Indien alsnog wordt vastgesteld dat er nutsleidingen op privaat domein liggen, dient men
contact op te nemen met Infrax (078/35 30 20) zodat de nodige vaststellingen en aanpassingen kunnen gebeuren.

•

Er dient een septische put voorzien te worden van minstens 2000l

O/2019/343 – ONTEIGINGSSTRAAT 41 – REGULARISATIE VAN EEN VRIJSTAAND BIJGEBOUW.

De aanvraag ingediend door xxx, Onteigeningsstraat 41, 9060 Zelzate.inzake het regularisatie van een vrijstaand bijgebouw, gelegen
te Onteigeningsstraat 41, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0291 K 3 wordt ongunstig geadviseerd.
7.

VO2019/1195 - STRAK – NIEUWBOUWPROJECT – HOEK OOSTKADE-MARKTSTRAAT.

Het college van burgemeester en schepenen beslist in navolging van het advies van de gecoro om principieel akkoord te gaan met
het voorstel van Strak om de voormalige brughuizen te slopen en een pand te realiseren met maximaal 6 bouwlagen op de hoek
Oostkade-Marktstraat. Het advies en de suggesties van de gecoro worden overgemaakt voor de verdere uitwerking van het project,
wat dan verder kan besproken worden met de omgevingsambtenaar.
PUNT III

KENNISGEVINGEN

1.

Voorlopige inschrijving

2.

Gemeentelijke administratieve sancties: xxx – sluikstorten – zonder gevolg (GAS/19/ZELZ/1600);

3.

Kennisgeving van een PV van getuigenverhoor in de zaak xxx – gemeente Zelzate, opgemaakt op de zitting van 23/01/2020.

4.

Brief d.d. 24 december 2019 van StatBel betreffende enquête naar de arbeidskrachten.

5.

Brief d.d. 6 januari 2020 van TraxGo betreffende Een slim camerasysteem tegen overtreders.

6.

Brief d.d. 10 januari 2020 van Creat betreffende confirmatie van de deelneming in TMVS dv.

7.

Brief d.d. 10 januari 2020 van Farys betreffende confirmatie van de deelneming in TMVW ov.

8.

Mail d.d. 13 januari 2020 van Agentschap Wegen en Verkeer betreffende opschorten van werken project Stoepestraat tot
na bekomen van de omgevingsvergunning.

9.

Brief d.d. 13 januari 2020 van FOD Economie betreffende kopie vervoersvergunningen springstoffen.

10.

Brief d.d. 14 januari 2020 van IDM betreffende gecoördineerde statuten – statutenwijziging Buitengewone Algemene
Vergadering 23 oktober 2019.

11.

Mail d.d. 15 januari 2020 van Agentschap Binnenlands Bestuur betreffende driejaarlijkse verkiezingen voor de gedeeltelijke
vernieuwing van de bestuursorganen van de erkende erediensten.

12.

Uitnodiging d.d. 18 januari 2020 van vzw Koninklijke Judoclub Zelzate betreffende jaarlijkse huldiging.

13.

Brief d.d. 21 januari 2020 van North Sea Port betreffende rapportage garantstelling.

14.

Brief d.d. 23 januari 2020 van Provincie Oost-Vlaanderen betreffende omgevingscontract en basistrekkingsrechten 2020.

15.

Brief d.d. 24 januari 2020 van Natuurpunt Meetjesland vzw betreffende duurzaam bomenbeleid in uw gemeente.

16.

Uitnodiging voor het Galaconcert van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen en Belle Perez ter ondersteuning van hun
sociale projecten in de provincie in Capitole Gent op 14 mei 2020.

Hierop wordt de vergadering gesloten.
In opdracht:
de algemeen directeur

de burgemeester-voorzitter

