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PUNT I     BESLISSINGEN  
1. Agenda gemeenteraad d.d. 23 september 2019. 
AGENDA 
De gemeenteraad vangt aan met het halfuurtje van de burger.  
I. OPENBARE ZITTING 
1. Goedkeuren van de notulen van de openbare zitting van 24 juni 2019  
2. Jaarrekening 2018 GEMEENTE – rechtzetting schema’s 
3. Jaarrekening 2018 OCMW – rechtzetting schema’s. 
4. Budgetwijziging 2019/1 GEMEENTE – goedkeuring 
5. Budgetwijziging 2019/1 OCMW – goedkeuring  
6. Zefier - thesauriebewijzenprogramma - garantieverklaring door de gemeenten  
7. Intergemeentelijke Samenwerking Wonen  

a) Goedkeuring statuten interlokale vereniging ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid in Wachtebeke 
en Zelzate en goedkeuring subsidieaanvraag intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) Wachtebeke – Zelzate 
b) Aanduiden bestuurder in de interlokale vereniging ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid in 
Wachtebeke en Zelzate  

8. Aanduiden vervanger Steven De Vuyst als lid van Raad van Bestuur IDM  
9. Rangorde gemeenteraadsleden – aanpassing  
10. Wijzigen van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en OCMW-raad mbt de gemeenteraadscommissie. 
11. Overeenkomst met Reprobel m.b.t. reproducties op papier, fotokopieën en prints – vernieuwde overeenkomst voor 

gemeente-administratie  
12. Machtiging tot verkoop perceel Wachtebekestraat 2de afd. sectie C 0201/f/p0000 
13. Voorlopige vaststelling gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Eurohal  
14. Overeenkomst tussen gemeentebestuur Zelzate en TC Zelzate – aanpassing naar aanleiding van vraag tot plaatsen 

terrasoverkapping door TC Zelzate  
15. Zelzate Trekweg (Rene Vermandelstraat/Armand Seghersstraat) - overdracht wegenis  
16. Overdracht wegenis Groenstraat 105 (fam. Van de Wallestraat) – verkaveling cvba Wonen  
17. Formaliseren afspraken met AWV betreffende extra maaibeurten in overeenkomst met AWV 
18. Vernieuwen samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Zelzate en SOM vzw inzake de uitvoering van 

huishoudelijke energiescans bij kwetsbare gezinnen en het projectpromotorschap van sociale energie-efficiëntie 
door Woonwijzer  

19. Participatie hernieuwbare energiebronnen en omgevingsenergie  
20. Onderwijs – goedkeuring afsprakenboekje en schoolreglement GBS ‘De Krekel’ -  schooljaar 2019-2020 
21. Tentoonstellingen in de bibliotheek van Zelzate – goedkeuren tentoonstellingsreglement  
22. Overeenkomst Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek – goedkeuring 
23. Goedkeuring afsprakennota lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie 
24. Reglement verhuur gemeentelijke zalen en materialen – aanpassing 
Volgende punt wordt van de agenda gehaald: wijzigen van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en OCMW-
raad mbt de gemeenteraadscommissie. 
2. Aanduiden van een vervanger van Steven De Vuyst als lid van de raad van bestuur van IDM – principebeslissing. 
De bespreking van dit punt wordt uitgesteld.  
  



3. Milieu: 
a. ontwerp nieuw Vlaams uitvoeringsplan voor kunststoffen – vraag tot bezwaren of opmerkingen. 

De bespreking van dit punt wordt uitgesteld.  
b. rechtszaak tegen Huis Claeys ingevolge exploitatie van een inrichting zonder vergunning voor opslag 

gasflessen. 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het feit dat de zaak lastens Huis Claeys BVBA inzake 
Exploitatie van een inrichting zonder vergunning zal voorkomen op de terechtzitting van de rechtbank van eerste aanleg 
Oost-Vlaanderen, afdeling Gent G30Dl zittingszaal 3.4 op 15 oktober 2019 te 09u00 (gerechtsgebouw Opgeëistenlaan 401 A, 
9000 Gent. 
Het college van burgemeester en schepenen wenst geen advocaat te raadplegen.  
Het college van burgemeester en schepenen wenst inzage of kopiename van dossier. 
Het college van burgemeester en schepenen wenst zich geen burgerlijke partij te stellen en kan aldus geen 
schadevergoeding eisen noch invloed hebben op de eventuele strafuitvoering.  
Het parket van de procureur des Konings wordt op de hoogte gebracht van deze beslissing. 
4. Cultuur:  

a. vraag tot gebruik van 2 Reuzen tijdens Girnaertstoet in Bassevelde.  
Het college van burgemeester en schepenen beslist om niet op de vraag tot het gebruik van de reuzen op de Gîrnaertstoet 
van 22 september 2019 in te gaan.  
De cultuurbeleidscoördinator krijgt de opdracht om aan de carnavalsvereniging te vragen of zij bereid zijn tot het oprichten 
van een bescherm/beheercomité. 

b. gemeenschappelijke basisinfrastructuur digitale bibliotheek – principebeslissing inzake goedkeuren 
overeenkomst met vzw Cultuurconnect.  

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de ondertekening van de overeenkomst 
basisinfrastructuur digitale bibliotheek voor openbare bibliotheek Zelzate van Cultuurconnect vzw, Priemstraat 51, 1000 
Brussel. 
De overeenkomst basisinfrastructuur digitale bibliotheek voor openbare bibliotheek Zelzate zal worden voorgelegd ter 
goedkeuring op de gemeenteraad van maandag 23 september 2019. 
5. Technische dienst: aanvraag tot het niet betalen van annuleringsvergoeding Klooster wegens ziekte.       
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om de annuleringskost niet aan te rekenen wegens medische 
redenen. De zaalreservering op 21 november 2019 wordt kosteloos geanulleerd.      
6. Financiële dienst:  

a. vaststelling en uitvoerbaar verklaring kohier gemeentebelasting op nachtwinkels aanslagjaar 2019 
Het volgende kohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard: belasting op nachtwinkels aanslagjaar 2019 – 
voor een bedrag van 4.878,60 euro en 3 artikels. 

b. oninbaar verklaren diverse belastingen aanslagjaren 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019: 
De volgende staten van oninbare posten worden oninbaar verklaard: 
− Algemene gemeentebelasting op bedrijven – aanslagjaar 2016-5 voor een totaalbedrag van 151,00 euro en 

omvattende 1 artikel (staat d.d. 27 augustus 2019); 
− Algemene gemeentebelasting op bedrijven – aanslagjaar 2017-4 voor een totaalbedrag van 154,00 euro en 

omvattende 1 artikel (staat d.d. 27 augustus 2019); 
− Algemene gemeentebelasting op bedrijven – aanslagjaar 2018-2 voor een totaalbedrag van 936,00 euro en 

omvattende 8 artikels (staat d.d. 27 augustus 2019); 
− Algemene gemeentebelasting op bedrijven – aanslagjaar 2019 voor een totaalbedrag van 1.765,86 euro en 

omvattende 9 artikels (staat d.d. 27 augustus 2019); 
− Algemene gemeentebelasting op het vervoer van personen met een politievoertuig (bestuurlijke 

aanhouding) – aanslagjaar 2018 voor een totaalbedrag van 108,60 euro en omvattende 1 artikel (staat d.d. 
27 augustus 2019); 

− Algemene gemeentebelasting leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden - 
aanslagjaar 2016+2017 voor een totaalbedrag van 3.088,00 euro en omvattende 2 artikels (staat d.d. 27 
augustus 2019); 

− Algemene gemeentebelasting leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden - 
aanslagjaar 2018-2 voor een totaalbedrag van 3.166,00 euro en omvattende 2 artikels (staat d.d. 27 
augustus 2019); 

− Algemene gemeentebelasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen – aanslagjaar 2018 en 
omvattende 1 artikel (staat d.d. 27 augustus 2019); 

− Algemene gemeentebelasting op ontbrekende parkeerplaatsen en fietsstelplaatsen bij 
meergezinswoningen en kamerwoningen – aanslagjaar 2017 voor een totaalbedrag van 32.325,36 euro en 
omvattende 1 artikel; 



− Algemene gemeentebelasting op drankinrichtingen en dansgelegenheden die wensen open te blijven na 
het gemeentelijk sluitingsuur(=1u00) – aanslagjaar 2019-1 voor een totaalbedrag van 62,10 euro en 
omvattende 1 artikel (staat d.d. 27/08/2019); 

− Diftarbelasting – aanslagjaar 2013 deel 1-12 voor een totaalbedrag van 53,74 euro en omvattende 1 artikel 
(staat d.d. 27 augustus 2019); 

− Diftarbelasting – aanslagjaar 2013 deel 2-11 voor een totaalbedrag van 26,86 euro en omvattende 1 artikel 
(staat d.d. 27 augustus 2019); 

− Diftarbelasting – aanslagjaar 2014 deel 1-11 voor een totaalbedrag van 76,80 euro en omvattende 1 artikel 
(staat d.d. 27 augustus 2019); 

− Diftarbelasting – aanslagjaar 2014 deel 2-12 voor een totaalbedrag van 15,92 euro en omvattende 1 artikel 
(staat d.d. 27 augustus 2019); 

− Diftarbelasting – aanslagjaar 2015 deel 1-11 voor een totaalbedrag van 75,77 euro en omvattende 2 
artikels (staat d.d. 27 augustus 2019); 

− Diftarbelasting – aanslagjaar 2015 deel 2-8 voor een totaalbedrag van 202,20 euro en omvattende 2 
artikels (staat d.d. 27 augustus 2019); 

− Diftarbelasting – aanslagjaar 2016 deel 1-9 voor een totaalbedrag van 186,30 euro en omvattende 3 
artikels (staat d.d. 27 augustus 2019); 

− Diftarbelasting – aanslagjaar 2016 deel 2-7 voor een totaalbedrag van 74,44 euro en omvattende 2 artikels 
(staat d.d. 27 augustus 2019); 

− Diftarbelasting – aanslagjaar 2017 deel 1-7 voor een totaalbedrag van 227,90 euro en omvattende 4 
artikels (staat d.d. 27 augustus 2019); 

− Diftarbelasting – aanslagjaar 2017 deel 2-4 voor een totaalbedrag van 476,79 euro en omvattende 11 
artikels (staat d.d. 26 augustus 2019); 

− Diftarbelasting – aanslagjaar 2018 deel 1-3 voor een totaalbedrag van 1.145,11 euro en omvattende 18 
artikels (staat d.d. 26 augustus 2019); 

− Diftarbelasting – aanslagjaar 2018 deel 2-1 voor een totaalbedrag van 608,60 euro en omvattende 13 
artikels (staat d.d. 26 augustus 2019); 

− Diftarbelasting – aanslagjaar 2019 deel 1 voor een totaalbedrag van 1.771,85 euro en omvattende 27 
artikels (staat d.d. 26 augustus 2019). 

c. Budgetwijziging 2019/1 – kennisname 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van budgetwijziging 2019/1. 
Het college van burgemeester en schepenen zal deze budgetwijziging ter goedkeuring aan de eerstkomende gemeenteraad 
voorleggen. 
7. Evenementen: 

a. Huifkarrentocht - goedkeuring evenement. 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming dat het evenement ‘huifkarrentocht’, georganiseerd door 
PC Sint Jan Baptist mag doorgaan op woensdag 11 september 2019. 
De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht.  

b. Wijkfeest Armand Seghersstraat – goedkeuring evenement 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming dat het evenement ‘wijkfeest Armand Seghersstraat’, 
georganiseerd door vereniging “bewoners Armand Seghersstraat” mag doorgaan op zaterdag 07 september 2019. 
De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht.  
8. Verlenging aanstelling van een consultant op de financiële dienst bij afwezigheid van de financieel directeur.  
Het college van burgemeester en schepenen verleent haar goedkeuring aan de verlenging van de opdracht tot 
ondersteuning van de waarnemend financieel directeur door Q&A, Durmakker 25 te 9940 Evergem aan het uurtarief van 
97,50 euro excl. BTW en 117,97 euro incl. BTW, met een totale kostprijs van 6.240 euro excl btw en 7.550 euro incl. BTW 
voor een beschikbaarheid van 8 werkdagen voor de periode van 1 september tot 31 december 2019. 
De uitgave zal worden toegerekend op AR/BI 6131002/011100 van het exploitatiebudget 2019. 
9. Personeel:  

a. Openverklaring voltijds statutair afdelingshoofd welzijn – niveau A1-A3  
In toepassing van Titel II, hoofdstuk II, III en bijlagen van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel wordt een 
voltijdse statutaire betrekking van afdelingshoofd welzijn op niveau A1 – A3 opengesteld via aanwerving. 
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 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. 
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 1 jaar aangelegd. 

b. Verlenging tijdelijke contractuele aanstelling halftijds (19/38) technisch assistent groendienst - niveau D1-D3 
De aanstelling van XXX, wonende XXX als tijdelijk halftijds (19/38) contractueel technisch assistent afdeling patrimonium 
(groendienst) wordt tijdelijk verlengd voor de periode tijdelijk te verlengen voor de periode van zes maanden met ingang 
van 17 september 2019 tot 17 maart 2019. 
Betrokkene zal worden bezoldigd zoals voorzien in de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel. 
10. Stedenbouw: Terrassen ter hoogte van dakvolumes: visievorming 
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat, wanneer het ruimtelijk inpasbaar is voor het realiseren van een 
wooneenheid in een dakvolume volgende richtlijnen van toepassing zijn aangaande het realiseren van dakterrassen aan en 
in het dakvolume: 
- Locatie van het terras: terrassen worden enkel toegelaten in voor- en achtergevel en niet in de zijgevel, tenzij de 

minimale afstand tot de zijdelingse perceelsgrens minimaal 8 m is.  
- De minimale afstand t.o.v. de zijdelingse perceelsgrens bedraagt 1,90 m; 
- De minimale afstand t.o.v. achterste perceelsgrenzen bedraagt 8 m;  
- Terras dient gerealiseerd te worden binnen een gabarit van 12 m bouwdiepte; 
- Het terras dient minimaal 2 m diep te zijn en 3 m breed, gezien vanaf het gevelvlak waarin het terras voorzien wordt, de 

totale minimale oppervlakte bedraagt 8 m²; 
- Het totaal aan inname van dakterras en dakuitbouwen mag per gevelvlak maximaal ½ van de gevelbreedte bedragen, 

deze kunnen in de diepte gecombineerd worden. 
11. Goedkeuring notulen college d.d. 22 augustus 2019. 

Het college van burgemeester en schepenen hecht haar goedkeuring aan de notulen van de beraadslagingen van het college 
d.d. 22 augustus 2019.  

12. Omgeving (Stedenbouw en Milieu): 

a. O/2019/265: Veldbrugstraat, het bouwen van een meergezinswoning met 6 entiteiten - Zelzate– 
principebeslissing verhouding éénslaapkamerappartementen.  

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat het project niet aanvaardbaar is in de huidige verhouding van de 
helft éénslaapkamerappartementen in een project van 6 wooneenheden. Een aangepast voorstel met maximaal 2 op 6 of 1 
op 5 appartementen, kan wel in overweging genomen worden.  

b. O/2019/259: Burg. Jos. Chalmetlaan 33 – verbouwen van een handelspand naar ééngezinswoning en 
afzonderlijke garage. 

De aanvraag ingediend door XXX, wonende XXX inzake het verbouwen handelspand naar woning en afzonderlijke garage, 
gelegen te Burgemeester Jos. Chalmetlaan 33, 9060 Zelzate Kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0290 S  5 wordt 
bijgevolg voorwaardelijk gunstig geadviseerd. 
De volgende voorwaarden worden opgelegd: 



− de auto's kunnen enkel gestald worden in de garage en het betreft geen autoherstelwerkplaats  

− het perceel kan niet gesplitst worden, op moment het moment dat men een woning wenst te bouwen in de 
Onteigeningsstraat, moeten twee evenwaardige percelen gecreëerd worden via een verkavelingsvergunning. 
c. Toegevoegd punt: Gebedsruimte (Moskee) in Groenstraat (Turkse Multiculturele Vereniging Zelzate)  

Er zal een gesprek plaatsvinden tussen het college, de stedenbouwkundig ambtenaar en afgevaardigden van het agentschap 
integratie inburgering en de moskee op 12 september 2019. Afgevaardigden van het agentschap integratie inburgering en 
de moskee zullen hiertoe worden uitgenodigd.  
PUNT II BETALINGSBEVELEN 

Het college van burgemeester en schepenen hecht haar goedkeuring aan de volgende betalingsbevelen: lijst nrs. 2019/91. 
PUNT III KENNISGEVINGEN  

1. E-mail d.d. 27 augustus 2019 van advocaat Eva Bral betreffende Gemeente Zelzate / Van de Walle Marian. 
2. E-mail d.d. 26 augustus 2019 van Farys betreffende verwerking werkingstoelage S-divisie TMVW. 

 

 

 

 

 

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