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PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE Z E L Z A T E 

------------------------- ---------------------- 

BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE D.D. 28 MEI 2018 

----------------------------------------------------------------------------- 

Aanwezig: Martin Acke, schepen-voorzitter; 

Frank Bruggeman, burgemeester; 

Marleen Maenhout, Kurt Van Weynsberghe, Kristof Stevelinck en Linda 

Vereecke, schepenen; 

Rik Laureys, voorzitter OCMW; 

Dirk Goemaere, Patricia De Meyer, Freddy De Vilder, Luc Van 

Waesberghe, Geert Asman, Karl Segers, Luc Verstraeten, Maureen 

Tollenaere, Claudio Rizzo, Brent Meuleman, Isabel Dellaert, Steven 

De Vuyst, Johan De Jonghe, Marleen Vanmaercke, Sigrid De Ridder en 

Ann Van Hecke, raadsleden; 

Guy Verbuyst, algemeen directeur.  

Verontschuldigd: Jan De Beule, raadslid. 

----------------------------------------------------------------------------- 

PUNT I     OPENBARE ZITTING 

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, opent de vergadering om 19:12 uur. Hij 

stelt dat raadslid Jan De Beule zich heeft verontschuldigt voor de vergadering. 

Raadslid Luc Verstraeten zal de raad later vervoegen.  

De heer Kristof Stevelinck, schepen, vraagt om agendapunt 14 eerst te 

behandelen, omdat hij wegens medische redenen de raad vroeger moet verlaten.  

De heer Chris Buyse, algemeen directeur van Iveg, is aanwezig en zal 

toelichting geven bij agendapunt 3. Hij geeft aan dat het geen probleem is om 

even te wachten.  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, legt de vraag van de heer Kristof 

Stevelinck om agendapunt 14 eerst te behandelen voor aan de raad. 

De raad gaat akkoord met algemeenheid van stemmen om punt 14 eerst te 

behandelen. 

14. PROJECT ONTWIKKELING EN ONTSPANNINGSZONE ZELZATE-ZUID. 

A. GOEDKEURING VERKOOPSLEIDRAAD  

DE RAAD: 

 Gelet op de principebeslissing van de gemeenteraad van 22 juni 2017 over het 

project ‘ontwikkeling ontspanningszone Zelzate-Zuid’; 

 Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2018 ‘ontwikkeling 

ontspanningszone Zelzate-Zuid’; 

 Gelet op het collegebesluit van 10 mei 2018 betreffende gunning van het 

aanstellen van ene onafhankelijk projectteam voor de begeleiding van de 

ontwikkeling van het koppelingsgebied Zelzate-Zuid; 

 Gelet op het collegebesluit van 17 mei 2018 waarin het document ‘verkoop 

onder lastvoorwaarden van een projectgebied aan de Verbroederingslaan te 

Zelzate – Verkoopsleidraad’ zoals voorgesteld op de infovergadering werd 

goedgekeurd onder voorbehoud van relevante opmerkingen; 

 Gelet op het in bijlage 1 toegevoegd document ‘verkoop onder lastvoorwaarden 

van een projectgebied aan de Verbroederingslaan te Zelzate – 

Verkoopsleidraad’; 

 Overwegende dat deze leidraad op de infovergadering van 16 mei 2018 aan de 

gemeenteraad werd toegelicht aan de hand van een presentatie (bijlage 2); 

 Overwegende dat opmerkingen ontvangen werden tijdens de infovergadering en 

nadien feedback kon gegeven worden tot en met 24 mei 2018; 
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 Overwegende dat de opmerkingen verwerkt werden in bijlage 3 

‘Aanpassingen/aanvullingen + verduidelijkingen ‘leidraad voor Verkoop onder 

lastvoorwaarde’;  

 Gelet dat de verkoop van onroerende goederen, of het toestaan van zakelijke 

rechten daarop, in beginsel niet onderhevig is aan de 

overheidsopdrachtenwetgeving (S. VAN GARSSE en R. HEIJSE, “PPS en het 

overheidsopdrachtenrecht”, in VVSG, Verzelfstandiging en samenwerking op 

lokaal vlak, Brussel, Politeia, losbl., 9); 

 Overwegende dat het Hof van Justitie in het arrest Helmut Müller GmbH van 25 

maart 2010 gesteld heeft dat overheden bij de overdracht van onroerende 

goederen (of bij het toestaan van rechten daarop) de voorkeur kunnen geven 

aan kandidaten die volgens de verkoper de maatschappelijk meest relevante 

plannen voorleggen, zonder dat de aanbestedingsplicht daardoor wordt 

geactiveerd (HvJ 25 maart 2010, zaak C-451/08 (Helmut Müller 

GmbH/Bundesanstalt für Immobilienaufgaben)); dat het Hof van Justitie 

daarbij uit gaat van de stelling dat een overheid, die omwille van 

stedenbouwkundige redenen (bv. de wenselijke inplanting van 

bedrijfsverzamelgebouwen) condities stelt aan een bepaalde ontwikkeling, 

geen programma van eisen in de zin van de overheidsopdrachtenregelgeving 

stelt; 

 Gelet dat de recente rechtspraak van de Raad van State oordeelt dat geen 

wets- of verordeningsbepaling aan een lokale overheid de verplichting oplegt 

haar onroerend goed openbaar te verkopen; dat de keuze voor de openbare c.q. 

onderhandse verkoop door de Raad daarenboven letterlijk als een 

"discretionaire bevoegdheid" wordt gezien (RvS 5 mei 2011, nr. 212.929, NV 

Grondmaatschappij van België en NV Westerdal, TGEM 2011, 241, met noot J. 

DUJARDIN, F. VANDENDRIESSCHE en J. ADRIAENSSENS);  

 Overwegende dat Vastgoedtransacties door de overheid aldus onderhands kunnen 

geschieden, rekening houdend met het Europeesrechtelijke 

transparantiebeginsel bij marktgerelateerde overheidsoptreden (verkopen van 

gronden, toestaan van rechten op gronden, verlenen van een domeinconcessies) 

dat impliceert dat in principe ook bij onderhandse contracten ‘een’ vorm van 

bevraging moet worden georganiseerd (S. VAN GARSSE, De concessie in het raam 

van publiek-private samenwerking, Brugge, die Keure, 2007, 336, nr. 629); 

 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en uitvoeringsbesluiten. 

De heer Geert Asman (PVDA+) stelt dat de gemeenteraad betrokken wordt in het 

proces, en dus ook inspraak heeft in het verdere verloop van het project. Bij 

de ontwikkeling van de Verbroederingslaan wordt er ook rekening gehouden met de 

leefbaarheid: het aantal en het soort woningen, duurzaamheid, hernieuwbare 

energie, het uitzicht, de groene ruimte en mobiliteit. Er worden ook grote 

eisen aan de kopers gesteld, zodat er niet met een avonturier in dienst wordt 

gegaan. De fractie zal daarom goedkeuren.  

De heer Luc Verstraeten vervoegt de raad.  

De heer Geert Asman (PVDA+) merkt op dat onder punt 3.1.3. van bijlage 1 een 

termijn wordt vastgesteld voor fase 1 (indienen dossier), maar deze termijn is 

niet ingevuld.  

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, stelt voor om naar de projectregisseur 

te bellen en de vraag aan hem te stellen. 

De heer Geert Asman (PVDA+) stelt dat in het inrichtingsplan voor het 

buffergebied de bouw van de harde zone beperkt wordt. De uiteindelijke 

beslissing zal door de minister genomen worden, dus dat betekent dat er mag 

afgeweken worden van wat de Vlaamse Landmaatschappij voorstelt. De fractie 

vraagt daarom of het nu al niet zinvol is om aan de minister te vragen om de 
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mogelijkheid te voorzien om in een latere fase nog een vierde voetbalveld te 

voorzien en eventueel een ruimte voor een evenementenzaal.  

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, zegt dat als er meer ruimte is en als 

het mogelijk is om iets meer te kunnen doen, binnen de mogelijkheden van het 

gestelde budget, dan zal het bestuur het niet nalaten om die extra inspanning 

te leveren.  

De heer Freddy De Vilder (SP.A) vindt het opvallend dat er in het dossier, bij 

de opsomming van de gebruikers, niets gezegd wordt over de Kanaaljongens. 

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, vertelt dat er gesproken werd met de 

Kanaaljongens. Zij zullen zeker een terrein hebben waar ze op kunnen voetballen 

en zullen ook inkomsten hebben van de kantine. Deze afspraken dienen nog te 

worden opgenomen in het dossier.  

De heer Freddy De Vilder (SP.A) heeft vernomen dat Sint-Jan Baptist niet langer 

zijn gronden gratis ter beschikking zal stellen aan de gemeente, maar dat er 

een jaargeld zal moeten betaald worden voor de huur ervan. Vanwaar de wending 

in de houding van Sint-Jan Baptist? 

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, koppelt terug naar de vraag van raadslid 

Geert Asman en stelt dat de termijn vastgesteld is op 6 weken. Hij antwoordt 

daarna op de vraag van raadslid Freddy De Vilder. Volgens de heer Frank 

Bruggeman zal de gemeente 8000 euro per jaar aan huurgeld moeten betalen. In 

eerste instantie stelde de directeur van Sint-Jan Baptist gratis grondafstand 

voor, maar het overkoepelend orgaan van de Broeders van Liefde heeft deze 

beslissing tegengehouden. Er moet 5 euro per vierkante meter betaald worden.  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, wenst de gemeenteraad er op te wijzen 

dat dit een behoorlijk hoge huurprijs is en dat de aankoop van deze gronden 

goedkoper zou zijn. Hij stelt dat de gemeenteraad vooral moet onthouden dat er, 

via de gebruiksvergoeding die betaald moet worden voor de gronden van Sint-Jan 

Baptist, een extra investering van 400.000 euro (gespreid over 50 jaar) zal 

zijn en dat dit eigenlijk buiten de afspraak valt.  

De heer Johan De Jonghe (CD&V – Vrij Zelzate) heeft bedenkingen bij het behoud 

van de populieren. In de Verbroederingslaan, de Cesenaticolaan en de 

burgemeester Camille Leynlaan liggen de voetpaden omhoog door de wortels van de 

bomen. Het behouden van die populieren zal problemen creëren. Hij denkt dat 

mensen niet gelukkig zijn met zo een grote boom vlak voor hun woning en 

bovendien zouden de populieren ook voor parkeerproblemen kunnen zorgen.  

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, antwoordt daarop dat de buurtbewoners 

zelf gevraagd hebben om de omheining, bestaande uit de populieren, te behouden. 

Mochten er op termijn toch problemen zijn, dan moeten die inderdaad aangepakt 

worden. 

De heer Luc Verstraeten verlaat de raad.  

De heer Brent Meuleman (SP.A) stelt gehoord te hebben op de 

informatievergadering dat de exploitatiekost verwacht wordt nul te zijn. 

Echter, nu bekend is dat er toch huurgeld zal betaald moeten worden voor de 

gronden van Sint-Jan Baptist, lijkt deze informatie niet meer te kloppen.  

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, antwoordt dat de kosten die er zijn op 

het B-complex verrekend worden in het A-complex en dat er ook gekeken wordt 

naar energiezuinige maatregelen (zonnepanelen, warmteboilers). De 

exploitatiekost zal daarom misschien niet nul zijn, maar wel minder of 

evenredig met de investeringen die nu gemaakt worden. Met andere woorden: een 

nul operatie mits de nodige inspanningen.  
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Mevrouw Patricia De Meyer (sp.a) stelt dat er vanaf 29 mei 2018 zes weken tijd 

is om de dossiers in te dienen. Ze vraagt wanneer er online gepubliceerd zal 

worden?  

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, antwoordt dat de algemeen directeur na 

goedkeuring hiervoor de opdracht zal geven aan de projectregisseur. 

Mevrouw Patricia De Meyer (sp.a) vraagt of het mogelijk is om aan de 

gemeenteraadsleden een overzicht te bezorgen van het verdere verloop van het 

project met betrekking tot timing (ingevulde data). Ze merkt ook op dat er 

nergens een uitvoeringstermijn vermeld staat. Het is dus niet duidelijk hoe 

lang een projectontwikkelaar tijd heeft om alles te realiseren.  

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, antwoordt dat er aan de projectregisseur 

zal gevraagd worden om zo snel mogelijk een overzicht van de data te bezorgen. 

Mevrouw Patricia De Meyer (sp.a) vraagt naar de stand van zaken met betrekking 

tot de verwerving van de gronden. Zijn er al verkoopovereenkomsten afgesloten? 

Met wie? En voor hoeveel? 

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, antwoordt dat dit volgens de 

projectregisseur afgerond is. Echter, dit is eigenlijk iets dat de VLM doet.  

De heer Luc Verstraeten vervoegt de raad.  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, wenst zijn bezorgdheid uit te drukken 

en vraagt om een voldoende lange termijn te voorzien om het project in te 

dienen. De korte termijnen die eerder gehanteerd werden, waren niet 

bevorderlijk voor de kwaliteit van de dossiers.  

De heer Luc Verstraeten (VLD-SD) stelt dat er een fout werd gemaakt in het 

dossier. Volgens hem is er een overeenkomst getekend met de Broeders van 

Liefde, waarin staat dat het gaat over 8000 euro per jaar, gedurende 20 jaar en 

niet gedurende 50 jaar.  

De raad wordt geschorst. 

De raad wordt heropend.  

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, oppert dat er helemaal nog niets werd 

ondertekend.  

De heer Freddy De Vilder (sp.a) stelt voor om het document dat ondertekend zal 

worden integraal deel te laten uitmaken van het verslag van deze raad.  

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, zegt dat het gaat over 140.000 euro 

omdat de gemeente huurt aan een prijs van 5 euro per vierkante meter, berekend 

op 50 jaar, maar overgebracht naar 20 jaar.  

Mevrouw Patricia De Meyer (sp.a) meent dat de gemeente een prijs die berekend 

is op 50 jaar zal betalen op 20 jaar en vraagt zich daarom af of men met 

zekerheid kan zeggen dat de gemeente na 20 jaar nog steeds de gronden zal mogen 

huren.  

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, antwoordt dat De Broeders van Liefde 

geen intentie hebben om ook nog maar iets met de gronden te doen. Bovendien 

zullen de voetbalpleinen en andere sportaccommodaties niet op die gronden 

komen.  
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De heer Guy Verbuyst, algemeen directeur, verduidelijkt de kostprijs:  

Het gaat over gronden met een totale oppervlakte van 71.100 vierkante meter. 

Gemeente Zelzate kan deze huren aan een prijs van 5 euro per vierkante meter. 

De huurprijs op jaarbasis werd berekend volgens een looptijd van 50 jaar:  

(71.100m² x €5/m²) / 50 = €7.110 = jaarlijkse kostprijs voor huren v/d gronden. 

De gemeente Zelzate zal een overeenkomst sluiten voor 20 jaar:  

€7.110 x 20 = €142.200 

Na 20 jaar heeft het huren van die gronden dus 142.000 euro gekost en zal er 

opnieuw een overeenkomst afgesloten moeten worden, al dan niet onder dezelfde 

voorwaarden.  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, vraagt of het voor alle raadsleden 

duidelijk is. Hierop wordt overgegaan tot de stemming.  

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

 

Artikel 1: - De gemeenteraad keurt de verkoopsleidraad goed voor de verkoop 

onder lastvoorwaarden van een projectgebied aan de Verbroederingslaan te 

Zelzate ,zoals aangehecht in bijlage 1 bij dit besluit, aangevuld met de 

aanpassingen/aanvullingen uit bijlage 3, Aanpassingen/aanvullingen + 

verduidelijkingen ‘leidraad voor Verkoop onder lastvoorwaarde’, aangehecht bij 

dit besluit. 

Artikel 2: - De marktbevraging gebeurt door publicatie: 

 Op de gemeentelijke website 

 In het bulletin der aanbestedingen 

 In de bouwkroniek 

 In het Europees Publicatieblad 

B. LANDINRICHTINGSPLAN ZELZATE ZUID – INSTEMMING MET DE UITVOERING VAN DE 

INRICHTINGSWERKEN 

DE RAAD: 

- Gelet op de principebeslissing van de gemeenteraad van 22 juni 2017 over het 

project ‘ontwikkeling ontspanningszone Zelzate-Zuid’; 

 Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2018 ‘ontwikkeling 

ontspanningszone Zelzate-Zuid’; 

 Gelet op het Decreet van de Vlaamse Regering van 28 maart 2014 betreffende 

de landinrichting; 

 Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2014, gewijzigd bij 

besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2016, betreffende de 

procedure tot opmaak van landinrichtingsplannen en houdende nadere regelen 

betreffende de landinrichting en houdende de subsidiëring van de 

landinrichtingswerken;  

 Gelet op het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Afbakening 

zeehavengebied Gent, fase 2”, definitief vastgesteld op 20 juli 2012 en de 

parallelle goedkeuring van het landinrichtingsproject “Gentse Kanaalzone-

koppelingsgebieden, fase 2”; 

 Gelet dat door de bevoegde minister op 26 september 2006 een 

planbegeleidingsgroep werd opgericht voor de uitwerking van een 
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landinrichtingsproject; dat deze planbegeleidingsgroep op 18 maart 2013 de 

opdracht kreeg om naast het landinrichtingsproject Gentse Kanaalzone – 

koppelingsgebieden, fase 1, ook de planvorming van de landinrichtingsplannen 

voor het landinrichtingsproject, Gentse Kanaalzonekoppelingsgebieden,fase 2 

te begeleiden;  

 Overwegende dat na de goedkeuring van het landinrichtingsproject dit verder 

wordt uitgewerkt in één of meerdere Landinrichtingsplannen, in deze 

‘Zelzate-Zuid’; 

 Gelet op het schrijven van 9 mei 2018 van de Vlaamse Landmaatschappij met de 

vraag tot instemming van de gemeente met de uitvoering van inrichtingswerken 

met het oog op de realisatie van het landinrichtingsplan Zelzate-Zuid 

(bijlage 1); dat dit schrijven een model van verklaring (bijlage 2) en het 

eindvoorstel van het landinrichtingsplan Zelzate-Zuid bevat (bijlage 3); 

 Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen van 22 maart 2018 

een gunstig advies gegeven heeft over het ontwerp landinrichtingsplan; dat 

hierin de voorwaarde gesteld werd dat de vraag van de Vlaamse 

Milieumaatschappij met betrekking tot de herprofilering van de baangracht 

van de Expressweg kan onderzocht worden voor zover dit geen belemmering mee 

brengt voor het inrichtingsconcept noch een invloed heeft op de kosten en 

timing van het project; 

 Overwegende dat in het eindvoorstel rekening gehouden werd met het advies; 

 Overwegende dat de kosten voor de realisatie van het eindvoorstel 
landinrichtingsplan Zelzate Zuid geraamd wordt op 2.727.097 euro incl. BTW; 

 Overwegende dat de gemeente Zelzate gevraagd wordt er zich toe te verbinden 
om volgende inrichtingswerken te realiseren:  

o Maatregel 5.1: Herinrichting ifv verkeersveiligheid 

 Overwegende dat de gemeente gevraagd wordt in te stemmen met het beheer, 
zijnde vrijwaring, het onderhoud en de instandhouding van de uitgevoerde 

inrichtingswerken:  

o Beheer van de parkzone en speelbos conform maatregel 3.1a 

o Beheer te ontwerpen kunstproject conform maatregel 3.1d 

o Beheer in te richten bovenlokale fietsverbinding conform maatregel 4.1 

o Beheer Suikerkaai en Gebroeders Leopoldstraat conform maatregel 5.1 

o Beheer nieuw fietspad Suikerkaai conform maatregel 5.2 

 Overwegende dat gemeente Zelzate gevraagd wordt instemming te geven met 
volgende regeling voor financiering onder opschortende voorwaarde dat de 

minister, bevoegd voor landinrichting, het project instelt:  

o Uitvoering en 100% financiering voor Maatregel 5.1: Herinrichting ifv 

verkeersveiligheid 

o 50% van de werkelijke kostprijs voor  

  1° Maatregel 3.1a Inrichting park- en groenzone 

 2° Maatregel 4.2 Grondverwerving ifv aanleg fietspad 

o 50% van de werkelijke kostprijs van de ontwerp- en andere kosten 

1° Maatregel 4.1 Inrichten bovenlokale fietsverbinding 

2° Maatregel 5.2 Realisatie bijkomend deel vrijliggend fietspad 

o 30% van de werkelijke kostprijs van 

1° Maatregel 3.1d Ontwerpen en realiseren kunstproject 
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o 20% van de werkelijke kostprijs van 

1° Maatregel 5.2 Realisatie bijkomend deel vrijliggend fietspad 

 Overwegende dat de geraamde tussenkomst voor de gemeente Zelzate 849.280 euro 
(incl. BTW) bedraagt; 

 Overwegende dat de verkeersmaatregelen 5.1. Herinrichting ifv 
verkeersveiligheid een ruimere impact heeft dan enkel het projectgebied, dat 

het college beslist heeft hiervoor het geraamde bedrag van 146.410 euro te 

voorzien in het meerjarenplan; 

 Overwegende dat de verklaring tot instemming in deze zin dient aangepast te 
worden; 

 Overwegende dat de tussenkomst voor het totaalproject Zelzate Zuid zoals 
voorzien in budget 2016 onder beleidsitem 074099, artikelnummer 2291000 voor 

2.000.000 euro en budget 2017 2.500.000 euro voor de realisatie van sport-, 

recreatie en zorginfrastructuur geraamd wordt op 702.807 euro; dat de 

bijdrage van de gemeente in het totaalproject hierbij beperkt wordt tot 

maximaal 500.000 euro; 

 Overwegende dat de raming van 702.870 euro; met de huidige ramingen, binnen 
het vooropgestelde budget past voor het totaalproject Zelzate-Zuid; 

 Overwegende dat de gemeente Zelzate zijn akkoord dient te verklaren de via 
subsidies ingerichte goederen zoals hierboven vermeld, gedurende een periode 

van 20 jaar in stand houden en beheren in functie van de doelstelling van 

openbaar nut vastgesteld in het inrichtingsplan; 

 Gelet op het visum van de financieel directeur van 18 mei 2018 (bijlage 4); 

 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en uitvoeringsbesluiten. 

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, stelt dat er een voorbehoud wordt 

gemaakt voor de inrichtingswerken naar verkeersveiligheid. Er is een wijziging 

gebeurd aan de voorgestelde afspraak en er is een toevoeging gebeurd binnen de 

beperkingen van het budget. Dat is natuurlijk een heel ruime interpretatie, die 

de gemeente naar de toekomst toe niet verbindt. Hij zegt dat de gemeente niet 

het risico mag lopen het gebied te ontwikkelen zonder te investeren in de 

nodige veiligheidsmaatregelen. Er zou van deze gemeenteraad een engagement 

moeten komen om budgetten voor deze maatregelen op te nemen in het 

meerjarenplan. Hij vraagt om deze opmerking op te nemen in de notulen.  

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, verwijst naar volgende overweging in het 

besluit: “Overwegende dat de verkeersmaatregelen 5.1. Herinrichting ifv 

verkeersveiligheid een ruimere impact heeft dan enkel het projectgebied, dat 

het college beslist heeft hiervoor het geraamde bedrag van 146.410 euro te 

voorzien in het meerjarenplan”.  

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeenteraad van Zelzate verklaart zich akkoord met de 

verklaring van instemming van de gemeente Zelzate met de uitvoering van 

inrichtingswerken met het oog op de realisatie van het landinrichtingsplan 

Zelzate-Zuid, waarbij: 

 De zinsnede: “De gemeente Zelzate verbindt zich enkel tot de 

verplichtingen vermeld in artikel 1, 2 en 3 onder de opschortende 

voorwaarde dat de minister, bevoegd voor de landinrichting, dit project 

instelt”, wordt aangevuld met en voor zover voorzien is in de 

meerjarenplanning van de gemeente Zelzate 
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 De geraamde tussenkomst voor de gemeente Zelzate voor de maatregelen 

vermeld in artikel 3 bedraagt 849.280 euro waarvan   

1. 702.807 euro voorzien in het totaalproject Zelzate Zuid, voor zover 
de totale meerkost voor de gemeente maximaal 500.000 euro bedraagt en 

wat strookt met de ramingen zoals vandaag gekend 

2. 146.410 euro (voor maatregel 5.1. Herinrichting i.f.v. 

verkeersveiligheid) te voorzien in de meerjarenplanning 

Artikel 2: - De verklaring van instemming wordt in 2 exemplaren opgemaakt en 

één ervan wordt overgemaakt aan de Vlaamse Landmaatschappij, Koningin Maria 

Hendrikaplein 70 bus 75 – 9000 Gent ter attentie van Leen Van Nieuwerburgh. 

Artikel 3: - Een afschrift van het besluit wordt bezorgd aan de financieel 

directeur. 

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, schorst de vergadering voor het 

halfuurtje van de burger. 

HALFUURTJE VAN DE BURGER 

Er zijn geen tussenkomsten. 

De gemeenteraad wordt heropend. 

1. GOEDKEUREN NOTULEN GEMEENTERAAD. 

De heer Johan De Jonghe (CD&V-Vrij Zelzate) merkt op dat hij nee gestemd heeft 

bij de stemming over de huldiging van de heer Geert De Maet. In de notulen 

staat onthouding.  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, antwoordt dat dit zal geverifieerd 

worden en indien nodig aangepast worden.  

Verder zijn er geen opmerkingen op de notulen van de gemeenteraad van 30 april 

2018, zodat deze als goedgekeurd (artikel 33 van het Gemeentedecreet) worden 

beschouwd. 

Mevrouw Marleen Maenhout verlaat de raad.  

2. ALGEMENE VERGADERING VAN VZW VERENIGING VOOR VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN 

(VVSG) VAN 14 JUNI 2018 – AANDUIDEN VAN EEN GEMEENTELIJK VERTEGENWOORDIGER EN 

PLAATSVERVANGER. 

DE RAAD: 

 Gelet op de uitnodiging van mevrouw Marina Verdoodt dd. 8 mei 2018 
betreffende de algemene vergadering van VVSG dd. 14 juni 2018; 

 Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 31 januari 2013 waarbij mevrouw Veerle 
Roegies wordt aangeduid als gemeentelijk vertegenwoordiger in de algemene 

vergaderingen van vzw Vereniging Voor Vlaamse Steden En Gemeenten en waarbij 

de heer Jan Persoon wordt aangeduid als haar plaatsvervanger; 

 Gelet op het ontslag als gemeenteraadslid van mevrouw Veerle Roegies dd. 1 
maart 2016 en het ontslag als gemeenteraadslid van de heer Jan Persoon dd. 4 

april 2018;  

 Overwegende dat mevrouw Sigrid De Ridder als eerste opvolger op de lijst VLD-
SD werd opgeroepen om mevrouw Veerle Roegies op te volgen en dat zij in de 

gemeenteraad van 28 juni 2016 werd aangesteld om het mandaat van mevrouw 

Veerle Roegies als gemeentelijk vertegenwoordiger in de gewone en 

buitengewone Algemene Vergaderingen van de bestuursorganen van TMVW verder te 

zetten; 

 Overwegende dat mevrouw Ann Van Hecke als eerste opvolger op de lijst CD&V 
Vrij Zelzate werd opgeroepen om de heer Jan Persoon op te volgen en dat zij 
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in de gemeenteraad van 30 april 2018 werd aangesteld om de mandaten van de 

heer Jan Persoon in diverse politieke organen verder te zetten; 

 Overwegende dat er voor de algemene vergaderingen van vzw VVSG nog geen 
nieuwe vertegenwoordiger en plaatsvervanger werden aangesteld; 

 Overwegende dat er voorgesteld wordt om mevrouw Sigrid De Ridder, als 
opvolgend gemeenteraadslid van mevrouw Veerle Roegies, aan te duiden als 

effectieve vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van vzw VVSG; 

 Overwegende dat er voorgesteld wordt om mevrouw Ann Van Hecke, als opvolgend 
gemeenteraadslid van de heer Jan Persoon, aan te duiden als plaatsvervanger 

in de algemene vergaderingen van vzw VVSG; 

 Overwegende dat de effectieve vertegenwoordiger en plaatsvervanger 
gemandateerd dienen te worden om aanwezig te zijn op de eerstvolgende 

algemene vergadering van vzw VVSG die plaatsvindt op 14 juni 2018; 

 Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met 11 ja-stemmen (Frank Bruggeman, Martin Acke, Kurt Van Weynsberghe, Linda 

Vereecke, Patricia De Meyer, Freddy De Vilder, Luc Verstraeten, Claudio Rizzo, 

Johan De Jonghe, Sigrid De Ridder en Ann Van Hecke) bij 9 onthoudingen (Dirk 

Goemaere, Luc Van Waesberghe, Geert Asman, Karl Segers, Maureen Tollenaere, 

Brent Meuleman, Isabel Dellaert, Steven De Vuyst en Marleen Vanmaercke): 

Artikel 1: Mevrouw Sigrid De Ridder, gemeenteraadslid, Landstraat 13, 9060 

Zelzate, wordt aangeduid als gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene 

vergaderingen van vzw Vereniging Voor Vlaamse Steden En Gemeenten. Mevrouw Ann 

Van Hecke, gemeenteraadslid, John Schenkelstraat 15, 9060 Zelzate, wordt 

aangeduid als haar plaatsvervanger. Zij worden hierbij gemandateerd om aanwezig 

te zijn op de eerstvolgende algemene vergadering van vzw VVSG die plaatsvindt 

op 14 juni 2018.  

Artikel 2: - Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze 

aanduiding geldig tot de volgende hernieuwing van de gemeenteraad. 

Artikel 3: - Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan 

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel. 

Mevrouw Marleen Maenhout vervoegt de raad. 

3. ALGEMENE VERGADERING, TEVENS JAARVERGADERING VAN IVEG VAN 20 JUNI 2018 – 

GOEDKEUREN AGENDA EN MANDATERING VERTEGENWOORDIGER. 

DE RAAD: 

 Overwegende dat de gemeente voor de activiteit distributienetbeheer 

elektriciteit en gas deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging 

Intercommunale voor Energie, afgekort Iveg.  

 Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven van 21 maart 2018 

opgeroepen werd om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens 

jaarvergadering van Iveg die op 20 juni 2018 zal plaatshebben om 19 uur in 

het gemeentehuis van Nijlen, Kerkstraat 4. 

 Overwegende dat een dossier met documentatiestukken uitgewerkt werd door de 

Raad van bestuur in zitting van 14 maart 2018 en aan de gemeente overgemaakt 

werd.  

 Overwegende dat overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de 

intergemeentelijke samenwerking de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te 

hechten aan de agenda van de algemene vergadering en onder meer ook op 

expliciete wijze aan de voorgestelde verschuiving van de einddatum, de 

verlenging van de tijdsduur van de opdrachthoudende vereniging, de fusie 
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door overneming van IMEA en INTEGAN door Iveg (met naamwijziging in ‘Fluvius 

Antwerpen’) en aan het ontwerp statuten Fluvius Antwerpen. De gemeenteraad 

dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen. 

 Overwegende volgende inhoud van de agenda van de algemene vergadering: 

1. Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de 
einddatum van Iveg, zijnde 9 november 2019, naar 1 april 2019 

overeenkomstig artikel 603 van het decreet over lokaal bestuur. 

2. Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Iveg 
van 1 april 2019 tot 29 maart 2037 met o.m. goedkeuring van het 

evaluatierapport met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende 

vereniging tijdens de vorige zes jaar en van het ondernemingsplan 2019-

2024. 

3. Goedkeuring van de statutenwijzigingen Iveg. 
4. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 

tot en met 3 bij authentieke akte vast te stellen en de statuten 

overeenkomstig aan te passen. 

5. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door 
Eandis System Operator cvba met naamwijziging in ‘Fluvius System 

Operator’ – bevestiging van participatie van Iveg in de nieuwe 

werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba overeenkomstig artikel 78 

van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 

2001. 

6. Kennisneming verslagen Iveg van de raad van bestuur en van de 
commissaris over het boekjaar 2017. 

7. Goedkeuring van de jaarrekening Iveg afgesloten op 31 december 2017 
(balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten 

en waarderingsregels). 

8. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris. 
9. Statutaire benoemingen. 
10. Statutaire mededelingen. 

11. Voorstel van fusie door overneming van de opdrachthoudende 

verenigingen IMEA en INTEGAN door de opdrachthoudende vereniging Iveg: 

a. Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de 
fusie-operatie.  

b. Kennisneming van het fusievoorstel en van de bijzondere verslagen 
van de Raad van Bestuur en van de Commissaris met betrekking tot 

het voorstel tot fusie door overneming door de opdrachthoudende 

vereniging Iveg van heel het vermogen,  bestaande uit het 

volledige actief en passief, alle rechten en verplichtingen, 

niets uitgezonderd, noch voorbehouden, van de over te nemen 

verenigingen IMEA en INTEGAN, met juridische, boekhoudkundige en 

fiscale uitwerking per 1 april 2019. 

c. Goedkeuring van de van naamswijziging van Iveg in ‘Fluvius 
Antwerpen’. 

d. Goedkeuring van de fusie door overneming van IMEA en INTEGAN door 
Fluvius Antwerpen (voorheen Iveg) overeenkomstig het voorstel 

hiervoor vermeld onder punt 11.2, bij wijze van overdracht aan 

Fluvius Antwerpen van de algeheelheid van hun vermogen, 

omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, 

niets uitgezonderd, noch voorbehouden, mits toekenning aan de 

deelnemers van de overgenomen verenigingen van nieuwe aandelen A 

en A’ van Fluvius Antwerpen (voorheen Iveg), en dit per 

activiteit netbeheer elektriciteit, netbeheer aardgas, 

(kabel)netwerken, riolering, warmte en strategische 

participaties, zonder aanduiding van nominale waarde, en volledig 

volstort. De aandelen zullen worden verdeeld onder de 

desbetreffende deelnemers van de overgenomen verenigingen zonder 

opleg. Aan elke deelnemende gemeente wordt per activiteit 

waarvoor zij is toegetreden één winstbewijs C toegekend. En dit 
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op basis van een balans afgesloten op 31 december 2017 

(voorlopige ruilverhouding), met inwerkingtreding per 1 april 

2019, met dien verstande dat alle sedert 1 januari 2018 tot en 

met 31 maart 2019 door de over te nemen verenigingen gestelde 

verrichtingen geactualiseerd (definitieve ruilverhouding) in een 

per 31 maart 2019 vastgestelde jaarrekening. En overeenkomstige 

kapitaalverhoging. 

e. Overeenkomstige aanpassing van het register van de deelnemers. 
f. Goedkeuring van de statuten van de gefuseerde opdrachthoudende 

vereniging ‘Fluvius Antwerpen’. 

g. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en 
verlenen van de desbetreffende machtiging naar aanleiding van de 

besluitvorming omtrent de fusie door overneming van IMEA en 

INTEGAN door Fluvius Antwerpen (voorheen Iveg), en inzonderheid 

verlening van machtiging om : 

- de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die 

gelden ten aanzien van de fusie door overneming van IMEA en 

INTEGAN door Fluvius Antwerpen zoals vermeld onder punt 11.1. 

vast te stellen; 

- de verwezenlijking van deze fusie door overneming vast te 

stellen; 

- het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend 

de hypotheekbewaarders vrij te stellen van het nemen van een 

ambtshalve inschrijving;   

- de definitieve ruilverhouding op basis van de geactualiseerde 

netto en bruto-waarde van de activa en passiva per 31 maart 2019, 

na revisorale controle, bij notariële akte vast te stellen,  

- het definitief bedrag van de kapitaalverhoging ingevolge de fusie 

per 1 april 2019 vast te stellen en artikel 8 van de statuten 

hieraan aan te passen. 

- het register van de deelnemers aan te passen.  

- daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en 

alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn.  

- Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voorgaande 

agendapunten 11 a tot en met 11 g bij authentieke akte te doen 

vaststellen.  

12. Voorstel tot aanwijzing van Fluvius Antwerpen als elektriciteits- en 

aardgasdistributienetbeheerder door VREG. 

 Overwegende het verzoek tot verschuiven einddatum van 9 november 2019 naar 

1 april 2019 met volgende toelichting: 

o De statuten van alle Vlaamse distributienetbeheerders, waaronder Iveg 

(met uitzondering van PBE) vermelden de datum van 9 november 2019 als 

einddatum.   

o Artikel 603 van het Decreet over het lokaal bestuur voorziet de 

mogelijkheid voor de opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig 

het Energiedecreet werden aangewezen als distributienetbeheerder om in 

de loop van het jaar 2018 via hun algemene vergadering een verzoek te 

richten aan de Vlaamse regering om in te stemmen dat de einddatum van 

de statutaire duur verschoven (vervroegd) wordt naar 1 april 2019. De 

beslissing van de algemene vergadering dient verantwoord te worden in 

een omstandig verslag dat de noodzakelijkheid aantoont. De Vlaamse 

regering kan bij gemotiveerd besluit instemmen met het aan haar 

gerichte verzoek. 
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o Vermits de bestuursorganen uiterlijk 31 maart 2019 vernieuwd worden 

ingevolge de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, bestaat het 

risico dat er op een korte tijdsspanne twee verschillende raden van 

bestuur dienen samengesteld te worden.  Vandaar wordt voorgesteld om de 

aanstelling van de nieuwe bestuurders zo dicht mogelijk bij de 

inwerkingtreding van de verlengde distributienetbeheerder te plaatsen. 

Deze aanpassing ondersteunt niet alleen de uniformiteit en continuïteit 

van de bestuurlijke werking, maar draagt door een identieke behandeling 

in alle distributienetbeheerders bij tot de uniformiteit van de 

verlengde duurtijd.  

 Overwegende het voorstel tot verlenging van de tijdsduur van 1 april 2019 

naar 29 maart 2037 met volgende toelichting:  

o Naast hogervermeld verzoek tot verschuiving van de huidige einddatum 

wordt overeenkomstig artikel 603 van het Decreet over Lokaal Bestuur 

van 22 december 2017 voorgesteld om de duurtijd van de 

opdrachthoudende vereniging met 18 jaar te verlengen vanaf 1 april 

2019 tot en met 29 maart 2037. Deze nieuwe einddatum geldt voor alle 

opdrachthoudende verenigingen – distributienetbeheerders binnen de 

toekomstige Fluvius-groep en is gebaseerd op deze van PBE, vermits 

de verlenging van PBE reeds ingang vindt vanaf 29 maart 2019. 

o Overeenkomstig artikel 35 van het Decreet houdende de 

Intergemeentelijke Samenwerking (artikel 423 van het Decreet over 

Lokaal Bestuur van 22 december 2017) kan op verzoek van de gewone 

meerderheid van het totale aantal deelnemers en op voorwaarde dat 

het verzoek gedragen wordt door een drievierde meerderheid van het 

aantal deelnemende gemeenten, de algemene vergadering tot de 

verlenging beslissen met een drievierde meerderheid van het aantal 

stemmen.  

o De gemeenteraadsbeslissingen die daarvoor worden genomen, worden bij 

het verslag van de algemene vergadering gevoegd en zijn gebaseerd op 

een onderzoek, in voorkomend geval op basis van een vergelijkend 

onderzoek als er zich verschillende beheersvormen reëel aandienen. 

o Uiterlijk 90 dagen vόόr de algemene vergadering die beslist over de 

verlenging wordt de agenda door de raad van bestuur aan alle 

deelnemers toegezonden. 

o De deelnemers die niet willen verlengen, kunnen daartoe niet 

verplicht worden en houden op deel uit te maken van de 

opdrachthoudende vereniging.  Vooraf leggen ze hun beslissing 

daartoe voor, die wordt gevoegd bij het verslag van de algemene 

vergadering.  Deelnemers die nalaten over de verlenging te beslissen 

of hun beslissing mee te delen, worden geacht verder deel uit te 

maken van de opdrachthoudende vereniging.  

o Het genoemde tijdstip van verlenging situeert zich op het moment van 

de vernieuwing van de gemeentelijke mandaten. Vermits het einde van 

de legislatuur praktisch bereikt is, is het aangewezen dat de Raad 

van Bestuur in zijn huidige vorm overeenkomstig artikel 70 van het 

Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking een 

evaluatierapport opstelt over de werking van de opdrachthoudende 

vereniging tijdens de vorige zes jaar en eveneens een 

ondernemingsplan voor de volgende zes jaar. Deze documenten bevatten 

samen de motiveringselementen in functie van het onderzoek van het 

verlengingsvoorstel. 

 Overwegende de tussentijdse statutenwijzigingen Iveg (van toepassing tot 

1 april 2019) die hun oorsprong vinden in meerdere domeinen:  

o de aanduiding van Fluvius System Operator cvba als werkmaatschappij 

voor Iveg: 

 de nieuwe basis van de samenwerking met Fluvius System 

Operator wordt per 1 juli 2018 statutair verankerd  
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 kostenverdeling in Fluvius  

o de verschuiving van de einddatum en de verlenging van Iveg  

o aanpassingen als gevolg van het centraliseren van al de statutaire 

medewerkers van de Infrax-groep in één opdrachthoudende vereniging 

(met werknaam Fluvius OV) (artikel 3ter) 

o per 1 april 2019 de toekenning van nieuwe aandelen A en A’ en de 

schrapping van de bestaande aandelen A, B, D en de winstbewijzen C 

met het oog op de voorgestelde fusie door opslorping van IMEA en 

INTEGAN door Iveg  

o aanpassingen als gevolg van het decreet over het lokaal bestuur 

(DLB) van 22 december 2017 met principiële inwerkingtreding op 1 

januari 2019: 

 aantal leden van de raad van bestuur; 

 genderbepaling; 

 mogelijkheid van meervoudige voordracht m.b.t. kandidaat-

bestuurders;  

 voorzitter kan ook districtsraadslid, districtsburgemeester of 

districtsschepen zijn 

 opstelling code goed bestuur; 

 mogelijkheid voor samengevoegde gemeenten om eenzelfde 

activiteit van gemeentelijk belang toe te vertrouwen aan één 

opdrachthoudende vereniging. 

 Overwegende de fusie door overneming van IMEA en INTEGAN door Iveg met 

naamwijziging in ‘Fluvius Antwerpen’ met volgend fusievoorstel:  

o De opdrachthoudende verenigingen IMEA, INTEGAN en Iveg staan samen 

heden in voor een aantal nutsvoorzieningen in de Antwerpse regio.  

Terwijl IMEA en Iveg beide distributienetbeheerders elektriciteit en 

gas zijn, eveneens actief zijn als warmtenetbeheerder en aldus over 

eenzelfde ondernemingsprofiel beschikken (Iveg is bovendien ook in 

drie gemeenten belast met de activiteit riolering), staat INTEGAN in 

voor de  kabelnetwerken in de meeste van deze gemeenten. Het is de 

bedoeling de gemeentelijke participaties in deze sectoren te 

bundelen door de drie voornoemde verenigingen tot ‘Fluvius 

Antwerpen’ te fusioneren.  

o Het voorgestelde fusieproject kadert onder meer in een wens van de 

Vlaamse regering tot vereenvoudiging van de organisatie van het 

distributienetbeheer. In de eerste plaats moet een grotere 

transparantie ten goede komen van de klanten. Tevens wordt een 

vermindering van het aantal bestuursmandaten nagestreefd. 

o Binnen de evoluties en uitdagingen in de (distributie)netwerksector 

en de tot stand brenging van één werkmaatschappij Fluvius System 

Operator, sluit het samen brengen van alle regio-activiteiten binnen 

één opdrachthoudende vereniging door Iveg, IMEA en INTEGAN nauw aan 

bij de organisatie en structuur van Fluvius System operator cvba.  

De focus blijft daarbij het verstrekken van klantgerichte diensten 

tegen redelijke (prijs)voorwaarden. 

o Het is de bedoeling dat Fluvius Antwerpen in de toekomst fungeert 

als één ‘multi utility’ entiteit, waarin samen met het distributie-

netbeheer van elektriciteit en gas ook de schaal- en synergie-

voordelen voor de activiteiten kabelnetwerk, riolering en warmte 

maximaal worden geoptimaliseerd.  De fusie van de drie entiteiten 

zal onder meer synergievoordelen en kostenbesparingen opleveren, 

zowel op het terrein als bij de centrale diensten en toelaten om te 
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werken in één homogeen lokaal geografisch aaneengesloten 

exploitatiegebied. 

o Er dient aangestipt dat de voorgenomen fusie door overneming op geen 

enkele manier afbreuk doet aan de betrokkenheid van elke individuele 

gemeente bij het lokaal beheer van de huidige activiteiten en de 

verankering van de operationele werking. 

o Het gehele vermogen van IMEA en INTEGAN zal ingevolge een ontbinding 

zonder vereffening overgaan op Iveg, en dit vanaf 1 april 2019. Op 

het ogenblik van de realisatie van de voorgenomen fusie zullen IMEA 

en INTEGAN van rechtswege ophouden te bestaan. 

 Overwegende de fusie door overneming van IMEA en INTEGAN door Iveg met 

naamwijziging in ‘Fluvius Antwerpen’ met volgende ontwerpstatuten Fluvius 

Antwerpen die elementen die zijn doorgevoerd in voornoemde tussentijdse 

statutenwijzigingen herneemt en er volgende aan toe voegt: 

o maatschappelijke zetel is gevestigd te Antwerpen (Hoboken), 

Antwerpsesteenweg 260; 

o activiteiten ‘multi utility’: netbeheer elektriciteit, netbeheer 

gas, riolering, kabel(netwerken en sub-activiteiten warmte, 

strategische participaties en openbare verlichting;  

o opdeling enerzijds aandelen Ae, Ag, Ar, Ak, Aw, Apt, Apg, Aov en Ate 

en anderzijds (“preferente”) aandelen Ae’ en Ag’ (enkel netbeheer), 

naargelang het aandeel van elke deelnemer zich al dan niet binnen 

het eigen vermogen of boven de doelverhouding eigen vermogen versus 

vreemd vermogen situeert;  

o introductie begrip ‘Fluvius opdrachthoudende vereniging’ (voorheen 

Infrax Limburg: vereniging die de tewerkstelling en de noodzakelijke 

detachering van onder meer de statutaire medewerkers van ex-Iveg en 

ex-Integan naar Fluvius System Operator organiseert;  

o toekenning 1 winstbewijs per activiteit; 

o introductie van 2 regionale bestuurscomités;  

o winstverdeling: verschillend in netbeheer naargelang aandelen A en 

A’ (deze laatste kapitaalkostenvergoeding voor vreemd vermogen);  

o overnameverplichting betrokken personeel ‘Fluvius opdrachthoudende 

vereniging’ in geval van beëindiging intergemeentelijke 

samenwerking; 

 Overwegende de fusie door overneming van IMEA en INTEGAN door Iveg met 

naamwijziging in ‘Fluvius Antwerpen’ met volgende opschortende 

voorwaarden: 

o De fusie door overneming wordt door de initiatiefnemers beschouwd 

als één ondeelbaar geheel, en de realisatie ervan is onderworpen aan 

de volgende opschortende voorwaarden: 

a) het bekomen voor IMEA en Iveg van de goedkeuring van de 

Vlaamse regering inzake het verzoek tot verschuiving van de 

einddatum van 9 november 2019 naar 1 april 2019. 

b) i. de voorafgaande goedkeuring van de schrapping van de 

winstbewijzen binnen Iveg behoudens één winstbewijs per 

deelnemer en per activiteit waarvoor hij aan de vereniging 

deelneemt met toekenning van een corresponderend aantal 

aandelen A in functie van het aandeel van elke deelnemer 

binnen het Eigen Vermogen binnen de activiteit elektriciteit 

en/of gas in vergelijking tot het Eigen Vermogen versus RAB 

per activiteit Elektriciteit en Gas binnen IMEA per 31 

december 2018 te realiseren voorafgaand aan de 

inwerkingtreding van de fusie; 

ii. desgevallend voor het deel van elke deelnemer binnen het 

Eigen Vermogen binnen de activiteit elektriciteit en/of gas 

dat groter is (excedent) in vergelijking tot het Eigen 

Vermogen versus RAB per activiteit Elektriciteit en Gas binnen 
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IMEA per 31 december 2018, ofwel door deelname aan een 

kapitaalvermindering dan wel door de onderschrijving van 

aandelen A’ ten belope van zijn aandeel binnen het ‘excedent’ 

aan Eigen Vermogen binnen de activiteit elektriciteit en/of 

gas;  

iii. de voorafgaande creatie van een aparte subsector voor de 

Strategische participatie (Publi-T) met bijhorend 

verdelingscriterium van het resultaat binnen deze subsector. 

c) de onderschrijving en volstorting van de aandelen ‘warmte’ 

aangeboden aan de deelnemers door de Raad van Bestuur van 13 

maart 2018 binnen IMEA en van 14 maart 2018 binnen Iveg; 

d) de voorafgaande goedkeuring door de Algemene 

Aandeelhoudersvergadering van Iveg van een wijziging van het 

maatschappelijk doel van Iveg en van de naamswijziging in 

’Fluvius Antwerpen’; 

e) de instemming door de bevoegde mededingingsautoriteiten 

omtrent de fusie die leidt tot de vereniging ‘Fluvius 

Antwerpen’; 

f) de goedkeuring van de beschreven fusie door overneming door de 

Buitengewone Algemene Vergaderingen van alle drie betrokken 

opdrachthoudende verenigingen met bijhorende statuten van 

Fluvius Antwerpen; 

g) de voorafgaandelijke realisatie van de fusie tussen de 

werkmaatschappijen Eandis System Operator cvba en Infrax cvba 

tot Fluvius System Operator cvba; 

h) het verkrijgen vanwege de VREG van de erkenning van ‘Fluvius 

Antwerpen’ als distributienetbeheerder elektriciteit én van de 

erkenning als distributienetbeheerder aardgas. 

 Overwegende de aanwijzing van Fluvius Antwerpen als distributienetbeheerder:  

O Door de geplande fusie door overneming van IMEA en INTEGAN door Iveg 

ontstaat één nieuwe distributienetbeheerder elektriciteit en aardgas 

voor de Antwerpse regio.   

O Overeenkomstig artikel 4.1.1. van het energiedecreet wijst de 

reguleringsinstantie voor elk distributienet de netbeheerder aan.  In-

dien het distributienet in kwestie geheel of gedeeltelijk eigendom is 

van een gemeente of van een groep van gemeenten, gebeurt die aanwijzing 

op voorstel van deze gemeente of groep van gemeenten. Volgens artikel 

4.1.4. van het energiedecreet eindigt de aanwijzing van de bij de fusie 

betrokken distributienetbeheerders van rechtswege en moet een nieuwe 

distributienetbeheerder door de VREG worden aangewezen. 

O In het vooruitzicht van de geplande fusie van IMEA, Iveg en INTEGAN tot 

‘Fluvius Antwerpen’ op 1 april 2019 hebben de Raden van Bestuur van 

IMEA en Iveg respectievelijk in zitting van 13 en 14 maart 2018 hun 

goedkeuring gehecht aan het voorstel tot de aanwijzing van Fluvius 

Antwerpen als distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas 

voor het volledige grondgebied waarop momenteel beide 

distributienetbeheerders actief zijn. Zij hebben beslist dit voorstel 

ter bekrachtiging door de vertegenwoordigers van de deelnemende 

gemeenten te agenderen op hun respectieve algemene vergaderingen van 20 

juni 2018.  

O De VREG zal geïnformeerd worden over het standpunt dat de algemene 

vergadering heeft ingenomen.   

 Overwegende dat de gemeenteraad het mandaat van de vertegenwoordiger dient 

vast te stellen; 

 Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 24 april 2013 waarbij de heren Kristof 

Stevelinck en Luc Verstraeten worden aangeduid als gemeentelijke 

vertegenwoordigers in de algemene vergaderingen van Iveg. 
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De heer Chris Buyse, algemeen directeur van Iveg, geeft toelichting bij dit 

agendapunt.  

De heer Dirk Goemaere (PVDA+) herhaalt dat Infrax wordt opgeslokt door Eandis. 

Hij stelt dat gemeenten minder inspraak zullen hebben in de intercommunale door 

de invloed van de privésector waar Eandis mee verbonden is. Hij stelt volgende 

vragen: 

1. Kan u verduidelijken wat dit precies betekent voor Zelzate met 
betrekking tot de dividenden? 

2. Kan u verduidelijken wat dit precies betekent voor Zelzate met 
betrekking tot de vertegenwoordiging? In hoeverre heeft de gemeente 

Zelzate nog invloed op de energiesector? Hoe zit het met andere woorden 

met de democratische controle?  

3. Wat gebeurt er met de opgebouwde kredieten van de gemeenten? 

De heer Chris Buyse, algemeen directeur van Iveg, antwoordt dat het hier in 

geen geval om privatisering gaat. In Eandis zat in het verleden Electrabel en 

daar zat inderdaad naast gemeentekapitaal ook privékapitaal in. Echter, in 2001 

besliste het Vlaamse parlement principieel dat iedere opdrachthoudende 

vereniging per definitie zuiver moest zijn en dat dus al het privékapitaal 

eruit moest. Voor de elektriciteitssector heeft de regering een 

overgangsperiode voorzien van 18 jaar. Electrabel is sinds 2014 door diverse 

onderhandelingen teruggetrokken. De groep Eandis is dus sinds 2014 even zuiver 

als de groep Infrax. Dat is nu net één van de redenen waarom er toenaderingen 

zijn gebeurd tussen beide groepen. De fusie van de werkmaatschappijen is een 

versteviging van de openbare sector. De distributie staat 100 procent onder 

controle van de gemeenten. 

 

Wat de dividenden betreft, is er momenteel een atypische manier om winst te 

verdelen. De winst wordt nu in twee verdeeld. Het eerste deel van de winst die 

verdeeld wordt over de gemeenten (dividend) gebeurt pro rata het ingebracht 

kapitaal. Een gemeente die veel ingebracht heeft, zal in verhouding dus een 

groter deel hebben van die winst dan een gemeente die minder inbrengt. Het 

tweede deel van de winst (saldodividend) wordt verdeeld op basis van de 

verkoop. Volgens dit systeem trokken gemeenten die bijna geen kapitaal 

inbrachten soms meer winst, wegens een hoog verkoopcijfer. Dit systeem wordt 

daarom stopgezet.  

De winst zal nu enkel verdeeld worden pro rata, dus naargelang de inbreng van 

een gemeente, omdat de rendabiliteit van een gemeente niet langer de winst van 

Infrax beïnvloedt.  

 

Wat de invloed op gemeente Zelzate betreft, zal de gemeente in de toekomst 

minder rendement ontvangen, maar verhoudingsgewijs evenveel als alle andere 

gemeentes. Concreet betekent dit een daling in het dividend elektriciteit van 

65.000 euro en een daling in het dividend aardgas van 43.000 euro. In totaal 

een daling van 109.000 euro. Dit lijkt veel, maar, in het verleden kreeg de 

gemeente eigenlijk teveel.  

 

Stel dat de gemeentes niet akkoord gaan, dan wordt Iveg ontbonden en moet 

iedere gemeente afzonderlijk een beslissing nemen. Gemeente Zelzate zal 

verplicht worden toe te treden bij Imewo en zal ook daar (maar) 4 procent 

krijgen en geen 6 procent. 

 

De heer Luc Verstraeten verlaat de zaal.  

Wat betreft de vertegenwoordiging zou iedere gemeente die in een intercommunale 

zit recht moeten hebben op een bestuurder die lid is van een raad van bestuur. 
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Echter, het nieuw decreet lokaal bestuur bepaalt dat een raad van bestuur uit 

maximum 15 personen mag bestaan.  

De heer Dirk Goemaere (PVDA+) vraagt wat er zal gebeuren met het personeel van 

Iveg dat hier in Zelzate wordt tewerkgesteld. 

De heer Chris Buyse, algemeen directeur van Iveg, antwoordt dat het eigenlijk 

geen belang meer heeft of iemand tewerkgesteld is bij Imewo, Iveg, … Het wordt 

op termijn één werkmaatschappij voor Vlaanderen. Het exploitatiegebied Zelzate 

zal geïntegreerd worden in de regio. Het personeel dat nu in Zelzate werkt, 

blijft in Zelzate of kan binnen de regio ingezet worden.  

De heer Johan De Jonghe (CD&V – Vrij Zelzate) wilt weten hoe groot het effect 

van de fusie is op het totale personeelsbestand.  

De heer Chris Buyse, algemeen directeur van Iveg, antwoordt dat er mag 

gefusioneerd worden op het niveau van de werkmaatschappijen onder de voorwaarde 

dat er besparingen worden gerealiseerd. De harde doelstelling die vooropgesteld 

wordt, is dat er tegen 2020 door de fusieoperatie (tot) 100 miljoen euro moet 

bespaard kunnen worden, en dit op het niveau van heel Vlaanderen. Eandis stelt 

4000 mensen te werk, bij Infrax zijn dat er 1500 en daar komen er nog 100 van 

Integan bij. Dat zijn 5600 werknemers in totaal. Tegen 2020 zullen dat er 500 

minder zijn. Dit wordt geregeld via natuurlijke afvloeiing, er wordt niemand 

ontslagen. Die garantie is gegeven.  

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, stelt dat de fusie enkel ten goede komst 

van de inwoners van Antwerpen. De inwoners van Zelzate blijven door de 

verplichte fusie echter een beetje in de kou staan. Gemeente Zelzate zou ook de 

keuze moeten gehad hebben om mee te stappen in dit project, dan zou er voor de 

Zelzatenaren ook een tariefverlaging ingezeten hebben. Nu missen ze deze. De 

burgemeester benadrukt dat hij deze opmerking ook gemaakt heeft in de Raad van 

Bestuur van Iveg.  

De heer Chris Buyse, algemeen directeur van Iveg, antwoordt dat hij de 

opmerking van de burgemeester begrijpt. Hij stelt daarom voor om mee te gaan 

met de fusie en bij Iveg te blijven, tot wanneer de gemeente verplicht wordt om 

te veranderen. Stel dat het decreet er toch niet komt, dan zit gemeente Zelzate 

bij Iveg en zit ze dus ook mee in het verhaal.  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, zegt dat de transfer van personeel 

zich al zal inzetten en dat deze tegen 1 januari 2019 gerealiseerd zal zijn. 

hij vraagt door welke maatschappij de gemeente Zelzate zal bediend worden. 

De heer Chris Buyse, algemeen directeur van Iveg, antwoordt dat er straks enkel 

nog personeel van Fluvius is. Waar de gemeente op bestuurlijk vlak deel van 

uitmaakt (Iveg of Imewo of andere), staat los van de organisatie van de 

exploitatie. Die exploitatie zal uiteraard de meest efficiënte vorm aannemen en 

zal aldus regio gebonden zijn. 

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter heeft begrepen dat er naar tarifering 

toe afspraken gemaakt werden. Hij wenst te weten of de tarieven dezelfde 

blijven, ook voor de gemeenten die veranderen van intercommunale.    

De heer Chris Buyse, algemeen directeur van Iveg, antwoordt dat de tarieven 

voor twee jaar vastgelegd zijn. De concrete impact op de tarieven zal dus pas 

voelbaar zijn na twee jaar.   

De heer Luc Verstraeten vervoegt de raad.  

De heer Luc Verstraeten (VLD-SD) oppert dat deze materie tijdens een 

gemeenteraadscommissie had besproken moeten worden.  
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De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, zegt akte te nemen van deze 

tussenkomst.  

De heer Geert Asman (PVDA+) vraagt op welke manier de investering m.b.t. de 

slimme meters zal gedragen worden. 

De heer Chris Buyse, algemeen directeur van Iveg, antwoordt dat de investering 

zal uitgevoerd worden lastens de netbeheerders, verspreid over een periode van 

15 jaar. Dit geeft een verhogend tarief op het onderdeel nettarief, maar de 

simulatie toont een verlagend effect op het verbruik. Door de slimme meters en 

nieuwe informatietoepassingen (apps) zullen de gebruikers op ieder moment hun 

verbruik kunnen raadplegen en dus ook in de hand kunnen houden. De meerkost van 

de investering wordt gedragen door de netbeheerders, maar (een deel van) die 

kosten mogen de netbeheerders doorrekenen in het tarief. Concreet zal dit een 

meerkost betekenen voor de eindgebruiker van 10 à 12 euro per jaar. 

De heer Brent Meuleman (sp.a) oppert dat dit een moeilijke beslissing is, zeker 

met de verplichtingen die eraan komen en de nieuwe wetgeving. Bovendien is het 

voor Zelzate eigenlijk een negatief verhaal. Een commissie was aangewezen.  

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, vraagt om de raad te schorsen.  

De raad wordt geschorst. 

De raad wordt heropend. 

De heer Chris Buyse verlaat de raad.  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, vraagt de stemming over artikels 1 

t.e.m. 8. 

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, vraagt om de raad te schorsen.  

De raad wordt geschorst. 

De raad wordt heropend. 

Notulering stemgedrag van de sp.a-fractie in toepassing van artikel 31 van het 

huishoudelijk reglement van de gemeenteraad: “De sp.a-fractie is grote 

voorstander van één slank en sober energiebedrijf. Vandaag verschilt in 

Vlaanderen de prijs van water, elektriciteit en gas immers van straat tot 

straat. Het is dus goed dat er stappen in die richting gezet worden en dat 

gestart wordt met het schrappen van bestuursmandaten, een operatie die wat ons 

betreft nog verder mag gaan, want na de voorliggende fusie van de koepels, 

blijven er nog 11 distributienetbeheerders over. 

Echter, door de situatie waarin Zelzate terechtkomt, zijnde een verlies van 

inkomsten (dividenden) en de onzekerheid die gepaard gaat met het terechtkomen 

in een eilandsituatie, zal de sp.a-fractie zich omtrent dit dossier, in zijn 

huidige vorm, onthouden”. 

Notulering stemgedrag van de PVDA+ -fractie in toepassing van artikel 31 van 

het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad: “De fusie tussen 

distributienetbeheerders Infrax en Eandis komt er omdat het energielandschap de 

komende jaren sterk zal wijzigen. De elektriciteitsproductie zal meer verspreid 

gebeuren en meer variëren afhankelijk van zon en windkracht. Om deze 

overschakeling op grote schaal mogelijk te maken zijn slimme netten en slimme 

meters noodzakelijk. Deze wijziging is een goede zaak voor het klimaat. De 

Vlaamse overheid voorziet echter geen budget om deze investeringen te dragen en 

schuift de rekening door naar de gezinnen en gemeenten. Deze kost van ongeveer 

2 miljard euro laat men betalen door de fusie, met onder andere het verdwijnen 

van 500 jobs op een totaal van 5600 medewerkers en met een verhoging van de 

elektriciteitsprijs. Bovendien verliest Zelzate jaarlijks 109.000 euro aan 
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inkomsten uit Iveg. Voor de Zelzaatse gezinnen betekent dit een extra kost van 

ongeveer 32 euro per jaar. We verliezen 20 euro aan inkomsten en de 

elektriciteitsprijs zal met 10 à 12 euro stijgen. Omwille van deze redenen 

zullen we de fusie zoals ze nu voorligt niet goedkeuren”. 

Notulering stemgedrag van de vld-sd fractie in toepassing van artikel 31 van 

het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad: “Het stuit onze fractie op de 

borst dat er binnen Antwerpen een structuur wordt uitgewerkt die enkel 

waardevol is voor de stad zelf en een aantal gemeenten errond. We hebben als 

gemeente niet de keuze gehad om mee in deze structuur te stappen. Er zijn aan 

deze fusie ongetwijfeld voordelen verbonden, maar onze gemeente verliest 

109.000 euro op jaarbasis en dat weegt erg door. Het is niet de bedoeling dat 

onze inwoners eronder lijden. Onze fractie zal zich daarom ook onthouden en 

hoopt hiermee een duidelijk signaal te geven naar andere gemeenten. Wij denken 

aan onze inwoners. We willen wel graag stellen dat we door Iveg steeds goed 

bediend werden. Het is namelijk een sterk uitgebouwde maatschappij. Door het 

personeel werden we steeds op onze wenken bediend.” 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met 6 neen-stemmen (Geert Asman, Dirk Goemaere, Karl Segers, Maureen 

Tollenaere, Steven De Vuyst en Marleen Vanmaercke) bij 15 onthoudingen (Frank 

Bruggeman, Martin Acke, Marleen Maenhout, Kurt Van Weynsberghe, Linda Vereecke, 

Patricia De Meyer, Freddy De Vilder, Luc Van Waesberghe, Luc Verstraeten, 

Claudio Rizzo, Brent Meuleman, Isabel Dellaert, Johan De Jonghe, Sigrid De 

Ridder en Ann Van Hecke) worden volgende artikels verworpen:  

Artikel 1: - De gemeenteraad hecht goedkeuring aan volgende agenda van de 

algemene vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging 

Iveg d.d. 20 juni 2018 :  

1. Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de 
einddatum van Iveg, zijnde 9 november 2019, naar 1 april 2019 

overeenkomstig artikel 603 van het decreet over lokaal bestuur. 

2. Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Iveg 
van 1 april 2019 tot 29 maart 2037 met o.m. goedkeuring van het 

evaluatierapport met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende 

vereniging tijdens de vorige zes jaar en van het ondernemingsplan 2019-

2024. 

3. Goedkeuring van de statutenwijzigingen Iveg. 

4. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 
tot en met 3 bij authentieke akte vast te stellen en de statuten 

overeenkomstig aan te passen. 

5. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door 
Eandis System Operator cvba met naamwijziging in ‘Fluvius System 

Operator’ – bevestiging van participatie van Iveg in de nieuwe 

werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba overeenkomstig artikel 78 

van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 

2001. 

6. Kennisneming verslagen Iveg van de raad van bestuur en van de 
commissaris over het boekjaar 2017. 

7. Goedkeuring van de jaarrekening Iveg afgesloten op 31 december 2017 
(balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten 

en waarderingsregels). 

8. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris. 

9. Statutaire benoemingen. 
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10. Statutaire mededelingen. 

11. Voorstel van fusie door overneming van de opdrachthoudende 

verenigingen IMEA en INTEGAN door de opdrachthoudende vereniging Iveg:  

a) Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de 

fusie-operatie.  

b) Kennisneming van het fusievoorstel en van de bijzondere verslagen 

van de Raad van Bestuur en van de Commissaris met betrekking tot 

het voorstel tot fusie door overneming door de opdrachthoudende 

vereniging Iveg van heel het vermogen,  bestaande uit het volledige 

actief en passief, alle rechten en verplichtingen, niets 

uitgezonderd, noch voorbehouden, van de over te nemen verenigingen 

IMEA en INTEGAN, met juridische, boekhoudkundige en fiscale 

uitwerking per 1 april 2019. 

c) Goedkeuring van de van naamswijziging van Iveg in ‘Fluvius 

Antwerpen’. 

d) Goedkeuring van de fusie door overneming van IMEA en INTEGAN door 

Fluvius Antwerpen (voorheen Iveg) overeenkomstig het voorstel 

hiervoor vermeld onder punt 11.2, bij wijze van overdracht aan 

Fluvius Antwerpen van de algeheelheid van hun vermogen, omvattende 

alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets 

uitgezonderd, noch voorbehouden, mits toekenning aan de deelnemers 

van de overgenomen verenigingen van nieuwe aandelen A en A’ van 

Fluvius Antwerpen (voorheen Iveg), en dit per activiteit netbeheer 

elektriciteit, netbeheer aardgas, (kabel)netwerken, riolering, 

warmte en strategische participaties, zonder aanduiding van 

nominale waarde, en volledig volstort. 

  De aandelen zullen worden verdeeld onder de desbetreffende 

deelnemers van de overgenomen verenigingen zonder opleg. Aan elke 

deelnemende gemeente wordt per activiteit waarvoor zij is 

toegetreden één winstbewijs C toegekend.  

 En dit op basis van een balans afgesloten op 31 december 2017 

(voorlopige ruilverhouding), met inwerkingtreding per 1 april 2019, 

met dien verstande dat alle sedert 1 januari 2018 tot en met 31 

maart 2019 door de over te nemen verenigingen gestelde 

verrichtingen geactualiseerd (definitieve ruilverhouding) in een 

per 31 maart 2019 vastgestelde jaarrekening. 

En overeenkomstige kapitaalverhoging. 

e) Overeenkomstige aanpassing van het register van de deelnemers. 

f) Goedkeuring van de statuten van de gefuseerde opdrachthoudende 

vereniging ‘Fluvius Antwerpen’. 

g) Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en 

verlenen van de desbetreffende machtiging naar aanleiding van de 

besluitvorming omtrent de fusie door overneming van IMEA en INTEGAN 

door Fluvius Antwerpen (voorheen Iveg), en inzonderheid verlening 

van machtiging om : 

- de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die 

gelden ten aanzien van de fusie door overneming van IMEA en 

INTEGAN door Fluvius Antwerpen zoals vermeld onder punt 11.1. 

vast te stellen; 

- de verwezenlijking van deze fusie door overneming vast te 

stellen; 

- het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend 

de hypotheekbewaarders vrij te stellen van het nemen van een 

ambtshalve inschrijving;   
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- de definitieve ruilverhouding op basis van de geactualiseerde 

netto en bruto-waarde van de activa en passiva per 31 maart 2019, 

na revisorale controle, bij notariële akte vast te stellen,  

- het definitief bedrag van de kapitaalverhoging ingevolge de fusie 

per 1 april 2019 vast te stellen en artikel 8 van de statuten 

hieraan aan te passen. 

- het register van de deelnemers aan te passen.  

- daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en 

alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn.  

h) Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voorgaande 

agendapunten 11.1. tot en met 11.7 bij authentieke akte te doen 

vaststellen.  

12. Voorstel tot aanwijzing van Fluvius Antwerpen als elektriciteits- en 

aardgasdistributienetbeheerder door VREG. 

Artikel 2: - De gemeenteraad ondersteunt de verschuiving van de huidige 

statutaire einddatum van de opdrachthoudende vereniging Iveg van 9 november 

2019 naar 1 april 2019 en dit onder de opschortende voorwaarde van de 

inwerkingtreding van het artikel 603 van het decreet over het lokaal bestuur. 

Artikel 3: - De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de verlenging van de 

opdrachthoudende vereniging Iveg van 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037 en 

is akkoord dat de deelneming in de opdrachthoudende vereniging Iveg wordt 

verlengd voor deze duurtijd na onderzoek van onder meer de documenten die bij 

de oproeping inzake agendapunt 2 zijn gevoegd en dit onder de opschortende 

voorwaarde van de inwerkingtreding van het artikel 603 van het decreet over het 

lokaal bestuur.  

Artikel 4: - De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de voorgestelde tussentijdse 

statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging Iveg (van toepassing tot 

1 april 2019). 

Artikel 5: - De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de voorgestelde fusie door 

overneming van IMEA en INTEGAN door Iveg (met naamwijziging in ‘Fluvius 

Antwerpen’) met ingang van 1 april 2019 en aan het ontwerp van statuten 

‘Fluvius Antwerpen en dit onder de hogervermelde opschortende voorwaarden van 

de voorgestelde fusie.  

Artikel 6: - De gemeenteraad gaat akkoord met de voorgestelde aanwijzing door 

de VREG van Fluvius Antwerpen als distributienetbeheerder elektriciteit en 

aardgas voor het volledige grondgebied waarop momenteel IMEA en Iveg actief 

zijn. 

Artikel 7: - De gemeenteraad mandateert de vertegenwoordiger van de gemeente 

die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende 

vereniging Iveg op 20 juni 2018 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld 

of verdaagd zou worden) en draagt de vertegenwoordiger op zijn/haar stemgedrag 

af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake 

voormelde artikelen 1 en 2 van onderhavige raadsbeslissing.  

Artikel 8: - De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen 

met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan 

te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Iveg, ter attentie van het 

secretariaat. 
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4. FARYS – ALGEMENE JAARVERGADERING VAN TMVS DV D.D. WOENSDAG 20 JUNI 2018 – 

GOEDKEURING DAGORDE EN MANDATERING VERTEGENWOORDIGER. 

DE RAAD: 

 Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij TMVS dv;  

 Gelet op de statuten van TMVS dv; 

 Gelet op het feit dat de gemeente opgeroepen werd met een aangetekend 

schrijven van 7 mei 2018 aanwezig te zijn op de algemene jaarvergadering van 

TMVS dv die plaatsvindt op woensdag 20 juni 2018; 

 Gelet op de agenda van deze vergadering bestaande uit: 

1. Verslag van de Raad van Bestuur 
2.   

a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2017 
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het 

boekjaar 2017 

3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders (lid IBR) 
4. Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR)  
5. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers 

ingevolge toetredingen  

6. Statutaire benoemingen 
7. Varia en mededelingen 

 Gelet op het decreet van 6 juli 2001 inzake de intergemeentelijke 

samenwerking; 

 Overwegende dat ingevolge de toetreding van de gemeente tot TMVS dv er 

aanleiding toe bestaat een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te 

duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de Algemene Vergaderingen van 

TMVS dv; 

 Overwegende dat volgende wettelijke bepalingen in acht genomen dienen te 

worden bij de aanduiding van de vertegenwoordiger in de Algemene 

Vergadering:  

o De vertegenwoordigers van de steden/gemeenten in de Algemene 

Vergadering dienen de hoedanigheid te bezitten van burgemeester, 

schepen of gemeenteraadslid; 

o De bestuurders kunnen geen gemeentelijke vertegenwoordiger zijn in de 

Algemene Vergadering; 

o De vertegenwoordiger wordt aangeduid voor de periode vanaf aanduiding 

tot na de jaarvergadering die volgt op de vernieuwing van de 

gemeenteraden; 

o De ad hoc bepaling van het mandaat in de algemene vergadering dient 

voor elke vergadering voor de vertegenwoordiger te worden beslist. 

 Overwegende dat het college van burgemeester en schepen dhr. Rik Laureys, 

schepen en OCMW-voorzitter, voordraagt als gemeentelijk vertegenwoordiger in 

de algemene vergadering van TMVS dv; 

 Overwegende dat dhr. Rik Laureys wordt aangeduid als gemeentelijk 

vertegenwoordiger; 

 Overwegende dat hij niet aanwezig kan zijn op de algemene vergadering van 

TMVS dv dd. woensdag 20 juni 2018 en dat hij daarom voorstelt om mevr. Ann 

Van Hecke éénmalig af te vaardigen voor die vergadering; 

 Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005. 
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BESLUIT: 

In openbare zitting  

Met 12 ja-stemmen (Frank Bruggeman, Martin Acke, Marleen Maenhout, Kurt Van 

Weynsberghe, Linda Vereecke, Patricia De Meyer, Freddy De Vilder, Luc 

Verstraeten, Claudio Rizzo, Johan De Jonghe, Sigrid De Ridder en Ann Van Hecke) 

bij 9 onthoudingen (Dirk Goemaere, Luc Van Waesberghe, Geert Asman, Karl 

Segers, Maureen Tollenaere, Brent Meuleman, Isabel Dellaert, Steven De Vuyst en 

Marleen Vanmaercke): 

Artikel 1: - Goedkeuring wordt gehecht aan de agenda en elk van de 

afzonderlijke punten van de agenda van de algemene vergadering van de TMVS dv 

op woensdag 20 juni 2018: 

1. Verslag van de Raad van Bestuur 
a) Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2017 
b) Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2017 

2. Verlenen van kwijting aan de bestuurders (lid IBR) 
3. Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR) – wordt nagestuurd 
4. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers ingevolge 

toetredingen  

5. Statutaire benoemingen 
6. Varia en mededelingen 

Artikel 2: - De heer Laureys Rik, schepen, wonende Tunnellaan 55 te 9060 

Zelzate wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de Algemene 

Vergaderingen van TMVS dv en wordt gevolmachtigd in naam van de gemeente deel 

te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de 

aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te 

doen wat nodig is om de belangen van de gemeente te behartigen op deze 

vergaderingen. 

Artikel 3: - De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt aangeduid voor de periode 

vanaf de aanduiding tot na de jaarvergadering die volgt op de vernieuwing van 

de gemeenteraden. 

Artikel 4: - Mevrouw Ann Van Hecke, John Schenkelstraat 15, 9060 Zelzate wordt 

éénmalig aangeduid om aanwezig te zijn op de algemene vergadering van TMVS dv 

op woensdag 20 juni 2018 en dit als plaatsvervanger van de heer Rik Laureys.  

Artikel 5: - Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt t.a.v. TMVS p/a 

Intercommunaal Beheer TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent of per elektronische 

post.  

5. FARYS – ALGEMENE JAARVERGADERING VAN TMVW D.D. VRIJDAG 22 JUNI 2018 – 

GOEDKEURING DAGORDE EN AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER. 

DE RAAD: 

 Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij TMVW;  

 Gelet op art. 49 van de statuten van TMVW; 

 Gelet op het feit dat de gemeente opgeroepen werd met een aangetekend 

schrijven van 7 mei 2018 aanwezig te zijn op de algemene jaarvergadering van 

TMVW die plaatsvindt op vrijdag 22 juni 2018; 

 Gelet op de agenda van deze vergadering bestaande uit: 

1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke en algemene 
uittredingen  

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse 
toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke en algemene 

uittredingen 

3. Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2017  
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2017 
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5. Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR)  
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor (IBR) 
7. Benoemingen en aanstellingen  
8. Statutaire meldingen  

 Gelet op het decreet van 6 juli 2001 inzake de intergemeentelijke 

samenwerking; 

 Overwegende dat ingevolge de statutenwijziging er aanleiding toe bestaat een 

vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden om de gemeente te 

vertegenwoordigen in de Algemene Vergaderingen van TMVW  

 Overwegende dat volgende wettelijke bepalingen in acht genomen dienen te 

worden bij de aanduiding van de vertegenwoordiger in de Algemene 

Vergadering:  

o De vertegenwoordigers van de steden/gemeenten in de Algemene Vergadering 

dienen de hoedanigheid te bezitten van burgemeester, schepen of 

gemeenteraadslid; 

o De bestuurders kunnen geen gemeentelijke vertegenwoordiger zijn in de 

Algemene Vergadering; 

o De vertegenwoordiger wordt aangeduid voor de periode vanaf aanduiding tot 

na de jaarvergadering die volgt op de vernieuwing van de gemeenteraden; 

o De ad hoc bepaling van het mandaat in de algemene vergadering dient voor 

elke vergadering voor de vertegenwoordiger te worden beslist. 

 Overwegende dat het college van burgemeester en schepen de heer Rik Laureys, 

schepen en OCMW-voorzitter, voordraagt als gemeentelijk vertegenwoordiger in 

de algemene vergadering van TMVW; 

 Overwegende dat dhr. Rik Laureys wordt aangeduid als gemeentelijk 

vertegenwoordiger; 

 Overwegende dat hij niet aanwezig kan zijn op de algemene vergadering van 

TMVS dv dd. vrijdag 22 juni 2018 en dat hij daarom voorstelt om mevr. Ann 

Van Hecke éénmalig af te vaardigen voor die vergadering; 

 Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005. 

BESLUIT: 

In openbare zitting  

Met 12 ja-stemmen (Frank Bruggeman, Martin Acke, Marleen Maenhout, Kurt Van 

Weynsberghe, Linda Vereecke, Patricia De Meyer, Freddy De Vilder, Luc 

Verstraeten, Claudio Rizzo, Johan De Jonghe, Sigrid De Ridder en Ann Van Hecke) 

bij 9 onthoudingen (Dirk Goemaere, Luc Van Waesberghe, Geert Asman, Karl 

Segers, Maureen Tollenaere, Brent Meuleman, Isabel Dellaert, Steven De Vuyst en 

Marleen Vanmaercke): 

Artikel 1: - Goedkeuring wordt gehecht aan de agenda en elk van de 

afzonderlijke punten van de agenda van de algemene vergadering van de TMVW op 

vrijdag 22 juni 2018: 

1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke en algemene 
uittredingen  

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse 
toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke en algemene 

uittredingen 

3. Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2017  
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2017 
5. Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR) – wordt nagestuurd 
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor (IBR) 
7. Benoemingen en aanstellingen  
8. Statutaire meldingen  
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Artikel 2: - De heer Laureys Rik, schepen, wonende Tunnellaan 55 te 9060 

Zelzate wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de Algemene 

Vergaderingen van TMVS dv en wordt gevolmachtigd in naam van de gemeente deel 

te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de 

aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te 

doen wat nodig is om de belangen van de gemeente te behartigen op deze 

vergaderingen. 

Artikel 3: - De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt aangeduid voor de periode 

vanaf de aanduiding tot na de jaarvergadering die volgt op de vernieuwing van 

de gemeenteraden. 

Artikel 4: - Mevrouw Ann Van Hecke, John Schenkelstraat 15, 9060 Zelzate wordt 

éénmalig aangeduid om aanwezig te zijn op de algemene vergadering van TMVS dv 

op vrijdag 22 juni 2018 en dit als plaatsvervanger van de heer Rik Laureys.  

Artikel 5: - Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt t.a.v. TMVW, 

Stropstraat 1 te 9000 Gent. 

6. AANPASSEN REGLEMENT INVENTARISATIE EN BELASTINGEN LEEGSTAANDE GEBOUWEN, 

WONINGEN, KAMERS EN OVERIGE WOONGELEGENHEDEN. 

A. GOEDKEUREN REGLEMENT INVENTARISATIE LEEGSTAANDE GEBOUWEN, WONINGEN, KAMERS 

EN OVERIGE WOONGELEGENHEDEN. 

DE RAAD: 

 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen; 

 Gelet op gemeenteraadsbesluit van 28 december 2017 met het goedkeuren van 

het reglement op inventarisatie van leegstaande gebouwen, woningen, kamers 

en overige woongelegenheden; 

 Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van 

bestuur; 

 Overwegende dat het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode de 

gemeente aanstelt als coördinator en regisseur van het lokale woonbeleid; 

 Overwegende dat de wetgeving veranderd is, meer bepaald het decreet houdende 

wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen dat het Vlaams 

Parlement op 4 oktober 2016 goedkeurde en door de Vlaamse regering op 14 

oktober 2016 bekrachtigde; waardoor definities gewijzigd zijn; 

 Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en 

pandenbeleid, artikel 2.2.6, met latere wijzigingen; 

 Overwegende dat in het Grond- en Pandendecreet en in de Vlaamse Wooncode de 

gemeente naar voren wordt geschoven als coördinator van het woonbeleid, als 

actor die het dichtst bij haar inwoners staat; 

 Overwegende dat op basis van Grond- en Pandendecreet gemeenten een register 

van leegstaande woningen en gebouwen kunnen bijhouden; 

 Overwegende dat een effectieve bestrijding van leegstand en verkrotting in 

Zelzate noodzakelijk is; 

 Overwegende dat het wenselijk is dat het op het grondgebied van de gemeente 

beschikbare woningen- en gebouwenbestand ook als dusdanig gebruikt worden, 

omdat leegstand leidt tot verloedering wat een negatief straatbeeld 

genereerd en extra taken meebrengt voor de gemeente, en dat het beschikbare 

patrimonium voor wonen optimaal moet benut worden; 

 Overwegende dat de langdurige leegstand van woningen en gebouwen in de 

gemeente moet voorkomen en bestreden worden omdat leegstaande woningen en 

gebouwen leidt tot meer opdrachten voor de gemeenten; 
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 Overwegende dat een gemeentelijk reglement dient aangenomen te worden waarin 

de indicaties van leegstand en de procedure tot vaststelling van de 

leegstand worden vastgesteld; 

 Gelet op het schrijven van 8 maart 2018 van het Agentschap Binnenlands 

Bestuur, afdeling lokale financiën waarbij opmerkingen werden gegeven op het 

reglement en belasting op inventaris van leegstaande gebouwen, woningen, 

kamers en overige woongelegenheden zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 

28 december 2017; 

 Overwegende dat dit voor de inventarisatie een opmerking betreft over het 

schrappen van een woning of gebouw, meer bepaald het formuleren van de zin 

“De administratie schrapt een woning of een gebouw uit het 

leegstandsregister wanneer de zakelijk gerechtigde bewijst dat de woning 

gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden aangewend 

wordt overeenkomstig de functie”; er dient verwezen te worden naar de tekst 

in het decreet grond- en pandenbeleid. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met 18 ja-stemmen (Frank Bruggeman, Martin Acke, Marleen Maenhout, Kurt Van 

Weynsberghe, Linda Vereecke, Dirk Goemaere, Luc Van Waesberghe, Geert Asman, 

Karl Segers, Luc Verstraeten, Maureen Tollenaere, Claudio Rizzo, Brent 

Meuleman, Isabel Dellaert, Steven De Vuyst, Marleen Vanmaercke, Sigrid De 

Ridder en Ann Van Hecke) bij 3 onthoudingen (Patricia De Meyer, Freddy De 

Vilder en Johan De Jonghe): 

Artikel 1: - Het gemeenteraadsbesluit van 28 december 2017 betreffende de 

inventarisatie van leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige 

woongelegenheden wordt gewijzigd. 

Bestaande tekst bij artikel 4: - Schrapping uit het leegstandsregister  

§2. De administratie schrapt een woning of een gebouw uit het 

leegstandsregister wanneer de zakelijk gerechtigde bewijst dat de woning 

gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden aangewend 

wordt overeenkomstig de functie. 

Wordt vervangen door  

Nieuwe tekst bij artikel 4: - Schrapping uit het leegstandsregister 

§2. De administratie schrapt een woning of een gebouw uit het 

leegstandsregister volgens artikel 2.2.6., §4/1 van het decreet grond- en 

pandenbeleid:  

Een gebouw wordt uit het leegstandsregister geschrapt als een zakelijk 

gerechtigde bewijst dat meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte 

overeenkomstig de functie, vermeld in paragraaf 2, eerste lid (zie 

definities), aangewend wordt gedurende een termijn van ten minste zes 

opeenvolgende maanden. 

Een woning wordt uit het leegstandsregister geschrapt als een zakelijk 

gerechtigde bewijst dat de woning gedurende een termijn van ten minste 

zes opeenvolgende maanden aangewend wordt in overeenstemming met de 

functie, vermeld in paragraaf 3 (zie definities). 

Artikel 2: - Onderhavig reglement wordt overgemaakt wordt volgens artikel 253§1 

3° van het gemeentedecreet aan de Gouverneur, provinciale afdeling van het 

Agentschap Binnenlands Bestuur en de financieel directeur. 
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B. BELASTING OP INVENTARISATIE VAN LEEGSTAANDE GEBOUWEN, WONINGEN, KAMERS EN 

OVERIGE WOONGELEGENHEDEN  

DE RAAD: 

 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen; 

 Gelet op gemeenteraadsbesluit van 28 december 2017 met het goedkeuren van 

de belasting op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige 

woongelegenheden; 

 Gelet op artikel 170 §4 van de Grondwet;   

 Gelet op het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot 

begeleiding van de begroting 1996;  

 Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van 

bestuur; 

 Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 

gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 

2012; 

 Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 21 september 2007 houdende 

subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid, dat 

gemeenten opleg om leegstaande woningen en gebouwen op te nemen in een 

register conform artikel 2.2.6 van het decreet van 27 maart 2009 

betreffende het Grond- en Pandenbeleid, en latere wijzigingen; 

 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 december 2013, gewijzigd in de 

gemeenteraad van 12 mei 2016 en 28 december 2016 betreffende de belasting 

op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden; 

 Overwegende dat de wetgeving veranderd is, meer bepaald het decreet 

houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen dat het 

Vlaams Parlement op 4 oktober 2016 goedkeurde en door de Vlaamse regering 

op 14 oktober 2016 bekrachtigde; 

 Gelet op het gewijzigde reglement op inventaris van leegstaande gebouwen, 

woningen, kamers en overige woongelegenheden, dat eveneens ter goedkeuring 

van de gemeenteraad voorligt; 

 Overwegende dat de vrijstellingen van belasting die in dit reglement zijn 

opgenomen aangepast zijn, omdat die het best aansluiten bij de noden en het 

beleid van de gemeente;  

 Overwegende dat de Vlaamse regering op 26 februari 2016 de startbeslissing 

voor het complexe project ‘Verbeteren van de leefbaarheid voor de bewoners 

van de woonwijk Klein-Rusland (Zelzate)’ genomen heeft; 

 Gelet op de financiële toestand van de gemeente. 

 Gelet op het schrijven van 8 maart 2018 van Michaël Cornelis van het 

Agentschap Binnenlands Bestuur, afdeling lokale financiën waarbij 

opmerkingen werden gegeven op het reglement en belasting op inventaris van 

leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden zoals 

goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 december 2017; 

 Overwegende dat dit voor de belasting volgende opmerkingen betreft: 

1. Artikel 3 §4, voorlaatste alinea: met huidige formulering kan het 
gemeentebestuur alsnog de vorige zakelijk gerechtigde aanspreken, 

ondanks het feit dat men op de hoogte is van de nieuw zakelijk 

gerechtigde 
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2. Artikel 3 §4 tweede alinea: het feit dat het de instrumenterende 
ambtenaar is die de administratie op de hoogte brengt wordt beter 

aangepast omdat dit dat een onbillijke situatie kan leiden gezien de 

overdrager de belastingplichtige is; 

3. Artikel 5.2 4°: ‘belastingjaren’ dient vervangen te worden door 
‘aanslagjaren’ 

4. In artikel 5: de zin “Enkel de vrijstellingen opgenomen in dit 
reglement zijn van toepassing” mag geschrapt worden om deze bepaling 

overbodig is omdat niet langer vrijstelling worden opgenomen in het 

decreet Grond- en Pandenbeleid. Vroeger stond in het decreet Grond- en 

Pandenbeleid dat de gemeente bovenop de vrijstellingen opgenomen in het 

decreet ook vrijstelling kan formuleren.   

5. In artikel 7: Belastingplichtige dient vervangen te worden door 
belastingschuldige omdat hij bezwaar kan indienen. Na inkohiering wordt 

de belastingplichtige de belastingschuldige.  

 Gelet op de mail van 9 maart 2018 van Tommy Baes van het agentschap 

Binnenlands bestuur betreffende opmerkingen op het belastingreglement van 

28 december 2017 op ongeschikte en onbewoonbare woningen; 

 Overwegende dat de opmerkingen ook van toepassing zijn op het voorliggend 

belastingreglement op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige 

woongelegenheden: 

1. in artikel 5.3.6° staat bij de renovatienota dat een termijn voor 
vrijstelling éénmalig voor eenzelfde periode kan worden verlengd. Bij 

de opmerkingen van de renovatienota staat dat de vrijstelling ongedaan 

wordt gemaakt als de werken niet beëindigd zijn binnen het jaar 

(uitzonderlijk 2 jaar bij verlenging) en/of de aangevraagde 

omgevingsvergunning geweigerd wordt. Aangezien de vrijstelling 

jaarlijks moet geëvalueerd worden, dient uitzonderlijk 2 jaar bij 

verlenging verwijderd te worden 

2. In artikel 5.2.5 Vrijstelling van betaling van belasting wordt 
toegestaan voor project met het oog op het realiseren van een meer 

kwalitatieve woonomgeving. De werken dienen effectief te starten binnen 

de 2 jaar na inventarisatie van de woning en afgerond te zijn binnen de 

6 jaar na inventarisatie. Het gemeentebestuur dient zelf per 

aanslagjaar de vrijstelling te evalueren, daarom is het niet mogelijk 

om te noteren dat de vrijstelling niet wordt toegestaan als het project 

nog niet afgewerkt is 

 Overwegende dat voornoemde opmerkingen worden aangepast in het reglement 

maar dat de kennisgeving van overdracht in overeenstemming wordt gebracht 

met de richtlijnen van de Vlaamse belastingdienst waarbij 

instrumenterende ambtenaar vermeldt staat dat de notaris of één van de 

partijen binnen de zeven kalenderdagen na de overdracht van het zakelijk 

recht een kennisgevingsformulier aan de Vlaamse Belastingdienst én aan de 

inventarisbeheerder  moet bezorgen (https://belastingen.vlaanderen.be/de-

kennisgeving).  Dit staat in artikel 3 Belastingplichtige § 4. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met 18 ja-stemmen (Frank Bruggeman, Martin Acke, Marleen Maenhout, Kurt Van 

Weynsberghe, Linda Vereecke, Dirk Goemaere, Luc Van Waesberghe, Geert Asman, 

Karl Segers, Luc Verstraeten, Maureen Tollenaere, Claudio Rizzo, Brent 

Meuleman, Isabel Dellaert, Steven De Vuyst, Marleen Vanmaercke, Sigrid De 

Ridder en Ann Van Hecke) bij 3 onthoudingen (Patricia De Meyer, Freddy De 

Vilder en Johan De Jonghe): 

https://belastingen.vlaanderen.be/formulieren-belastingen-op-leegstand-en-verkrotting
https://belastingen.vlaanderen.be/de-kennisgeving
https://belastingen.vlaanderen.be/de-kennisgeving
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Artikel 1: Het gemeenteraadsbesluit van 28 december 2017, betreffende de 

belasting op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden 

wordt gewijzigd: 

 

a) 

Bestaande tekst bij artikel 3 §4 tweede en derde lid: - Belastingplichtige 

De instrumenterende ambtenaar stelt de administratie binnen de twee 

maanden na het verlijden van de authentieke overdrachtsakte in kennis van 

de overdracht met nauwkeurige aanduiding van de overgedragen woning of 

het gebouw, de datum ervan, en de nieuwe zakelijk gerechtigden via 

beveiligde zending. 

Bij ontstentenis van deze kennisgeving wordt de overdrager van een 

zakelijk recht, als belastingplichtige beschouwd voor de eerstvolgende 

belasting die na de overdracht van het zakelijk recht wordt gevestigd.  

 

Wordt vervangen door 

 

Nieuwe tekst bij artikel 3 §4: - Belastingplichtige 

De instrumenterende ambtenaar of één van de partijen stelt de 

administratie binnen de zeven kalenderdagen na de overdacht van het 

zakelijk recht in kennis van de overdracht met nauwkeurige aanduiding van 

de overgedragen woning of het gebouw, de datum ervan, en de nieuwe 

zakelijk gerechtigden via beveiligde zending. 

 

Bij ontstentenis van de kennisgeving betreffende de overdracht van het 

zakelijke recht door de instrumenterende ambtenaar of één van de partijen 

wordt de overdrager van een zakelijk recht, als belastingplichtige 

beschouwd voor de eerstvolgende belasting die na de overdracht van het 

zakelijk recht wordt gevestigd. Indien de administratie niet door de 

instrumenterende ambtenaar in kennis gesteld wordt met de overdracht van 

het zakelijk recht, maar op een andere manier worden de gegevens van de 

nieuwe zakelijke gerechtigde gebruikt. 

 

b)  

Bestaande tekst Artikel 5 §2: - Vrijstelling bij belasting 

 

4° de nieuwe zakelijk gerechtigde gedurende twee opeenvolgende belastingjaren 

na het verkrijgen van het zakelijk recht. Deze vrijstelling geldt niet voor 

overdrachten:  

 

Wordt vervangen door 

 

Nieuwe tekst Artikel 5 §2: - Vrijstelling bij belasting 

4° de nieuwe zakelijk gerechtigde gedurende twee opeenvolgende aanslagjaren na 

het verkrijgen van het zakelijk recht. Deze vrijstelling geldt niet voor 

overdrachten:  

c) 

Bestaande tekst Artikel 5: - Vrijstelling bij belasting 

Enkel de vrijstellingen opgenomen in dit reglement zijn van toepassing.  

De vrijstelling moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden en zal dan ook  

volgens dit reglement beoordeeld worden. 

 

Wordt vervangen door 

 

Nieuwe tekst Artikel 5: - Vrijstelling bij belasting 

 

De vrijstelling moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden en zal dan ook  

volgens dit reglement beoordeeld worden. 
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d) 

Bestaande tekst Artikel 7: - Bezwaarprocedure bij belasting 

§1 De belastingplichtige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het 

college van burgemeester en schepenen. Het bezwaarschrift wordt behandeld in 

overeenstemming met het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 

§2 Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd 

zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie 

maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending 

van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum 

van de contante inning. 

Indien de belastingplichtige wenst gehoord te worden, dient hij daar 

uitdrukkelijk om te vragen in zijn bezwaarschrift.  

§3 Door het college van burgemeester en schepenen worden personeelsleden van de 

gemeente aangesteld die bevoegd zijn om een controle of onderzoek in te stellen 

en vaststellingen te verrichten in verband met de toepassing van dit 

belastingreglement. De door hen opgestelde processen-verbaal hebben 

bewijskracht tot bewijs van het tegendeel. 

 

Wordt vervangen door 

 

Nieuwe tekst Artikel 7: - Bezwaarprocedure bij belasting 

§1 De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het 

college van burgemeester en schepenen. Het bezwaarschrift wordt behandeld in 

overeenstemming met het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 

§2 Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd 

zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie 

maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending 

van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum 

van de contante inning. 

Indien de belastingschuldige wenst gehoord te worden, dient hij daar 

uitdrukkelijk om te vragen in zijn bezwaarschrift.  

§3 Door het college van burgemeester en schepenen worden personeelsleden van de 

gemeente aangesteld die bevoegd zijn om een controle of onderzoek in te stellen 

en vaststellingen te verrichten in verband met de toepassing van dit 

belastingreglement. De door hen opgestelde processen-verbaal hebben 

bewijskracht tot bewijs van het tegendeel. 

 

e) 

Bestaande tekst bij 5.3. Vrijstelling van betaling van belasting wordt 

toegestaan wanneer: 

6. de woning die gerenoveerd wordt. Een woning wordt gerenoveerd als een 

vergunning, een schriftelijke bevestiging van de volledig bevonden aanvraag 

voor een vergunning of een gedetailleerd renovatienota voorgelegd wordt waaruit 

blijkt dat hij de nodige renovatiewerken gaat uitvoeren, voor zover zij 

betrekking hebben op de woonfunctie van de woning. De vrijstelling vangt aan 

bij de aanvraag van de renovatienota en geldt voor een termijn van één jaar en 

kan éénmalig voor eenzelfde periode worden verlengd. 

Opmerkingen : 

1. Een renovatienota wordt enkel aanvaard als voor de renovatiewerken geen 
omgevingsvergunning vereist is. Uit de vergunning of het renovatienota 

moet bovendien duidelijk blijken dat de geplande werken zullen leiden 

tot het wegwerken van de gebreken die vastgesteld werden en die tot de 

inventarisatie geleid hebben. Een herbestemming naar een andere functie 

dan woonfunctie, mits deze vergund is, is in sommige gevallen ook 

mogelijk.   
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2. De vrijstelling wordt ongedaan gemaakt als de werken binnen het jaar 
(uitzonderlijk 2 jaar bij verlenging) niet beëindigd zijn en/of de 

aangevraagde omgevingsvergunning geweigerd wordt.  

3. Een woning die gerestaureerd wordt, kan de vrijstelling meerdere keren 
aanvragen.  De termijn loopt telkens voor één jaar. 

 

Wordt vervangen door 

 

Nieuwe tekst bij 5.3. Vrijstelling van betaling van belasting wordt toegestaan 

wanneer: 

6. de woning die gerenoveerd wordt. Een woning wordt gerenoveerd als een 

vergunning, een schriftelijke bevestiging van de volledig bevonden aanvraag 

voor een vergunning of een gedetailleerd renovatienota voorgelegd wordt waaruit 

blijkt dat hij de nodige renovatiewerken gaat uitvoeren, voor zover zij 

betrekking hebben op de woonfunctie van de woning. De vrijstelling vangt aan 

bij de aanvraag van de renovatienota en geldt voor een termijn van één jaar en 

kan éénmalig voor eenzelfde periode worden verlengd. 

Opmerkingen : 

4. Een renovatienota wordt enkel aanvaard als voor de renovatiewerken geen 
omgevingsvergunning vereist is. Uit de vergunning of het renovatienota 

moet bovendien duidelijk blijken dat de geplande werken zullen leiden 

tot het wegwerken van de gebreken die vastgesteld werden en die tot de 

inventarisatie geleid hebben. Een herbestemming naar een andere functie 

dan woonfunctie, mits deze vergund is, is in sommige gevallen ook 

mogelijk.   

5. De vrijstelling wordt ongedaan gemaakt als de werken binnen het jaar 
niet beëindigd zijn en/of de aangevraagde omgevingsvergunning geweigerd 

wordt.  

6. Een woning die gerestaureerd wordt, kan de vrijstelling meerdere keren 
aanvragen.  De termijn loopt telkens voor één jaar. 

 

f) 

Bestaande tekst bij 5.2. Vrijstelling van betaling van belasting wordt 

toegestaan voor 

5° zover het een woning betreft die voorwerp uitmaakt van een door het 

college goedgekeurd project met het oog op het realiseren van een meer 

kwalitatieve woonomgeving. De werken dienen effectief te starten binnen de 2 

jaar na inventarisatie van de woning en afgerond te zijn binnen de 6 jaar na 

inventarisatie.  

 

Wordt vervangen door 

 

Nieuwe tekst bij 5.2. Vrijstelling van betaling van belasting wordt toegestaan 

voor 

5° zover het een woning betreft die voorwerp uitmaakt van een door het 

college goedgekeurd project met het oog op het realiseren van een meer 

kwalitatieve woonomgeving. De werken dienen effectief te starten binnen de 2 

jaar na inventarisatie van de woning.  

Artikel 2: - Onderhavig reglement wordt overgemaakt wordt volgens artikel 253§1 

3° van het gemeentedecreet aan de Gouverneur, provinciale afdeling van het 

Agentschap Binnenlands Bestuur, financieel beheerder, dienst vergunningen. 

 

7. REGLEMENT BELASTING OP VERWAARLOOSDE GEBOUWEN EN WONINGEN. 

DE RAAD: 

 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen; 

 Gelet op gemeenteraadsbesluit van 28 december 2017 met het goedkeuren van 

de belasting op verwaarloosde gebouwen en woningen,  

 Gelet op artikel 170 §4 van de Grondwet;   
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 Gelet op het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot 

begeleiding van de begroting 1996 (heffingsdecreet);  

 Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van 

bestuur; 

 Overwegende dat het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode 

de gemeente aanstelt als coördinator en regisseur van het lokale 

woonbeleid; 

 Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 

gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 

2012; 

 Gelet op het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex 

Fiscaliteit, art. 2.5.1.0.1; 

 Gelet op het reglement op de inventarisatie van verwaarloosde gebouwen en 

woningen, wat eveneens op heden ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de 

gemeenteraad; 

 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 december 2016 betreffende 

opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing ter bestrijding 

van verkrotting van gebouwen en/of woningen; 

 Overwegende dat verwaarlozing van woningen en gebouwen op het grondgebied 

van de gemeente voorkomen en bestreden moet worden om de verloedering van 

de leef- en woonomgeving tegen te gaan; 

 Overwegende dat het beleid met betrekking tot verwaarloosde woningen en 

gebouwen overgeheveld wordt van het Vlaamse naar het gemeentelijk niveau, 

waarbij de gewestelijke registratie en heffing volledig worden opgeheven; 

 Overwegende dat het wenselijk is dat het op het grondgebied van de gemeente 

beschikbare patrimonium voor wonen optimaal benut wordt; 

 Overwegend dat het nuttig is om een geïntegreerd beleid te voeren ter 

bestrijding van leegstand en verwaarlozing van woningen en gebouwen; 

 Overwegende dat de Vlaamse regering op 26 februari 2016 de startbeslissing 

voor het complexe project ‘Verbeteren van de leefbaarheid voor de bewoners 

van de woonwijk Klein-Rusland (Zelzate)’ genomen heeft; 

 Gelet op de financiële toestand van de gemeente. 

 Gelet op de mail van 9 maart 2018 van Tommy Baes van het agentschap 

Binnenlands bestuur betreffende opmerkingen op het inventarisatie- en 

belastingsreglement op verwaarloosde gebouwen en woningen; 

 Overwegende dat dit voor de belasting volgende opmerkingen betreft: 

3. Artikel 3 §4, voorlaatste alinea: met huidige formulering kan het 
gemeentebestuur alsnog de vorige zakelijk gerechtigde aanspreken, 

ondanks het feit dat men op de hoogte is van de nieuw zakelijk 

gerechtigde 

4. Artikel 3 §4 tweede alinea: het feit dat het de instrumenterende 
ambtenaar is die de administratie op de hoogte brengt wordt beter 

aangepast omdat dit dat een onbillijke situatie kan leiden gezien de 

overdrager de belastingplichtige is; 

5. Artikel 5.2 4°: ‘belastingjaren’ dient vervangen te worden door 
‘aanslagjaren’ 

6. In artikel 5: de zin “Enkel de vrijstellingen opgenomen in dit 
reglement zijn van toepassing” mag geschrapt worden om deze bepaling 

overbodig is omdat niet langer vrijstelling worden opgenomen in het 

decreet Grond- en Pandenbeleid. Vroeger stond in het decreet Grond- en 

Pandenbeleid dat de gemeente bovenop de vrijstellingen opgenomen in het 

decreet ook vrijstelling kan formuleren.   
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7. In artikel 7: Belastingplichtige dient vervangen te worden door 
belastingschuldige omdat hij bezwaar kan indienen. Na inkohiering wordt 

de belastingplichtige de belastingschuldige.  

8. In artikel 5.3.6° staat bij de renovatienota dat een termijn voor 
vrijstelling éénmalig voor eenzelfde periode kan worden verlengd. Bij 

de opmerkingen van de renovatienota staat dat de vrijstelling ongedaan 

wordt gemaakt als de werken niet beëindigd zijn binnen het jaar 

(uitzonderlijk 2 jaar bij verlenging) en/of de aangevraagde 

omgevingsvergunning geweigerd wordt. Aangezien de vrijstelling 

jaarlijks moet geëvalueerd worden, dient uitzonderlijk 2 jaar bij 

verlenging verwijderd te worden 

9. In artikel 5.2.5 Vrijstelling van betaling van belasting wordt 
toegestaan voor project met het oog op het realiseren van een meer 

kwalitatieve woonomgeving. De werken dienen effectief te starten binnen 

de 2 jaar na inventarisatie van de woning en afgerond te zijn binnen de 

6 jaar na inventarisatie. Het gemeentebestuur dient zelf per 

aanslagjaar de vrijstelling te evalueren, daarom is het niet mogelijk 

om te noteren dat de vrijstelling niet wordt toegestaan als het project 

nog niet afgewerkt is. 

 Overwegende dat voornoemde opmerkingen worden aangepast in het reglement 

maar dat de kennisgeving van overdracht in overeenstemming wordt gebracht 

met de richtlijnen van de Vlaamse belastingdienst waarbij instrumenterende 

ambtenaar vermeldt staat dat de notaris of één van de partijen binnen de 

zeven kalenderdagen na de overdracht van het zakelijk recht een 

kennisgevingsformulier aan de Vlaamse Belastingdienst én aan de 

inventarisbeheerder  moet bezorgen (https://belastingen.vlaanderen.be/de-

kennisgeving). Dit staat in artikel 3 Belastingplichtige § 4. 

 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met 18 ja-stemmen (Frank Bruggeman, Martin Acke, Marleen Maenhout, Kurt Van 

Weynsberghe, Linda Vereecke, Dirk Goemaere, Luc Van Waesberghe, Geert Asman, 

Karl Segers, Luc Verstraeten, Maureen Tollenaere, Claudio Rizzo, Brent 

Meuleman, Isabel Dellaert, Steven De Vuyst, Marleen Vanmaercke, Sigrid De 

Ridder en Ann Van Hecke) bij 3 onthoudingen (Patricia De Meyer, Freddy De 

Vilder en Johan De Jonghe): 

Artikel 1: Het gemeenteraadsbesluit van 28 december 2017, met het goedkeuren 

van de belasting op verwaarloosde gebouwen en woningen wordt gewijzigd: 

a) 

Bestaande tekst bij artikel 3 §4 tweede en derde lid: - Belastingplichtige 

De instrumenterende ambtenaar stelt de administratie binnen de twee 

maanden na het verlijden van de authentieke overdrachtsakte in kennis van 

de overdracht met nauwkeurige aanduiding van de overgedragen woning of 

het gebouw, de datum ervan, en de nieuwe zakelijk gerechtigden via 

beveiligde zending. 

Bij ontstentenis van deze kennisgeving wordt de overdrager van een 

zakelijk recht, als belastingplichtige beschouwd voor de eerstvolgende 

belasting die na de overdracht van het zakelijk recht wordt gevestigd.  

 

Wordt vervangen door 

 

Nieuwe tekst bij artikel 3 §4: - Belastingplichtige 

De instrumenterende ambtenaar of één van de partijen stelt de 

administratie binnen de zeven kalenderdagen na de overdacht van het 

zakelijk recht in kennis van de overdracht met nauwkeurige aanduiding van 

de overgedragen woning of het gebouw, de datum ervan, en de nieuwe 

zakelijk gerechtigden via beveiligde zending. 

 

https://belastingen.vlaanderen.be/formulieren-belastingen-op-leegstand-en-verkrotting
https://belastingen.vlaanderen.be/de-kennisgeving
https://belastingen.vlaanderen.be/de-kennisgeving
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Bij ontstentenis van de kennisgeving betreffende de overdracht van het 

zakelijke recht door de instrumenterende ambtenaar of één van de partijen 

wordt de overdrager van een zakelijk recht, als belastingplichtige 

beschouwd voor de eerstvolgende belasting die na de overdracht van het 

zakelijk recht wordt gevestigd. Indien de administratie niet door de 

instrumenterende ambtenaar in kennis gesteld wordt met de overdracht van 

het zakelijk recht, maar op een andere manier worden de gegevens van de 

nieuwe zakelijke gerechtigde gebruikt. 

 

b)  

Bestaande tekst Artikel 5 §2: - Vrijstelling bij belasting 

 

4° de nieuwe zakelijk gerechtigde gedurende twee opeenvolgende belastingjaren 

na het verkrijgen van het zakelijk recht. Deze vrijstelling geldt niet voor 

overdrachten:  

 

Wordt vervangen door 

 

Nieuwe tekst Artikel 5 §2: - Vrijstelling bij belasting 

4° de nieuwe zakelijk gerechtigde gedurende twee opeenvolgende aanslagjaren na 

het verkrijgen van het zakelijk recht. Deze vrijstelling geldt niet voor 

overdrachten:  

 

c) 

Bestaande tekst Artikel 5: - Vrijstelling bij belasting 

Enkel de vrijstellingen opgenomen in dit reglement zijn van toepassing.  

De vrijstelling moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden en zal dan ook  

volgens dit reglement beoordeeld worden. 

Wordt vervangen door 

Nieuwe tekst Artikel 5: - Vrijstelling bij belasting 

De vrijstelling moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden en zal dan ook  

volgens dit reglement beoordeeld worden. 

 

d) 

Bestaande tekst Artikel 7: - Bezwaarprocedure bij belasting 

§1 De belastingplichtige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het 

college van burgemeester en schepenen. Het bezwaarschrift wordt behandeld in 

overeenstemming met het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 

§2 Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd 

zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie 

maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending 

van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum 

van de contante inning. 

Indien de belastingplichtige wenst gehoord te worden, dient hij daar 

uitdrukkelijk om te vragen in zijn bezwaarschrift.  

§3 Door het college van burgemeester en schepenen worden personeelsleden van de 

gemeente aangesteld die bevoegd zijn om een controle of onderzoek in te stellen 

en vaststellingen te verrichten in verband met de toepassing van dit 

belastingreglement. De door hen opgestelde processen-verbaal hebben 

bewijskracht tot bewijs van het tegendeel. 

 

Wordt vervangen door 

 

Nieuwe tekst Artikel 7: - Bezwaarprocedure bij belasting 

§1 De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het 

college van burgemeester en schepenen. Het bezwaarschrift wordt behandeld in 
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overeenstemming met het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 

§2 Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd 

zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie 

maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending 

van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum 

van de contante inning. 

Indien de belastingschuldige wenst gehoord te worden, dient hij daar 

uitdrukkelijk om te vragen in zijn bezwaarschrift.  

§3 Door het college van burgemeester en schepenen worden personeelsleden van de 

gemeente aangesteld die bevoegd zijn om een controle of onderzoek in te stellen 

en vaststellingen te verrichten in verband met de toepassing van dit 

belastingreglement. De door hen opgestelde processen-verbaal hebben 

bewijskracht tot bewijs van het tegendeel. 

 

e) 

Bestaande tekst bij 5.3. Vrijstelling van betaling van belasting wordt 

toegestaan wanneer: 

6. de woning die gerenoveerd wordt. Een woning wordt gerenoveerd als een 

vergunning, een schriftelijke bevestiging van de volledig bevonden aanvraag 

voor een vergunning of een gedetailleerd renovatienota voorgelegd wordt waaruit 

blijkt dat hij de nodige renovatiewerken gaat uitvoeren, voor zover zij 

betrekking hebben op de woonfunctie van de woning. De vrijstelling vangt aan 

bij de aanvraag van de renovatienota en geldt voor een termijn van één jaar en 

kan éénmalig voor eenzelfde periode worden verlengd. 

Opmerkingen : 

7. Een renovatienota wordt enkel aanvaard als voor de renovatiewerken geen 
omgevingsvergunning vereist is. Uit de vergunning of het renovatienota 

moet bovendien duidelijk blijken dat de geplande werken zullen leiden 

tot het wegwerken van de gebreken die vastgesteld werden en die tot de 

inventarisatie geleid hebben. Een herbestemming naar een andere functie 

dan woonfunctie, mits deze vergund is, is in sommige gevallen ook 

mogelijk.   

8. De vrijstelling wordt ongedaan gemaakt als de werken binnen het jaar 
(uitzonderlijk 2 jaar bij verlenging) niet beëindigd zijn en/of de 

aangevraagde omgevingsvergunning geweigerd wordt.  

9. Een woning die gerestaureerd wordt, kan de vrijstelling meerdere keren 
aanvragen.  De termijn loopt telkens voor één jaar. 

 

Wordt vervangen door 

 

Nieuwe tekst bij 5.3. Vrijstelling van betaling van belasting wordt toegestaan 

wanneer: 

6. de woning die gerenoveerd wordt. Een woning wordt gerenoveerd als een 

vergunning, een schriftelijke bevestiging van de volledig bevonden aanvraag 

voor een vergunning of een gedetailleerd renovatienota voorgelegd wordt waaruit 

blijkt dat hij de nodige renovatiewerken gaat uitvoeren, voor zover zij 

betrekking hebben op de woonfunctie van de woning. De vrijstelling vangt aan 

bij de aanvraag van de renovatienota en geldt voor een termijn van één jaar en 

kan éénmalig voor eenzelfde periode worden verlengd. 

Opmerkingen : 

10. Een renovatienota wordt enkel aanvaard als voor de renovatiewerken geen 
omgevingsvergunning vereist is. Uit de vergunning of het renovatienota 

moet bovendien duidelijk blijken dat de geplande werken zullen leiden 

tot het wegwerken van de gebreken die vastgesteld werden en die tot de 

inventarisatie geleid hebben. Een herbestemming naar een andere functie 

dan woonfunctie, mits deze vergund is, is in sommige gevallen ook 

mogelijk.   
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11. De vrijstelling wordt ongedaan gemaakt als de werken binnen het jaar 
niet beëindigd zijn en/of de aangevraagde omgevingsvergunning geweigerd 

wordt.  

12. Een woning die gerestaureerd wordt, kan de vrijstelling meerdere keren 
aanvragen.  De termijn loopt telkens voor één jaar. 

 

f) 

Bestaande tekst bij 5.2. Vrijstelling van betaling van belasting wordt 

toegestaan voor 

5° zover het een woning betreft die voorwerp uitmaakt van een door het 

college goedgekeurd project met het oog op het realiseren van een meer 

kwalitatieve woonomgeving. De werken dienen effectief te starten binnen de 2 

jaar na inventarisatie van de woning en afgerond te zijn binnen de 6 jaar na 

inventarisatie.  

 

Wordt vervangen door 

 

Nieuwe tekst bij 5.2. Vrijstelling van betaling van belasting wordt toegestaan 

voor 

5° zover het een woning betreft die voorwerp uitmaakt van een door het 

college goedgekeurd project met het oog op het realiseren van een meer 

kwalitatieve woonomgeving. De werken dienen effectief te starten binnen de 2 

jaar na inventarisatie van de woning.  

Artikel 2: -  Onderhavig reglement wordt overgemaakt wordt volgens artikel 

253§1 3° van het gemeentedecreet aan de Gouverneur, provinciale afdeling van 

het Agentschap Binnenlands Bestuur en de financieel beheerder. 

8. BELASTING OP ONGESCHIKTE EN ONBEWOONBARE WONINGEN.  

DE RAAD: 

 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;  

- Gelet op artikel 170 §4 van de Grondwet;  

- Gelet op het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot 

begeleiding van de begroting 1996 (= heffingsdecreet);  

- Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van 

bestuur;  

- Overwegende dat het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode de 

gemeente aanstelt als coördinator en regisseur van het lokale woonbeleid;  

- Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, 

gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012;  

- Gelet op het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex 

Fiscaliteit, art. 2.5.1.0.1; 

- Overwegende dat de kwaliteit van woningen op het grondgebied van de gemeente 

moet bewaakt worden om het grondrecht op menswaardig wonen van de inwoners 

van de gemeente te vrijwaren;  

- Overwegende dat om te bepalen of een woning ongeschikt is voor huisvesting 

en/of onbewoonbaar is, een strikte lijst van ernstige gebreken werd 

vastgelegd waaraan strafpunten verbonden zijn; zijn er meer strafpunten dan 

toegelaten, dan is de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar;  

- Overwegende dat fiscale handhaving voor ongeschikt- en onbewoonbaarheid een 

essentieel element is, in het bewaken van dat grondrecht, aangezien het de 

eigenaar van een ongeschikte of onbewoonbare woning (dwingend) stimuleert om 

de opgelegde renovatiewerkzaamheden uit te voeren;  

- Overwegende dat het wenselijk is dat het op het grondgebied van de gemeente 

beschikbare patrimonium voor wonen optimaal benut wordt;  
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- Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 maart 2017 betreffende het 

reglement op belasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen; 

- Overwegende dat bijkomende vrijstellingen op de belastingen gewenst zijn: 

o nieuwe zakelijk gerechtigde. 

o overmacht om redenen die onafhankelijk zijn van de wil van de houder 

van het zakelijk recht 

o de woning als hoofdverblijfplaats van de eigenaar gebruikt wordt en er 

geen zakelijk recht is voor een andere woning 

o renovatie van de woning in functie van het wegwerken van de gebreken 

- Overwegende dat een jaarlijkse verhoging (Basisbedrag x (aantal jaar + 1) 

werd voorgesteld volgens het modelreglement van Wonen Vlaanderen, maar dat 

na simulatie blijkt dat de financiële impact voor de belastingplichtige te 

hoog is; 

- Overwegende dat wordt voorgesteld om dezelfde tarieven te nemen voor de 

belastingen op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige 

woongelegenheden, verwaarloosde gebouwen en woningen en ongeschikte en 

onbewoonbare woningen; 

- Overwegende dat de minimumbedragen voor ongeschikte en onbewoonbare woningen 

500 euro voor een kamer en 990 euro voor elke overige woongelegenheid is  

- Overwegende dat een indexaanpassing van 1,7% wordt toegepast en dat de 

tarieven worden afgerond; 

- Gelet op de financiële toestand van de gemeente. 

- Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 december 2018 betreffende het 

reglement op belasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen; 

7. Gelet op de mail van 9 maart 2018 van Tommy Baes van het agentschap 

Binnenlands bestuur betreffende opmerkingen op het inventarisatie- en 

belastingsreglement op op ongeschikte en onbewoonbare woningen; 

8. Overwegende dat dit voor de belasting volgende opmerkingen betreft: 

o Artikel 3 §4, voorlaatste alinea: met huidige formulering kan het 

gemeentebestuur alsnog de vorige zakelijk gerechtigde aanspreken, 

ondanks het feit dat men op de hoogte is van de nieuw zakelijk 

gerechtigde 

o Artikel 3 §4 tweede alinea: het feit dat het de instrumenterende 

ambtenaar is die de administratie op de hoogte brengt wordt beter 

aangepast omdat dit dat een onbillijke situatie kan leiden gezien de 

overdrager de belastingplichtige is; 

o Artikel 5.2 4°: ‘belastingjaren’ dient vervangen te worden door 

‘aanslagjaren’ 

o In artikel 5: de zin “Enkel de vrijstellingen opgenomen in dit 

reglement zijn van toepassing” mag geschrapt worden om deze bepaling 

overbodig is omdat niet langer vrijstelling worden opgenomen in het 

decreet Grond- en Pandenbeleid. Vroeger stond in het decreet Grond- en 

Pandenbeleid dat de gemeente bovenop de vrijstellingen opgenomen in het 

decreet ook vrijstelling kan formuleren.   

o In artikel 7: Belastingplichtige dient vervangen te worden door 

belastingschuldige omdat hij bezwaar kan indienen. Na inkohiering wordt 

de belastingplichtige de belastingschuldige.  

o In artikel 5.3.6° staat bij de renovatienota dat een termijn voor 

vrijstelling éénmalig voor eenzelfde periode kan worden verlengd. Bij 

de opmerkingen van de renovatienota staat dat de vrijstelling ongedaan 

wordt gemaakt als de werken niet beëindigd zijn binnen het jaar 

(uitzonderlijk 2 jaar bij verlenging) en/of de aangevraagde 

omgevingsvergunning geweigerd wordt. Aangezien de vrijstelling 

jaarlijks moet geëvalueerd worden, dient uitzonderlijk 2 jaar bij 

verlenging verwijderd te worden 
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o In artikel 5.2.5 Vrijstelling van betaling van belasting wordt 

toegestaan voor project met het oog op het realiseren van een meer 

kwalitatieve woonomgeving. De werken dienen effectief te starten binnen 

de 2 jaar na inventarisatie van de woning en afgerond te zijn binnen de 

6 jaar na inventarisatie. Het gemeentebestuur dient zelf per 

aanslagjaar de vrijstelling te evalueren, daarom is het niet mogelijk 

om te noteren dat de vrijstelling niet wordt toegestaan als het project 

nog niet afgewerkt is. 

9. Overwegende dat voornoemde opmerkingen worden aangepast in het reglement 

maar dat de kennisgeving van overdracht in overeenstemming wordt gebracht 

met de richtlijnen van de Vlaamse belastingdienst waarbij instrumenterende 

ambtenaar vermeldt staat dat de notaris of één van de partijen binnen de 

zeven kalenderdagen na de overdracht van het zakelijk recht een 

kennisgevingsformulier aan de Vlaamse Belastingdienst én aan de 

inventarisbeheerder  moet bezorgen (https://belastingen.vlaanderen.be/de-

kennisgeving).  Dit staat in artikel 3 Belastingplichtige § 4. 

 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met 18 ja-stemmen (Frank Bruggeman, Martin Acke, Marleen Maenhout, Kurt Van 

Weynsberghe, Linda Vereecke, Dirk Goemaere, Luc Van Waesberghe, Geert Asman, 

Karl Segers, Luc Verstraeten, Maureen Tollenaere, Claudio Rizzo, Brent 

Meuleman, Isabel Dellaert, Steven De Vuyst, Marleen Vanmaercke, Sigrid De 

Ridder en Ann Van Hecke) bij 3 onthoudingen (Patricia De Meyer, Freddy De 

Vilder en Johan De Jonghe): 

Artikel 1: Het gemeenteraadsbesluit van 28 december 2017, met het goedkeuren 

van de belasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen wordt gewijzigd: 

a) 

Bestaande tekst bij artikel 3 §4 tweede en derde lid: - Belastingplichtige 

De instrumenterende ambtenaar stelt de administratie binnen de twee 

maanden na het verlijden van de authentieke overdrachtsakte in kennis van 

de overdracht met nauwkeurige aanduiding van de overgedragen woning of 

het gebouw, de datum ervan, en de nieuwe zakelijk gerechtigden via 

beveiligde zending. 

Bij ontstentenis van deze kennisgeving wordt de overdrager van een 

zakelijk recht, als belastingplichtige beschouwd voor de eerstvolgende 

belasting die na de overdracht van het zakelijk recht wordt gevestigd.  

 

Wordt vervangen door 

 

Nieuwe tekst bij artikel 3 §4: - Belastingplichtige 

De instrumenterende ambtenaar of één van de partijen stelt de 

administratie binnen de zeven kalenderdagen na de overdacht van het 

zakelijk recht in kennis van de overdracht met nauwkeurige aanduiding van 

de overgedragen woning of het gebouw, de datum ervan, en de nieuwe 

zakelijk gerechtigden via beveiligde zending. 

 

Bij ontstentenis van de kennisgeving betreffende de overdracht van het 

zakelijke recht door de instrumenterende ambtenaar of één van de partijen 

wordt de overdrager van een zakelijk recht, als belastingplichtige 

beschouwd voor de eerstvolgende belasting die na de overdracht van het 

zakelijk recht wordt gevestigd. Indien de administratie niet door de 

instrumenterende ambtenaar in kennis gesteld wordt met de overdracht van 

het zakelijk recht, maar op een andere manier worden de gegevens van de 

nieuwe zakelijke gerechtigde gebruikt. 

 

 

https://belastingen.vlaanderen.be/formulieren-belastingen-op-leegstand-en-verkrotting
https://belastingen.vlaanderen.be/de-kennisgeving
https://belastingen.vlaanderen.be/de-kennisgeving
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b)  

Bestaande tekst Artikel 5 §2: - Vrijstelling bij belasting 

 

4° de nieuwe zakelijk gerechtigde gedurende twee opeenvolgende belastingjaren 

na het verkrijgen van het zakelijk recht. Deze vrijstelling geldt niet voor 

overdrachten:  

Wordt vervangen door 

 

Nieuwe tekst Artikel 5 §2: - Vrijstelling bij belasting 

4° de nieuwe zakelijk gerechtigde gedurende twee opeenvolgende aanslagjaren na 

het verkrijgen van het zakelijk recht. Deze vrijstelling geldt niet voor 

overdrachten:  

c) 

Bestaande tekst Artikel 5: - Vrijstelling bij belasting 

Enkel de vrijstellingen opgenomen in dit reglement zijn van toepassing.  

De vrijstelling moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden en zal dan ook  

volgens dit reglement beoordeeld worden. 

 

Wordt vervangen door 

 

Nieuwe tekst Artikel 5: - Vrijstelling bij belasting 

 

De vrijstelling moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden en zal dan ook  

volgens dit reglement beoordeeld worden. 

 

d) 

Bestaande tekst Artikel 7: - Bezwaarprocedure bij belasting 

§1 De belastingplichtige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het 

college van burgemeester en schepenen. Het bezwaarschrift wordt behandeld in 

overeenstemming met het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 

§2 Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd 

zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie 

maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending 

van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum 

van de contante inning. 

Indien de belastingplichtige wenst gehoord te worden, dient hij daar 

uitdrukkelijk om te vragen in zijn bezwaarschrift.  

§3 Door het college van burgemeester en schepenen worden personeelsleden van de 

gemeente aangesteld die bevoegd zijn om een controle of onderzoek in te stellen 

en vaststellingen te verrichten in verband met de toepassing van dit 

belastingreglement. De door hen opgestelde processen-verbaal hebben 

bewijskracht tot bewijs van het tegendeel. 

 

Wordt vervangen door 

 

Nieuwe tekst Artikel 7: - Bezwaarprocedure bij belasting 

§1 De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het 

college van burgemeester en schepenen. Het bezwaarschrift wordt behandeld in 

overeenstemming met het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 

§2 Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd 

zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie 

maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending 

van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum 

van de contante inning. 

Indien de belastingschuldige wenst gehoord te worden, dient hij daar 

uitdrukkelijk om te vragen in zijn bezwaarschrift.  
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§3 Door het college van burgemeester en schepenen worden personeelsleden van de 

gemeente aangesteld die bevoegd zijn om een controle of onderzoek in te stellen 

en vaststellingen te verrichten in verband met de toepassing van dit 

belastingreglement. De door hen opgestelde processen-verbaal hebben 

bewijskracht tot bewijs van het tegendeel. 

 

e) 

Bestaande tekst bij 5.3. Vrijstelling van betaling van belasting wordt 

toegestaan wanneer: 

6. de woning die gerenoveerd wordt. Een woning wordt gerenoveerd als een 

vergunning, een schriftelijke bevestiging van de volledig bevonden aanvraag 

voor een vergunning of een gedetailleerd renovatienota voorgelegd wordt waaruit 

blijkt dat hij de nodige renovatiewerken gaat uitvoeren, voor zover zij 

betrekking hebben op de woonfunctie van de woning. De vrijstelling vangt aan 

bij de aanvraag van de renovatienota en geldt voor een termijn van één jaar en 

kan éénmalig voor eenzelfde periode worden verlengd. 

Opmerkingen : 

13. Een renovatienota wordt enkel aanvaard als voor de renovatiewerken geen 
omgevingsvergunning vereist is. Uit de vergunning of het renovatienota 

moet bovendien duidelijk blijken dat de geplande werken zullen leiden 

tot het wegwerken van de gebreken die vastgesteld werden en die tot de 

inventarisatie geleid hebben. Een herbestemming naar een andere functie 

dan woonfunctie, mits deze vergund is, is in sommige gevallen ook 

mogelijk.   

14. De vrijstelling wordt ongedaan gemaakt als de werken binnen het jaar 
(uitzonderlijk 2 jaar bij verlenging) niet beëindigd zijn en/of de 

aangevraagde omgevingsvergunning geweigerd wordt.  

15. Een woning die gerestaureerd wordt, kan de vrijstelling meerdere keren 
aanvragen. De termijn loopt telkens voor één jaar. 

 

Wordt vervangen door 

 

Nieuwe tekst bij 5.3. Vrijstelling van betaling van belasting wordt toegestaan 

wanneer: 

6. de woning die gerenoveerd wordt. Een woning wordt gerenoveerd als een 

vergunning, een schriftelijke bevestiging van de volledig bevonden aanvraag 

voor een vergunning of een gedetailleerd renovatienota voorgelegd wordt waaruit 

blijkt dat hij de nodige renovatiewerken gaat uitvoeren, voor zover zij 

betrekking hebben op de woonfunctie van de woning. De vrijstelling vangt aan 

bij de aanvraag van de renovatienota en geldt voor een termijn van één jaar en 

kan éénmalig voor eenzelfde periode worden verlengd. 

Opmerkingen : 

16. Een renovatienota wordt enkel aanvaard als voor de renovatiewerken geen 
omgevingsvergunning vereist is. Uit de vergunning of het renovatienota 

moet bovendien duidelijk blijken dat de geplande werken zullen leiden 

tot het wegwerken van de gebreken die vastgesteld werden en die tot de 

inventarisatie geleid hebben. Een herbestemming naar een andere functie 

dan woonfunctie, mits deze vergund is, is in sommige gevallen ook 

mogelijk.   

17. De vrijstelling wordt ongedaan gemaakt als de werken binnen het jaar 
niet beëindigd zijn en/of de aangevraagde omgevingsvergunning geweigerd 

wordt.  

18. Een woning die gerestaureerd wordt, kan de vrijstelling meerdere keren 
aanvragen. De termijn loopt telkens voor één jaar. 

 

f) 

Bestaande tekst bij 5.2. Vrijstelling van betaling van belasting wordt 

toegestaan voor 
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5° zover het een woning betreft die voorwerp uitmaakt van een door het 

college goedgekeurd project met het oog op het realiseren van een meer 

kwalitatieve woonomgeving. De werken dienen effectief te starten binnen de 2 

jaar na inventarisatie van de woning en afgerond te zijn binnen de 6 jaar na 

inventarisatie.  

 

Wordt vervangen door 

Nieuwe tekst bij 5.2. Vrijstelling van betaling van belasting wordt toegestaan 

voor 

5° zover het een woning betreft die voorwerp uitmaakt van een door het 

college goedgekeurd project met het oog op het realiseren van een meer 

kwalitatieve woonomgeving. De werken dienen effectief te starten binnen de 2 

jaar na inventarisatie van de woning.  

Artikel 2: - Onderhavig reglement wordt overgemaakt wordt volgens artikel 253§1 

3° van het gemeentedecreet aan de Gouverneur, provinciale afdeling van het 

Agentschap Binnenlands Bestuur, financieel beheerder, dienst vergunningen. 

9. AANPASSING AAN HET REGLEMENT OP VERHUUR VAN GEMEENTELIJKE ZALEN EN 

MATERIALEN.  

DE RAAD: 

- Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2013 houdende het bepalen 

van de voorwaarden tot gebruik van de gemeentelijke zalen en materialen;  

- Gelet op de gemeenteraadsbesluiten van 2 april 2014, 24 november 2014, 29 

januari 2015, 30 december 2015, 30 maart 2016, 1 december 2016, 19 oktober 

2017 en 19 februari 2018 houdende opheffing van voormeld besluit en bepaling 

van nieuwe voorwaarden tot gebruik van de gemeentelijke zalen en materialen; 

- Gelet op het collegebesluit d.d. 26 april 2018 waarin volgende tekst wordt 

toegevoegd aan de toepassing van het waardecijfer: 

o uitsluitend een aanvraag door de voorzitter van een respectievelijke 

raad/ organisatie kan leiden tot de toepassing van een gunstiger 

waardecijfer.  

o gebruik van gemeentelijke infrastructuur en/of middelen voor 

evenementen dient steeds te worden voorgelegd aan het CBS    

- Overwegende dat de gemeenteraad de aanpassingen aan het reglement dient goed 

te keuren; 

- Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005 en latere wijzigingen. 

De heer Geert Asman (PVDA+) stelt dat het voltallige schepencollege (dd. 12 

april) aangeeft dat schepen Stevelinck misbruik gemaakt heeft van zijn positie 

om een zaal goedkoper te kunnen huren.  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, merkt op dat hij tijdens dat college 

niet aanwezig was en dat het verslag in die zin dient aangepast te worden. 

De heer Geert Asman (PVDA+) is ervan overtuigd dat schepen Stevelinck de 

initiatiefneemster ter wille wou zijn. Echter, door te helpen heeft de schepen 

toegegeven dat de gemeentelijke zalen te duur zijn. In plaats van het probleem 

aan te pakken, heeft hij misbruik gemaakt van zijn positie. Dit noemt men 

‘vriendjespolitiek’.  

De heer Geert Asman (PVDA+) gaat verder en vertelt dat in het verslag te lezen 

is dat de schepen wordt aangepakt. De oplossingen die hier naar voor worden 

geschoven zijn echter geen goede oplossingen: In de praktijk is het namelijk 

vaak de secretaris of penningmeester van een vereniging die de aanvraag doet en 

niet de voorzitter van de vereniging. Bovendien wordt vriendjespolitiek enkel 

maar verder in de hand gewerkt als alle aanvragen door het college behandeld 
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moeten worden. Het uitlenen van gemeentelijk materiaal of gemeentelijke zalen 

mag geen politieke beslissing worden.  

Hij oppert dat het volstaat om de sanctie, die reeds in het reglement vervat 

zit, op te leggen aan de persoon die de overtreding op het reglement begaat. 

Daarnaast stelt hij voor om het waardecijfer voor inwoners van 2 naar 1 te 

brengen en het waardecijfer voor verenigingen van 1 naar 0. Op die manier 

worden de zalen voor iedereen goedkoper.  

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, stelt dat de aanvraag via de cultuurraad 

had kunnen verlopen, er is echter te snel gehandeld door schepen Stevelinck. De 

schepen werd door het college aangesproken op het voorval. Hem verder straffen 

is niet nodig. Ook de prijzen van de zalen omlaag trekken is niet de juiste 

oplossing.  

De heer Geert Asman (PVDA+) oppert dat ook bestuursleden zich aan de 

reglementen moeten houden. Hij verwijst naar artikel 14 uit het reglement 

m.b.t. oneigenlijk gebruik en vraagt of dit artikel werd toegepast.  

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, antwoordt dat een sanctie werd gegeven.  

De heer Brent Meuleman (sp.a) steunt het voorstel van de PVDA+-fractie om de 

waardecijfers naar beneden te halen. Een cultuurbeleid is hier namelijk ver te 

zoeken: er wordt veel geld gevraagd voor zalen die eigenlijk (bijna) niet 

onderhouden worden. Hij vindt dat het reserveren van zalen geen beslissing van 

het schepencollege moet worden. De procedure zoals ze nu is, loopt perfect. De 

heer Brent Meuleman wenst ook te weten of advies aan de cultuurraad werd 

gevraagd m.b.t. de aanpassingen die men wenst door te voeren aan het reglement.  

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, antwoordt dat de cultuurraad in deze 

niet bevoegd is.  

De heer Freddy De Vilder (sp.a) vraagt zich af hoeveel geld het verhuur van de 

zalen opbrengt en of deze inkomsten broodnodig zijn.  

Hij is ook van mening dat het waardecijfer voor verenigingen op 0 moet gebracht 

worden, zodat verenigingen de kans krijgen om (meer) activiteiten te 

organiseren.  

Hij vindt het ongepast dat de aanvraag voor het gebruik van de zalen van ’t 

Klooster via het secretariaat van de burgemeester moet verlopen. De zalen van 

’t Klooster vallen ook onder de noemer ‘gemeentelijke zalen’. De ambtenaar die 

dit al jaren regelt doet dit correct en stipt, vindt de heer Freddy De Vilder. 

Waarom voor de zalen van ’t Klooster dan een andere regeling treffen? 

Concreet stelt hij het volgende voor: 

1. de aanvragen voor alle zalen bij dezelfde persoon; 

2. het waarderingscijfer voor verenigingen, politieke partijen en scholen op 0. 

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, antwoordt dat er, omwille van de 

verdeling van de werklast, beslist werd om de aanvragen voor ’t Klooster via 

het secretariaat van de burgemeester te laten verlopen.  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, wenst namens N-VA zijn mening te 

geven:  

1. Het aanpassen van tarieven is geen goede optie omdat het gemeentebestuur 

belast wordt met de afbetaling van ’t Klooster. Daar moeten inkomsten tegenover 

staan. Bovendien kan de gemeente, door het gratis verhuren van zalen, in het 

vaarwater van privéorganisaties komen.  

2. Als het verhuur van de zalen in ’t Klooster goed verloopt via het 

secretariaat van de burgemeester, dan is er geen probleem.  

3. De fractie kan niet akkoord gaan met de voorgestelde aanpassingen aan het 

reglement omdat het ten eerste niet belangrijk zou mogen zijn wie de aanvraag 
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voor een zaal regelt, of dit nu de voorzitter of de penningmeester is. 

Daarnaast betekent het voorstel om alle aanvragen door het college te laten 

behandelen een extra (onnodige) last voor het college en vergroot het de kans 

op politiek favoritisme.  

De heer Brent Meuleman (sp.a) vindt het opmerkelijk dat de voorzitter van de 

gemeenteraad, tevens lid van het college van burgemeester en schepenen, 

toegeeft dat er een risico is op favoritisme.  

De heer Geert Asman (PVDA+) dient drie amendementen in:  

1. In artikel 3 de nieuwe toevoegingen (aanvragen moeten gebeuren door de 

voorzitter van de raad/organisatie en aanvragen dienen voorgelegd te worden aan 

college van burgemeester en schepenen) schrappen.   

2. Het waardecijfer voor verenigingen aangesloten bij één van de gemeentelijke 

adviesraden, in de gemeenteraad vertegenwoordigde politieke partijen en 

aanverwante organisaties en Zelzaatse scholen veranderen van 1 naar 0.  

3. Het waardecijfer voor bedrijven van de gemeente en inwoners veranderen van 2 

naar 1.  

De tariefaanpassingen vervat in amendementen 2 en 3 worden aanvaard met 12 ja-

stemmen (Dirk Goemaere, Patricia De Meyer, Freddy De Vilder, Luc Van 

Waesberghe, Geert Asman, Karl Segers, Maureen Tollenaere, Brent Meuleman, 

Isabel Dellaert, Steven De Vuyst, Johan De Jonghe en Marleen Vanmaercke)tegen 9 

neen-stemmen (Frank Bruggeman, Martin Acke, Marleen Maenhout, Kurt Van 

Weynsberghe, Linda Vereecke, Luc Verstraeten, Claudio Rizzo, Sigrid De Ridder 

en Ann Van Hecke). 

Amendement 1 wordt aanvaard met 15 ja-stemmen (Martin Acke, Linda Vereecke, 

Dirk Goemaere, Patricia De Meyer, Freddy De Vilder, Luc Van Waesberghe, Geert 

Asman, Karl Segers, Maureen Tollenaere, Claudio Rizzo, Brent Meuleman, Isabel 

Dellaert, Steven De Vuyst, Johan De Jonghe, Marleen Vanmaercke) tegen 4 neen-

stemmen (Frank Bruggeman Marleen Maenhout, Kurt Van Weynsberghe en Sigrid De 

Ridder) bij 2 onthoudingen (Luc Verstraeten en Ann Van Hecke). Concreet 

betekent dit dat artikel 3 uit het reglement niet wordt gewijzigd.  

De stemming over amendement 1 heeft als gevolg dat het oorspronkelijk 

voorliggende voorstel zonder voorwerp is. Hier dient dus niet over gestemd te 

worden, aldus Martin Acke, schepen-voorzitter en Guy Verbuyst, algemeen 

directeur. 

BESLUIT: 

Artikel: - De gemeenteraad keurt volgende tariefaanpassingen goed:  

 Het waardecijfer voor verenigingen aangesloten bij één van de 

gemeentelijke adviesraden, in de gemeenteraad vertegenwoordigde politieke 

partijen en aanverwante organisaties en Zelzaatse scholen veranderen van 

1 naar 0.  

 Het waardecijfer voor bedrijven van de gemeente en inwoners veranderen 

van 2 naar 1.  

Artikel 2: - het reglement op de verhuur van gemeentelijke zalen en materialen 

wordt in die zin aangepast.  
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10. AANPASSING VAN HET AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER: 

A. AANPASSEN VAN DE ZEBRAPADEN AAN HET KRUISPUNT ASSENEDESTEENWEG MET DE EMIEL 

CALUSLAAN   

DE RAAD: 

 Gelet op de artikels 119 en 135§2 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 

1988; 

 Gelet op de artikels 42§3, 186 en 187 van het gemeentedecreet van 15 juli 

2005; 

 Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd 

bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; 

 Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen 

op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 

 Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen 

reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de 

openbare weg; 

 Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de 

minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de 

verkeerstekens worden bepaald; 

 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende 

de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging 

van verkeerstekens; 

 Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 

 Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen enkel gemeentewegen betreft; 

 Overwegende dat per collegebesluit d.d. 26 april 2018 principieel akkoord 

werd gegaan met het aanpassen van de zebrapaden wegens het conflict met de 

bushalte Assenedesteenweg 125, t.t.z. weghalen van één van de twee 

zebrapaden op het kruispunt van de Assenedesteenweg met de Emiel Caluslaan 

(= zebrapad dat uitkomt in het schuilhuisje) en het aanbrengen van een nieuw 

zebrapd in de Emiel Caluslaan aan het kruispunt met de Assenedesteenweg; 

 Overwegende dat de gemeenteraad wordt verzocht om deze voorgestelde 

verkeersmaatregelen te bekrachtigen en deze op te nemen in de gecoördineerde 

tekst van het aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer; 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeenteraad geeft goedkeuring aan voorgestelde 

verkeersmaatregelen en past de gecoördineerde tekst van het aanvullend 

reglement op de politie over het wegverkeer aan met hierna vermeld artikel. 

Artikel 2: - Het artikel 11 “Oversteekplaatsen voor voetgangers worden voorzien 

op volgende plaatsen en kruispunten” wordt uitgebreid met: 

 

11.53. - Emiel Caluslaan aan het kruispunt Assenedesteenweg (GR 28/05/2018) 

Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers gebracht worden zoals 

bepaald in artikel 76.3 van het Algemeen Reglement op de politie van het 

wegverkeer 

Artikel 3: - Het (dubbele) zebrapad dat uitkomt in het schuilhuisje op het 

kruispunt van de Assenedesteenweg met de Emiel Caluslaan wordt verwijderd. Het 
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wordt vervangen door een (nieuw) zebrapad in de Emiel Caluslaan aan het 

kruispunt Assenedesteenweg. 

Het andere zebrapad op de Assenedesteenweg t.h.v. huisnummer 125 blijft bestaan 

(artikel 11.5 van het ARPWV blijft van kracht). Zodoende kunnen voetgangers 

alle plaatsen van het kruispunt per zebrapad bereiken. 

Artikel 4: - Dit gemeenraadsbesluit treedt in werking vanaf 28 juni 2018. 

Artikel 5: - De gemeenteraad beslist dit aanvullend reglement af te kondigen 

conform artikels 186 en 187 van het gemeentedecreet. 

Artikel 6: - Afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar: 

 de griffie van de rechtbank van Eerste aanleg te Gent; 

 de griffie van de Politierechtbank te Gent; 

 de heer zonechef van de Lokale Politie; 

 de bestendige deputatie van de provincieraad; 

 de gemeentelijke technische dienst. 

Artikel 7: - Dit besluit wordt ter kennis gebracht aan de heer 

provinciegouverneur, door de lijst bedoeld in artikel 252 van het 

gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

Artikel 8: - Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan  

de Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

B. INVOEREN VAN PARKEREN MET TIJDSBEPERKING TER HOOGTE VAN DE ASSENEDESTEENWEG 

87-89 (DRIE PARKEERPLAATSEN) EN OOSTKADE 38 (TWEE PARKEERPLAATSEN) 

DE RAAD: 

 Gelet op de artikels 119 en 135§2 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 

1988; 

 Gelet op de artikels 42§3, 186 en 187 van het gemeentedecreet van 15 juli 

2005; 

 Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd 

bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; 

 Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen 

op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 

 Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen 

reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de 

openbare weg; 

 Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de 

minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de 

verkeerstekens worden bepaald; 

 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende 

de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging 

van verkeerstekens; 

 Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 

 Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen enkel gemeentewegen betreft; 

 Overwegende dat per collegebesluit d.d. 12 april 2018 principieel akkoord 

werd gegaan met het invoeren van parkeren met tijdsbeperking tot maximum 15 

minuten ter hoogte van de handelszaken: 

 aan de Assenedesteenweg 87 en 89 voor drie parkeerplaatsen; 

 aan de Oostkade 38 voor twee parkeerplaatsen; 
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 Overwegende dat de gemeenteraad wordt verzocht om deze voorgestelde 

verkeersmaatregelen te bekrachtigen en deze op te nemen in de gecoördineerde 

tekst van het aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer; 

 Overwegende dat ter zitting van de gemeenteraad werd vastgesteld dat er 

een verkeerd huisnummer is geslopen in de besluitvorming van het college 

van 12 april 2018, namelijk dat de was- en strijkcentrale is gevestigd op 

het huisnummer Oostkade 28a  (en niet op nummer 38). 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeenteraad geeft goedkeuring aan voorgestelde 

verkeersmaatregelen en past de gecoördineerde tekst van het aanvullend 

reglement op de politie over het wegverkeer aan met hierna vermeld artikel. 

Artikel 2: - Het artikel 6.4. “Blauwe zone” wordt uitgebreid met: 

 

6.4.7. - Assenedesteenweg 87 en 89 (drie parkeerplaatsen): 

parkeren beperkt tot maximum 15 minuten (GR 28/05/2018) 

6.4.8. - Oostkade 28a (twee parkeerplaatsen): parkeren beperkt 

tot maximum 15 minuten (GR 28/05/2018)  

Deze maatregel zal aangeduid worden overeenkomstig art. 65.5 KB 01/12/75 

signalisatie met zonale geldigheid (blauwe zone) aangevuld met het onderbord 

waarop een parkeerschijf staat afgebeeld of ingeval van plaatselijke maatregel 

door middel van de verkeersborden E9 waarop een parkeerschijf is vermeld. 

Artikel 3: - Bij de verkeersborden E9 parkeerschijf worden de passende 

onderborden met de tijdsduur “maximum 15 minuten” aangebracht. 

Artikel 4: - Dit gemeenraadsbesluit treedt in werking vanaf 28 juni 2018. 

Artikel 5: - De gemeenteraad beslist dit aanvullend reglement af te kondigen 

conform artikels 186 en 187 van het gemeentedecreet. 

Artikel 6: - Afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar: 

 de griffie van de rechtbank van Eerste aanleg te Gent; 

 de griffie van de Politierechtbank te Gent; 

 de heer zonechef van de Lokale Politie; 

 de bestendige deputatie van de provincieraad; 

 de gemeentelijke technische dienst. 

Artikel 7: - Dit besluit wordt ter kennis gebracht aan de heer 

provinciegouverneur, door de lijst bedoeld in artikel 252 van het 

gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

Artikel 8: - Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan  

de Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

11. BEGROTINGSWIJZIGING 2018 HULPVERLENINGSZONE CENTRUM. 

DE RAAD: 

 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, § 1; 

 Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikelen 

67 en 68; 

 Gelet op het KB van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de 

boekhouding van de hulpverleningszones; 

 Overwegende dat de zoneraad van Hulpverleningszone Centrum op 27 oktober 

2017 de begroting voor het dienstjaar 2018 heeft goedgekeurd. Voor Zelzate 

waren de in de begroting 2018 een exploitatietoelage van 585.340,00 euro en 
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een investeringstoelage van 64.582,00 euro opgenomen. Deze begroting werd 

goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 oktober 2017; 

 Overwegende dat, na de bespreking ervan in de begrotingscommissie op 18 

april 2018, het zonecollege van de hulpverleningszone op 25 april 2018 het 

ontwerp van de begrotingswijziging voor het dienstjaar 2018 heeft 

goedgekeurd; 

 Overwegende dat in die begrotingswijziging de toelagen gewijzigd worden en 

dat de gewijzigde dotaties van de gemeenten aan de hulpverleningszone dienen 

goedgekeurd te worden door de gemeenteraad. In functie van het ontwerp van 

de begrotingswijziging en de door de gemeenten aanvaarde verdeelsleutel 

worden voor 2018 een exploitatietoelage van 586.803,00 euro en een 

investeringstoelage van 56.581,00 euro toegekend aan de Hulpverleningszone 

Centrum; 

 Overwegende dat de toelage fors daalt omwille van inbreng van het overschot 

van 2016, waarmee de gemeenten die roerende goederen inbrengen gecompenseerd 

worden; 

 Overwegende dat de definitieve goedkeuring van de begrotingswijziging 2018 

door de zoneraad is ingepland voor 27 juni 2018; 

 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en uitvoeringsbesluiten. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - Om de dotatie van 586.803,00 euro voor exploitatie - en 56.581,00 

euro voor investeringsuitgaven aan de brandweerzone Centrum goed te keuren. 

Artikel 2: - Om afschrift van deze beslissing over te maken aan de 

toezichthoudende overheid en aan de Hulpverleningszone Centrum. 

12. PROVINCIAAL RAADGEVEND COMITÉ – WIJZIGING IN SAMENSTELLING VAN DE 

HULPVERLENINGSZONES DOOR FUSIE DD. 1 JANUARI 2019. 

DE RAAD: 

 Gelet op de Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, 

inzonderheid de artikelen 14 en 15; 

 Overwegende dat overeenkomstig artikel 14 van de Wet, de Koning de 

territoriale afbakening van de zones bepaalt, op voorstel van het 

provinciaal raadgevend comité van de zones, na overleg in de Ministerraad; 

 Overwegende dat dit provinciaal raadgevend comité van de zones is 

samengesteld uit alle burgemeesters van de provincie en wordt voorgezeten 

door de gouverneur;  

 Overwegende dat dit comité het advies inwint van de autoriteiten van de 

verschillende gemeenten van de provincie en op basis hiervan een advies aan 

de Koning formuleert; 

 Gelet op het Koninklijk Besluit van 4 maart 2008 (gewijzigd bij Koninklijk 

Besluit van 18 januari 2018)  

 Overwegende dat artikel 3 §2 voorziet dat minstens de helft van de leden 

aanwezig moet zijn om geldig te kunnen beraadslagen 

 Gelet op het arrest van de Raad van State van 23 september 2011 (n°215.302) 

waaruit blijkt dat met ‘het advies van de autoriteiten’, de gemeenteraden 

worden bedoeld; 
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 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 januari 2018 waarbij de gemeente 

Nevele de princiepsbeslissing neemt om toe te treden tot de 

hulpverleningszone Centrum; 

 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 februari 2018 waarbij de stad 

Deinze kennis neemt van de beslissing van Nevele om toe te treden tot de 

hulpverleningszone Centrum; 

 Overwegende dat deze gemeenten vanaf 1 januari 2019 fuseren tot de gemeente 

Deinze; 

 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 maart 2018 waarbij de gemeente 

Waarschoot de princiepsbeslissing neemt om toe te treden tot de 

hulpverleningszone Centrum;  

 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 maart 2018 waarbij de gemeente 

Zomergem de princiepsbeslissing neemt om toe te treden tot de 

hulpverleningszone Centrum; 

 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 maart 2018 waarbij de gemeente 

Lovendegem de princiepsbeslissing neemt om toe te treden tot de 

hulpverleningszone Centrum; 

 Overwegende dat deze gemeenten vanaf 1 januari 2019 fuseren tot de gemeente 

Lievegem; 

 Overwegende dat over de fusie van Aalter en Knesselare (Aalter) en van 

Kruishoutem en Zingem (Kruisem), geen advies moet verleend worden; 

 Overwegende dat over de fusie van Deinze en Nevele (Deinze) en Waarschoot, 

Zomergem en Lovendegem (Lievegem), die verklaard hebben te willen aansluiten 

bij hulpverleningszone Centrum wel advies moet verleend worden; 

 Overwegende dat advies aan de gemeenteraad gevraagd wordt en dat de 

gemeenteraad de burgemeester dient te mandateren zodat hij over het voorstel 

kan stemmen tijdens het provinciaal raadgevend comité. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeenteraad neemt akte van de intentieverklaringen van de 

‘nieuwe’ gemeenten Deinze en Lievegem om vanaf 1 januari 2019 toe treden tot de 

hulpverleningszone Centrum. 

Artikel 2: - De gemeenteraad adviseert dit voorstel gunstig en mandateert de 

burgemeester om hierover te stemmen in het Provinciaal Raadgevend Comité van 

Oost-Vlaanderen.  

13. WELZIJNSBAND MEETJESLAND – JAARREKENING 2017 – KENNISNAME.  

DE RAAD: 

- Gelet op de jaarrekening 2017 van de Vereniging Welzijnsband Meetjesland 

opgesteld door de financieel beheerder van de Vereniging en goedgekeurd door 

de raad van bestuur d.d. 27 april 2018; 

- Overwegende dat het een rekening betreft over een werkperiode gaande van 

1 januari 2017 tot 31 december 2017; 

- Overwegende dat de gemeenteraad hiervan kennis dient te nemen; 

- Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en uitvoeringsbesluiten. 
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BESLUIT: 

In openbare zitting: 

Artikel 1: - De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2017 van de 

Vereniging Welzijnsband Meetjesland. 

Artikel 2: - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Vereniging 

Welzijnsband Meetjesland. 

15. MEDEDELINGEN/KENNISGEVINGEN. 

Er zijn geen vragen of opmerkingen bij de documenten.  

16. VOORSTEL OM DE GEMEENTERAADSZITTINGEN IN DE RAADSZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS 

TE HOUDEN (OP VERZOEK VAN DE PVDA+ FRACTIE). 

De heer Karl Segers (PVDA+) geeft toelichting bij dit agendapunt:  

De gemeenteraad van 30 april 2018 is voor het eerst in de kapelzaal van 't 

Klooster gehouden. Deze zaal bleek niet geschikt om een gemeenteraad in te 

houden omdat: 

1. De ruimte voor het publiek veel te klein is.  

Wanneer agendapunten veel belangstelling van het publiek veroorzaken (zoals 

deze legislatuur de deining omtrent het OCMW met meer dan 200 aanwezigen) is 

het onmogelijk het publiek de debatten te laten bijwonen wat nochtans 

essentieel is in een democratie. Indien zich dan een noodsituatie zou voordoen 

kan men zich ernstig vragen stellen bij de veiligheid. De raadszaal van het 

gemeentehuis kan deze mensen zonder probleem ontvangen en een ruim publiek een 

zitplaats bieden. 

2. De ruimte voor de raadsleden zelf verkleind is. 

In de raadszaal van het gemeentehuis is er een ruime opstelling van de tafels 

wat meer contact tussen de raadsleden en de voorzitter mogelijk maakt en het 

debat bevordert. In de kapelzaal daarentegen is er met moeite plaats voor 

tafels, stoelen en microfoons. Er is veel minder overzicht en interactie tussen 

de raadsleden. 

3. De aanwezigheid van religieuze symbolen als kunstuiting in openbare gebouwen 

aanvaardbaar is voor zover zij de sfeer van neutraliteit niet verstoort. Dit is 

hier echter wel het geval: de sfeer in deze ruimte wordt gedomineerd door de 

nadrukkelijk aanwezige rooms-katholieke symboliek  

De gemeenteraad hoort thuis in een letterlijk en figuurlijk open raadszaal waar 

iedereen kan bijwonen, iedereen vrij zijn gedacht kan zeggen en debatteren. 

De raadszitting hoort thuis in het gemeentehuis zoals een rechtszitting in een 

justitiepaleis en een voetbalwedstrijd in een stadion. Dit zijn geen spijkers 

op laag water of politieke spelletjes, het gaat om behoorlijk besturen.  

Het college wenste deze zaal als nieuwe locatie voor de gemeenteraad. We hebben 

het geprobeerd. Het is gebleken dat deze nieuwe locatie niet voldoet en een 

achteruitgang is voor het democratisch debat dat essentieel is voor een 

gemeenteraad.  

De fractie stelt dan ook voor de gemeenteraadszitting opnieuw in de raadszaal 

van het gemeentehuis aan de Grote Markt te houden en vraagt de stemming 

daarover. 

De heer Karl Segers (PVDA+) stelt gehoord te hebben dat er werken aan de gang 

zijn in de raadzaal (bovenhuis gemeentehuis). Hij vraagt de raad te stemmen 

over het feit dat de Kapelzaal in ’t Klooster niet geschikt is voor de 

gemeenteraad wegens te klein, niet neutraal en onvoldoende infrastructuur. Hij 

wenst ook een debat over welke zaal dan wel het meest geschikt is voor de 

gemeenteraad, hetzij de bovenzaal van het gemeentehuis, hetzij de zaal onder de 

kapel.  
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De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, verwijst naar het voorstel van de 

algemeen directeur, dat naar alle raadsleden werd gestuurd, en zegt dat dit 

voorstel mee kan worden betrokken in het debat. Hij vraagt de raad zich uit te 

spreken over de (on)geschiktheid van zaal De Kapel. 

De zaal wordt met 14 ja-stemmen (Martin Acke, Linda Vereecke, Dirk Goemaere, 

Patricia De Meyer, Freddy De Vilder, Luc Van Waesberghe, Geert Asman, Karl 

Segers, Maureen Tollenaere, Brent Meuleman, Isabel Dellaert, Steven De Vuyst, 

Johan De Jonghe en Marleen Vanmaercke) bij 7 onthoudingen (Frank Bruggeman, 

Marleen Maenhout, Kurt Van Weynsberghe, Luc Verstraeten, Claudio Rizzo, Sigrid 

De Ridder en Ann Van Hecke) ongeschikt bevonden.  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, vraagt de mening over het voorstel van 

de algemeen directeur.  

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, zegt sommige opmerkingen/argumenten wel 

te begrijpen. Hij antwoordt dat de benedenzaal van ’t Klooster groter is 

waardoor de raadsleden daar ruimer zullen zitten. Het is er ook minder warm. De 

religieuze symbolen zijn daar bovendien niet aanwezig. Organisatorisch brengt 

het wel wat meer werk met zich mee. Desalniettemin biedt het voorstel om de 

gemeenteraad te organiseren in de benedenzaal van ’t Klooster een goed 

alternatief.  

De heer Brent Meuleman (SP.A) vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot 

de werken in de bovenzaal van het gemeentehuis.  

De heer Guy Verbuyst, algemeen directeur, vertelt dat er beslist werd om de 

financiële dienst te verhuizen naar de raadzaal. Op dit moment bouwt men een 

muur die dient als scheiding tussen de financiële dienst en de toekomstige, 

mogelijke invulling. De panelen staan reeds, de isolatie ligt klaar, de 

vormgeving is in productie bij de technische dienst en de glazen deuren 

(plexifolie) die de lichtinval moeten garanderen zijn besteld. Hij verwacht dat 

de werken tegen eind juni af zijn, en dat de verhuis dan kan doorgaan. Enkel de 

glazen deuren zullen tegen dan nog niet geplaatst zijn, wegens een levertijd 

van zes weken.  

De heer Karl Segers (PVDA+) vraagt of de verhuis van de financiële dienst naar 

de bovenzaal van het gemeentehuis de enige oplossing is voor het probleem dat 

zich in de Brughuizen gesteld heeft. Hij wilt weten of het college ook andere 

mogelijkheden heeft onderzocht. Bovendien betwijfelt hij of de verhuis van de 

financiële dienst het probleem in de Brughuizen aanpakt en stelt hij zich de 

vraag welke praktische problemen de verhuis met zich mee zal brengen.  

De heer Guy Verbuyst, algemeen directeur, antwoordt dat de verhuis kadert 

binnen de plannen m.b.t. de integratie van gemeente en OCMW.  

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, oppert dat de ruimte die vrijkomt in de 

Brughuizen kan dienen voor de noodplanning.  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, merkt op dat de oppositie enkele 

gemeenteraden terug heeft beweerd dat het college de bevoegdheid heeft om de 

gemeentelijke gebouwen en lokalen in te richten en dergelijke. Hij heeft dit 

nagekeken en dit blijkt niet te kloppen. De delegatie die de gemeenteraad in 

2006 heeft gedaan naar het college gaat over het dagelijks beheer van gebouwen 

en lokalen en het verhuren ervan voor maximaal een jaar. Dit betekent dat 

grondige veranderings – of verbouwingswerken dus niet kunnen gebeuren op last 

van het college. Hij dringt erop aan dat de gemeenteraad op de hoogte wordt 

gebracht van alle plannen en dat aan de gemeenteraad eerst goedkeuring wordt 

gevraagd. 

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, stelt dat hij advies zal vragen aan de 

gouverneur met betrekking tot de delegatie.  

De heer Freddy De Vilder (SP.A) vertelt dat de noodplanning enkele jaren 

geleden diende te verhuizen uit het gemeentehuis omdat de noodplanning niet 
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georganiseerd mag worden in de nabijheid van een Sevesobedrijf. Het 

gemeentehuis ligt namelijk in de perimeter die ontruimd moet worden als er iets 

gebeurd. Ook de Brughuizen ligt in die perimeter. De noodplanning daar onder 

brengen is dus geen goed idee. 

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, antwoordt dat de perimeter ondertussen 

gewijzigd is.  

De heer Johan De Jonghe (CD&V – Vrij Zelzate) vindt het frappant dat er tijdens 

de raad van 19 februari beslist werd om de bovenzaal van het gemeentehuis niet 

te schrappen uit het reglement van verhuur van gemeentelijke zalen en 

materialen. In de bovenzaal van het gemeentehuis kunnen met andere woorden nog 

steeds vergaderingen, gemeentelijke adviesraden, huwelijken, gemeenteraden, … 

doorgaan. Toch heeft men beslist om hier verbouwingswerken uit te voeren, en 

dit zonder enig overleg.  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, vraagt of de raad het erover eens kan 

zijn dat de gemeenteraad georganiseerd wordt in de benedenzaal van ’t Klooster. 

De heer Brent Meuleman (sp.a) vindt de zaal in ’t Klooster nu niet geschikt, 

maar oppert dat er voor de sp.a-fractie maar één alternatief is, namelijk de 

raadzaal. Daar zijn echter werken aan de gang waarvan raadsleden niet op de 

hoogte werden gebracht en die werken zijn bovendien in strijd met reglementen 

die zopas nog gestemd werden in de gemeenteraad. Het is voor de fractie 

bijgevolg onmogelijk om te stemmen over het voorstel van de algemeen directeur, 

waarin wordt gesuggereerd om de gemeenteraad te organiseren in de benedenzaal 

van ’t Klooster.  

De heer Karl Segers (PVDA+) merkt op dat door de werken de raadzaal nu 40 

procent kleiner is en aldus ongeschikt is om er een gemeenteraad te 

organiseren. Met andere woorden: de raadzaal dient in de oorspronkelijke staat 

te worden hersteld.  

De raad wordt geschorst. 

De raad wordt heropend.  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, stelt voor om eerst advies te vragen 

aan Agentschap Binnenlands Bestuur en de beslissing voorlopig uit te stellen.  

De heer Johan De Jonghe (CD&V – Vrij Zelzate) staat erop dat de werken worden 

stilgelegd. 

De raad wordt geschorst. 

De raad wordt heropend. 

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, herhaalt zijn voorstel, namelijk de 

beslissing uitstellen tot volgende gemeenteraad en het advies van Agentschap 

Binnenlands Bestuur afwachten. Ondertussen worden de werken stilgelegd.   

De heer Geert Asman (PVDA+) stelt vanuit de oppositie voor om toch terug te 

keren naar de raadzaal want daar is nog een deel vrij. In de bovenzaal van ’t 

Klooster kan de raad niet langer doorgaan, daar werd reeds over beslist.   

De raad wordt geschorst. 

De raad wordt heropend.  

De heer Luc Verstraeten (VLD-SD) denkt dat de voorzitter van de gemeenteraad 

het recht heeft om de gemeenteraadsleden uit te nodigen op een plaats en uur 

naar keuze.  

De heer Brent Meuleman (SP.A) zegt niet van mening te willen veranderen. Een 

gemeenteraad hoort thuis in een gemeentehuis en daar is momenteel nog steeds 

plaats.  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, wil overgaan tot stemming aangezien 

het debat geen uitsluitsel brengt. Hij oppert dat het opnieuw verhuizen van 
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alle materialen naar de raadzaal een aanzienlijke kost met zich zal meebrengen 

die wellicht zinloos is. Het is beter om het advies van Agentschap Binnenlands 

Bestuur af te wachten en dus één maand te overbruggen. 

De heer Geert Asman (PVDA+) oppert dat het over meer gaat dan de verhuis 

alleen. Het gaat over de functie van het gemeentehuis. Enkele maanden geleden 

is er een discussie geweest over de toekomst van het gemeentehuis, waarbij 

verschillende visies aan bod kwamen. Eén visie heeft betrekking op de 

integratie van gemeente en OCMW en dus in het voorzien van nieuwe 

bureauruimtes. In februari werd gestemd dat de bovenzaal van het gemeentehuis 

ter beschikking moest blijven voor het organiseren van vergaderingen, 

gemeenteraden ed. Toch heeft het college vlak daarna de beslissing genomen om 

werken uit te voeren zodoende de financiële dienst te verhuizen naar de 

raadzaal. 

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, suggereert om de werken stil te leggen 

en het advies van het Agentschap Binnenlands Bestuur af te wachten. 

De heer Geert Asman (PVDA+) blijft bij zijn standpunt en vraagt om de bovenzaal 

van het gemeentehuis te behouden als raadzaal.  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, vraagt de stemming hierover.  

De gemeenteraad beslist met 12 ja-stemmen (Dirk Goemaere, Patricia De Meyer, 

Freddy De Vilder, Luc Van Waesberghe, Geert Asman, Karl Segers, Maureen 

Tollenaere, Brent Meuleman, Isabel Dellaert, Steven De Vuyst, Johan De Jonghe 

en Marleen Vanmaercke) tegen 9 neen-stemmen (Frank Bruggeman, Martin Acke, 

Marleen Maenhout, Kurt Van Weynsberghe, Linda Vereecke, Luc Verstraeten, 

Claudio Rizzo, Sigrid De Ridder en Ann Van Hecke) dat de gemeenteraad opnieuw 

zal doorgaan in de bovenzaal van het gemeentehuis.  

Mevrouw Patricia De Meyer en de heren Luc Van Waesberghe en Freddy De Vilder 

verlaten de raad.   

17. VRAGEN OVER HET PARKBEHEER. (OP VERZOEK VAN PVDA+). 

De heer Karl Segers (PDVA+) geeft toelichting bij dit agendapunt: 

Na de werkzaamheden van het agentschap natuur en bos is het beheer van het park 

vanaf dit jaar door de Vlaamse gemeenschap aan de gemeente overgedragen 

Op dit moment ligt het park er niet fraai bij. Aan de Westkade en de Havenlaan 

staat de ruigte meer dan kniehoog 

Onze fractie vraagt welk beheersplan het college voorziet voor dit en de 

komende jaren 

Hoe zal dit concreet uitgevoerd worden en wat zal dat kosten? 

Mevrouw Linda Vereecke, schepen, zegt dat het onderhoud van het park in een 

pakket gegoten werd. Daarin zit vervat: 

- het maaien van de grasvlakten, inclusief de opkuis (10x per jaar); 

- algemeen onderhoud en ruimen van zwerfvuil (4x per jaar); 

- zuiveren van de zandspeelvlakken (3x per jaar); 

- ruimen van het bladval (2x per jaar);  

- onkruid op de dolomietpaden verwijderen (2x per jaar); 

- maaien van zijkanten(2x per jaar). 

Dit kost in totaal 24.052,38 euro incl. BTW kosten. Al deze zaken zijn op 

afroep. Is het meer nodig dan voorzien, dan is dit geen probleem. 

De heer Luc Verstraeten verlaat de raad.  

De heer Karl Segers (PVDA+) vraagt wat de vooruitzichten zijn, vooral wat 

betreft het maaien van de zijkanten.  
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Mevrouw Linda Vereecke, schepen, antwoordt dat er daar momenteel twee 

maaibeurten voor werden voorzien. Het kunnen er ook meer zijn, indien nodig.  

18. VRAGEN BIJ HET UITVOEREN VAN DE MILIEU-OVEREENKOMST MET DE JAGER. (OP 

VERZOEK VAN PVDA+). 

De heer Karl Segers (PVDA+) geeft toelichting bij dit agendapunt:  

Twee weken geleden ontstond deining na het aantreffen van gedode nijlganzen in 

het park. In de pers mochten we vernemen dat dit het werk was van de jager die 

is aangesteld na het gemeenteraadsbesluit van 20 september 2017. 

Onze fractie wenst het volgende te vragen: 

 Werd het koppel nijlganzen afgeschoten? 

 Zijn de voorwaarden voor de bejaging nageleefd? 

Overwegende dat volgens het soortenbesluit Nijlganzen behoren tot de 

uitheemse dieren (= exoten) en mogen bestreden worden als ze overlast 

veroorzaken door middel van afschot en afvangst. 

 Veroorzaakten deze dieren vastgestelde overlast? Hebben zij jonge eenden 

gedood? 

 Dient de jager "als goede huisvader" de gedode dieren niet weg te nemen 

want krengen in het park laten liggen is geen fraai zicht en een bron van 

ziekten. 

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, merkte de laatste tijd heel wat dode 

kuikens op en bracht de minister daarvan op de hoogte. De jager heeft na 

toestemming gehandeld volgens de regels van de kunst. De ganzen werden gedood 

door afschot. De jager heeft de krengen helaas niet meteen kunnen wegnemen 

omdat ze waren afgedreven.  

19. Opvolging van agendapunt GR 28/12/2017: 6 voorstellen voor veilig woon 

werkverkeer per fiets naar ArcelorMittal en Sint-Jan-Baptist. (op verzoek van 

PVDA+). 

De heer Dirk Goemaere (PVDA+) geeft toelichting bij dit agendapunt: 

Exact 5 maand geleden werd toegezegd, (zie notulen): 

 Aanbrengen van 2 fietsoversteken aan kruispunt Suikerkaai/Broeder 

Leopoldlaan, 

 Afgesleten signalisatie te herstellen; 

 Een oplijsting te maken van afgesleten zebrapaden; 

 Het politioneel reglement van 07/01/2013 toe te sturen. 

 

Wat is vandaag de situatie? 

 De fietsoversteekplaats ter hoogte van Broeder Leopoldlaan/Suikerkaai is 

reeds geruime tijd uitgevoerd, waarvoor onze dank. 

 Gisteren werd echter vastgesteld, dat de wegmarkeringen op de grote bocht 

naar Sint-Jan-Baptist nu schier volledig zijn afgesleten. Daar is dus 

blijkbaar na 5 maand nog niets gebeurd, hoewel ondertussen in de gemeente 

reeds een aantal opdrachten werden uitgevoerd voor het herstel van 

wegmarkeringen door Fa. De Groote. 

 

Onze fractie wil herhalen dat dit een bijzonder gevaarlijke situatie is voor 

fietsers. Nu met de aankomende zomer rijden heel wat mensen met de fiets naar 

het werk. Met gewone fietsen, maar ook met racefietsen en elektrische fietsen, 

die een behoorlijke snelheid halen. Dus dat probleem is zeer acuut. 

Om aan het CBS een idee te geven van de verkeersintensiteit die daar heerst:  

Wat betreft Arcelor Mittal passeren daar tijdens de week in de vroege, late en 

nacht telkens zo’n 200 personen die naar binnen en naar buitenrijden. Bij de 
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dagploeg is dat minstens 300 à 350 personen, heen en weer. Dus een kleine 1000 

personen/dag. Voor Sint-Jan-Baptist zijn dat gemiddeld 250 personeelsleden heen 

en terug, verspreid over 3 ploegen en dagploeg. Daarnaast nog de vele bezoekers 

en ambulante patiënten, zeker op woensdagen, wanneer de kantine vrij 

toegankelijk is. Dat maakt dat over de ganse dag gemiddeld 2500  à 3000 

bewegingen van personeel van Arcelor Mittal en Sint-Jan-Baptist en bezoekers, 

waaronder vele tientallen fietsers, en voetgangers. 

Bovendien hangen de struiken, ter hoogte van de oversteek/het zebrapad van 

Westkade naar Suikerkaai,  over het fietspad. Daardoor dienen ook voetgangers 

daar een stuk verder op de weg te lopen. Gelieve hier dus de nodige snoeiwerken 

uit te voeren. 

Bijgevolg willen we het CBS herinneren aan de belofte, de wegmarkeringen te 

herstellen, vanuit de urgente situatie en voor de veiligheid van fietsers en 

voetgangers. Het CBS dient dit te beschouwen als een ingebrekestelling, ingeval 

zich een ongeval zou voordoen. 

Onze fractie wenst ook antwoord op volgende vragen:  

 Is ondertussen de oplijsting gemaakt van de afgesleten zebrapaden? Zo ja; 

kan die worden doorgestuurd?  

 Kan het politioneel advies van 07 /01/2013 worden toegestuurd? 

 

De heer Luc Verstraeten vervoegt de raad.  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, stelt dat er in maart een campagne is 

geweest met betrekking tot het herschilderen van de belijningen. Omwille van 

budgetbeperkingen kon er slechts een deel van het totale werk uitgevoerd 

worden. Wie de prioriteiten hiervan bepaalt is onduidelijk. Hij vraagt aan de 

algemeen directeur wie de campagne nu aanstuurt en op welke basis de werken 

werden uitgevoerd. 

De heer Guy Verbuyst, algemeen directeur, antwoordt dat de werken uitgevoerd 

werden op basis van de prioriteiten, gesteld door de technische dienst en op 

basis van de capaciteit die er ter beschikking is.  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, oppert dat er drie gemeenteraden 

geleden gevraagd werd naar een lijst van o.a. afgesleten zebrapaden. Hij vraagt 

of die lijst er al is.  

Het is volgens de voorzitter de taak van de algemeen directeur om prioriteiten 

te stellen en opdracht te geven aan de technische dienst, maar ook om feedback 

te geven naar de gemeenteraad.  

Hij stelt dat het politioneel advies is beschikbaar is en dat dit reeds wed 

toegestuurd aan alle gemeenteraadsleden.  

De opvolging van de actiepunten uit de gemeenteraad dienen meer gestructureerd 

te verlopen, aldus de heer Martin Acke.  

De heer Luc Verstraeten verlaat de raad.  
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VRAGENRONDE:  

1. Geert Asman:  

a) Wanneer zou de fontein op het Groenplein opnieuw werken? 

<-> Martin Acke: De algemeen directeur zal dit navragen en opdracht geven 

voor herstel.  

b) Er werd zeer weinig promotie gemaakt rond de rommelmarkt op het Groenplein.  

<-> Martin Acke: Er is geen verschil gemaakt ten opzichte van andere 

rommelmarkten, bijvoorbeeld die op de Grote Markt. De datum van de 

rommelmarkt werd bovendien in november vorig jaar reeds vastgelegd, met 

de bedoeling reclame te kunnen maken. Blijkbaar heeft het niet op de 

website gestaan.  

2. Maureen Tollenaere: 

a) Wordt het grasmaaien van de pleinen aan het begin van Klein Rusland nog 

verder gezet? Er is langs één kant twee meter afgereden, maar de rest is niet 

gedaan.  

 <-> Linda Vereecke: Ik zal dit moeten navragen.  

<-> Kurt Van Weynsberghe: Ik heb horen zeggen dat dit normaal niet mag 

gebeuren voor 15 juni.  

<-> Linda Vereecke: Dat staat inderdaad zo in het bermendecreet. Het 

bermbesluit bepaalt dat bermen niet voor 15 juni gemaaid mogen worden. 

Een eventuele tweede maaibeurt mag slechts uitgevoerd worden na 15 

september. Ik zal moeten navragen of de pleinen hier ook onder vallen. 

<-> Marleen Maenhout: Dit is in principe de bevoegdheid van de NMBS.  

<-> Martin Acke: Dit moet geverifieerd worden. 

b) Kan de belijning in de Dimitri Peniakofflaan herschilderd worden? Deze is te 

kort. Ik heb dit al eens aangehaald.  

<-> Martin Acke: Ik denk dat hier al een collegebeslissing voor werd 

gemaakt. We zullen dit nakijken.  

3. Karl Segers: Van wanneer dateert het laatste goedgekeurd collegeverslag? Het 

laatste dat wij ontvangen hebben dateert van 8 augustus 2017. Wat is de reden 

dat de collegeverslagen niet tot bij ons geraken? 

<-> Guy Verbuyst: Ik heb maatregelen genomen om de achterstand in de 

notulen weg te werken door iemand aan te werven. Spijtig genoeg heeft die 

persoon twee dagen voor de start afgezegd. Ik heb vorige week opnieuw een 

voorstel gedaan in het college, maar we zijn er niet uitgeraakt. 

<-> Martin Acke: Er wordt dus geen prioriteit aan gesteld? Ik heb het 

moeilijk met die beslissing. 

<-> Guy Verbuyst: Er wordt prioriteit gegeven aan versterking op de 

personeelsdienst en niet aan ondersteuning op het secretariaat. 

  



<-> Karl Segers: Ik dring aan op een oplossing. Die situatie is
onhoudbaar. De raadsleden weten niet waar het college mee bezig is en
kunnen mijn inziens daarom geen constructieve houding aannemen.

<-) Martin Acke: Vùe nemen akte van u\^/ opmerkj-ng.

Hierop wordÈ aansluitend tot de geheime zitting overgegaan
II GEHEIME ZITTING

1. REGELING VAN DE VERVANG]NG VAN DE EINANCIEEL DIRECTEUR _ AANSTELLEN VAN
WAARNEMEND FINANCIEEL DIRECTEUR.

De heer Martin Acke, schepen-voorzj.tter, sluit de vergaderinq om 23:20 uur.

Dagtekening als boven

Gu V vst MartinAcke
Alg rrecteur Voorzitter Gemeenteraad
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