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1. Vergadermoment college: wekelijks op donderdag: bespreking 

huishoudelijk reglement college en vast bureau + afsprakennota 
MAT – college en vast bureau. 

Het college beslist om wekelijks op donderdag om 9u te 
vergaderen. 

2. Sport:  
a. aanvraag om toelating voor het organiseren van een 

bevoorradingsstop voor de fietstocht “1000 km voor Kom Op Tegen 
Kanker” op het grondgebied van Zelzate. 

Deze aanvraag wordt goedgekeurd. 

b. aanvraag opleiding rolstoeldansen. 
Deze aanvraag wordt goedgekeurd 

c. aanvraag om toelating voor het organiseren van sportkampen op 
het grondgebied van Zelzate in 2019. 

Deze aanvraag wordt goedgekeurd. 

3. Financiële dienst: vaststelling en uitvoerbaar verklaring kohier 
belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde 
reclamedrukwerken en van gelijkgestelde producten kwartaal 2 van 
aanslagjaar 2018. 

Het kohier wordt uitvoerbaar verklaard. 

4. Onderwijspersoneel  
a. Tijdelijke aanstelling  
b. Tijdelijke aanstelling  
c. Tijdelijke aanstelling  
d. Tijdelijke aanstelling  
e. Tijdelijke aanstelling 
Al deze tijdelijke aanstellingen worden goedgekeurd.  

5. Personeel: Toekenning rustpensioen aan gepensioneerd schepen voor 
zijn prestaties als schepen van de gemeente Zelzate – 
goedkeuring. 

Het rustpensioen wordt toegekend. 



6. Mobiliteit: Wandelclub De Kwartels wandeltocht op 07 april 2019 – 
aanvraag om toelating voor het organiseren en het bewegwijzeren 
van een wandeltocht over het grondgebied.  

De aanvraag wordt goedgekeurd. 

7. Technische dienst: 
a. data kermissen – rommelmarkten 2019 – goedkeuring. 
Deze beslissing wordt uitgesteld. 

b. verduidelijking aanvraag bijstand technische dienst voor vzw 
Lichtpunt. 

De aanvraag werd verduidelijkt en wordt goedgekeurd. 

8. Milieu 
a. Aanvraag tot subsidiëring afvalcontainers evenementen 

De subsidie aanvraag wordt goedgekeurd. 

b. Bloembollenplantactie milieuraad 10 november 2018 – subsidie 
De subsidie aanvraag wordt goedgekeurd. 

c. Proefproject provincie Oost-Vlaanderen asbestverwijdering 
Deze beslissing wordt uitgesteld. 

9. Stedenbouw: Turkse Multiculturele vereniging Zelzate. 
Er wordt beslist om een brief te sturen naar de advocaat en naar 
het parket. Het bestuur wil eerst de verschillende partijen in 
deze horen. 

10. Dienst bevolking:  
a. Toekenning huisnummering Emiel Caluslaan – goedkeuring. 

Voor het bouwen van vier eengezinswoningen wordt de 
nummering goedgekeurd. 

b. Toekenning huisnummering/index Kerkstraat – goedkeuring. 
Voor het verbouwen van een eengezinswoning naar een 
meergezinswoning wordt de nummering goedgekeurd. 

c. Toekenning huisnummering Polderstraat – goedkeuring. 
De nummering voor 15 appartementen wordt goedgekeurd. 

d. Toekenning huisnummering Westkade – goedkeuring 
De nummering voor 4 gesloten eengezinswoningen wordt 
goedgekeurd. 

e. Toekenning huisnummering Oostkade – goedkeuring. 
De nummering van 11 appartementen wordt goedgekeurd. 

f. Ambtelijke schrappingen – goedkeuring. 
11. Burgerlijke stand: vervroegde opruiming graf – goedkeuring. 

De vervroegde opruiming van een graf wordt goedgekeurd. 

12. Goedkeuring notulen college d.d. 31 12 2018, 08 01 2019 en 17 01 
2019. 

De notulen van het college d.d. 31 12 2018, 08 01 2019 en 
17 01 2019 worden goedgekeurd. 



13. project 2016/467 – onderhoud groenzones 2018 - verlenging 2 
(perceel 1) - goedkeuring vorderingsstaat 8 (eindstaat). 

De vorderingsstaat wordt goedgekeurd. 

14. project 2018/566 – onderhoud park Zelzate 2018 - goedkeuring 
vorderingsstaat 7. 

De vorderingsstaat wordt goedgekeurd. 

15. project 2018/566 – onderhoud park Zelzate 2018 - goedkeuring 
vorderingsstaat 8 – eindstaat. 

De eindstaat wordt goedgekeurd. 

16. Toegevoegd punt: Bevoegdheidsverdeling college. 
De bevoegdheidsverdeling wordt goedgekeurd. 

17. Toegevoegd punt: Impact van het niet hebben van een budget 2019. 
Het college neemt nota van de impact van het niet hebben van een 
budget 2019. 

18. Toegevoegd punt: Intern communicatieplan. 
Het intern communicatieplan van het nieuwe bestuur wordt 
goedgekeurd. 

19. Toegevoegd punt: Milieu: Begeleidingscommissie Rütgers / Rain 
Carbon. 

Voor de samenstelling van de begeleidingscommissie moet worden 
gewacht tot de bepaling van de afvaardiging in de gemeenteraad 
van 25 februari 2019. 

20.  Toegevoegd punt: locatie bureaus schepenen. 
Het college gaat akkoord met de locatie van de burelen van de 
burgemeester en de schepenen in de Brughuizen, Grote Markt 2-4, 
9060 Zelzate. 

21. Toegevoegd punt: raadszaal terug in oorspronkelijke staat 
brengen. 

Het college is akkoord om de technische dienst de opdracht te 
geven de raadszaal in de oorspronkelijke staat terug te brengen. 

22. Toegevoegd punt: ondersteuning burgemeester. 
Het college gaat akkoord met de ondersteuning van de burgemeester 
door twee personeelsleden via interne mobiliteit, een 
personeelslid dat juridisch advies zal verlenen en een 
personeelslid voor administratieve ondersteuning. 

23. Toegevoegd punt: Aalputten technische dienst ledigen. 
De buizen naar de aalputten van de technische dienst dienen 
dringend te worden geledigd. 

24. O/2019/150 - Bouwen van twee windturbines – aanwezigheid POVC. 
Hernemen beslissing 8 januari 2019 - voorwaardelijk gunstig 
advies en aanwezigheid provinciale omgevingsvergunningscommissie. 

 

 



25. O/2019/140 – Labo voor het beproeven van bouwmaterialen en 
analyse van bodem en water. 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de 
omgevingsvergunning onder voorwaarden. 

26. O/2018/93 – De Lijn – Oostkade/Westkade - aanleggen busstation, 
parking en dienstgebouw. 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de 
omgevingsvergunning onder voorwaarden. 

27. Kennisgevingen. 
 

Hierop wordt de vergadering gesloten. 


