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1. Vraag van VLD_SD fractie tot het verkrijgen van alle uitnodigingen 

gemeente/OCMW-raad met bijlagen op papier en tot het ter 
beschikking stellen van I-pad, computer of een bureau met 
computer en printer. 

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt gevolgd, de 
oproeping wordt bezorgd aan de raadsleden per e-mail. Het dossier 
ligt ter inzage in het gemeentehuis en wordt elektronisch aan de 
raadsleden bezorgd. De raadsleden krijgen een e-mail adres van de 
gemeente. Het college gaat akkoord om in de toekomst een 
gezamenlijke werkruimte te voorzien met een PC voor alle 
raadsleden (en leden van het BCSD). 

2. Vergunningen: aanvraag tot verhoging van de vergunning voor het 
exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met 
bestuurder met 1 voertuig door BVBA Dewae – goedkeuring. 

De aanvraag wordt goedgekeurd. 

3. Jeugd:  
a. terugvordering van uitgaven gemaakt door Samenlevingsopbouw 

Oost-Vlaanderen in 2018 in kader van Huis Van Het Kind Zelzate. 

De terugvordering wordt goedgekeurd. 

b. verderzetting creanamiddagen. 
De verderzetting wordt goedgekeurd. 

4. Onderwijs : 
a. Nieuwe afvaardiging beheerscomité interlokale 

scholengemeenschap. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel 
akkoord dat er een nieuwe afvaardiging beheerscomité 
interlokale scholengemeenschap moet aangesteld worden, en stelt 
aan de gemeenteraad voor om mevr. Dellaert Isabel als nieuwe 
schepen van onderwijs af te vaardigen en als vervanger dhr. De 
Vuyst Steven. 

b. Zorgkrediet voor medische bijstand van zwaar ziek familielid. 
Het zorgkrediet wordt goedgekeurd. 

c. Tijdelijke aanstelling. 
De tijdelijke aanstelling wordt goedgekeurd. 



5. Personeel: 
a. aanwerving van een voltijds medewerker algemeen secretariaat - 

niveau B1-B3 voor bepaalde duur van 1 jaar -> al dan niet 
verderzetting van de aanwervingsprocedure? 
De aanwervingsprocedure wordt stopgezet. 

b. aanwerving van twee deeltijds (28/38) technische beambten 
logistiek – niveau E1-E3 voor bepaalde duur van 3 maanden -> al 
dan niet verderzetting van de aanwervingsprocedure? 
De aanwervingsprocedure wordt verdergezet. 

6. Mobiliteit: 
a. strategisch project Spoorlijn Gent-Terneuzen  (RGT) - 

eindrapportage concept - verzoek om review – heragendering. 

Het college van burgemeester en schepenen is niet overtuigd van 
de motivatie van de rapportage en vraagt om bijkomend 
studieonderzoek te voeren naar de ontsluiting van de Leegstraat 
en de gevonden alternatieven uit te werken en te evalueren in 
de rapportage. Het uitvoeren van bijkomend onderzoek is 
noodzakelijk omdat de beschreven conclusies en aanbevelingen 
enkel steunen op één visie en zij een sterke invloed hebben op 
de mobiliteit van de bewoners van de Leegstraat. 

b. fietsrouteplanner PROV - verzoek om participatie en uitnodiging 
participatie fase 1 – heragendering. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel 
akkoord met het meewerken aan de business case voor de 
functionele fietsrouteplanner. 

c. Vervoersregioraad Gent – vertegenwoordiging – 
principebeslissing. 
De volgende personen worden aan de gemeenteraad voorgesteld als 
vertegenwoordiging van het gemeentebestuur van Zelzate: 
- In de Vervoerregioraad: de schepen van mobiliteit (met de 

burgemeester als vervanger indien verhinderd); 
- In de werkgroepen: de mobiliteitsambtenaar en de schepen van 

mobiliteit. 

7. Technische dienst: 
a. wekelijkse markt – aanpassing kohierbedrag – goedkeuring; 

De aanpassing wordt goedgekeurd. 

b. wekelijkse markt – aanpassing kohierbedrag – weigering; 
De aanpassing wordt geweigerd. 

c. wekelijkse markt – annulatie abonnement – goedkeuring; 
Het abonnement wordt geannuleerd. 

d. wekelijkse markt – stopzetting abonnement – goedkeuring; 
Het abonnement wordt geannuleerd. 

e. Data kermissen – rommelmarkten 2019: goedkeuring. 
De data van de kermissen en rommelmarkten voor 2019 worden 
goedgekeurd. 

8. Straatnaamgeving: 
a. Proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek 

betreffende straatnaamgeving Triphonstraat. 
Er wordt akte genomen van het proces-verbaal van sluiting. 



b. Proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek 
betreffende straatnaamgeving Kattenhoek. 
Er wordt akte genomen van het proces-verbaal van sluiting. 

9. Milieu - voorstel van Logo Gezond vzw tot publicatie artikel 
wintersmog.  
Het voorgestelde artikel wordt goedgekeurd voor publicatie. 

10. Stedenbouw:  
a. Huisvesting: intergemeentelijke samenwerking wonen. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist deel te nemen 
aan het overleg van 8 februari 2019 om 10u in de kantoren van 
Woonwijzer Meetjesland. Het bestuur zal vertegenwoordigd worden 
door de burgemeester, de schepen van wonen en de stedenbouwkundig 
ambtenaar. 
b. Zelzate-Zuid: groep Huyzentruyt. 
Het college beslist om het overleg met groep Huyzentruyt te laten 
voorafgaan door een intern overleg met de aanwezigheid van de 
burgemeester, de schepen voor wonen, de projectregisseur, de  

11. Oplijsting adviesraden, commissies en intercommunales gemeente 
Zelzate – aktename. 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het 
eerste ontwerp van de lijsten betreffende de in te vullen 
mandaten voor de legislatuur 2019-2024 en wenst de invulling van 
de mandaten over te laten aan de gemeenteraad. 

12. Huishoudelijk reglement college en afsprakennota college-MAT: 
herneming. 
Het college beslist bespreking van dit punt uit te stellen. 

13. Financiële dienst: 
a. Inhoudelijke toelichting cijfers Meerjarenplan 2019 in functie 

van budget 2019. 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de 
inhoud in doelstellingen en cijfers van het meerjarenplan 2019 
en geeft opdracht aan de financieel directeur om het budget 
2019 op basis van de cijfers van het meerjarenplan op te maken. 

b. Planning voorbereiding Meerjarenplan 2020-2025. 
Het college beslist bespreking van dit punt uit te stellen. 

14. Dienst bevolking - ambtelijke schrappingen - goedkeuring. 
De ambtelijke schrappingen worden goedgekeurd. 

15. Goedkeuring notulen college 24 januari 2019. 
De notulen van 24 januari 2019 worden goedgekeurd. 

16. Bij hoogdringendheid: bestelling verkiezingspakket 2019. 
Het college keurt de bestelling van het verkiezingspakket goed en 
geeft hiervan kennis aan de gemeenteraad. 

17. Bij hoogdringendheid: milieu: oehoe nabij de Grote Markt. 
Omdat de oehoe reeds iemand heeft aangevallen beslist het college 
om de oehoe te laten vangen en naar het vogelopvangcentrum van 
Merelbeke te laten brengen. De gemeenteraad wordt hiervan in 
kennis gesteld. 

 

 



18. Bij hoogdringendheid: aankoop beveiligingssoftware publieke Pc’s 
bibliotheek. 
Het college keurt de dringende aankoop van de 
beveiligingssoftware goed en geeft hiervan kennis aan de 
gemeenteraad. 

19. Bij hoogdringendheid: aankoop mengkraan voor CC De Brug. 
Het college keurt de dringende vervanging van een mengkraan in CC 
De Brug goed en geeft hiervan kennis aan de gemeenteraad. 

20. Bij hoogdringendheid: bestelling bloemstuk 
herdenkingsplechtigheid Albert I. 
Het college keurt de bestelling van het bloemstuk goed en geeft 
hiervan kennis aan de gemeenteraad. 

21. O/2018/151 – verbouwen woning. 
Het college verleent de vergunning onder voorwaarden. 

22. O/2018/156 – verbouwen woning. 
Het college verleent de vergunning onder voorwaarden. 

23. O/2018/153 – verbouwen en uitbreiden woning. 
Het college verleent de vergunning onder voorwaarden. 

24. O/2018/167 – lichtreclame. 
Het college verleent de vergunning onder voorwaarden. 

25. O/2018/114 – uitbreiden woning. 
Het college van burgemeester en schepenen adviseert dat het 
beroep ingesteld tegen de beslissing van het college van 
burgemeester en schepenen dient te worden verworpen. 

26. O/2018/158 – uitbreiden en verbouwen woning, slopen garage en 
bouwen nieuwe garage. 
Het college verleent de vergunning onder voorwaarden. 

27. O/2018/159 – bouwen van een woning. 
Het college verleent de vergunning onder voorwaarden. 

28. O/2018/165 – slopen en bouwen van een nieuwe bedrijfswoning. 
Het college verleent de vergunning onder voorwaarden. 

29. Kennisgevingen. 
 

Hierop wordt de vergadering gesloten. 

 


