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PUNT I     BESLISSINGEN  

1. FINANCIELE DIENST: 
a.Toelage ZRO 2019 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met vrijgave van de toelage van 4.050,00 euro aan ZRO. 
De financieel beheerder krijgt opdracht om na ontvangst van het activiteitenoverzicht 2018 over te gaan tot uitbetaling van 
de toelage van € 4.050,00; de uitgave wordt toegerekend op artikelnummer 6493000/073900 van het exploitatiebudget. 
 
b.vraag van PROVAG voor betaling bijdrage in de werkingskosten 
Het college van burgemeester en schepenen beslist bespreking van dit punt uit te stellen en vraagt aan de gemeentelijk 
vertegenwoordiger schepen Isabel Dellaert waar deze gelden gebruikt voor zullen worden gezien dit bedrag niet voorzien is 
in het budget. 
 

2. MILIEU 
a.inzameling folies op recyclagepark 
Het college van burgemeester en schepenen is akkoord om vanaf 1 januari 2020 geen folies meer in te zamelen op het 
recyclagepark. Burgers kunnen deze folies immers sinds 1 april 2019 in de PM+D-zak deponeren en voor KMO’s is er een 
korting voorzien op de Diftar-factuur. 
Er wordt gevraagd aan IDM om hieromtrent een informatiecampagne uit te werken. 
 
b.GOEDKEUREN IDeeMilieu 60 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het ontwerp van de 60e uitgave van IdeeMilieu goed. 
Deze beslissing wordt door de milieudienst meegedeeld aan IDM. 
 
c.aanvraag subsidiering afvalcontainers evenementen 

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

3. PERSONEELSDIENST 
a.Openstelling bij aanwerving van een voltijdse contractuele betrekking van informatieconsulent niveau B1-B3 voor 
onbepaalde duur en aanleg van een werfreserve voor de duur van twee jaar 
In toepassing van Titel II, hoofdstuk II en III en bijhorende bijlagen van de rechtspositieregeling wordt de voltijdse (38/38) 
contractuele betrekking van informatieconsulent (niveau B1-B3) voor onbepaalde duur open verklaard bij aanwerving. 
Deze vacature wordt intern, via de website van de gemeente/het OCMW, de gemeentelijke infopagina en de VDAB 
bekendgemaakt. 
Het selectieprogramma voor een functie op niveau C bestaat uit de volgende onderdelen: 
SELECTIEPROCEDURE  
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. 
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.  



Psychotechnisch gedeelte (niet geschikt – geschikt) 
Het toetsen van de algemene intelligentie, het leervermogen, de persoonlijkheid en indien het functieprofiel het vereist de 
leidinggevende capaciteiten. 
Beoordeling van de selectiegedeelten 
Schriftelijke, praktische 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 en latere wijzigingen. 
In toepassing van hoofdstuk III – Afdeling 3 – Artikel 23 en volgende van de rechtspositieregeling wordt na de 
selectieprocedure een wervingsreserve voor de duur van twee jaar aangelegd.  
De selectiecommissie wordt in een latere zitting van het college van burgemeester en schepenen samengesteld. 
Het assessment center zal in een latere zitting van het college van burgemeester en schepenen aangesteld worden.  
 
b. Verlenging tijdelijke contractuele aanstelling administratief medewerker algemeen secretariaat niveau B1-B3 – XX 
Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de verlenging van de tijdelijke voltijdse (38/38) contractuele 
aanstelling van XXX, voornoemd, als administratief medewerker algemeen secretariaat (niveau B1-B3) voor de periode met 
ingang van 18 oktober 2019 tot en met 31 december 2019. 
Betrokkene zal worden bezoldigd zoals voorzien in de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel. 
 
c. Beëindiging arbeidsovereenkomst tijdelijk voltijds redder niveau C1-C3 in onderlinge toestemming – XXX 
Het college van burgemeester en schepenen stemt in met het verzoek van XXX om zijn arbeidsovereenkomst als tijdelijk 
voltijds redder niveau C1-C3 te beëindigen in onderlinge toestemming zonder opzeggingstermijn op 13 september 2019. 
 

4. COMMUNICATIE:  
a.oproep tot deelname aan Dag Tegen Kanker op 17 oktober 2019  
Het college van burgemeester en schepenen wenst in te gaan op de oproep van Kom op tegen Kanker (optie 1) om een geel 
lintje te laten dragen op donderdag 17 oktober 2019 door het personeel van de gemeente en OCMW. De 
communicatieambtenaar dient ervoor te zorgen dat er voldoende lintjes zijn, en dat er via diverse kanalen (website, 
affiches) gecommuniceerd wordt. 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan het OCMW-bestuur via het vast bureau om een voorstel uit te 
werken voor de organisatie van een deugddoende activiteit (optie 2) op 17 oktober 2019  binnen het lokaal 
dienstencentrum.  
 
b.vraag van vzw Think Pink om deel te nemen aan de borstkankercampagne  
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om gedurende 3 jaar jaarlijks een sensibiliseringsactie te 
organiseren, o.a. met een oproep aan de inwoners om in te gaan op de uitnodiging van het bevolkingsonderzoek naar 
borstkanker. 
Het college van burgemeester en schepenen gaat in op het voorstel van vzw Think Pink om een lintjesverkoop te organiseren 
en aan de kopers te vragen de lintjes op de spelden in de maand oktober (borstkankermaand). 
 
c.vraag van Kolektiva voor aankoop agenda’s met steun aan Warmste Week 2019 
Het college van burgemeester en schepenen gaat niet in op het aanbod van uitgeverij Kolektiva om weekagenda’s aan te 
kopen en deze aan het personeel te schenken rond de jaarwisseling, waarbij er 50 eurocent per agenda naar de MS-Liga zou 
gaan in het kader van de Warmste Week. 
Het college van burgemeester en schepenen wenst dat er uitgeken wordt naar een andere manier om de Warmste Week te 
steunen. 
 

5. EVENEMENTEN 
a.Aanvraag – Opel Check & Go Tour 2019 - GOEDKEURING 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming dat het evenement ‘Opel Check & Go Tour’, georganiseerd 
door vereniging “New Balls Please BVBA” mag doorgaan op zaterdag 31 augustus 2019. 
De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht.  
 
b.tijdelijk politiereglement inzake ‘Opel Check & Go Tour 2019’ op 31 augustus 2019 
Een STILSTAAND- EN PARKEERVERBOD zal worden ingevoerd op zaterdag 31 augustus 2019 vanaf 07:00u tot en met 20:00u 
in: Parking Vredekaai (volledig). 
Deze maatregel zal kenbaar worden gemaakt door het verkeersbord E3 met onderbord vermeldende de periode 
“uitgezonderd Opel Check & Go Tour 2019”. 
De hoogtebeperking tot 3,60 meter / 3,20 meter (alnaargelang de toegangspoort) blijft van kracht middels de borden C29. 
De organisator ziet extra toe dat deze hoogtebeperking wordt gerespecteerd.  
Ten allen tijde dient de doorgang voor de hulpdiensten op de rijweg Vredekaai gevrijwaard te worden. De gebouwen, 
woningen en het bedrijf Rain Carbon langsheen het evenement dienen ogenblikkelijk bereikbaar te zijn. 



De wegafbakening en de verkeersborden moeten voldoen aan de wettelijke verplichtingen. 
Dit politiereglement zal worden bekendgemaakt op de wijze voorgeschreven door artikels 285 - 289 van het Decreet over 
het Lokaal Bestuur. 
 
b.Aanvraag – Open Monumentendag - GOEDKEURING 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming dat het evenement ‘Open Monumentendag’, georganiseerd 
door vereniging “Gemeentelijke Cultuurraad Zelzate” mag doorgaan op zondag 08 september 2019. 
De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht.  
 
c.Aanvraag Opendeurdag Brandweer - GOEDKEURING 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming dat het evenement ‘Opendeurdag Brandweer’, 
georganiseerd door de organisatie “Brandweer zone Centrum post Zelzate” mag doorgaan op zondag 08 september 2019. 
De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht.  
 
d.tijdelijk politiereglement inzake opendeurdag brandweerzone centrum op 08 september 2019 
Een STILSTAAN- EN PARKEERVERBOD zal worden ingevoerd op zondag 08 september 2019 vanaf 08:00u tot en met 20:00u 
in volgende straten: 
- Burgermeester Joseph Chalmetlaan vanaf de Verbroederingslaan tot aan de Burgemeester Camille Leynlaan langs beide 

zijden van de rijweg (parkings inbegrepen); 
- Burgemeester Camille Leynlaan vanaf de verbindingsweg naar de Kleine Landeigendomlaan tot aan de Burgemeester 

Joseph Chalmetlaan langs beide zijden van de rijweg (parkings inbegrepen). 
Deze maatregel zal kenbaar worden gemaakt door het plaatsen van verkeersborden E3 met onderbord vermeldende de 
periode. 
Een INRIJ- EN DOORRIJVERBOD in beide rijrichtingen zal worden ingevoerd op zondag 08 september 2019 vanaf 08:00u tot 
en met 20:00u in volgende straten: 
- Burgermeester Joseph Chalmetlaan vanaf de Verbroederingslaan tot aan de Burgemeester Camille Leynlaan; 
- Burgemeester Camille Leynlaan vanaf de verbindingsweg met de Kleine Landeigendomlaan tot aan de Burgemeester 

Joseph Chalmetlaan. 
Deze maatregel zal worden kenbaar gemaakt door het plaatsen van een wegafbakening met het verkeersbord C3 en 
werkende nachtflitslampen over de volledige breedte van de rijweg in: 
- Burgemeester Joseph Chalmetlaan ter hoogte van het kruispunt met de Verbroederingslaan en het kruispunt met de 

Burgemeester Camille Leynaan; 
- Burgemeester Camille Leynlaan ter hoogte van het kruispunt met de verbindingsweg naar de Kleine Landeigendomlaan  

en het kruispunt met de burgemeester Joseph Chalmetlaan. 
Deze maatregel zal worden VOORAANGEKONDIGD door het plaatsen van een wegafbakening met het verkeersbord C3 met 
onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”, het onderbord type V “evenement” en werkende nachtflitslampen over de 
halve breedte van de rijweg in: 
- Burgemeester Joseph Chalmetlaan ter hoogte van het rond punt Pierets-De Colvenaerplein; 
- Burgemeester Joseph Chalmetlaan ter hoogte van het rond punt Rijkswachtlaan; 
- Burgemeester Camille Leynlaan ter hoogte van het kruispunt met de Cesenaticolaan. 
Een WEGOMLEIDING zal worden voorzien voor het doorgaand verkeer: 
- in de Burgemeester Joseph Chalmetlaan komende van de omgeving Pierets-De Colvenaerplein: verder via 

Verbroederingslaan, Cesenaticolaan en Kleine Landeigendomlaan, en omgekeerd; 
- in de Burgemeester Camille Leynlaan: verder via de verbindingsweg naar de Kleine Landeigendomlaan en de Kleine 

Landeigendomlaan, en omgekeerd; 
- in de Burgemeester Joseph Chalmetlaan komende van de omgeving Rijkswachtlaan: verder via de Schepen Napoleon De 

Meyerstraat, Wachtebekestraat en Leegstraat, en omgekeerd; 
- in de Cesenaticolaan op de kruispunten Verbroederingslaan en Burgemeester Camille Leynlaan voor het verkeer 

komende van en naar de Burgemeester Joseph Chalmetlaan in beide rijrichtingen; 
- In de Burgemeester Joseph Chlmetlaan aan het rondpunt met het Pierets-De Colvenaerplein: verder via de Suikerkaai, 

Delfzijllaan, Cesenaticolaan en kleine Landeigendomlaan; 
- In de Burgemeester Joseph Chalmetlaan aan het rondpunt met de Rijkswachtlaan: verder via de Wachtebekestraat en de 

Leegstraat. 
Deze maatregel zal worden kenbaar gemaakt door het plaatsen van verkeersborden F41. 
Voor de bussen van OPENBARE VERVOERSMAATSCHAPPIJ DE LIJN zijn de routes via de Burgemeester Jospeh Chalmetlaan 
niet beschikbaar. 
Ten allen tijde dient de DOORGANG VOOR DE HULPDIENSTEN op de rijweg gevrijwaard te worden. De gebouwen en 
woningen langsheen het evenement dienen ogenblikkelijk bereikbaar te zijn. 
De wegafbakening en de verkeersborden moeten voldoen aan de wettelijke verplichtingen. 
Dit politiereglement zal worden bekendgemaakt op de wijze voorgeschreven door artikels 285 - 289 van het Decreet over 
het Lokaal Bestuur. 

 

6. MOBILITEIT 
a.aanvraag tot plaatsen mindervalidenparkeerplaats t.h.v. Europaprijslaan 10 - aanpassing aanvullend reglement op de 
politie over het wegverkeer 



Aan de woning t.h.v. Europaprijslaan 10 zal buiten de aangeduide onderbroken gele lijnen een mindervalidenparkeerplaats 
worden aangebracht. 
Het artikel 6.7.1. “voorbehouden parkeerplaatsen mindervaliden” van het aanvullend reglement op de politie over het 
wegverkeer wordt uitgebreid als volgt: 

6.7.1.99: Europaprijslaan 10(CBS 22/08/2019) 
Deze maatregel zal aangeduid worden door middel van de verkeersborden E9a met onderbord pictogram mindervaliden. 
Het college beslist, per delegatie, dit aanvullend reglement af te kondigen conform artikels 186 en 187 van het Decreet 
Lokaal Bestuur. 
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan  de Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid. 
 
b.bekrachtiging beslissing digitaal college 14 augustus 2019: 
tijdelijk politiereglement inzake wittouck-kermis op 23-24-25 augustus 2019 – aanpassing naar aanleiding van verzoek tot 
wijzigen periode van parkeerverbod 
Artikel 1 van het tijdelijk politiereglement inzake Wittouck-kermis op 23-24-25 augustus 2019 wordt als volgt aangepast:  
Een STILSTAAND- EN PARKEERVERBOD zal worden ingevoerd vanaf maandag 19 augustus 2019 om 08:00u tot dinsdag 
27 augustus 2019 om 09:00u in:  
- de Cesenaticolaan tussen Verbroederingslaan en verbindingsweg naar de Sierrelaan;  
- de Verbroederingslaan tussen Boerenstraat en Delfzijllaan. 
Deze maatregel zal kenbaar worden gemaakt door het verkeersbord E3 met onderbord vermeldende de periode. 
De wegafbakening en de verkeersborden moeten voldoen aan de wettelijke verplichtingen. 
Dit politiereglement zal worden bekendgemaakt op de wijze voorgeschreven door artikels 285 - 289 van het Decreet over 
het Lokaal Bestuur. 
Deze beslissing genomen door het college via mailprocedure op 25 juli 2019 wordt bekrachtigd door dit college zoals 
bepaald in artikel 3 uit het huishoudelijk reglement van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau. 
 

7. LOKALE ECONOMIE: TEA-ROOM “KWEBBEL”, GROENPLEIN 16A – PLAATSING VAN OPEN TERRAS – VERGUNNING 
Er wordt vergunning gegeven voor het plaatsen van een open terras ter hoogte van Groenplein 16a onder voorwaarde dat: 
- de politieverordening op de private ingebruikname van de openbare weg – uitvoeringsbesluit inzake terrassen wordt 

nageleefd; 
- meer specifiek is volgend politioneel advies van kracht voor dit specifiek terras : 

• het terras moet op eenvoudig verzoek van de bevoegde diensten verwijderd kunnen worden 
• er dient een doorgang van 1,5 meter gelaten te worden voor de voetgangers en rolstoelgebruikers 

- er een goedgekeurde omgevingsvergunning is. 
het college van burgemeester en schepenen wijst erop dat er voor dit open terras een belasting voor inname openbaar 
domein verschuldigd is, met name 9,5 Euro per m² voor het aanslagjaar 2019. 
 

8. TECHNISCHE DIENST 
a.Gratis ontlenen mobiel podium aan “gemeentebestuur Assenede” 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om het mobiele podium gratis ter beschikking te stellen van het 
gemeentebestuur Assenede, mits dit door hun diensten wordt afgehaald en teruggebracht, de motivatie om van het 
reglement uitzonderlijk af te wijken is om een ander bestuur ter wille te zijn. 
 
b.factuur onderhoudswerken aan de waterlopen gelegen binnen het stroomgebied van de Zwarte-Sluispolder – dienstjaar 
2018 – goedkeuring 
Goedkeuring wordt verleend aan de factuur van NV Van De Moere , Hellenpolder 1 te 9988 Watervliet voor een bedrag van 
€ 6.507,50 excl. btw of € 7.874,08 incl. 21% btw. 
Het college van burgemeester en schepenen wenst dat het verschil door de Zwarte-Sluispolder aan de gemeente Zelzate 
wordt teruggestort en geeft de opdracht aan de financiële dienst om deze vraag met vermelding van ons rekeningnummer 
aan de Zwarte Sluispolder te stellen. 
 

9. DIENST BEVOLKING: 
a.ambtelijke schrappingen - goedkeuring 

1. XXX  vroeger ingeschreven op het adres XXXX, is bij herhaaldelijk onderzoek door de politie niet meer aangetroffen 
op voormeld adres. 
De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt met zijn verslag d.d. 8 augustus 2019 voor om betrokkene ambtshalve 
te schrappen uit het bevolkingsregister. 
Beslissing: akkoord 

2. XXXXXX vroeger ingeschreven op het adres XXXXXXX, zijn bij herhaaldelijk onderzoek door de politie niet meer 
aangetroffen op voormeld adres. 
De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt met zijn verslag d.d. 12 augustus 2019 voor om betrokkenen 
ambtshalve te schrappen uit het bevolkingsregister. 
Beslissing: akkoord 



b.ambtelijke inschrijvingen – goedkeuring 
1° XXXXXX dient zich in regel te stellen met de bevolkingsdienst betreffende hun adreswijziging.  

De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt met zijn verslag d.d. 1 augustus 2019 voor om betrokken ambtshalve in te 
schrijven op het woonadres waar betrokkene werd aangetroffen nl. XXXXXXX. 
Beslissing: akkoord 
 

c.toekenning huisnummers Sparrenstraat – goedkeuring 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de toekenning van volgende huisnummers: 
- 29/0001 (gelijkvloers)     
- 29/0002 (gelijkvloers) 
- 29/0003 (gelijkvloers) 
- 29/0101 (eerste verdiep) 
- 29/0102 (eerste verdiep) 
- 29/0103 (eerste verdiep) 
- 29/0201 (tweede verdiep) 
- 29/0202 (tweede verdiep) 
- 29/0203 (tweede verdiep) 

 
- 31/0001 (gelijkvloers) 
- 31/0002 (gelijkvloers) 
- 31/0003 (gelijkvloers) 
- 31/0004 (gelijkvloers) 
- 31/0101 (eerste verdiep) 
- 31/0102 (eerste verdiep) 
- 31/0103 (eerste verdiep) 
- 31/0104 (eerste verdiep) 
- 31/0201 (tweede verdiep) 
- 31/0202 (tweede verdiep) 
- 31/0203 (tweede verdiep) 
- 31/0204 (tweede verdiep) 

 
- 33/0001 (gelijkvloers) 
- 33/0002 (gelijkvloers) 
- 33/0003 (gelijkvloers) 
- 33/0101 (eerste verdiep) 
- 33/0102 (eerste verdiep) 
- 33/0103 (eerste verdiep) 
- 33/0201 (tweede verdiep) 
- 33/0202 (tweede verdiep) 
- 33/0203 (tweede verdiep) 
 

d.toekenning huisnummers/index Kattenhoek – goedkeuring 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de toekenning van volgend huisnummers: 
- Onpare nummers: 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23 
- Pare nummers: 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50-52 

 

10. GOEDKEURING NOTULEN COLLEGE 8 AUGUSTUS 2019 
Het college van burgemeester en schepenen hecht haar goedkeuring aan de notulen van de beraadslagingen van het college 
d.d. 8 augustus 2019. 
 

11. PROJECT 2019/606 – ONDERHOUD PARK ZELZATE 2019 - GOEDKEURING VORDERINGSSTAAT 4 
Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 4 van J. Van Leugenhaege bvba, Haasdonksesteenweg 111 te 9100 Sint-
Niklaas voor de opdracht “Onderhoud park Zelzate 2019” voor een bedrag van € 4.550,00 excl. btw of € 5.505,50 incl. 21% 
btw (€ 955,50 Btw medecontractant), waardoor de werken een bedrag bereiken van € 12.400,00 excl. btw of € 15.004,00 
incl. 21% btw. 
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in budget 2019 beleidsdomein omgeving 068000/6139999. 
De factuur en de vorderingsstaat worden voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst. 
 

12. PROJECT 2016/467 – ONDERHOUD GROENZONES 2019 - VERLENGING 3 (PERCEEL 1 - GEMEENTE) - GOEDKEURING 
VORDERINGSSTAAT 1 

Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 1 van J. Van Leugenhaege bvba, Haasdonksesteenweg 111 te 9100 Sint-
Niklaas voor de opdracht “Onderhoud groenzones 2019 - Verlenging 3 (perceel 1 - gemeente)” voor een bedrag van 
€ 5.065,55 excl. btw of € 6.129,32 incl. 21% btw (€ 1.063,77 Btw medecontractant). 



De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het budget van 2019 beleidsdomein omgeving 068000/6139999. 
De factuur en de vorderingsstaat worden voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst. 
 

13. PROJECT 2016/467 – ONDERHOUD GROENZONES 2019 - VERLENGING 3 (PERCEEL 1 - GEMEENTE) - GOEDKEURING 
VORDERINGSSTAAT 2 

Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 2 van J. Van Leugenhaege bvba, Haasdonksesteenweg 111 te 9100 Sint-
Niklaas voor de opdracht “Onderhoud groenzones 2019 - Verlenging 3 (perceel 1 - gemeente)” voor een bedrag van 
€ 5.494,72 excl. btw of € 6.648,61 incl. 21% btw (€ 1.153,89 Btw medecontractant), waardoor de werken een bedrag 
bereiken van € 10.560,27 excl. btw of € 12.777,93 incl. 21% btw. 
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het budget van 2019 beleidsdomein omgeving 068000/6139999. 
De factuur en de vorderingsstaat worden voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst. 
 

14. PROJECT 2016/467 – ONDERHOUD GROENZONES 2019 - VERLENGING 3 (PERCEEL 1 - GEMEENTE) - GOEDKEURING 
VORDERINGSSTAAT 3 

Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 3 van J. Van Leugenhaege bvba, Haasdonksesteenweg 111 te 9100 Sint-
Niklaas voor de opdracht “Onderhoud groenzones 2019 - Verlenging 3 (perceel 1 - gemeente)” voor een bedrag van 
€ 6.564,16 excl. btw of € 7.942,63 incl. 21% btw (€ 1.378,47 Btw medecontractant), waardoor de werken een bedrag 
bereiken van € 17.124,43 excl. btw of € 20.720,56 incl. 21% btw. 
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het budget van 2019 beleidsdomein omgeving 068000/6139999. 
De factuur en de vorderingsstaat worden voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst. 
 
15. PROJECT 2016/467 – ONDERHOUD GROENZONES 2019 - VERLENGING 3 (PERCEEL 1 - GEMEENTE) - GOEDKEURING 

VORDERINGSSTAAT 4 
Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 4 van J. Van Leugenhaege bvba, Haasdonksesteenweg 111 te 9100 Sint-
Niklaas voor de opdracht “Onderhoud groenzones 2019 - Verlenging 3 (perceel 1 - gemeente)” voor een bedrag van 
€ 3.899,61 excl. btw of € 4.718,53 incl. 21% btw (€ 818,92 Btw medecontractant), waardoor de werken een bedrag bereiken 
van € 21.024,04 excl. btw of € 25.439,09 incl. 21% btw. 
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het budget van 2019 beleidsdomein omgeving 068000/6139999. 
De factuur en de vorderingsstaat worden voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst. 
 

16. PROJECT 2019/611 – UITBREIDING DIGITAAL TOEGANGSCONTROLESYSTEEM BUITENDEUREN GEMEENTEHUIS, 
BRUGHUIZEN EN TECHNISCHE DIENST - GOEDKEURING GUNNING 

Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor de opdracht “Uitbreiding digitaal toegangscontrolesysteem buitendeuren 
gemeentehuis, brughuizen en technische dienst”. De raming bedraagt € 6.611,57 excl. btw of € 8.000,00 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. 
De opdracht “Uitbreiding digitaal toegangscontrolesysteem buitendeuren gemeentehuis, brughuizen en technische dienst” 
wordt gegund aan Decabooter sleutels, Loodwitstraat 16 te 8500 Kortrijk, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 
€ 6.589,26 excl. btw of € 7.973,00 incl. 21% btw (€ 1.383,74 Btw medecontractant). 
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in budget 2018 Enveloppe 2 subproject 45, AR 2410000 BI 011999. 
De technische dienst krijgt de opdracht om het reeds aangekochte materiaal van de firma Kronos door te verkopen aan 
derden zodanig dat de reeds gemaakte onkosten zoveel mogelijk gerecupereerd kunnen worden. 
 

17. VERVANGEN C.V. KETELS GEMEENTEMAGAZIJN TECHNISCHE DIENST – AANPASSING GUNNINGSBEDRAG WEGENS 
ADMINISTRATIEVE MISSLAG 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om, op basis van het gegunde uitvoeringsbedrag van € 43.623,52 
euro voor hogervermelde werken, het gunningsbedrag aan te passen zodanig dat de BTW ten bedrage € 9.029,69 hierin 
wordt opgenomen en voor een bedrag van 52.653,20 euro incl. BTW te gunnen aan Infrax nv, Antwerpsesteenweg 260 te 
2660 Hoboken voor de vervanging van de c.v. ketels gemeentemagazijn technische dienst. Dit bedrag zal worden 
toegerekend aan BI 011999/AR 230000 investeringsenveloppe 2, subproject 31; 
De beslissing van het college in zitting van 25 oktober 2018 wordt hiermee opgeheven. 
 
18. STEDENBOUW: PROJECTVERGADERING OMBOUWEN R4 WEST EN OOST TOT PRIMAIRE WEGEN - ZONE GRENS 

NEDERLAND-O4BIS: ADVIES 
Het college van burgemeester en schepenen heeft geen opmerkingen naar aanleiding van de projectvergadering voor het 
ombouwen van de R4West en Oost tot primaire wegen- zone Nederland - O4bis. De gemeente is vertegenwoordigd in de 
diverse werkgroepen en IGBC naar aanleiding van de omvorming en heeft zijn eventuele opmerkingen gedurende het proces 
reeds kunnen overmaken waardoor het dossier gunstig geadviseerd wordt.  
De projectvergadering zal worden bijgewoond door Schepen Luc Van Waesberghe, gemandateerd namens het college,  
XXXXXX, mobiliteitsambtenaar en XXX, omgevingsambtenaar.  
Het advies wordt ook voorafgaandelijk overgemaakt aan XXXX van het departement Omgeving. 



19. TOEGEVOEGD PUNT: PERSONEELSDIENST: AANWERVING VAN EEN VOLTIJDS CONTRACTUEEL ADMINISTRATIEF 
BEDIENDE VOOR ONBEPAALDE DUUR – NIVEAU C1-C3: OPENVERKLARING  

In toepassing van Titel II, hoofdstuk II, III en bijlage VII van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel wordt de 
voltijdse (38/38) contractuele functie van administratief medewerker niveau C1-C3 voor onbepaalde duur bij de dienst 
burgerzaken open verklaard bij aanwerving. 
Deze vacature wordt intern, via de website van de gemeente/het OCMW, de gemeentelijke infopagina en de VDAB 
bekendgemaakt. 
Het selectieprogramma voor een functie op niveau C bestaat uit de volgende onderdelen: 
SELECTIEPROGRAMMA: 
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. 
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. 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. 
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 selectiecommissie zal in een latere zitting van het college van burgemeester en schepenen worden samengesteld. 
In toepassing van hoofdstuk III – Afdeling 3 – Artikel 23 en volgende van de rechtspositieregeling wordt na de 
selectieprocedure een wervingsreserve voor de duur van twee jaar aangelegd. 
 

PUNT II     OMGEVING 
1. 
Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend door 
XXXXX inzake het verbouwen van een ééngezinswoning en werkplaats, gelegen te XXX een Weigering af te leveren. 
 
2. 
Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend door 
XXX inzake het bouwen van twee woningen, gelegen te XXX een voorwaardelijke vergunning af te leveren. 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe verplicht is:  
1° het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de aanvatting van die 
handelingen, te melden via het omgevingsloket. 
2° volgende lasten en voorwaarden na te leven:  

• de strook voor de rooilijn dient kosteloos te worden afgestaan aan het gewest en niet aan de gemeente en dit 
conform het gemeenteraadsbesluit van 24 september 2018 inzake de zaak van de wegen.  

• de onbebouwde loten kunnen verkocht worden na het verkrijgen van een verkoopbaarheidsattest 
• Het advies van Agentschap Wegen en Verkeer AWV - dienst patrimonium - Oost-Vlaanderen - 

patrimonium.wegen.oostvlaanderen@mow.vlaanderen.be uitgebracht op 3 juni 2019 dient te worden nageleefd   
3° de openbare weg rein te houden in de nabijheid van de bouwwerken. 
4° alle aanpassingen aan het openbaar domein (verplaatsen verlichtingspalen, verplanten bomen, verplaatsen plantvakken, 
aanpassingen aan de boordstenen,…) die voortvloeien uit het verkrijgen van deze vergunning ter zijner laste te nemen. 
 
3. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat 

• De bouwlijn in lijn met de bestaande zijgevel ter hoogte van de hoek van Peperstraat en de Havenlaan en 
Peperstraat 2A, 2de afdeling sectie B 601/v dient gerealiseerd te worden over de volledige breedte van het perceel 

• Het project dient bij voorkeur aan te sluiten op twee niveaus ter hoogte van de Peperstraat 
• De fietsstelplaatsen mogen voorzien worden door ophanging onder de voorwaarden dat de afmetingen in 

overeenstemming zijn met de verordening op het voorzien van parkeerplaatsen en fietsstelplaatsen bij 
meergezinswoningen 

 
4. 



Het College van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vernietiging door de Raad voor Vergunningsbetwistingen 
van het besuit van de deputatie van 01/03/2019, waarbij vergunnning werd verleend door de bestendige deputatie van 
Oost-Vlaanderen. 
 
5. 
Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend door 
XXX inzake het wijziging verkaveling: uitbreiden bouwzone, gelegen te XXXXX  een vergunning af te leveren. 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe verplicht is:  
1° het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de aanvatting van die 
handelingen, te melden via het omgevingsloket. 
2° volgende lasten en voorwaarden na te leven: /// 
3° de openbare weg rein te houden in de nabijheid van de bouwwerken. 
4° alle aanpassingen aan het openbaar domein (verplaatsen verlichtingspalen, verplanten bomen, verplaatsen plantvakken, 
aanpassingen aan de boordstenen,…) die voortvloeien uit het verkrijgen van deze vergunning ter zijner laste te nemen. 
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of machtigingen, 
als die nodig zouden zijn. 
 
6. 
Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend door 
XXXXX inzake het dichtmetsen van het portaal afgewerkt met gevelsteen + plaatsen ramen, gelegen te XXXXXXXX een 
Vergunning af te leveren. 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe verplicht is:  
1° het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de aanvatting van die 
handelingen, te melden via het omgevingsloket. 
2° volgende lasten en voorwaarden na te leven:  

- De gevels dienen op een esthetisch verantwoorde manier te worden uitgevoerd. 
3° de openbare weg rein te houden in de nabijheid van de bouwwerken. 
4° alle aanpassingen aan het openbaar domein (verplaatsen verlichtingspalen, verplanten bomen, verplaatsen plantvakken, 
aanpassingen aan de boordstenen,…) die voortvloeien uit het verkrijgen van deze vergunning ter zijner laste te nemen. 
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of machtigingen, 
als die nodig zouden zijn. 
 
7. 
Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met voorgestelde terras uitwendig aan de achterzijde 
van de dakverdieping  
 
8. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat geen extra huisnummer kan worden toegekend gezien het 
huisvesting betreft in industriegebied, waarbij de huisvesting onlosmakelijk verbonden is aan het bedrijf en dus geen 
afzonderlijk huisnummer kan bekomen worden. 
 
PUNT III     BETALINGSBEVELEN 
Het college van burgemeester en schepenen hecht haar goedkeuring aan de volgende betalingsbevelen: 

lijst nrs. 2019/84, 2019/85, 2019/86, 2019/87 

PUNT IV     KENNISGEVINGEN 

1. Brief d.d. 2 augustus 2019 van LDR advocaten betreffende Nautisch centrum Zelzate / Suikerkaai. 

2. Brief d.d. 1 augustus 2019 van Securex betreffende contactpersoon Securex voor de gemeente inzake Medisch Toezicht. 

3. Brief d.d. 2 augustus 2019 van Inter-Regies betreffende Terugbetaling van uw E-aandeel in Inter-Regies. 

4. Brief d.d. 29 juli 2019 van Federale Overheidsdienst Financiën betreffende Gemeentefiscaliteit – voorschottensysteem 
van september 2019 tot april 2020. 

5. Brief d.d. 2 augustus 2019 van Kind en Gezin betreffende melding kinderopvanglocatie in uw gemeente. 

6. Brief d.d. 9 augustus 2019 van Zwarte Sluispolder betreffende Onderhoudswerken en bijkomende werken aan 
waterlopen gelegen in het stroomgebied van de Zwarte Sluispolder voor het dienstjaar 2019. 

7. Gemeentelijke Administratieve Sancties. 

8. Brief d.d. 13 augustus 2019 van Agentschap Binnenlands Bestuur betreffende Klacht tegen uitgevoerde maaibeurten. 

 
Hierop wordt de vergadering gesloten. 
 Dagtekening als boven, 
In opdracht: 
De algemeen directeur, De burgemeester-voorzitter, 
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