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PUNT I     BESLISSINGEN  

1. ONDERSTEUNING VERKEERSVEILIGE SCHOOLOMGEVING – FINANCIERING UITRUSTING GEMACHTIGD OPZICHTERS - 
AANVRAAG VRIJE BASISSCHOOL SINT-LAURENS ZELZATE-WEST 

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan de raming voor de opdracht “ondersteuning 
basisscholen bij aankoop uitrusting gemachtigd opzichters”. De raming bedraagt € 1.200,00 voor de ondersteuning van de 
zes kleuter- en basisscholen (locaties) gevestigd in Zelzate en € 250,00 per school.  

De school die in aanmerking wil komen voor de eenmalige ondersteuning ten bedrage van € 250,00 dient een recente reeds 
betaalde factuur in die de aankoop bewijst van de uitrusting gemachtigd opzichters voor een bedrag van minimaal € 250,00. 
De factuur mag maximaal één jaar oud zijn. Het rekeningnummer waarop de gemeentelijke ondersteuning overgemaakt 
moet worden wordt aan de financiële dienst meegedeeld. 

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in AR: 6150001 BI: 011999. 

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financiële dienst. De zes scholen worden op de hoogte gebracht over deze 
beslissing en de te nemen stappen om de ondersteuning aan te vragen. 

2. UITBREIDING GELUIDSINSTALLATIE GEMEENTERAADZAAL: AANKOOP EXTRA MICROFOONS MET TOEBEHOREN, 
LAADKOFFER EN TRANSPORTKOFFER  

Goedkeuring wordt verleend aan afroep 3 – aankoop extra microfoons met toebehoren, laadkoffer en transportkoffer – bij 
Whitemilk bvba, Nieuwe Pontstraat 19 te 9600 Ronse voor de opdracht “Vernieuwen geluidsinstallatie gemeenteraadzaal” 
via de opdrachtencentrale van de stad Brugge voor een bedrag van € 13.546 excl. btw of € 16.390,66 incl. 21% btw waardoor 
de leveringen een bedrag bereiken van € 40.508,05 excl. btw of € 49.014,74 incl. 21% btw. 

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in budget 2021 binnen enveloppe IP6.1 subproject 4 AR 2400000 BI 
011999. 

3. DIENST BEVOLKING - AMBTELIJKE SCHRAPPINGEN 

Worden ambtshalve uit het vreemdelingeregister geschrapt: 

− XXX vroeger ingeschreven op het adres Karel Waegenaerstaat 6 te Zelzate, 

− XXX vroeger ingeschreven op het adres Kanaalstraat 23 te Zelzate,  

− XXX vroeger ingeschreven op het adres Koningin Astridlaan 38/0101 te Zelzate,  

− XXX vroeger ingeschreven op het adres Suikerkaai 81 te Zelzate; 

− XXX vroeger ingeschreven op het adres Grote Markt 30/0102 te Zelzate. 

4. AANVRAAG VERLENING PROJECT ‘GEZOND WONEN IN DE DEBBAUTSHOEK’ VAN GEMEENTE ZELZATE 

Akkoord te gaan met het voorliggend voorstel Aanvraag verlening project ‘gezond wonen in de Debbautshoek’ van gemeente 
Zelzate voor de duur van 6 maanden (tot 31/03/2022) en een begrote loonkost (obv projectvoorstel) van 14.178 € (voor 3 
maanden). 

5. ONDERSCHRIJVEN EN GOEDKEUREN VAN DE PRINCIPES EN SAMENWERKING BETREFFENDE HET VACCINATIEBELEID 
MEETJESLAND  

geeft goedkeuring en onderschrijft de nota vaccinatiebeleid Meetjesland, waarin de principes werden bepaald om de 
snelheid van vaccinatie in alle vaccinatiecentra van het Meetjesland op een gelijkmatige manier op te schuiven. 

6. GOEDKEUREN EVENEMENT “WINTERWANDELING FC DE KATTE” 27 FEBRUARI 2021 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het evenement “Winterwandeling FC De Katte”, 
georganiseerd door Feestcomité De Katte op 27 februari 2021 te 9060 Zelzate, mits het naleven van het advies van de 
coronamanager: 

- op voorhand inschrijven,  
- geen bijeenkomst van 54 mensen,  
- starten/toekomen gespreid op verschillende tijdstippen (met tijdschema werken, bubbels / huidige 

coronamaatregelen),   
- geen grote groepen laten samenkomen,  
- geen drank laten serveren, geen glazen/bekers,  
- niets ter plaatse consumeren,  



- geen fysiek eindpunt creëren,  
- in begin wel op vooraf gemaakt pakketje meegeven met koud drankje/iets koud  om te eten,  
- coronaverantwoordelijke aanwezig ikv ophaalpuntje,  
- route doen om zwerfvuil op te halen 

De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht.  

7. VASTSTELLEN EN UITVOERBAAR VERKLARING KOHIER CONTANTE BELASTING OP HET GEBRUIK VAN HET OPENBAAR 
DOMEIN NAAR AANLEIDING VAN MARKTEN / KERMISSEN / ROMMELMARKTEN / …  AANSLAGJAAR 2020 

Het volgende kohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard: 

− Contante belasting op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van markten/kermissen/rommelmarkten/… 
aanslagjaar 2020 – voor een bedrag van   17.253,55 euro en 60 artikels. 

8. BETALINGSBEVELEN 

Het college van burgemeester en schepenen hecht haar goedkeuring aan volgend betalingsbevel: 

Lijst nr. 2021/36, 2021/37 en 2021/38 

9. JEUGD – BUITENSPEELDAG 21 APRIL 2021 – (LIGHT VERSIE CORONAPROOF) 

Dit punt werd uitgesteld. 

10. ECONOMIE - DATA VAN AFWIJKINGEN OP DE WEKELIJKSE RUSTDAG VOOR 2021 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de afwijkingen op de zondagssluiting voor het jaar 2021, en 
dit voor het gehele grondgebied van de gemeente. 

WINTERSOLDEN van vrijdag 1 januari tot en met zondag 3 januari 2021 

VALENTIJN  

(ZOND 14/2) 

van vrijdag 7 tot en met vrijdag 14 februari 2021 

PASEN  

(ZOND 4/4) 

van maandag 29 maart tot en met zondag 4 april 2021 

van maandag 5 april tot en met zondag 11 april 2021 

MOEDERDAG (ZOND 9/5) van maandag 3 mei tot en met zondag 9 mei 2021 

PINKSTEREN 

(ZOND 23/5) 

van maandag 17 mei tot en met zondag 23 mei 2021 

DEKENIJ/BRADERIE van woensdag 16 juni tot en met dinsdag 22 juni 2021 

ZOMERSOLDEN van maandag 28 juni tot en met zondag 4 juli 2021 

O.L.VR. HEMELVAART  

(ZOND 15/8) 

van maandag 9 augustus tot en met zondag 15 augustus 2021 

NATIONALE KOOPZONDAG (ZOND 
3/10)  

van maandag 27 september tot en met zondag 3 oktober 2021 

SINTERKLAAS, KERST, NIEUWJAAR van maandag 29 november tot en met zondag 5 december 2021 

van maandag 6 tot en met zondag 12 december 2021 

van maandag 13 tot en met zondag 19 december 2021 

van maandag 20 tot en met zondag 26 december 2021 

11. MILIEU – BEHAAG JE TUIN 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om mee te werken met het project Behaag je Tuin: 

o Het afhaalpunt wordt op de technische dienst georganiseerd. 

o De duurzaamheidsambtenaar wordt als contactpersoon voor de actie aangeduid 

o De werkgroep biodiversiteit wordt als contactpersoon aangeduid om de bomen en pakketten te overhandigen 
aan de bestellers tijdens het verdeelmoment 

De actie wordt eerst intern geëvalueerd vooraleer ingetekend wordt voor de komende jaren. 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt om mogelijke samenwerking met 2 partners uit Zelzate te onderzoeken: 

o Jan Willems, Leegstraat 146 C, 9060 Zelzate 

o Greentraders, (Bomen De Martelaer), Veldeken 44a bus 2, 9240 Zele 

Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan Lut De Jaeger, voorzitter van Regionaal Landschap vzw, op volgend adres: 
Oostveldstraat 91, bus 4, 9900 Eeklo. 

12. MILIEU – VRAAG VAN BOND BETER LEEFMILIEU TOT ONDERTEKENEN VAN HET PLEIDOOI VOOR AMBITIEUS 
VLAAMS WARMTEBELEID 

Dit punt werd uitgesteld. 

13. MILIEU - AANVRAAG TOELAGE ASBESTPLATENZAK 

Het college van burgemeester en schepenen beslist 15 euro per aanvrager uit te betalen onder artikelnummer 
6491000/034900 van 2021. 



Aan de financiële dienst wordt de opdracht gegeven om tot uitbetaling over te gaan. 

14. MOB - VERKEERSVEILIGHEID - AANPAK SCHOOLROUTES - BEVRAGING PRIORITEITEN 

Het college van burgemeester en schepenen bevestigt de aangebrachte knelpunten langs gewestwegen. 

De mobiliteitsambtenaar krijgt opdracht om deze knelpunten door te geven via het webformulier van het Kabinet van de 
Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken. 

15. MOB - DENDERDREVE PROEFOPSTELLINGEN WEGVERSMALLINGEN 

Het college van burgemeester en schepenen beslist tot het inrichten van zes proefopstellingen van wegversmalling ter 
hoogte van Denderdreve aan huisnummers (komende van De Katte): 

- links 144a en rechts 85; 
- links 120 en rechts 57a; 
- rechts en links tussen 92 en 94; 
- rechts 31 en links 60; 
- links 26a en rechts 9a; 
- rechts xx en links 10. 

De locaties worden ter plaatse afgestemd op de aanwezige uitritten, garagepoorten en dergelijke. 

De tussenafstand tussen beide blokstructuren wordt tijdens de proefperiode gefinetuned zodat een goed evenwicht wordt 
gevonden tussen de snelheidsremming en de passagemogelijkheid voor groot vervoer. 

De proefopstelling van wegversmalling houdt in dat: 

- de weg twéézijdig wordt versmald door het schuin-geschrankt 
plaatsen van kunststof rijbaangeleiders op één lijn, afwisselend 
rode – witte kleur, verzwaard met vloeistof; 

- de rijweg wordt versmald tot een totale vrije rijbreedte van 3,5 
meter (loodrecht gemeten); 

- de fietsers hun route kunnen vervolgen langs de rechter zijde van 
de versmalling via een ruimte van minstens 1 meter breed; 

- op beide uiterste hoeken langs de zijde van de rijweg passende 
verkeersborden D1 met onderbord M3 “uitgezonderd 
fietsers/bromfietsers” worden geplaatst; 

- voor beide rijrichtingen aan de versmalling de passende borden 
B19/B21 worden geplaatst; 

- voor beide rijrichtingen 150 meter voor de versmalling de 
passende verkeersborden A7 worden geplaatst. 

 

 

Schets: 

 

De proefopstellingen worden gedurende een periode van vier maanden geplaatst, startende op 08 maart 2021 en eindigend 
op 08 juli 2021. 

De gemeentelijke technische dienst krijgt opdracht om deze proefopstellingen te realiseren. 

Gezien de tijdelijke opstelling van de elementen worden de wegversmallingen op regelmatige basis nagezien op de correcte 
plaatsing. 

Na de proefperiode zal een algemene evaluatie georganiseerd worden via een digitale hoorzitting, waarop de buurt ook zal 
worden uitgenodigd. 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan: 

- de lokale politie;  

- de dienst communicatie; 

- en aan de gemeentelijke technische dienst. 

16. MOB - GROTE MARKT EETHUIS ‘BRUUDJESKOT’ - TOEGANG 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om op de parkeerhaven van de Grote Markt de ruimte voor de toegang 
van het eethuis ‘Bruudjeskot’ en de restruimte naar het begin van de parkeerinham niet meer beschikbaar te maken voor 
parkerende voertuigen. Dit zal duidelijk worden gemaakt door het aanbrengen van een wit gearceerde kader op de 
betrokken ruimte. 

De gemeentelijke technische dienst krijgt opdracht om deze markeringen aan te brengen. 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan: 



- de lokale politie; 

- de gemeentelijke technische dienst. 

17. GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL ‘DE KREKEL’ – GOEDKEURING SAMENSTELLING SCHOOLRAAD 2021-2025 - 
PRINCIPEBESLISSING 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de hernieuwing van de schoolraad van de 
gemeentelijke basisschool De Krekel voor de periode 2021-2025. 

Zijn van rechtswege verkozen: 

- Geleding ouders:  

• XXX 

• XXX  

• XXX 

- Geleding personeel: 

• XXX 

• XXX 

- Geleding lokale gemeenschap: 

• XXX 

• XXX 

De hernieuwing van de schoolraad wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. 

18. ONDERWIJS – TIJDELIJKE AANSTELLING XXX  

XXX, wordt met ingang van 18 januari 2021 tijdelijk aangesteld (9/24) tot kleuteronderwijzeres aan de gemeentelijke 
basisschool “De Krekel”, in vervanging van XXX, afwezig wegens ziekte. 

Zij zal voor haar diensten worden bezoldigd zoals wettelijk voorzien. 

19. STAGIAIR FINANCIËLE DIENST - STAGE AANVRAAG VAN STEDELIJK MIDDELBAAR ONDERWIJS HET SPECTRUM 

Het college van burgemeester en schepenen gaat in op de vraag van XXX, Stagebegeleider 6O en 7ITG aan stedelijk 
middelbaar onderwijs Het Spectrum, Martelaarslaan 13, 9000 Gent, om een stageplaats bij de financiële dienst te voorzien 
voor XXX, laatstejaars student richting kantoor tijdens de periode van 8 maart 2021 tot en met 2 april 2021 van 8.30 uur – 
16.30 uur (= 4 weken van 35u/week) onder begeleiding van de heer David Smet, financieel directeur. 

STAGE KAN STARTEN INDIEN CORONAMAATREGELEN VERSOEPELEN -> LOPENDE STAGES OP GEMEENTEHUIS, SPORTDIENST, 
SAC ZIJN OOK ON HOLD GEPLAATST  + ADMINSTRATIEF PERSONEEL DIENT ZO VEEL MOGELIJK THUIS TE WERKEN 

20. PERSONEEL - KENNISNAME WIJZIGING FUNCTIE-INHOUD STAFMEDEWERKER EN OVERPLAATSING NAAR DE 
BIBLIOTHEEK  

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de wijziging van de functie-inhoud van XXXen overplaatsing 
naar de bibliotheek waar zij vanaf 1 maart 2021 XXX, bibliothecaris (Vrije tijd/Bibliotheek), halftijds (19/38) zal ondersteunen 
en halftijds (19/38) onbetaald verlof als recht opneemt. 

21. PERSONEEL BIBLIOTHEEK – UITBREIDING PRESTATIEBREUK PERSONEELSLEDEN N.A.V. ONTSLAG HALTFTIJDS 
ASSISTENT DIENSTLEIDER   

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de uitbreiding van de prestatiebreuk van de volgende 
personeelsleden van de bibliotheek met ingang van 1 april 2021: 

➢ XXX, deeltijds (28/38) administratief medewerker bibliotheek niveau C1-C3 voor onbepaalde duur, breidt haar uren uit 
van 28u/week naar 34u/week (+6u/week) voor onbepaalde duur. Dit wordt vastgelegd in een bijlage aan de 
arbeidsovereenkomst. 

➢ XXX, deeltijds (23/38) assistent dienstleider bibliotheek. niveau B1-B3 voor onbepaalde duur, breidt haar uren uit van 
23u/week naar 32u/week (+9u/week) voor onbepaalde duur. Dit wordt vastgelegd in een bijlage aan de 
arbeidsovereenkomst. 

➢ XXX, halftijds (19/38) statutair bibliotheek assistent niveau C1-C3 breidt haar statutaire uren uit door de toevoeging van 
de uren van haar huidig deeltijds (4/38) contract als  bibliotheek assistent niveau D en door de toevoeging van 4u/week 
extra waardoor haar statutaire aanstelling als bibliotheek assistent niveau C1-C3 wijzigt van 19u/week naar 27u/week. 

Betrokkenen zullen worden bezoldigd zoals voorzien in de rechtspositieregeling van het gemeente- en OCMW-personeel. 

 

22. SPORTDIENST – OVERZICHT SPORTMONITOREN SPORTKAMPEN 2021 

Het college gaat akkoord met de aanstelling van de sportmonitoren en lesgevers voor het geven van de sportkampen zoals 
opgesomd in het overzicht van de sportlesgevers en dat integraal deel uitmaakt van dit besluit. 

De vergoedingen worden toegerekend op beleidsitem 074099 artikelnummer 6206000, “bezoldigingen ander niet 
vastbenoemd personeel”. 

23. DATA KERMISSEN EN ROMMELMARKTEN 2021  



Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de voorgestelde data voor de kermissen en rommelmarkten 
in 2021 

 

Paaskermis Grote Markt Van vrijdag 2 april tot en met maandag 12 april 2021 

Kattekermis Wijk De Katte Van vrijdag 30 juli tot en met dinsdag 3 augustus 2021 

Augustuskermis Grote Markt Van vrijdag 6 augustus tot en met maandag 16 augustus 2021 

Wittouckkermis Wittouck Van vrijdag 20 augustus tot en met zondag 22 augustus 2021 

 

Rommelmarkten: 

Grote Markt Zondag 16 mei 2021 

Groenplein Vrijdag 14 mei 2021 

Grote Markt Zondag 13 juni 2021 

Grote Markt Zondag 11 juli 2021 

Grote Markt Zondag 12 september 2021 

24. PROJECT 2021/726 – AANKOOP VAN EEN TRILPLAAT - GUNNING EN LASTVOORWAARDEN 

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht “Aankoop van een trilplaat”. De raming bedraagt € 578,51 excl. btw of 
€ 700,00 incl. 21% btw. 

Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde). 

Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel, opgesteld door de technische dienst. 

Deze opdracht wordt gegund aan Marc Van Wiemeersch bvba, Eeksken 13 te 9940 Sleidinge, tegen het nagerekende 
offertebedrag van € 542,89 excl. btw of € 656,90 incl. 21% btw. 

De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in budget 
2021exploitatie (6103501 Benodigdheden voor aanleg en onderhoud van wegen/020000). 

25. VERVANGING VERWARMINGSKETEL REMEHA RENDAMAX 30 IN GEMEENTELIJKE KLEUTERSCHOOL ’T KREKELTJE 
WEGENS HOOGDRINGENDHEID. 

 

26. AANKOOP MAPPEN, BRIEFPAPIER EN ENVELOPPES NIEUWE HUISSTIJL 

Dit punt werd uitgesteld. 

PUNT II     OMGEVING 

1. 

Aanvrager: XXX 

Voorwerp en ligging: Taxi Dewaele 
Onteigeningsstraat 
2de afdeling sectie C 251/x/3 

Voorwerp en ligging: Psychologieparktijk  
Onteigeningsstraat 
2de afdeling sectie C 251/v/3 

Intern nummer A/vo2021/1484 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de aanvraag van Taxi Dewaele principieel te aanvaarden. Er mogen geen 
activiteiten plaatsvinden op openbaar domein, ook niet het afspuiten van voertuigen met een tuinslang gezien dit midden op 
de straat is. De voertuigen moeten in het gebouw geparkeerd worden. Het voorstel voor het creëren van bijkomende 
parkeerplaatsen in het woonerf wordt teruggekoppeld met brandweer en IDM. De aanvraag voor de psychologiepraktijk 
wordt eveneens principieel aanvaard, mits het voorzien van fietstelplaatsen op eigen terrein. 

 
PUNT III     KENNISGEVINGEN 

1. Nota omtrent de wijziging van het tarief inzake de ondersteuning bij omgevingsvergunningen door Woonwijzer 
Meetjesland. 

2. Verslag van 22 januari 2021 betreffende “Transitievisie Warmte”. 

3. Verslag en beknopt overzicht van de beslissing van de Raad van Bestuur van Veneco van 24 november 2020. 

4. Brief van de provincie Oost-Vlaanderen betreffende inbreuk op het GAS-reglement (sluikstort) door XXX zonder 
gevolg wegens minderjarig. 

5. Brief van de provincie Oost-Vlaanderen betreffende GAS-boete van 100 euro aan XXX wegens nachtlawaai. 

6. E-mail van advocatenkantoor Strada Legale betreffende de zaak GEMEENTE ZELZATE vs. XXX. - de raadsman van XXX 
sluit zich aan bij het verzoek om de zaak op te roepen op basis van artikel 1973 Gerechtelijk Wetboek. 



 


