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1. Sport:  

a. dringende aankoop: aanvraag tot goedkeuring voor het aankopen van flyers voor de 
gemeentelijke activiteiten georganiseerd door de sportdienst. 
Het college verleent toelating om de flyers te bestellen en stelt de gemeenteraad hiervan in 
kennis. 

b. dringende aankoop: aanvraag tot goedkeuring voor het herstellen van de mobiele 
muziekinstallatie voor de activiteiten georganiseerd door de sportdienst. 
Het college verleent toelating om de muziekinstallatie te laten herstellen en stelt de 
gemeenteraad hiervan in kennis. 

c. aanvraag om toelating tot het organiseren en bewegwijzeren van een loopevenement over het 
grondgebied – Kermisjogging op zaterdag 3 augustus 2019.  
Het college verleent toelating voor het loopevenement. 

d. Eurohal: 

a) TMVW – S-Divisie - Eurohal Zelzate – marktconsultatie raamcontract beheer technische 
installaties HVAC, elektriciteit, sanitair en zwembadwaterbehandeling; 
Het college gaat akkoord met de opstart van de marktconsultatie. 

b) TMVW – S-Divisie – Eurohal Zelzate – toevoeging tarief sportcomplex Eurohal; 
Het college gaat akkoord met de toevoeging van tarief Kleedkamer. 

c) TMVW – S-Divisie – Eurohal Zelzate – wijziging opening Eurohal op Pasen en Pinksteren; 
Het college geeft toestemming om het zwembad te sluiten op Pasen en Pinksteren. 

d) TMVW – S-Divisie – Eurohal Zelzate – aanpassing reglement interne orde sporthal Eurohal. 
Het college gaat akkoord met de aanpassing van het reglement voor interne orde voor de 
sporthal, de begrippen ‘verhuur’ en ‘verhuurperiode’ worden vervangen door ‘reservering’ 
en ‘reserveringsperiode’ 

2. Onderwijs en sport: aanvraag om de goedkeuring voor het indienen van een subsidiedossier voor 
het naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur.  
Het college van burgemeester en schepenen verleent principieel toelating aan An Lecluijze, 
directie van de gemeentelijke basisschool De Krekel, om een subsidiedossier voor het naschools 
openstellen van schoolsportinfrastructuur in te dienen. Het bestuur engageert zich om dit project 
te ondersteunen. 

 

 



3. Jeugd: organisatie Buitenspeeldag d.d. 24 april 2019 – goedkeuring dringende aankoop. 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de voorwaarden van de 
Buitenspeeldag en geeft opdracht aan de jeugddienst om de coördinatierol op te nemen. Het 
college gaat akkoord met de aankopen in het kader van deze organisatie en stelt de 
gemeenteraad hiervan in kennis. 

4. Bibliotheek: hoogdringende aankoop postpakketzegels. 
Het college gaat akkoord met de hoogdringende aankoop van postpakketzegels en stelt de 
gemeenteraad hiervan in kennis. 

5. Lokale economie: oproep van de Werkplekarchitecten om 8 Zelzaatse inclusieve ondernemingen 
te bedanken. 
Het college van burgemeester en schepenen onderschrijft het belang van de inclusieve aanpak 
van de 8 Zelzaatse ondernemingen en gaat in op de oproep van de Werkplekarchitecten om een 
bedankingspostkaart te ondertekenen en op te sturen naar deze ondernemingen. 

6. Communicatie:  

a. vraag van Oxfam om toelating voor fondsenwerving in 2019. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Oxfam Solidariteit om in 
Zelzate aan fondsenwerving te doen via werving op straat vanaf 1 januari 2019 tot 31 
december 2019. 

b. Vraag van vzw Feest in het gebouw / Dag van de buren tot deelname aan Dag van de Buren 
(24-26 mei 2019). 
Het college van burgemeester en schepenen gaat niet in op de oproep van vzw Feest In Het 
Gebouw/ Dag van de Buren om in het weekend van 24 tot 26 mei 2019 een Dag van de Buren 
te laten organiseren door de geïnteresseerde buurten/burgers op vrijwillige basis. Dit omdat 
de geplande datum samenvalt met de organisatie van de verkiezingen op zondag 26 mei 2019. 

c. Oproep van Holebi Spirit voor een holebi en transgendervriendelijk beleid. 
Bespreking van dit punt wordt uitgesteld. 

7. Vergunningen: Bvba DEWAE - vergunning voor de exploitatie van een dienst voor het verhuren 
van voertuigen met bestuurder – aanvraag tot verhoging met 2 eenheden – goedkeuring. 
De vergunning wordt verleend waarbij het gemeentebestuur de aanvrager verzoekt om een 
klimaatvriendelijk voertuig in te zetten voor deze vergunning. 

8. Financiële dienst:  

a. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier marktrechten 2de semester 2018. 
Het volgende kohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard: 
belasting op marktrechten 2de semester 2018 – voor een bedrag van  25.461,38 euro en 64 
artikels. 

b. Planning voorbereiding Meerjarenplan 2020-2025. 
Het college neemt akte van vermelde planning. 

9. Milieu:  
a. proefproject provincie Oost-Vlaanderen samenaankoop asbestverwijdering. 

De gemeente Zelzate zal haar medewerking verlenen aan de ‘samenkoopformule’ die de 
Provincie Oost-Vlaanderen zal organiseren voor particulieren, sport- en jeugdverenigingen, 
landbouwers, lokale besturen, scholen en KMO’s. De samenkoopformule richt zich op werken 
om dakbedekking en leidingisolatie asbestveilig te maken. 

b. Goedkeuren ontwerp bijsluiter aanslagbiljet Diftar 2e semester 2018. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het ontwerp van de bijsluiter dat zal 
toegevoegd worden bij het aanslagbiljet DIFTAR 2e semester 2018 goed. 



10. Stedenbouw: Zonnebloemstraat: verkoopsvoorwaarden i.v.m. aankoop tweede lot. 
Het college van burgemeester en schepenen herbevestigt de doelstelling dat zoveel mogelijk 
onderscheiden particulieren de kans moet gegeven worden uitsluitend één kavel te verwerven 
binnen de verkaveling. 

11. Huishoudelijk reglement college en vast bureau: herneming. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanpassingen aan het huishoudelijk 
reglement college en vast bureau goed 

12. Personeel - aanwerving van een voltijds contractueel technisch medewerker -loodgieter - 
onbepaalde duur - C-niveau. 
 Bespreking van dit punt moet worden uitgesteld omdat er nog geen budget werd goedgekeurd 
door de gemeenteraad en er geen hoogdringendheid kan worden ingeroepen. Bij heragenderen 
van dit punt dient er vooraf visum te worden gegeven door de financieel directeur. 

13. Goedkeuring notulen college 31 januari 2019. 
De notulen van het college d.d. 31 januari 2019 worden goedgekeurd mits opname van een 
opmerking van het college bij het punt ‘Vraag van VLD-SD fractie betreffende uitnodiging 
gemeenteraad en betreffende communicatiemiddelen ter beschikking voor oppositieleden 
gemeenteraad.’ 
 

14. Project 2016/471 – maaien van wegbermen 2019 - verlenging 3 (perceel 2 - te maaien deel 
vanaf 15 september) - goedkeuring gunning. 
De opdracht “Maaien van wegbermen 2019 - Verlenging 3 (perceel 2 - te maaien deel vanaf 15 
september)” wordt gegund aan Algemene Ondernemingen Alplant NV, Ciamberlanidreef 19, Bus 
3 te 9120 Beveren-Waas. 
 

15. Project 2019/605 – onkruidbeheer verhardingen 2019 - verlenging 3 - goedkeuring gunning voor 
herhalingsopdracht. 
Goedkeuring wordt verleend aan de gunning van de herhalingsopdracht met als voorwerp 
“Onkruidbeheer verhardingen 2019 - verlenging 3” aan Pro Natura, Galgenstraat 60 te 
9900 Eeklo.  

16. Toegevoegd punt: personeel: tijdelijke contractuele aanstelling van 2 tijdelijk deeltijds (28/38) 
technisch beambte met logistiek allround takenpakket voor bepaalde duur (3 maanden) - niveau 
E1-E3. 
Er wordt één technisch beambte aangesteld. 
 

17. Toegevoegd punt: dringende herstelling tractor gemeentelijke technische dienst. 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel van de 
gemeentelijke technische dienst om de dringende herstelling aan de tractor hoogdringend te 
laten uitvoeren. De gemeenteraad wordt hiervan in kennis gesteld. 
 

18. Toegevoegd punt: technische dienst: aankoop ledtubes (TL-lampen). 
Het college gaat akkoord met de hoogdringende aankoop van 20 TL-lampen. De gemeenteraad 
wordt hiervan in kennis gesteld. 
 
 
 
 
 



19. Toegevoegd punt: hondenschool ZHC Hati:  investeringen aan lokalen. 
Het college van burgemeester en schepenen gaat gelet op het advies van de architect Jacques 
Acke niet akkoord met het voorstel om de vermelde investeringen aan de lokalen van de 
hondenschool te laten uitvoeren. De technische dienst krijgt de opdracht de kostprijs voor het 
voorzien van een gelijkwaardige kantine op de terreinen te berekenen. Het college gaat in 
gesprek met het bestuur van ZHC Hati. 

20. Aanvullend punt: personeel - afdeling patrimonium: aanwerving voor onbepaalde duur van 1 
voltijds technisch medewerker elektricien - niveau C1–C3 – wijziging samenstelling jury. 
Het college gaat akkoord met de wijzigingen in de samenstelling van de jury voor vermelde 
aanwerving. 

21. O/2018/154 – Rain Carbon – bouwen  van een spuitplaats – Vredekaai 18 – kennisname 
beslissing. 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing van de Deputatie 
van 24 januari 2019 betreffende de omgevingsvergunningsaanvraag van Rain Carbon. 

22. O/2018/131 De Muynck Mario - afbreken bestaande aanbouw en herbouwen nieuwe aanbouw 
– Denderdreve 92. 
Het college verleent de vergunning onder voorwaarden. 

23. O/2019/166 – Van Cleemputte Davy – Rogge Evelyne – uitbreiden van de woning – 
Cesenaticolaan 34. 
Het college verleent de vergunning onder voorwaarden. 

24. O/2018/155 – bvba Redaville – aanpassen perceelsgrenzen – Edgar Van Peenestraat 12-13. 
Het college weigert de vergunning. 
 

25. Goedkeuren van betalingsbevelen lijst nrs. 2019/12, 2019/13. 
Het college keurt de betalingsbevelen goed. 
 

26. Kennisgevingen. 
 

Hierop wordt de vergadering gesloten. 

 


