
 

 
 

BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
SCHEPENEN 

  
Datum zitting 28 mei 2021 

Datum publicatie website: 5 juli 2021 

PUNT I   BESLISSINGEN  

1. COMMUNICATIE: ACTIE EERSTELIJNSZONE PRIK FOR LIFE 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen beslist om deel te nemen aan de actie Prik 
for life van Eerstelijnszone Meetjesland. 

Artikel 2: - Gezien het grote belang voor de volksgezondheid en de zeer kleine impact op de privacy 
van de betrokkenen geeft het college toestemming om de adresgegevens van de 18- tot 25- jarigen 

in de gemeente Zelzate door te geven aan Eerstelijnszone Meetjesland. 

Artikel 3: - Er worden 4 Zelzaatse kadobonnen van 25 euro ter beschikking gesteld voor de 
wedstrijd binnen de actie Prik for life. 

2. AANKOOP 10 LAPTOPS MET TOEBEHOREN 

Artikel 1: - Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan de raming voor 
de opdracht “Aankoop 10 laptops met randapparatuur”. De raming bedraagt € 12 555,13 excl. btw 

of € 15 191,71 incl. 21% btw; 

Artikel 2: - De opdracht voor het leveren van 10 laptops en toebehoren wordt op basis van het 
raamcontract via ICT-opdrachtencentrale stad Brugge gegund aan Realdolmen, Industriezone 

Zenneveld A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag € 

12 555,13 excl. btw of € 15 191,71 incl. 21% btw en dit zoals opgenomen in de prijsberekening 

hoger vermeld. 

Artikel 3: - De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte met 

kenmerk 617916, met het krediet ingeschreven in AR 2410000, BI 011901, Investeringsenveloppe IP 

6.2, Subproject 10 en zoals opgenomen in de prijsberekening hoger vermeld. 

Artikel 4: - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de intergemeentelijke ICT-medewerker 
en de financiële dienst. 

3. AANVRAAG BIJKOMENDE VERHARDING MARGUERITE OTTESTRAAT 3 

Enig artikel: - Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om de strook te 

verharden met grasdallen (waterdoorlatende materialen). De werken zullen door de gemeente 
uitgevoerd worden en aangerekende worden aan de bewoner. 

4. TECHNISCHE DIENST: PROJECT 2021/734 – MAAIEN VAN WEGBERMEN 2021 - PERCEEL 1 

(LOT 1 - TE MAAIEN DEEL VANAF 15 JUNI)  - GUNNING EN LASTVOORWAARDEN 

Artikel 1: - Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021/734 en de raming voor de 

opdracht “Maaien van wegbermen 2021”, opgesteld door de Technische Dienst. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 13.429,88 excl. 

btw of € 16.250,15 incl. 21% btw (€ 2.820,27 Btw medecontractant). 



Artikel 2: - Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking. 

Artikel 3: - Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 

19 mei 2021 voor perceel 1 (lot 1 - te maaien deel vanaf 15 juni), 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 de economisch meest voordelige bieder (op basis van 

de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde ALGEMENE ONDERNEMINGEN ALPLANT NV, 
Ciamberlanidreef 19, Bus 3 te 9120 Beveren-Waas, tegen het nagerekende offertebedrag van 

€ 2.855,05 excl. btw of € 3.454,61 incl. 21% btw (€ 599,56 Btw medecontractant). 

Artikel 6: - De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het 

bestek met nr. 2021/734. 

Artikel 7: - De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in beleidsdomein omgeving 
020000/6103510. 

5. TECHNISCHE DIENST: PROJECT 2021/734 – MAAIEN VAN WEGBERMEN 2021 - PERCEEL 

2(LOT 2- TE MAAIEN DEEL VANAF 15 SEPTEMBER)  - GUNNING EN LASTVOORWAARDEN 

Artikel 1: - Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021/734 en de raming voor de 

opdracht “Maaien van wegbermen 2021”, opgesteld door de Technische Dienst. De 

lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 

algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 13.429,88 excl. 
btw of € 16.250,15 incl. 21% btw (€ 2.820,27 Btw medecontractant). 

Artikel 2: - Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking. 

Artikel 3: - Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 
19 mei 2021 voor perceel 2(lot 2- te maaien deel vanaf 15 september), 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 ALGEMENE ONDERNEMINGEN ALPLANT NV, 
Ciamberlanidreef 19, Bus 3 te 9120 Beveren-Waas, tegen het nagerekende offertebedrag van 

€ 6.054,69 excl. btw of € 7.326,17 incl. 21% btw (€ 1.271,48 Btw medecontractant). 

Artikel 6: - De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het 
bestek met nr. 2021/734. 

Artikel 7: - De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in beleidsdomein omgeving 
020000/6103510. 

6. PRIVÉZWEMLESSEN VANAF 9 JUNI 2021 TERUG 1 OP 2 OMWILLE VAN HEROPSTART 
RECREATIEZWEMMEN NA CORONA 

Artikel 1: - Het is de intentie van het college van burgemeester en schepenen om tegen 

1 september 2021 - in samenspraak met de zwembadbeheerder en de redders van het zwembad 

Eurohal - een regeling voor het geven van privézwemlessen tijdens het publiek zwemmen uit te 
werken waarbij duidelijke afspraken zullen worden gemaakt. Het structureren van de zwemlessen 

zal in functie van het bezoekerscomfort en het lescomfort worden uitgewerkt teneinde ervoor te 
zorgen dat zowel de redders als de privélesgevers in optimale omstandigheden kunnen werken. 



Artikel 2: - In afwachting van de nieuwe regeling beslist het college van burgemeester en 
schepenen om vanaf 9 juni 2021 terug naar de situatie van vóór de coronapandemie te gaan. Dit 
betekent dat een private zwemles maximaal aan 2 personen tegelijk mag gegeven worden. Vanaf 9 

juni a.s. is recreatief zwemmen immers weer toegelaten en is deze beperking van 1 op 2 

noodzakelijk om de veiligheid en het comfort van alle bezoekers van het zwembad te garanderen.  

Artikel 3: - Op deze regel wordt voorlopig tot 1 september 2021 een uitzondering gemaakt voor 
1 lestijd van 45 minuten op zondag en woensdag ten behoeve van het zwemgroepje.  

Artikel 4: - Het college van burgemeester en schepenen benadrukt dat het reglement van 

inwendige orde van het zwembad ‘Eurohal’ ten alle tijden dient te worden nageleefd en dat 
privézwemlessen onder het volledige toezicht en de aansprakelijkheid van de zwemlesgever 

gegeven moeten worden. 

Artikel 5: - XXX worden op de hoogte gebracht van deze beslissing. 

Artikel 6: - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de beheerder van het sportcomplex 
Eurohal. 

PUNT II OMGEVING 

Aanvrager en/of 
exploitant 

Nitra, Kleine Katsweg 13, 9990 Maldegem 

Voorwerp: bouwen en exploiteren van een servicepunt voor vrachtwagens en 

bijhorigheden 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen 

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of 
activiteiten 

Ligging: Polderstraat 90, 9060 Zelzate, ZELZATE 2 AFD, sectie B, ZELZATE 2 

AFD, sectie B, ZELZATE 2 AFD, sectie B, ZELZATE 2 AFD, sectie B, 
ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0508 A,0430 W  3,0509 D,0417 B,0510 N  2, 

Dossiernummer 

Omgevingsloket: 

OMV_2021017330 

Gemeentelijk dossiernummer O/2021/541 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/Cevi/OMV/APP/#/OVProject/557 

De aanvraag ingediend door NITRA, Kleine Katsweg 13, 9990 Maldegem inzake het bouwen en 
exploiteren van een servicepunt voor vrachtwagens en bijhorigheden, gelegen te Polderstraat 90, 

9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0508 A ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0430 

W  3 ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0509 D ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0417 B ZELZATE 2 AFD, sectie B, 0510 
N  2 wordt ongunstig geadviseerd. 
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Christine Coone        Brent Meuleman 
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