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PUNT I     OPENBARE ZITTING 

De heer Dirk Goemaere, voorzitter van de gemeenteraad, opent de vergadering 
om 18:30 uur.  

Hij verwelkomt alle aanwezigen. De voorzitter stelt heel duidelijk dat er 
veel agendapunten aan bod zullen komen en dat er zeer efficiënt gewerkt zal 
moeten worden. Uiteraard met respect voor de democratie.  

De heer Dirk Goemaere, voorzitter van de gemeenteraad, schorst de raad voor 
het half uurtje van de burger.  

De Meester Rudy, wonende Slachthuisstraat 8 te 9060 Zelzate vraagt hij woord.  

Meneer is propere pionier en vindt dat de gemeente een stortplaats aan het 
worden is. Hij stelt dat er in 2018 voor bijna 6000 kilo aan zwerfvuil werd 
opgehaald.  

Er staan zeer weinig vuilbakjes in de gemeente en bijgevolg worden allerlei 
zaken op straat gegooid of neergezet: van koekenpapiertjes tot 
sigarettenpeuken en zelfs oude meubels.  

Het meeste zwerfvuil blijft achter aan het kanaal, ter hoogte van het 
tankstation Q8, waar jongeren bijvoorbeeld vaak na school rondhangen. Die 
jongeren moeten dus extra gestimuleerd worden om hun afval op te ruimen. Die 
stimulans zou in eerste instantie vanuit de scholen moeten komen. Ook de 
politie zou meer controle moeten doen op zwerfvuil.  

Meneer stelt dat, de propere pioniers die zich inzetten voor een nette 
gemeente, heel weinig respect krijgen voor het werk dat ze leveren en vindt 
dit zeer jammer. 

Schepen Steven De Vuyst (PVDA), bevestigt de tussenkomst van meneer De 
Meester. Het zwerfvuilprobleem is groot in de gemeente. Het zwerfvuilplan kan 
hier een oplossing bieden: alle acties die daarin vervat zijn moeten opnieuw 
opgenomen worden en opgevolgd worden. Daarbij is het belangrijk dat de 
initiatieven beter op elkaar afgestemd worden. Sensibilisering is ook 
onmisbaar en de scholen moeten daar inderdaad nauw bij betrokken worden.  

Hij nodigt meneer De Meester uit om zich aan te sluiten bij de milieuraad 
zodat hij daar actief kan meedenken over acties, oplossingen, … Bovendien 
zullen in de toekomst de wijkraden ook acties betrokken worden bij deze 
problematiek.  

Meneer De Meester vraagt opnieuw het woord. Hij wilt weten wat er met de 
visvijver zal gebeuren en stelt dat er vergunningen worden verkocht terwijl 
dit niet kan.  

Er wordt geantwoord dat dit het onderwerp is van een agendapunt dat later aan 
bod komt. Schepen Luc Van Waesberghe zal dit agendapunt toelichten.  



Mevrouw Marleen Maenhout (VLD-SD) vraagt het woord.  

De voorzitter wijst erop dat aan de burgers toegestaan wordt vragen te 
stellen tijdens het half uurtje van de burger, maar dat dit niet tot 
discussie of debatten mag leiden. Hij vraagt of er nog burgers zijn die aan 
het woord willen komen.  

De Meester Freddy, voorzitter van vzw HATI, vraagt het woord.  

Meneer wenst zijn ongenoegen uit te drukken over het feit dat de vzw door en 
in diverse media door het slijk wordt gehaald. Dit zegt veel over hoe er met 
nieuwe verenigingen wordt omgegaan.  

Er zijn verder geen tussenkomsten.  

De heer Dirk Goemaere, voorzitter van de gemeenteraad, heropent de raad.  

De heer Frank Bruggeman (VLD-SD) vraagt het woord. 

Hij stelt dhr. Vincent Dierickx, vanavond niet aanwezig kon zijn. Hij vraagt 
daarop om de agendapunten m.b.t. de hondenschool en de visvijver eerst te 
behandelen zodat de aanwezige burgers niet onnodig lang aanwezig moeten 
blijven.  

De gemeenteraad gaat unaniem akkoord met het voorstel van dhr. Frank 
Bruggeman. 

58. STAND VAN ZAKEN IN HET DOSSIER HONDENCLUB HATI (op verzoek van VLD-SD) 

De heer Frank Bruggeman (VLD-SD) geeft toelichting bij dit agendapunt. 

Hij stelt dat het dossier voor de oprichting van de hondenclub en het gebruik 
van de gemeentelijke terreinen al geruime tijd in orde is. De vrijwilligers 
van de vzw hebben bovendien al heel wat werk gestoken in het opruimen van het 
terrein. Ondertussen zijn er gesprekken geweest tussen de mensen van de vzw 
en de schepen van dierenwelzijn. 

Een definitieve beslissing blijft echter uit: eerst werd het gebouw 
afgekeurd, nu blijkt er iets mis te zijn met het terrein. Ook wordt een 
burenonderzoek verwacht.  

Hij vindt het jammer dat dit privé-initiatief niet kan rekenen op 
ondersteuning van de gemeente en dat de initiatiefnemers daarbij van het 
kastje naar de muur gestuurd worden.  

Er wordt gevraagd om zo snel mogelijk een beslissing te nemen zodat de 
hondenschool kan starten.  

Schepen Isabel Dellaert (sp.a) antwoordt hierop.  

Ze stelt dat het clublokaal afgekeurd werd door een architect omdat er 
bijvoorbeeld asbestplaten werden aangetroffen. De architect heeft aangeraden 
om het gebouw af te breken. Het zou onverantwoord zijn om de mensen van de 
hondenschool daar gebruik van te laten maken.  

Zolang het gebouw niet afgebroken is, kan het terrein ook niet ter 
beschikking gesteld worden van de vzw.   

De heer Frank Bruggeman (VLD-SD) stelt voor om een container te voorzien op 
het terrein. Die kan dienen als clublokaal en zo kan de hondenschool van 
start gaan. Hij vraagt hierover de stemming.  

Schepen Isabel Delleart (sp.a) bevestigd hierop dat de vzw met alle nodige 
documenten en vergunning in orde is. Echter, het college heeft beslist om 
geen € 15.000 te investeren in één enkele vereniging.  

De heer Frank Bruggeman (VLD-SD) zegt dat, na herberekening de kosten voor de 
renovatie van het clubhuis, werden geschat op € 4.000. Hij oppert dat het 
gemeentebestuur een container dient te voorzien op het terrein en dit tegen 
31 maart 2019 zodat de hondenclub uitgebaat kan worden. Hij vraagt hierover 
de stemming.  

De heer Brent Meuleman, burgemeester, weerlegt dit argument. De architect 
heeft duidelijk gesteld dat de verbouwing meer zou kosten dan € 15.000, net 



omdat het zich in zo’n slechte staat bevindt. Momenteel wordt er nagegaan 
hoeveel geld er dan wel nodig is om het gebouw te herstellen. Het college is 
wel degelijk bezig met dit dossier: er zijn reeds gesprekken geweest met de 
initiatiefnemers, er is een engagement uitgesproken om dat terrein op te 
kuisen en er wordt al nagedacht over het plaatsen van een container. De 
jeugdcontainers aan de bibliotheek kunnen daar eventueel voor in aanmerking 
komen, maar het kost tijd om dit allemaal te onderzoeken. 

De heer Frank Bruggeman (VLD-SD) oppert dat de mensen van de vzw het terrein 
hebben opgekuist, niet de gemeente. Hij herhaalt het voorstel om tegen 31 
maart 2019 containers te plaatsen op het terrein en vraagt hierover nogmaals 
de stemming.  

De raad wordt geschorst.  

De raad wordt heropend.  

Schepen Geert Asman (PVDA) vraagt aan de gemeenteraad om niet in te gaan op 
de vraag tot stemming. Hij stelt dat het belangrijk is dat alle mogelijke 
pistes onderzocht worden, dat budgetten bekend zijn en dat er daarna een 
weloverwogen beslissing genomen wordt. 

De heer Dirk Goemaere, voorzitter stelt voor om vandaag niet te beslissen en 
vraagt daar de stemming over.  

De heer Frank Bruggeman zegt dat de voorzitter hiermee weigert om de 
gemeenteraad te laten stemmen over een voorstel van een gemeenteraadslid en 
gaat hiermee niet akkoord.  

De heer Dirk Goemaere, voorzitter, stelt voor om het voorstel van schepen 
Asman te volgen en dat er dus over de kwestie niet gestemd wordt.  

Met 15 ja stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert Isabel, De Vuyst 
Steven, Acke Martin, Cassier Matthias, De Vleesschauwer Debbie, D'Haene Gino, 
D'Haeseleer Guy, Goemaere Dirk, Segers Karl, Uytterhaegher Kevin, Van Bever 
Karel, Van De Velde Lucien en Van Weynsberghe Kurt) tegen 5 neen-stemmen 
(Bruggeman Frank, Bruggheman Filip, De Beule Jan, Maenhout Marleen en 
Stevelinck Kristof) bij één onthouding (Laureys Rik) beslist de gemeenteraad 
hiermee akkoord te gaan.  

59. BLIJFT DE GEMEENTELIJKE VIJVER OPENBAAR (op verzoek van VLD-SD) 

De heer Frank Bruggeman (VLD-SD) stelt dat de vergunningen voor de visvijver 
nog steeds verkocht mogen worden op basis van een bestaand politiereglement.  
 
Hij vult aan met het feit dat het college heeft beslist dat de visvijver 
“opgevuld kanaal” openbaar en gemeentelijk moet blijven, dat het 
schepencollege de opdracht heeft gegeven aan de sportambtenaar om voor het 
volgend college een collegebeslissing voor te bereiden en een plan van aanpak 
te maken waarin korte en lange termijn acties worden opgenomen. Het college 
denkt o.a. aan het verkopen van de visvergunning in het gemeentehuis, het 
behoud van vrijwilligers en aan het opstellen van een reglement voor het 
gebruik van de visvijver. 

Hij oppert dat er reeds een reglement voor het gebruik van de visvijver 
bestaat en dat er momenteel visvergunningen verkocht worden in de Brughuizen. 
Dit strookt volgens hem niet met de collegebeslissing. Verder geeft hij aan 
dat twee visclubs, waaronder het Loze Vissertje, aangegeven hebben dat zij de 
visvijver wensen uit te baten. De VLD-SD fractie vindt dit een zeer mooi 
voorstel, gezien het gebrek aan vrijwilligers momenteel.  

Schepen Luc Van Waesberghe (sp.a) antwoord dat de gemeente van mening is dat 
de vijver openbaar en gemeentelijk moet blijven. Binnenkort zal er een oproep 
gelanceerd worden om een aantal nieuwe vrijwilligers aan te trekken.  

Het bestaande reglement wordt momenteel aangepast zodat dit later in een 
politiereglement kan vervat worden. Ondertussen mag er nog steeds gevist 
worden op de vijver en visvergunningen worden inderdaad uitgeschreven in de 
Brughuizen. Er zullen ook elders vergunningen aangekocht kunnen worden, al 
zijn die locaties nog nader te bepalen.  



Hij wenst te verduidelijken dat er geen vissen uit de vijver worden gehaald 
en dat de vijver ook niet opgevuld zal worden om er appartementen op te 
bouwen.  

De heer Frank Bruggeman (VLD-SD) vindt het jammer dat de mensen van het Loze 
Vissertje, die zich jarenlang mee hebben ingezet voor het behoud van de 
vijver, nu aan de kant geschoven worden.  

1. GOEDKEUREN VAN DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADSZITTINGEN VAN 17 DECEMBER 
2018, 17 EN 25 JANUARI 2019 

Er zijn geen opmerkingen op de notulen van de gemeenteraad van 17 december 
2018 en 17 en 25 januari 2019 zodat deze als goedgekeurd (artikel 33 van het 
Gemeentedecreet) worden beschouwd. 

2. KENNISNAME VAN EEN WIJZIGING IN DE FRACTIES BINNEN DE GEMEENTERAAD  

DE RAAD: 

− Gelet op decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 36; 

− Gelet op omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de 
lokale en provinciale bestuursperiode; 

− Overwegende dat gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn in 
principe één fractie vormen en geen enkele lijst een akte van 
fractievorming indiende; 

− Overwegende dat er geen lijsten zijn die zich onderling hebben verenigd om 
één fractie te vormen; 

− Gelet op de vernieuwing van de gemeenteraad op 17 december 2018; 

− Gelet op de installatie en eedaflegging van de heer Kurt Van Weynsberghe 
als onafhankelijk raadslid op 25 januari 2019. 

BESLUIT: 

Enig artikel: - De gemeenteraad neemt kennis van de wijziging in de fracties 
binnen de gemeenteraad: 
 

OFFICIËLE NAAM FRACTIE 

Martin Acke  N-VA  

Geert Asman  PVDA  

Debbie De Vleesschauwer  PVDA  

Steven De Vuyst  PVDA  

Dirk Goemaere  PVDA  

Karl Segers  PVDA  

Karel Van Bever  PVDA  

Matthias Cassier  SP.A  

Gino D'Haene  SP.A  

Isabel Dellaert  SP.A  

Brent Meuleman  SP.A  

Kevin Uytterhaegher  SP.A  

Lucien Van de Velde  SP.A  

Luc Van Waesberghe  SP.A  

Guy D'Haeseleer  VLAAMS BELANG  

Frank Bruggeman  VLD-SD  

Filip Bruggheman  VLD-SD  



Jan De Beule  VLD-SD  

Vincent Dierickx  VLD-SD  

Marleen Maenhout  VLD-SD  

Kristof Stevelinck  VLD-SD  

Rik Laureys  ZELZATE POSITIEF  

Kurt Van Weynsberghe  ONAFHANKELIJK RAADSLID 
 
3. KENNISGEVING AAN DE RAAD OVER DE VERBINTENISSEN DIE AANGEGAAN ZIJN BIJ 
HOOGDRINGENDHEID 

DE RAAD: 

- Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 

- Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 artikels 265 en 
268, waarin wordt bepaald dat nieuwe verbintenissen op het moment dat er 
nog geen budget is goedgekeurd eerst ter goedkeuring aan de raad moeten 
worden voorgelegd; 

- Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 artikels 269, 
waarin wordt bepaald dat het college bevoegd is om bij hoogdringendheid  
nieuwe verbintenissen aan te gaan, ook al is er op het moment nog geen 
budget goedgekeurd, en dat de rad daarvan onmiddellijk wordt op de hoogte 
gebracht;   

- Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Enig artikel: - Kennis te nemen van de onderstaande verbintenissen die het 
college heeft aangegaan omwille van hoogdringendheid, conform het decreet 
lokaal bestuur artikels 265, 268 en 269.  

 
DATUM 
CBS-

BESLUIT 

DIENST - 
AANVRAGER 

OMSCHRIJVING PRIJS 

24/01/201
9 

SPORTDIENST Deelname aan opleiding rolstoeldansen € 200,00 

24/01/201
9 

GBS DE 
KREKEL 

Tijdelijke aanstelling van 
administratief medewerker (vervanging) 

- 

24/01/201
9 

GBS DE 
KREKEL 

Tijdelijke aanstelling binnen het 
lerarenplatform (vervanging) 

- 

24/01/201
9 

GBS DE 
KREKEL 

Tijdelijke aanstelling binnen het 
lerarenplatform (vervanging) 

- 

24/01/201
9 

GBS DE 
KREKEL 

Tijdelijke aanstelling binnen het 
lerarenplatform (vervanging) 

- 

24/01/201
9 

GBS DE 
KREKEL 

Tijdelijke aanstelling tot 
kleuteronderwijzeres (vervanging zieke) 

- 

24/01/201
9 

Technische 
dienst 

Ledigen aalput € 193,60 

31/01/201
9 

Jeugd Verderzetting creanamiddagen € 350,00 

31/01/201
9 

Secretariaa
t 

Bestelling verkiezingspakket 2019  

31/01/201
9 

GBS DE 
KREKEL 

Tijdelijke aanstelling tot 
kleuteronderwijzeres (vervanging) 

- 

31/01/201
9 

Secretariaa
t 

Bloemstuk voor herdenkingsplechtigheid 
Albert I d.d. 17/2/2019 

€ 50,00  

31/01/201
9 

Milieu Vangen en opvangen oehoe € 100,00  



31/01/201
9 

Bibliotheek Aankoop softwarepakket bibliotheek met 
installatie op 7/2/19 

€ 99,21 

31/01/201
9 

Technische 
dienst 

Aankoop mengkraan CC De Brug € 137,30 

7/02/2019 Bibliotheek Aankoop postpakketzegels € 128,00 

7/02/2019 Technische 
dienst 

Dringende herstelling tractor € 250,00 

7/02/2019 Technische 
dienst 

Aankoop ledlampen voor examen € 135,58 

7/02/2019 Jeugd organisatie Buitenspeeldag € 1.500,00 

7/02/2019 Sport Aankoop van flyers voor de 
gemeentelijke activiteiten 
georganiseerd door de sportdienst 

€ 311,75  

14/02/201
9 

JEUGD Verzekering creanamiddagen  € 5,50 

14/02/201
9 

GBS DE 
KREKEL 

Aankoop palet papier  € 600,00 

14/02/201
9 

Technische 
dienst 

Aanwerving onbepaalde duur van 
loodgieter (C1-C3) 

- 

14/02/201
9 

Technische 
dienst 

Aanwerving onbepaalde duur van 
mecanicien (C1-C3) 

- 

14/02/201
9 

Technische 
dienst 

Aanwerving onbepaalde duur van 
elektricien (C1-C3) 

- 

4. BUDGET 2019 VAN DE GEMEENTE ZELZATE 

DE RAAD: 

- Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 

- Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikels 148 en 149; 

- Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende 
de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

- Gelet op het Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van 
de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de 
toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de 
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

- Gelet op het Decreet van 15 juli 2011 houdende de vaststelling van de 
algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest 
periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen 
worden opgelegd; 

- Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 tot 
wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering 
van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 

- Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/2 van 20 juli 2018 over de budgetten 
en de éénjarige meerjarenplannen 2019; 

- Overwegende dat het budget 2019 een resultaat op kasbasis heeft van €50 
682 en een autofinancieringsmarge van €114 872; 

- Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 

De heer Martin Acke (N-VA) heeft vastgesteld dat dit een louter technische 
begroting is, die opgemaakt werd op basis van het bestaand meerjarenplan 
zodat er op een behoorlijke manier kan bestuurd worden. Hij heeft hier alle 
begrip voor en zal het budget goedkeuren. Ook omdat N-VA zich achter en 
aantal vastgelegde prioriteiten kan scharen. Hij merkt echter op dat het 
complex project Klein-Rusland is verdwenen uit de prioriteitenlijst. Hij 



hoopt dat dit uitstel is en geen afstel. Het zou namelijk zonde zijn dat de 
gemeente de investering van de Vlaamse Overheid met betrekking tot het 
herlokaliseren van de wijk hierdoor misloopt. Hij vraagt dat het 
schepencollege hier snel een standpunt rond inneemt.  

Er wordt gevraagd om de presentatie rond het budget te bezorgen aan de 
raadsleden. 

De heer Frank Bruggeman (VLD-SD) vraagt zich af waarom dit budget niet eerder 
op de raad kon worden voorgelegd. Hij deelt daarbij de bezorgdheid van 
raadslid Acke in verband met de wijk Klein-Rusland. Verder mist raadslid 
Bruggeman een beleidsplan. Hij stelt dat het bestuursakkoord alleen niet 
voldoende is omdat daar niet de nodige middelen aan werden gekoppeld. De 
fractie zal zich onthouden. 

De heer Brent Meuleman, burgemeester, antwoordt dat dit de vroegst mogelijke 
datum was om het budget voor te leggen, te meer omdat de nieuwe beleidsploeg 
maar pas kon geïnstalleerd worden op 17 januari. Bovendien, stelt hij, dat 
het de eerste keer is in de geschiedenis dat een beleidsploeg ook meteen een 
beleidsplan voorlegt.  

Mevrouw Marleen Maenhout (VLD-SD) oppert dat de opmaak van een zwerfvuilplan, 
een klimaatactieplan en alle andere initiatieven m.b.t. milieu de verdienste 
is van de vorige bestuursploeg. In het budget wordt vooral ingezet op 
sensibiliseren. Raadslid Maenhout denkt dat dit een gemiste kans is.  

De heer Steven De Vuyst, schepen, stelt dat alle afzonderlijke acties eerst 
en vooral beter op elkaar afgestemd moeten worden. Hij zegt dat het 
klimaatactieplan, dat inderdaad in de vorige legislatuur gestemd werd, 
geconcretiseerd moet worden. Het klimaat zal bij de opmaak van het 
meerjarenplan een transversale bevoegdheid worden: bij elke beslissing die 
zal genomen worden, wordt een klimaattoets gemaakt. Ook de milieuraad zal een 
belangrijk rol spelen.  

Mevrouw Marleen Maenhout (VLD-SD) herhaalt nogmaals dat hiervoor de nodige 
budgetten vrijgemaakt moeten worden.  

De heer Rik Laureys (Zelzate Positief) geeft het nieuwe bestuur het voordeel 
van de twijfel. De budgetwijziging zal een belangrijker document zijn. Hij 
zal zich onthouden. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met 15 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert Isabel, Van 
Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, Cassier Matthias, De 
Vleesschauwer Debbie, D'Haene Gino, Goemaere Dirk, Segers Karl, Uytterhaegher 
Kevin, Van Bever Karel, Van De Velde Lucien en Van Weynsberghe Kurt) bij 7 
onthoudingen (Bruggeman Frank, Bruggheman Filip, De Beule Jan, D'haeseleer 
Guy, Laureys Rik, Maenhout Marleen en Stevelinck Kristof): 

Artikel 1: - De beleidsnota en de financiële nota bij het budget 2019, zoals 
gevoegd in bijlage, wordt goedgekeurd. 

Artikel 2: - De lijst met nominatieve overheidsopdrachten en nominatieve 
subsidies, als onderdeel van het budget 2019, wordt goedgekeurd.  

Kerncijfers: 

Resultaat op kasbasis 
Budget 
2019 

I. Exploitatiebudget (B-A) 1 084 548 
   A. Uitgaven 14 039 100 
   B. Ontvangsten 15 123 648 
      1.a. Belastingen en boetes 9 075 973 
      1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden   
      1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het 
boekjaar   
      2. Overige 6 047 675 
II. Investeringsbudget (B-A) -524 500 



   A. Uitgaven 524 500 
   B. Ontvangsten   
III. Andere (B-A) -659 676 
   A. Uitgaven 1 001 232 
      1. Aflossing financiële schulden 1 001 232 
         1.a Periodieke aflossingen 1 001 232 
         1.b Niet-periodieke aflossingen   
      2. Toegestane leningen   
      3. Overige uitgaven   
   B. Ontvangsten 341 556 
      1. Op te nemen leningen en leasings 310 000 
      2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 31 556 
         2.a. Periodieke terugvorderingen 31 556 
         2.b. Niet-periodieke terugvorderingen   
      3. Overige ontvangsten   
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -99 628 
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 150 310 
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 50 682 
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)   
   A. Bestemde gelden voor exploitatie   
   B. Bestemde gelden voor investeringen   
   C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen   
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 50 682 

  

Autofinancieringsmarge 
Budget 
2019 

I. Financieel draagvlak (A-B) 1 281 153 
   A. Exploitatieontvangsten 15 123 648 
   B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden 
(1-2) 13 842 495 
      1. Exploitatie-uitgaven 14 039 100 
      2. Nettokosten van de schulden 196 605 
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 1 166 281 
   A. Netto-aflossingen van schulden 969 676 
   B. Nettokosten van schulden 196 605 
Autofinancieringsmarge (I-II) 114 872 
 
5. GOEDKEURING VAN HET BUDGET 2019 VAN DE VERENIGING WELZIJNSBAND MEETJESLAND  

DE RAAD: 

- Gelet op het decreet lokaal bestuur dd. 22 december 2017;  

- Overwegende dat volgende artikelen van dit decreet pas in werking treden 
op 1 januari 2020:  

− artikel 577, 51°, 52° en 69°, wat betreft de meerjarenplanning; 

− artikel 579, 10°, wat betreft de meerjarenplanning. 

- Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

- Gelet op het budget 2019 van OCMW-vereniging Welzijnsband Meetjesland; 

- Overwegende dat de OCMW-verenigingen van publiek recht zijn en dus 
onderworpen zijn aan dezelfde controle en hetzelfde toezicht als het OCMW 
zelf, dit conform artikel 228 van het OCMW-decreet; 

- Gelet op artikel 150 van het OCMW-decreet dat bepaalt dat de gemeenteraad 
kennis neemt van het budget indien deze binnen het meerjarenplan van de 
gemeente past; 

- Overwegende dat het budget 2019 niet past in het meerjarenplan van de 
gemeente, maar dat het budget 2019 kan opgesteld worden zonder aanpassing 
van het meerjarenplan;  



- Gelet op artikel 148 §1 van het OCMW-decreet dat bepaalt dat bij een 
wijziging van het meerjarenplan, dit meerjarenplan ter goedkeuring aan de 
gemeenteraad moet voorgelegd worden; 

- Overwegende dat aan de gemeenteraad gevraagd wordt zich uit te spreken 
over de goedkeuring van het budget 2019 van Welzijnsban Meetjesland. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 
Met algemene stemmen: 

Enig artikel: - De gemeenteraad keurt het budget 2019 van de Welzijnsband 
Meetjesland goed. 

6. RETRIBUTIEREGELEMENT OP WERKEN AAN NUTSVOORZIENINGEN OP GEMEENTELIJK 
OPENBAAR DOMEIN 

DE RAAD: 

− Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 

− Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen; 

− Gelet op de gecoördineerde omzendbrief BA2011/01 van 10 juni 2011 
betreffende de onderrichtingen over gemeentefiscaliteit; 

− Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

− Gelet op het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op 
gemeentelijk openbaar domein, goedgekeurd in de gemeenteraad van 14 
december 2015, voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 
2019; 

− Overwegende dat de gemeente en de burgers voortdurend geconfronteerd 
worden met de plaatsing van en/of onderhoud aan verschillende 
nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied; 

− Overwegende dat deze nutsvoorzieningen werkzaamheden vergen langs de 
gemeentelijke wegen en aldus een impact hebben op het openbaar domein; 

− Gelet op de goedkeuring door de gemeente van de Code voor Infrastructuur- 
en Nutswerken langs gemeentewegen die tot doel heeft een snelle en vlotte 
uitvoering van de werken te bevorderen, teneinde de hinder en de duur van 
de werken tot een minimum te herleiden; 

− Overwegende dat deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform 
bestaande uit een delegatie van nutsbedrijven en een delegatie van de 
gemeenten;  

− Overwegende dat er op het vlak van het onderhoud en de herstellingen ook 
geregeld dringende werken moeten worden uitgevoerd die verband houden met 
de continuïteit van de dienstverlening en dat er daarnaast een aantal 
werken zijn zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine 
onderhoudswerken die omzeggens constant een impact hebben op het openbaar 
domein; 

− Gelet op de actualisatie van de code in 2017 naar aanleiding van meer 
aandacht voor minder hinder, meer oog voor het totaal concept en het 
gebruik van nieuwe e-instrumenten GIPOD, KLIP...; 

BESLUIT: 

In openbare zitting 
Met algemene stemmen: 

Artikel 1 - Algemeen 



Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend 
op de gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk 
openbaar domein naar aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen 
op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met toepassing van de 
Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen.  

Permanente nutsvoorzieningen zijn : 

- alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,…), inclusief hun 
aanhorigheden (zoals kabel-, verdeel-, aansluit-, e.a. kasten , palen, 
masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten…) dienstig voor het transport 
van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en 
afvalwater, warm water, brandstof, 

- telecommunicatie, 

- radiodistributie en kabeltelevisie, 

- de transmissie van enigerlei data, 

 ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die installaties kan 
aangesloten worden, 

- alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden 
eveneens aanzien als nutsvoorzieningen. 

De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen 
met of onmiddellijk voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd 
door de gemeente of indien het werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek 
van de gemeente. 

Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2019 voor een termijn 
eindigend op 31 december 2019. 

Artikel 2  - Retributie naar aanleiding van sleufwerken 

De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per 
lopende meter openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken.  Zij bedraagt 
voor werken in rijwegen 2,17 euro, voor werken in voetpaden 1,63 euro en voor 
werken in aardewegen 0,98 euro.   

Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of 
meer nutsvoorzieningen bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van 
elke nutsvoorziening 60 % van hogervermeld(e) bedrag(en). 

Een begonnen dag geldt voor een volledige dag. 

Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in 
rekening gebracht. 

Artikel 3 - Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, 
herstellingen, kleine onderhoudswerken en ter compensatie van diverse 
heffingen en belastingen 

Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, 
herstellingen en kleine onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 
3 m², wordt per kalenderjaar een retributie geheven van 1,09 euro per op het 
grondgebied van de gemeente aanwezig aansluitingspunt.  

Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de 
distributienetbeheerder als haar werkmaatschappij wordt een retributie 
voorzien van 0,54 euro per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van 
de gemeente. 

Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit 
kader doet iedere nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van 
het aantal aansluitingspunten op het grondgebied van de gemeente.  



Artikel 4 – Inning 

De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na 
toezending van de facturen.   

Artikel 5 – Definitief karakter 

Dit retributiereglement vervangt vanaf 1 januari 2019 het retributiereglement 
op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein, goedgekeurd 
in de gemeenteraad van 14 december 2015, voor de periode van 1 januari 2016 
tot en met 31 december 2019. 

Dit retributiereglement wordt toegezonden aan de toezichthoudende overheid. 
7. HERNEMEN VAN HET GEMEENTERAADSBESLUIT DD. 4 OKTOBER 2013 HOUDENDE DE 
VASTSTELLEN VAN DE SAMENSTELLING EN DE WERKING VAN DE GEMEENTELIJKE 
BEGELEIDINGSCOMMISSIE (GBC) 

DE RAAD: 

− Gelet op het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid, 
artikel 26/1 en 26/2, ingevoegd bij het decreet van 10 februari 2012, 
(hierna “Decreet” afgekort); 

− Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot 
bepaling van de nadere regels betreffende de organisatorische omkadering, 
de financiering en de samenwerking voor het mobiliteitsbeleid, artikel 2 
tot en met 12, (hierna “BVR” afgekort); 

− Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 maart 2013 tot aanwijzing van de 
voorzitter van de Regionale Mobiliteitscommissie en tot vaststelling van 
de huishoudelijke reglementen van de Gemeentelijke en Intergemeentelijk 
Begeleidingscommissie en van de Regionale Mobiliteitscommissie (hierna 
“MB” afgekort); 

− Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 

− Overwegende dat, op initiatief van de gemeente, een Gemeentelijke 
Begeleidingscommissie (hierna afgekort “GBC”) wordt ingesteld;  

− Overwegende dat de GBC is verantwoordelijk voor: 

− De voorbereiding, de opmaak, de opvolging, de evaluatie en, in 
voorkomend geval, de herziening van een gemeentelijk of 
intergemeentelijk mobiliteitsplan; 

− De begeleiding van de voorbereiding, de opmaak, de opvolging en de 
evaluatie van projecten die aansluiten bij het duurzame lokale 
mobiliteitsbeleid. 

− Overwegende dat de GBC ten minste samengesteld is uit: 

− De initiatiefnemer, als die niet de hoedanigheid heeft vermeld in punt 
2° tot en met 5° 

− Een vertegenwoordiger van de gemeente  

− Een vertegenwoordiger van het departement 

− Een vertegenwoordiger van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn 

− Een vertegenwoordiger van de betrokken wegbeheerder, als die niet de 
hoedanigheid heeft vermeld in punt 1° tot en met 3° 

− Overwegende dat dit de vaste leden in een GBC zijn; 

− Overwegende dat de vaste leden hun vertegenwoordigers in de GBC aanwijzen; 
dat elk lid één of meer vertegenwoordigers kan afvaardigen; dat de 
gemeente vast lid is en dat zij dus het recht heeft om één of meer 
vertegenwoordigers af te vaardigen; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 4 oktober 2013 waarbij de 
burgemeester, de schepen voor mobiliteit, de gemeentesecretaris en de 



mobiliteitsambtenaar werden aangeduid als vertegenwoordigers van de 
gemeente in de GBC;  

− Overwegende dat de schepen voor mobiliteit werd aangeduid als voorzitter 
van de GBC en dat, in geval van verhindering, de bevoegdheid kan 
gedelegeerd worden aan een ander lid van het college of aan een 
gemeentelijk ambtenaar; 

− Overwegende dat er, overeenkomstig artikel 3 van het BVR, ook variabele 
leden zijn in een GBC; dat dit vertegenwoordigers zijn van besturen en 
administraties andere dan de vaste leden; dat dit bijvoorbeeld een 
vertegenwoordiger van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en 
Onroerend Erfgoed en/of een vertegenwoordiger van de provincie is; 

− Overwegende dat, overeenkomstig artikel 5 van het BVR, de vergaderingen 
van de GBC kunnen uitgebreid worden met adviserende leden; overwegende dat 
dit elke persoon kan zijn van wie de aanwezigheid op de vergaderingen van 
de GBC nuttig wordt geacht;  

− Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 4 oktober 2013 waarbij volgende 
adviserende leden werden aangeduid:  

− Een gemeenteraadslid (en plaatsvervanger) per in de gemeenteraad 
zetelende fractie, 

− De stedenbouwkundige ambtenaar, 

− De milieu – of duurzaamheidsambtenaar, 

− De vertegenwoordiging van de politiezone Puyenbroeck, afdeling Zelzate 

− Gelet op artikel 26/1 dat bepaalt dat de gemeenteraad, in het kader van 
participatie, de vergaderingen van GBC in het kader van participatie open 
kan stellen voor vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en 
de bevolking; dat de gemeenteraad deze bevoegdheid per beslissing van 4 
oktober 2013 heeft overgedragen aan de voorzitter van de GBC die dit in 
overleg beslist met de vaste leden; 

− Overwegende dat de gemeenteraad gevraagd wordt om het gemeenteraadsbesluit 
van 4 oktober 2013 houdende de samenstelling en werking van de 
gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC) te hernemen en op een later 
moment één gemeenteraadslid en (indien mogelijk) één plaatsvervanger per 
in de gemeenteraad zetelende fractie aan te duiden als adviserend lid in 
de GBC.  

BESLUIT: 

In openbare zitting  
Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - Het gemeenteraadsbesluit van 4 oktober 2013 wordt hernomen.  

Artikel 2: - Op een later moment wordt één gemeenteraadslid en (indien 
mogelijk) één plaatsvervanger per in de gemeenteraad zetelende fractie 
aangeduid als adviserend lid in de GBC.  

8. VERDUURZAMEN VAN DE SAMENWERKING MET LOGO GEZOND+ VZW 

DE RAAD: 

− Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur,  

− Gelet op de installatie van de gemeenteraadsleden op 17 januari 2019; 

− Gelet op de brief van 18 december 2018 van LOGO GEZOND+ VZW betreffende 
het verduurzamen van de samenwerking; 

− Overwegende dat gemeente Zelzate sinds 2011 lid is van Logo Gezond+ vzw; 

− Gelet op het Charter Gezonde Gemeente; 

− Overwegende dat gevraagd wordt of de gemeente dit charter wenst te 
vernieuwen in 2019;  



− Gelet op de samenwerkingsovereenkomst met Logo Gezond+; 

− Overwegende dat wordt gevraagd of de gemeente de samenwerkingsovereenkomst 
wenst te hernieuwen;  

− Overwegende dat hier een gemeentelijke bijdrage aan verbonden is die in 
2018 voor regio Meetjesland € 0,09 per inwoner bedroeg en voor andere 
regio’s € 0,12 per inwoner; dat de raad van bestuur op 20 maart 2018 
besliste om de gemeentelijke bijdragen gelijk te schakelen voor alle 
regio’s en dus de bijdrage van regio Meetjesland vanaf 2019 te verhogen 
naar € 0,12 per inwoner; 

− Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage voor Zelzate geraamd wordt op 
€ 1.523,04; dat dit een berekening is op basis van het rijksregister van 
de bevolkingskubus op 1 januari 2018;  

− Overwegende dat deze uitgave voorzien is in het budget en kan geboekt 
worden op AR/BI 6494000/098500; 

− Overwegende dat deze financiële bijdrage resulteert in: 

o Een extra personeelsinvestering in de regio die bijdraagt tot 
maatwerk op basis van regionale noden en behoeften, 

o intergemeentelijke projecten op het vlak van preventieve gezondheid, 

o gemeentelijke ondersteuning waardoor de gemeente jaarlijks beroep kan 
doen op een servicepakket met sprekers, materialen en activiteiten 
waaruit de gemeente een keuze kan maken t.w.v. 5 credits per jaar;  

BESLUIT: 

In openbare zitting  
Met algemene stemmen:  

Artikel 1: - De gemeenteraad wenst het Charter Gezonde Gemeente in 2019 te 
vernieuwen.  

Artikel 2: - De samenwerkingsovereenkomst met Logo Gezond+ vzw wordt 
vernieuwd. De gemeentelijke bijdrage die hieraan verbonden is, bedraagt 
€ 1.523,04, is voorzien in het budget en kan geboekt worden op 
AR/BI 6494000/098500. 

9. AKKOORD MET DEELNAME VAN DE GEMEENTE ZELZATE IN HET BEKKEN VAN DE GENTSE 
KANALEN ONDER VOORZITTERSCHAP VAN DE GOUVERNEUR 

DE RAAD: 

− Gelet op het decreet van 18 juli 2003 houdende het Integraal Waterbeleid 
dat het juridisch kader vormt voor het integraal waterbeleid in 
Vlaanderen; 

− Gelet op het CIW (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid) dat op 
Vlaams niveau het Integraal Waterbeleid coördineert;  

− Overwegende dat Vlaanderen voor het Integraal Waterbeleid is opgedeeld in 
11 bekkens; dat het Bekkenbestuur aldus op lokaal niveau het Integraal 
Waterbeleid coördineert; 

− Overwegende dat het bekkenbestuur wordt voorgezeten door de gouverneur en 
dat ook de vertegenwoordigers van gemeente- en provinciebesturen zetelen; 

− Overwegende dat gemeente Zelzate zich op het grondgebied van het bekken 
bevindt; 

− Overwegende dat gevraagd wordt aan de gemeente om zich akkoord te 
verklaren met de deelname van de gemeente in het bekken van de Gentse 
Kanalen onder voorzitterschap van de gouverneur.  

10. GOEDKEUREN VAN HET AANGEPAST AUDITCHARTER VAN DE VERENIGING AUDIO  

DE RAAD: 



− Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur,  

− Gelet op de e-mail van 19 december 2018 van de vereniging AUDIO 
betreffende de verderzetting van de samenwerking; 

− Gelet op het auditcharter;  

− Overwegende dat, door recente wijzigingen in de regelgeving en door 
aanpassingen in de auditrapportering, dit charter aangepast werd;  

− Overwegende dat aan de gemeenteraad gevraagd wordt dit aangepast charter 
goed te keuren. 

BESLUIT: 

In openbare zitting  
Met algemene stemmen:  

Enig artikel: - De gemeenteraad keurt het aangepaste auditcharter goed.  
 
11. GOEDKEUREN VAN DE BEHEERSOVEREENKOMST M.B.T. HET STATUTAIR PERSONEEL VAN 
EX-IVEG RICHTING FLUVIUS OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VANAF 1 APRIL 2019 EN 
ONDERSCHRIJVEN VAN 1 AANDEEL A 

DE RAAD: 

− Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking; 

− Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer 
bepaald de artikels 396 tot en met 460 betreffende samenwerkingsverbanden 
met rechtspersoonlijkheid; 

− Gelet op de installatie van de gemeenteraadsleden op 17 januari 2019; 

− Overwegende dat gemeenten het netbeheer voor elektriciteit, aardgas, 
kabel, … hebben overgedragen aan distributienetbeheerder (hierna “DNB’s”) 
zoals Iveg, Imewo, Intergem, Imea, Integan, … 

− Overwegende dat de DNB’s voor het uitoefenen van hun taken beroep doen op 
een werkmaatschappij; 

− Overwegende dat er tot 30 juni 2018 twee werkmaatschappijen in Vlaanderen 
waren, nl. Eandis System Operator bestaande uit 7 DNB’s en Infrax 
bestaande uit 7 DNB’s; 

− Gelet op de fusie tussen deze twee werkmaatschappijen per 1 juli 2018, 
waardoor er nu nog maar één werkmaatschapij bestaat in Vlaanderen nl. 
Fluvius System Operator cvba.   

− Overwegende dat het contractueel personeel van de DNB’s een nieuw contract 
zal tekenen met Fluvius System Operator cvba;  

− Overwegende dat het statutair personeel enkel maar deel uit kan maken van 
een opdrachthoudende vereniging; dat het statutair personeel daarom wordt 
ingebracht wordt bij Fluvius Opdrachthoudende Vereniging en van daaruit 
gedetacheerd wordt naar Fluvius System Operator; 

− Overwegende dat gemeente Zelzate in de Algemene Vergadering van 20 juni 
2018 van Fluvius Antwerpen de statuten van Fluvius Antwerpen heeft 
goedgekeurd en daarmee ook de voorziene beheersovereenkomst m.b.t. het 
statutair personeel van ex-Iveg richting Fluvius Opdrachthoudende 
Vereniging vanaf 1 april 2019; 

− Overwegende dat gevraagd wordt om de goedkeuring van de 
beheersovereenkomst te bevestigen en bijgevolg één aandeel A te 
onderschrijven binnen Fluvius Opdrachthoudende Vereniging via betaling van 
24,79 euro op rekeningnummer BE94 0910 0081 3314. 

BESLUIT: 



In openbare zitting 
Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeenteraad bevestigt de beheersoverdracht met ingang van 1 
april 2019 met betrekking tot het statutair personeel van ex-Iveg, zoals 
opgenomen in de statuten van Fluvius Antwerpen en goedgekeurd op 20 juni 
2018. 

Artikel 2: - Ingevolge de beslissing in artikel 1, wordt één aandeel A ter 
waarde van 24,79 euro onderschreven en volstort binnen Fluvius 
Opdrachthoudende Vereniging op rekeningnummer BE94 0910 0081 3314. 

Artikel 3: - De gemeenteraad verzoekt Fluvius Opdrachthoudende Vereniging de 
in artikel 1 genomen beslissing voor te leggen aan de eerstvolgende algemene 
vergadering.  

12. BRANDWEERZONE CENTRUM – GOEDKEURING VERLENINGING BRUIKLEENOVEREENKOMST 
KAZERNE ZELZATE  

DE RAAD: 

− Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikel 
63, tweede lid; 

− Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikel 
215, § 1. dat stelt dat de kazernes die eigendom zijn van de gemeenten en 
die noodzakelijk zijn voor het onderbrengen van het administratief en 
operationeel personeel van de brandweer naar aanleiding van de 
brandweerhervorming worden overgedragen aan de zones of ter beschikking 
worden gesteld. 

− Gelet op het Burgerlijk Wetboek, Boek III, titel X, hoofdstuk I 'Bruikleen 
of Commodaat'; 

− Gelet op het Koninklijk besluit van 23 augustus 2014 houdende vaststelling 
van de inventaris- en schattingsregels van de roerende en onroerende 
goederen van de gemeenten aangewend voor de uitvoering van de opdrachten 
van de brandweerdiensten; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 januari 2016 waarin de 
bruikleenovereenkomst voor de brandweerkazerne werd goedgekeurd;  

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 december 2017 waarbij de 
goedkeuring werd verleend voor de verlenging van de bruikleenovereenkomst 
voor de brandweerkazerne tot 30 juni 2018; 

− Overwegende dat de opstalovereenkomst nog niet is afgerond en dat 
bijgevolg de bruikleenovereenkomst dient verlengd te worden; 

− Gelet op de in bijlage gevoegde “Bijakte bij de bruikleenovereenkomst 
betreffende de brandweerkazerne in Zelzate”; 

− Overwegende dat deze bijakte werd goedgekeurd door de zoneraad van de 
Brandweerzone Centrum op 30 januari 2019; 

− Overwegende dat de bruikleenovereenkomst verlengd wordt tot op het 
ogenblik dat de opstalovereenkomst in werking treedt; 

− Gelet op het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017 en latere 
wijzigingen; 

De heer Martin Acke (N-VA) stelt dat bij de overdracht van de kazerne aan de 
brandweerzone Centrum financiële afspraken werden gemaakt. Hij vraagt of het 
verlengen van de bruikleenovereenkomst ook nu financiële gevolgen heeft. 

De heer Brent Meuleman, burgemeester, antwoordt dat op het moment dat de 
gemeente opgegaan is in de zone, verschillende steden en gemeenten die deel 
uitmaken van die zone hun brandweerkazerne ingebracht hebben in de zone. Men 
wist op dat moment dat men gebruik zou moeten maken van een opstelrecht van 



40 jaar. In afwachting van dat opstalrecht werd gekozen voor een 
bruikleenovereenkomst. De gemeente Zelzate kan nog niet meteen overgaan tot 
dat opstalrecht omwille van opmetingen ed. die nog moeten gebeuren, daarom 
wordt voorgesteld om de bruikleenovereenkomst te verlengen.  

BESLUIT: 

In openbare zitting 
Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeenteraad hecht de goedkeuring aan de “Bijakte bij de 
bruikleenovereenkomst betreffende de brandweerkazerne in Zelzate” die werd 
bijgevoegd als bijlage en integraal deel uitmaakt van dit besluit. 

Artikel 2: - Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan 
Brandweerzone Centrum, Roggestraat 70, 9000 Gent.   

13. BRANDWEERZONE CENTRUM – GOEDKEUREN VAN DE BRUIKLEENOVEREENKOMST VOOR 
STAANPLAATS ZIEKENWAGEN ZELZATE VOOR DE GARAGE IN DE EMIEL CALUSLAAN  

DE RAAD: 

− Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikel 
63, tweede lid; 

− Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikel 
215, § 1. dat stelt dat de kazernes die eigendom zijn van de gemeenten en 
die noodzakelijk zijn voor het onderbrengen van het administratief en 
operationeel personeel van de brandweer naar aanleiding van de 
brandweerhervorming worden overgedragen aan de zones of ter beschikking 
worden gesteld. 

− Gelet op het Burgerlijk Wetboek, Boek III, titel X, hoofdstuk I 'Bruikleen 
of Commodaat'; 

− Gelet op het Koninklijk besluit van 23 augustus 2014 houdende vaststelling 
van de inventaris- en schattingsregels van de roerende en onroerende 
goederen van de gemeenten aangewend voor de uitvoering van de opdrachten 
van de brandweerdiensten; 

− Gelet dat vanaf 1 januari 2015 de Gemeente Zelzate deel uitmaakt van de 
Hulpverleningszone Centrum, die vanaf dat ogenblik werd opgericht als 
hulpverleningszone met rechtspersoonlijkheid; 

− Gelet dat overeenkomstig artikel 215, §1 ev. van de wet van 15 mei 2007 op 
de Civiele Veiligheid de kazernes en de andere onroerende goederen, hierin 
begrepen de goederen onroerend door bestemming, die eigendom zijn van de 
gemeente, en die noodzakelijk zijn voor het onderbrengen van het 
administratief en operationeel personeel van de brandweer overgedragen 
worden aan de zones of ter beschikking gesteld onder de voorwaarden 
bepaald door de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de 
Ministerraad; 

− Overwegende dat de garagebox gelegen op de terreinen van de 
gemeenteschool, Emiel Caluslaan 9, 9060 Zelzate en kadastraal gekend als 
deel van 1ste afdeling sectie A 390/b/2, dienst doet als staanplaats van 
een ziekenwagen van hulpverleningszone Centrum; dat hiervoor nog geen 
overeenkomst werd afgesloten;  

− Overwegende dat de staanplaats voornamelijk gebruikt wordt tijdens de 
werkende shift van twee vrijwillig ambulanciers uit de post Zelzate; dat 
het gebruik van deze staanplaats de uitruktijd van de ambulance bevordert 
tijdens hun shift gelet op de ligging van hun woonplaats;  

− Gelet op de in bijlage gevoegde “bruikleenovereenkomst staanplaats 
ziekenwagen Zelzate”;  



− Overwegende dat de bruikleen gebeurt om niet; 

− Overwegende dat de overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur; dat 
deze ten allen tijde beëindigd kan worden; 

− Gelet op het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017 en latere 
wijzigingen; 

Mevrouw Marleen Maenhout (VLD-SD) denkt dat die staanplaats niet langer 
gebruikt wordt voor een ziekenwagen.  

De heer Brent Meuleman, burgemeester, zegt dat de ziekenwagen daar niet 
altijd staat, maar wel nog regelmatig. Hij vraagt dit na.  

De heer Martin Acke (N-VA) stelt dat er heel wat ongerustheid is rond de 
verhuis van de permanentie van de ambulance van Zelzate naar Wachtebeke. Dit 
zou voor een aantal vrijwilligers betekenen dat zij moeten kiezen tussen hun 
post bij de ambulance of de brandweer. Een vijftal Zelzaatse ambulanciers 
zouden verloren gaan. Daarnaast, oppert raadslid Acke, dat de Zelzaatste 
ziekenwagen vaak uit dienst staat omdat deze gewoonweg niet wordt ingepland 
door de zone.  

De heer Brent Meuleman, burgemeester, stelt dat de permanentiedienst 
inderdaad van Zelzate naar Wachtebeke zal gaan omdat men anders in Moerbeke 
problemen creëert in de bezettingsgraad. Er wordt onderhandeld over locatie. 
Hij vraagt aan raadslid Acke om de vragen nogmaals over te maken per mail 
zodat er navraag kan gedaan worden en er een gefungeerd antwoord kan gegeven 
worden.  

De heer Frank Bruggeman (VLD-SD) oppert dat hij zich (tijdens de 
politiecolleges) steevast heeft verzet tegen het voorstel om de permanentie 
over te brengen naar grondgebied Wachtebeke. Men wil een andere gemeente 
helpen, maar daar mag gemeente Zelzate geen slachtoffer van zijn.  

De heer Brent Meuleman, burgemeester, erkent het standpunt van raadslid 
Bruggeman. Hij stelt echter dat de locatie vooral gekozen wordt op basis van 
de aanrijtijd. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 
Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeenteraad hecht de goedkeuring aan de 
“bruikleenovereenkomst staanplaats ziekenwagen Zelzate” die werd bijgevoegd 
als bijlage en integraal deel uitmaakt van dit besluit. 

Artikel 2: - Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan 
Brandweerzone Centrum, Roggestraat 70, 9000 Gent.   

14. BEKRACHTIGEN VAN VERKEERSMAATREGEL OM DE NIEUWE WEG DIE AANGELEGD ZAL 
WORDEN BIJ DE VERDERE ONTWIKKELING VAN HET RESTERENDE INDUSTRIETERREIN TEN 
ZUIDEN VAN DE KMO-ZONE KARNEMELKPOLDER (VOORLOPIGE TRIPHONSTRAAT), AAN TE 
DUIDEN ALS DOODLOPENDE WEG MET ALS GEVOLG AAN AANPASSING AAN HET AANVULLEND 
REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER  

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; 

- Gelet op het collegebesluit dd. 13 december 2018 waarbij het college 
princieel akkoord ging om, de nieuwe weg die aangelegd zal worden bij de 
verdere ontwikkeling van het resterende industrieterrein ten zuiden van de 
KMO-zone Karnemelkpolder (voorlopige Triphonstraat), aan te duiden als 
doodlopende weg; 

- 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 5 bis “DOODLOPENDE WEG” wordt uitgebreid met: 

16. Triphonstraat (GR 25/02/2019) 
Deze maatregel zal kenbaar gemaakt worden met het verkeersbord F45. 

Artikel 3: - Dit gemeenraadsbesluit treedt in werking vanaf 25 maart 2019. 

Artikel 4: - De gemeenteraad beslist dit aanvullend reglement af te kondigen 
conform artikels 186 en 187 van het gemeentedecreet. 

Artikel 5: - 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 6: - 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 7: - Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan  
de Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

15. DEFINITIEVE BESLISSING MET BETREKKING TOT HET AFSCHAFFEN VAN BUURTWEG 6 
EN VOETWEG 25 

DE RAAD: 

− Gelet op het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017 en latere 
wijzigingen; 

− Gelet op de wet van 10 april 1841 en latere wijzigingen op de buurtwegen; 

− Gelet op de vraag d.d. 21 november 2018 van nv Jan De Nul, nv Dredging 
International, nv Envisan en nv DEME Environmental Contractors met 



betrekking tot de afschaffing van buurtweg 6 en voetweg 25 die lopen over 
het slibstort, omdat ze reeds meer dan 30 jaar niet meer gebruikt worden 
en elk publiek nut verloren hebben; 

− Overwegende dat de aankoopprocedure via Afdeling Vastgoedtransacties van 
de Vlaamse overheid loopt waarbij het consortium van nv Jan De Nul, nv 
Dredging International, nv Envisan en nv DEME Environmental Contractors de 
terreinen van Callemansputte overneemt en zich ertoe verbindt de 
verplichting tot sanering en afwerking van het historische baggerstort van 
het Vlaamse Gewest over te nemen; hierbij zal het voormalig baggerstort 
definitief afgesloten worden (géén verdere exploitatie meer als 
stortplaats); 

− Gelet op volgende procedure voor de afschaffing of verlegging van een 
buurtweg: 

o De gemeenteraad beraadslaagt over het voornemen om de buurtweg af te 
schaffen, 

o Een openbaar onderzoek wordt aangekondigd (aanplakking + website of 
gemeentelijk infoblad + staatsblad + individuele kennisgeving), 

o Het openbaar onderzoek ligt 30 dagen ter inzage in het gemeentehuis, 

o Na 60 dagen beraadslaagt de gemeenteraad definitief, 

o De deputatie beslist 90 dagen na ontvangst van het besluit van de 
gemeenteraad, 

o De beslissing wordt door aanplakking bekendgemaakt. 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2018 houdende de wens om 
buurtweg 6 en voetweg 25 af te schaffen; 

− Gelet op het openbaar onderzoek van 26 december 2018 tot en met 25 januari 
2019, waarbij geen opmerkingen en/of bezwaren werden ingediend; 

− Overwegende dat aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een definitieve 
beslissing te nemen omtrent de afschaffen. 

 
BESLUIT: 

In openbare zitting 
Met algemene stemmen: 

Enig artikel: - De gemeenteraad vraagt aan de provincie Oost-Vlaanderen om 
buurtweg 6 en voetweg 25 af te schaffen.  
 
16a. DEFINITIEVE BESLISSING AANGAANDE STRAATNAAMGEVING “TRIPHONSTRAAT” VOOR 
NIEUWE WEG DIE AANGELEGD ZAL WORDEN BIJ DE VERDERE ONTWIKKELING VAN HET 
RESTERENDE INDUSTRIETERREIN TEN ZUIDEN VAN DE KMO-ZONE KARNEMELKPOLDER 

DE RAAD: 

− Gelet op de verkavelingsvergunning die werd gegeven aan bvba Batoka voor 
de ontwikkeling van het resterende industrieterrein ten zuiden van de KMO-
zone Karnemelkpolder; 

− Overwegende dat bij de ontwikkeling van het resterende industrieterrein 
een straat aangelegd zal worden, dat deze straat een naam dient te 
krijgen;  

− Overwegende dat op 6 juni 2018 advies werd gevraagd aan de gemeentelijke 
cultuurraad (brief met kenmerk gv/st/18.0574) 

− Gelet op het voorstel van dhr. Geert Verbiest van Batoka bvba om te 
opteren voor TRIPHONSTRAAT OF TRIPHONLAAN omdat het bedrijvenpark Triphon 
zal heten (naar de 3de naam van zijn overleden vader) 

− Overwegende dat het voorstel van dhr. Verbiest werd overgemaakt aan de 
gemeentelijke cultuurraad op 22 juni 2018 (brief met kenmerk 
gv/st/18.0639);  



− Gelet op volgend advies/voorstel van de gemeentelijke cultuurraad: 
TRIPHONSTRAAT;  

− Gelet op het collegebesluit d.d. 13 september 2018 waarin het college van 
burgemeester en schepenen principieel akkoord gaat met volgende 
straatnaam: TRIPHONSTRAAT; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 24 september 2018 houdende 
voorlopige aanvaarding van deze straatnaam; 

− Overwegende dat een openbaar onderzoek gedurende dertig dagen werd 
georganiseerd door middel van openbare aanplakking aan het gemeentehuis 
van 28 november tot en met 28 december 2018; 

− Overwegende dat geen schriftelijke bezwaren werden ingediend;  

− Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 31 
januari 2019 houdende de vaststelling van het proces-verbaal van sluiting 
van het onderzoek. 

− Overwegende dat de gemeenteraad gevraagd wordt een definitieve beslissing 
te nemen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 
Met algemene stemmen:  

Artikel 1: - De nieuwe weg die aangelegd zal worden bij de verdere 
ontwikkeling van het resterende industrieterrein ten zuiden van de KMO-zone 
Karnemelkpolder krijgt de straatnaam “Triphonstraat”.  

Artikel 2: - Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de bevoegde 
diensten (vb. BPost, AAPD, Kadaster), Brandweer, Politie, Rijksregister en 
nutsmaatschappijen.  

16b. DEFINITIEVE BESLISSING AANGAANDE STRAATNAAMGEVING “KATTENHOEK” VOOR 
NIEUWE WEG TER ONTSLUITING VAN DE BOUWLOTEN IN DE VERKAVELING 
ASSENEDESTEENWEG/KASTEELSTRAAT  

DE RAAD: 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 24 september 2018 houdende 
goedkeuring aan de zaak van de wegen m.b.t. de verkaveling 
Assenedesteenweg/Kasteelstraat; 

− Overwegende dat het binnengebied van de verkaveling ontwikkeld wordt voor 
39 eengezinswoningen onder de vorm van open, halfopen en gesloten 
bebouwing; dat de bouwloten worden ontsloten via een doorlopende straat; 
dat de noordelijke loten aantakken op een doodlopende straat met beperkt 
bestemmingsverkeer; dat de volledige verkaveling wordt ontsloten via de 
Assenedesteenweg en dat er richting de Kasteelstraat een noodweg wordt 
voorzien; dat voor de ontsluiting van de bouwloten aldus een volledig 
nieuwe weg aangelegd dient te worden; dat deze weg een naam dient te 
krijgen;  

− Gelet op de brief d.d. 8 oktober 2018 met kenmerk gv/st/18.0919 waarin 
advies m.b.t. de nieuwe straatnaam wordt gevraagd aan de gemeentelijke 
culturele raad;  

− Gelet op de brief d.d. 20 november 2018 met ref. 2018-1108-vvdb/vdb van de 
gemeentelijke culturele raad met volgende inhoud:  

“Het bestuur adviseert het college van Burgemeester en Schepenen een keuze 
te maken uit:  

− Kattenhoek(straat), de doodlopende straat is als het ware een nieuwe 
gecreëerde hoek op de wijk De Katte, waar katten het symbool zijn; 

− Magdalena Kintzigerstraat, geboren op 1 januari 1911 en overleden in 
2009, verzetsstrijdster van de verzetsgroep V5. Na haar aanhouding en 



veroordeling verbleef ze in vele concentratiekampen, ze kwam terug als 
een levend skelet en woog amper 25 kilogram. Als heldin kreeg ze een 
groot feest. 

− Remi De Wittestraat, vroegere schepen van Zelzate en inwoner van de 
Katte, woonde op de boerderij naast bakkerij Coene, nu woning.  

Aangezien geen enkele straatnaam op De Katte verwijst naar een persoon, 
gaat de voorkeur van gemeentelijke culturele raad Zelzate uit naar 
Kattenhoek(straat)”. 

− Gelet op het collegebesluit d.d. 22 november 2018 waarin het college van 
burgemeester en schepenen principieel akkoord gaat met de straatnaam 
‘Kattenhoek’; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 17 december 2018 houdende de 
voorlopige aanvaarding van de straatnaam KATTENHOEK; 

− Overwegende dat een openbaar onderzoek gedurende dertig dagen werd 
georganiseerd door middel van openbare aanplakking aan het gemeentehuis 
van 20 december 2018 tot en met 20 januari 2019; 

− Overwegende dat geen schriftelijke bezwaren werden ingediend;  

− Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 31 
januari 2019 houdende de vaststelling van het proces-verbaal van sluiting 
van het onderzoek. 

− Overwegende dat de gemeenteraad gevraagd wordt een definitieve beslissing 
te nemen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 
Met algemene stemmen:  

Artikel 1: - De volledig nieuwe weg die wordt aangelegd voor de ontsluiting 
van de bouwloten in de verkaveling Assenedesteenweg/Kasteelstraat krijgt de 
straatnaam “Kattenhoek”. 

Artikel 2: - Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de bevoegde 
diensten (vb. BPost, AAPD, Kadaster), Brandweer, Politie, Rijksregister en 
nutsmaatschappijen.  

De raad wordt geschorst. 

De raad wordt heropend.  

Er wordt voorgesteld om agendapunten 60 en 61 eerstvolgend te behandelen. De 
gemeenteraad gaat hiermee unaniem akkoord. 

60. TUSSENKOMST IN ABONNEMENTSKOST VAN DE LIJN 

Mevrouw Marleen Maenhout (VLD-SD) geef toelichting bij dit agendapunt:  

“De beste manier om milieu en klimaat te ondersteunen als gemeente, alsook 
de algemene mobiliteit van de burgers te verbeteren, is zwaarder inzetten 
op het openbaar vervoer. Hoe meer mensen overtuigd zijn van het nut van het 
openbaar vervoer, hoe minder uitlaatgassen er op jaarbasis zullen zijn. 
Echter ondervind ik, dat er nog steeds een financiële barrière is voor vele 
burgers om het openbaar vervoer te nemen. Daarom ben ik overtuigd dat we en 
het milieu en de mobiliteit van alle burgers moeten ondersteunen door 
samenwerking met de vervoersmaatschappij De Lijn. Dit kan door het gebruik 
van het derdebetalersregeling van De Lijn. Naar analogie van de gemeente 
Evergem bijvoorbeeld betaalt onze gemeente dan een deel van het abonnement 
van de Zelzaatse burger of komt men volledig tussen voor de kosten. Ons 
voorstel vanuit onze fractie is: 

• Tussenkomst van 22% voor de Buzzy Pazz, Omnipas, VT-netabonnement en 
VG netabonnement (allen tot en met 64 jaar); 

• 100% tussenkomst voor de abonnementen van onze burgers vanaf 65 
jaar. 



Voor de burgers is het ook administratief heel eenvoudig. Indien we kiezen 
voor dit systeem, dan worden de bijdragen automatisch in mindering gebracht 
wanneer de burger een abonnement aanvraagt. 

Mevrouw Maenhout vraagt de stemming over dit voorstel.  

Schepen Geert Asman (PVDA) stelt dat het bestuur voorstander is van degelijk 
en betaalbaar openbaar vervoer. Maatregelen zoals gratis openbaar vervoer 
voor 65-plussers zijn daarvoor een stap in de goede richting. Dit past ook 
binnen de visie van het bestuur rond mobiliteit en sociale maatregelen.  

Het bestuur wil daarom het voorstel opnemen bij de opmaak van het 
meerjarenplan, want het voorstel moet eerst verder uitgewerkt worden. De 
belangrijkste vraag is daarbij hoe de gemeente dit kan financieren, aangezien 
ze momenteel geen marge heeft op de gewone uitgaven.  

Schepen Asman wil weten hoe groot de kost van de maatregelen is en waar dat 
geld gehaald kan worden (extra inkomsten of extra besparingen?). 

Hij dient een amendement in: “De gemeenteraad onderzoekt het voorstel in de 
opmaak van het meerjarenplan”.  

Mevrouw Maenhout (VLD-SD) antwoordt hierop dat ze al enkele berekeningen 
gemaakt heeft. Een tussenkomst van 22% komt neer op  

€ 46,64 voor een Buzzy Pazz 

€ 70,18 voor een Omnipas 

€ 11,88 voor een VT-netabonnement 

€ 9,68 voor een VG-netabonnement  

Dit zijn cijfers gebaseerd op de kostprijs van een abonnement van 12 maanden. 

Voor de gemeente Zelzate betekent dit een kost van € 38.193 waarvan € 19.590 
voor abonnementen voor 65-plussers.  

De heer Karel Van Bever (PVDA) deelt de bezorgdheid van de VLD-SD fractie. De 
stijgende kostprijs van de abonnementen is voor veel mensen een belemmering 
om zich te verplaatsen. Dit kan bijdragen aan de problematiek van 
vereenzaming. Bovendien, stelt hij, is een performant openbaar vervoer een 
zeer belangrijke maatregelen om het autoverkeer te verminderen en op die 
manier de CO2 uitstoot van personenwagens te beperken. Dit is een belangrijke 
hoeksteen van een sociaal klimaatplan.  

In verschillende steden wordt getracht gratis openbaar vervoer aan te bieden 
en dit voor alle burgers. In Luxemburg is dat bijvoorbeeld al zo. Echter, 
onze kleine gemeente heeft noch de mogelijkheid, noch het budget om dat 
voorbeeld te volgen. Daarom is het belangrijk om als een gemeente een signaal 
te geven door een motie te sturen naar de Vlaamse Overheid om te vragen dat 
men, in navolging van 56 Europese steden en Luxemburg werk te maken van 
gratis openbaar vervoer.  

De heer Frank Bruggeman (VLD-SD) geeft aan de motie te willen steunen, maar 
dringt aan op een stemming over het oorspronkelijke voorstel van zijn 
fractie.  

Schepen Geert Asman (PVDA) antwoordt dat het voorstel netjes past binnen de 
visie van het nieuwe bestuur op openbaar vervoer. Echter, de schepen vraagt 
om te stemmen over het onderzoeken van het voorstel. Er is namelijk € 38.000 
euro nodig om dit voorstel te kunnen realiseren, en dat budget moet eerst 
vrijgemaakt worden. Momenteel is het er niet.  

De heer Frank Bruggeman (VLD-SD) oppert dat er aan de gemeenteraad wordt 
gevraagd om dit voorstel goed te keuren. Budget vrijmaken om dit voorstel te 
realiseren is de taak van het college, in uitvoering van de beslissing van de 
gemeenteraad. Hij vraagt opnieuw de stemming over het voorstel.  

Steven De Vuyst, schepen, antwoordt dat gratis openbaar vervoer mensen 
stimuleert om zich een duurzame manier te verplaatsen. Echter, dit is een 
beslissing die ook op federaal en Vlaams niveau gemaakt moet worden. Het is 
dus belangrijk om het amendement met betrekking tot de motie te steunen.  



De heer Frank Bruggeman (VLD-SD) vindt dat het bestuur haar 
verantwoordelijkheid moet opnemen, ook als dat betekent dat daar budgettaire 
gevolgen aan verbonden zijn.  

De heer Geert Asman, schepen, wil het voorstel van de VLD-SD fractie in 
overweging nemen, maar hij stelt dat de budgetten van de gemeente het niet 
toelaten om nu ondoordachte beslissingen met financiële gevolgen kan nemen. 
Daarom wordt gevraagd aan de gemeenteraad om akkoord te gaan met het feit dat 
het voorstel dat vandaag op tafel ligt verder onderzocht zal worden.  

De heer Martin Acke (N-VA) zegt principieel akkoord te kunnen gaan met het 
voorstel om een tussenkomst de bieden in de kosten voor een abonnement op het 
openbaar vervoer. Echter, € 38.000 is niet weinig. Het bestuur moet vooral 
overwegen of er momenteel geen andere prioriteiten zijn. Hij sluit zich 
daarom aan bij het amendement van schepen Asman om het voorstel eerst grondig 
te onderzoeken en dit te koppelen aan het meerjarenplan en het budget.  

Mevrouw Marleen Maenhout (VLD-SD) oppert uitdrukkelijk te hebben gevraagd om 
een stemming over het voorstel en wenst die stemming dan ook uitgevoerd te 
zien.  

De heer Dirk Goemaere, voorzitter van de gemeenteraad, stelt dat er eerst 
moet worden gestemd over het amendement en het subamendement, alvorens over 
het uiteindelijke voorstel te stemmen.  

Er wordt gestemd over volgend amendement: “de gemeenteraad zal het voorstel, 
zoals ingediend door de VLD-SD fractie, onderzoeken en zal dit meenemen in de 
discussie bij de opmaak van het meerjarenplan”.  

Dit amendement wordt met 16 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert 
Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, Cassier Matthias, 
De Vleesschauwer Debbie, D'haene Gino, Goemaere Dirk, Laureys Rik, Segers 
Karl, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel, Van De Velde Lucien en Van 
Weynsberghe Kurt) bij 6 onthoudingen (Bruggeman Frank, Bruggheman Filip, De 
Beule Jan, D'haeseleer Guy, Maenhout Marleen en Stevelinck Kristof) aanvaard. 

Er wordt gestemd over volgend amendement: “de gemeenteraad van Zelzate 
beslist een motie te sturen naar de Vlaamse overheid om te vragen dat, in 
navolging van 56 steden en Luxemburg, werk wordt gemaakt van gratis openbaar 
vervoer”. 

Dit amendement wordt met 20 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert 
Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Bruggeman Frank, Bruggheman 
Filip, Cassier Matthias, De Beule Jan, De Vleesschauwer Debbie, D'Haene Gino, 
Dierickx Vincent, Goemaere Dirk, Laureys Rik, Maenhout Marleen, Segers Karl, 
Stevelinck Kristof, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel, Van De Velde Lucien 
en Van Weynsberghe Kurt) bij 2 onthoudingen (Acke Martin en D'haeseleer Guy) 
aanvaard.  

De heer Dirk Goemaere, voorzitter van de gemeenteraad, stelt dat het eerste 
amendement het principe van het agendapunt incorporeert. Bijgevolg valt de 
stemming over het agendapunt (voorstel) zonder voorwerp.  

De heer Frank Bruggeman (VLD-SD) vindt dit niet correct. Hij dient een nieuw 
amendement in waarbij hij vraagt om het voorstel van raadslid Maenhout goed 
te keuren zodanig dat dit in voege kan gaan vanaf 31 maart 2019. Hij vraagt 
hierover de stemming.  

De heer Guy Verbuyst, algemeen directeur, wijst raadslid Bruggeman erop dat, 
door de goedkeuring van het amendement van schepen Asman, het bestuur zich 
engageert om het voorstel van de VLD-SD fractie mee op te nemen in het 
meerjarenplan.  

De heer Frank Bruggeman (VLD-SD) blijft bij zijn standpunt en vraagt opnieuw 
de stemming over zijn amendement.  

De heer Brent Meuleman, burgemeester, stelt dat hij het amendement van 
raadslid Frank Bruggeman niet zal steunen, gelet op de keuze die hij gemaakt 
heeft bij het eerste amendement.  



De heer Geert Asman, schepen, voegt hieraan toe dat de gemeenteraad net het 
budget 2019 heeft goedgekeurd, waarin er geen budget is voorzien om het 
voorstel van de VLD-SD fractie tegen 31 maart 2019 uit te voeren. 

De heer Rik Laureys (Zelzate Positief) oppert dat er op een correcte manier 
moet beslist worden. Hij stelt dat er een voorstel is waaraan twee 
amendementen werden toegevoegd en hij is van mening dat er over dat geheel 
nog gestemd moet worden. 

De heer Brent Meuleman, burgemeester, stelt dat het voorstel waarover 
raadslid Frank Bruggeman de stemming wenst zonder voorwerp is gevallen.   

De heer Geert Asman, schepen, stelt dat er nog over het geheel moet gestemd 
worden.   

Mevrouw Marleen Maenhout (VLD-SD) vraagt de schorsing om wettelijk te kunnen 
onderbouwen hoe de stemming verder zal verlopen.  

De raad wordt geschorst. 
De raad wordt heropend.  

De heer Dirk Goemaere, voorzitter van de gemeenteraad, vat de discussie 
samen: 

“De VLD-SD fractie stelt voor om een bepaalde tussenkomst te verlenen in de 
abonnementskosten bij De Lijn. Hiervoor is echter geen budget voorzien. 
Daarop wordt voorgesteld om de idee van de VLD-SD fractie te onderzoeken en 
mee op te nemen in het meerjarenplan en in functie daarvan een definitieve 
beslissing te nemen. De gemeenteraad gaat daarmee akkoord. Bijgevolg vervalt 
de stemming over het oorspronkelijke agendapunt (want de gemeenteraad kan 
niet beslissen om eerst iets te onderzoeken en daarna pas uit te voeren om 
daarna te beslissen dat ze meteen zal uitvoeren).  

Het al dan niet gratis aanbieden van openbaar vervoer is daarnaast een 
keuze/beslissing die ook op Vlaams en federaal niveau moet gemaakt worden. 
Daarom wordt een motie ingediend bij de Vlaamse overheid om te vragen werk te 
maken van gratis openbaar vervoer.  

Dat zijn de beslissingen die de gemeenteraad vandaag genomen heeft”.  

Hij vraagt hierover een definitief akkoord aan de gemeenteraad. Meuleman 
Brent, Asman Geert, Dellaert Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, 
Acke Martin, Cassier Matthias, De Vleesschauwer Debbie, D'Haene Gino, 
D'haeseleer Guy, Goemaere Dirk, Laureys Rik, Segers Karl, Uytterhaegher 
Kevin, Van Bever Karel en Van De Velde Lucien stemmen ja. Bruggeman Frank, 
Bruggheman Filip, De Beule Jan, Maenhout Marleen, Stevelinck Kristof en Van 
Weynsberghe Kurt onthouden zich.  

Mevrouw Marleen Maenhout (VLD-SD) is absoluut niet akkoord met hoe dit punt 
behandeld werd. Ze oppert dat ze de raad - door een schorsing te vragen - 
tijd heeft gegeven om na te gaan hoe de stemming moest verlopen. Ze betreurt 
dat er niet werd geluisterd.  

De raad wordt geschorst.  
De raad wordt heropend.  
 
61. Acties naar aanleiding van Internationale Vrouwendag op 8 maart 2019 

Mevrouw Debbie De Vleesschauwer (PVDA) geeft toelichting bij dit agendapunt:  
 

Op vrijdag 8 maart is het Internationale vrouwendag, een strijdbare dag waar 
er wereldwijd acties, betogingen en vrouwenstakingen zullen plaatsvinden. 

Wij vinden het belangrijk om stil te staan en ons bewust te worden over de 
positie van de vrouw in onze maatschappij. In onze samenleving zouden mannen 
en vrouwen gelijk zijn, maar niks is minder waar. 

Vrouwen zijn de dag van vandaag nog het slachtoffer van discriminatie bij de 
toegang tot het arbeidsproces, ze worden nog steeds 20% minder betaald dan 



mannen, krijgen overwegend een lager pensioen en moeten vaak (onvrijwillig) 
genoegen nemen met een deeltijdse job. 

Niet alleen discriminatie en seksisme zijn bedreigingen waarmee vrouwen te 
maken krijgen, maar vrouwen worden ook nog geconfronteerd met geweld en dit 
op alle terreinen van de samenleving, ook binnen de huislijke kring. In onze 
gemeente komt de politie gemiddeld 8 keer per maand tussen voor geweld in het 
gezin, dit is meer dan voor inbraken of voor vandalisme! 

De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is nog steeds diep ingedrongen in 
onze samenleving. 

Daarom worden alle vrouwen die dag uitgenodigd om hun activiteiten te stoppen 
onder het motto ‘als vrouwen stoppen, stopt de wereld’ voor het einde van de 
discriminatie, voor fatsoenlijke pensioen en voor de bestrijding van geweld 
tegen vrouwen. 

We willen aan het college vragen of er vanuit onze gemeente acties worden 
ondernomen om dit initiatief te steunen? En/of dit bestuur dit initiatief een 
warm hart wil toedragen? 

Er zijn maar drie vrouwen in deze gemeenteraad dus is het belangrijk om een 
duidelijk signaal te geven.  

Mevrouw Isabel Dellaert, schepen, vindt dat het initiatief zeker moet 
gesteund worden. Vrouwendag mag zeker eens in de kijker gezet worden. Er 
wordt daarom voorgesteld om een spandoek aan het gemeentehuis op te hangen.  

De gemeenteraad is unaniem akkoord.  

De heer Dirk Goemaere, voorzitter, vindt het een hele opgave om over elk 
agendapunt afzonderlijk en geheim te stemmen en te beslissen. Hij vraagt dat 
iemand van de oppositie het woord neemt om hierover te debatteren.  

De heer Frank Bruggeman (VLD-SD) oppert dat mevrouw Maenhout geprobeerd heeft 
een agendapunt op een ordentelijke manier naar voor te brengen. Helaas werd 
dat agendapunt respectloos van tafel werd geveegd. Zelfs de stemming over dit 
agendapunt werd geweigerd. De fractie wenst aldus de agenda af te handelen 
zoals voorbereid, dus een afzonderlijke en geheime stemming voor elk punt.  

De heer Brent Meuleman, burgemeester, antwoordt dat het bestuur het 
agendapunt niet van tafel geveegd heeft maar juist een engagement is 
aangegaan om het voorstel te onderzoeken en mee op te nemen in meerjarenplan.  

Hij betreurt de houding van de VLD-SD fractie.   

De heer Martin Acke (N-VA) stelt dat er inderdaad gezocht kan worden naar een 
pragmatische aanpak die toch de democratische rechten van de raadsleden 
garandeert. De consensus die er was omwille van wraakacties verbreken is laag 
bij de grond.  

De heer Frank Bruggeman (VLD-SD) antwoordt dat dit geen wraakactie is, maar 
een reactie op een gebrek aan respect naar de fractie toe.  

17. VERKIEZING VAN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE GEMEENTE ZELZATE IN DE 
ORGANEN VAN TMVW OV  

DE RAAD: 

− Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking; 

− Gelet op artikel 92 bis §2, d van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 
tot hervorming van de instellingen; 

− Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende de instemming met het 
samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse gewest en het 
Brussels Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales; 



− Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer 
bepaald de artikels 396 tot en met 460 betreffende samenwerkingsverbanden 
met rechtspersoonlijkheid; 

− Gelet op de statuten van de opdracht houdende vereniging TMVW ov, meer in 
het bijzonder de artikels 23 t.e.m. 33, artikels 35 t.e.m. 38, artikels 39 
t.e.m. 42, artikels 46 t.e.m. 52; 

− Gelet op de installatie van de gemeenteraadsleden op 17 januari 2019; 

− Overwegende de vernieuwing van de bestuursorganen binnen het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband TMVW ov; 

− Gelet op de mail dd. 13 november 2018 van mandaten2019-2025@farys.be 
waarin wordt gevraagd vertegenwoordigers aan te duiden;  

− Overwegende dat de gemeente recht heeft op twee vertegenwoordigers en één 
plaatsvervanger in de (BUITENGEWONE) ALGEMENE VERGADERING;  

− Overwegende dat de gemeente recht heeft op één vertegenwoordiger in het 
REGIONAAL ADVIESCOMITÉ DOMEINDIENSTEN CENTRUM; 

− Overwegende dat de gemeente recht heeft op één vertegenwoordiger in het 
ADVIESCOMITÉ SECUNDAIRE DIENSTEN;  

− Overwegende dat de RAAD VAN BESTUUR van TMVW ov maximum 15 leden telt die 
benoemd worden op voordracht van de houders van de T-, D-, Z-, V-, S- 
en/of SK- aandelen; 

− Overwegende dat voor de RAAD VAN BESTUUR minimum één mandaat wordt 
voorbehouden voor de houders van T-, D-, Z- en V-aandelen behorende tot de 
regio Centrum (waarvan Zelzate deel uit maakt, samen met De Pinte, 
Destelbergen, Melle, Merelbeke, Ruiselede, Sint-Martens-Latem); 

− Overwegende dat voor de RAAD VAN BESTUUR minimum twee mandaten worden 
voorbehouden voor de houders van S- en/of SK- aandelen en dat Zelzate 
houder is van dergelijke aandelen; 

− Overwegende dat de gemeente dus drie KANDIDAAT-BESTUURDERS kan voordragen; 

− Gelet op volgende algemene wettelijke bepalingen die verplicht in acht 
genomen moeten worden:  

− de vertegenwoordigers dienen door de gemeenteraad aangeduid te worden 
onder de gemeenteraadsleden, de burgemeester en de schepenen van de 
gemeente, 

− de bestuurders TMVW ov, de leden van de Adviescomités TMVW ov kunnen 
geen vertegenwoordiger zijn voor de algemene vergadering; 

− de vertegenwoordigers van de deelnemers in de Raad van Bestuur mogen 
geen statutair of contractueel personeelslid zijn van TMVW ov; 

− alle mandaten hebben een looptijd van zes jaar. Zij vervallen 
onmiddellijk na de jaarvergadering die volgt op de vernieuwing van de 
gemeenteraden en zijn hernieuwbaar; 

− de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te 
worden herhaald voor elke algemene vergadering; 

− niemand kan gelijktijdig mandaten uitoefenen in de uitvoerende organen 
van meer dan drie dienstverlenende of opdracht houdende verenigingen. 

De heer Frank Bruggeman (VLD-SD) vraagt of de fractie een kandidaat mag 
voordragen. Ze wensen dhr. Filip Bruggheman voor te dragen, met als 
plaatsvervanger dhr. Kristof Stevelinck.  

Hij merkt echter op dat de stembiljetten niet conform de regelgeving werden 
opgemaakt. Bij één stemming mag er maar een lijst voorgelegd worden met 
daarop 23 namen. Niet twee lijsten van 23 namen op één stembiljet.  

De raad wordt geschorst.  
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Aan de administratie wordt gevraagd om nieuwe stembiljetten voor te bereiden. 

De raad wordt heropend.  

De heer Guy Verbuyst, algemeen directeur, verduidelijkt dat er nu per mandaat 
één stembrief voorhanden is.  

De heer Brent Meuleman, burgemeester, vraagt om per agendapunt toe te lichten 
hoe de stemming zal verlopen en hoeveel stembiljetten er zijn. Vanuit de 
coalitie wordt er dan een kandidaat voorgedragen. Ook de oppositie krijgt de 
kans om een kandidaat voor te dragen.  

De heer Karl Segers (PVDA) meent te begrijpen dat er dus een aparte stemronde 
is per mandaat: een stemronde voor vertegenwoordiger één in de buitengewone 
algemene vergadering en een stemronde voor vertegenwoordiger twee in de 
buitengewone algemene vergadering.  

De heer Frank Bruggeman (VLD-SD) stelt hier niet mee akkoord te gaan. Hij 
wenst één stemming over de aanduiding van twee vertegenwoordigers. 

De heer Brent Meuleman, burgemeester, vraagt aan de algemeen directeur om 
hier duidelijkheid over te scheppen.   

De heer Guy Verbuyst, algemeen directeur, stelt dat enkel voor de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn die door leden van de raad voor 
maatschappelijk welzijn worden vertegenwoordigd in de organen van de 
welzijnsvereniging wordt bepaald (in art. 484 van het decreet lokaal bestuur) 
dat de aanwijzing gebeurt bij geheime stemming en in één enkele stemronde, 
waarbij elk lid van de raad voor maatschappelijk welzijn over één stem 
beschikt.  

De heer Frank Bruggeman (VLD-SD) blijft bij zijn standpunt. Hij is niet 
akkoord met de manier van stemmen en stelt de zitting te zullen verlaten. 

De heer Brent Meuleman, burgemeester, stelt dat er op dit moment geen 
eenduidig antwoord bestaat. Hij vraagt aan raadslid Bruggeman om mee te 
denken aan een oplossing. 

De heer Frank Bruggeman (VLD-SD) stelt voor om de raad nu te sluiten en de 
aanduiding van de vertegenwoordigers een aantal dagen uit te stellen. Zo kan 
worden nagegaan welke manier van stemmen de juiste is.  

De heer Brent Meuleman, burgemeester, zegt dat dit geen optie is.  

De heer Dirk Goemaere, voorzitter, gaat verder met de behandeling van het 
agendapunt. Hij stelt dat er over zeven mandaten moet gestemd worden.   

De heer Filip Bruggeman (VLD-SD) stelt dat de oppositie geen schijn van kans 
maakt op een mandaat.  

De heer Brent Meuleman, burgemeester, weerlegt dit. Hij stelt dat er bij 
verschillende agendapunten specifiek wordt gevraagd om raadsleden uit de 
oppositie aan te duiden.  

De heren Frank Bruggeman, Filip Bruggheman, Jan De Beule, Guy D'Haeseleer en  
Kristof Stevelinck en mevrouw Marleen Maenhout verlaten de raad.  

− Gelet op artikel 34 van het DLB dat stelt dat voor de aanwijzing van de 
leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers 
van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere 
rechtspersonen en feitelijke verenigingen geheim dient te worden gestemd; 

− Gelet op artikel 35 van het DLB betreffende de werking van de gemeenteraad 
dat stelt dat voor elke benoeming in ambten, elke contractuele 
aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten een 
afzonderlijke stemming wordt gehouden (enkel voor de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn die door leden van de raad voor maatschappelijk 
welzijn worden vertegenwoordigd in de organen van de welzijnsvereniging 
wordt bepaald in art. 484 dat de aanwijzing gebeurt bij geheime stemming 
en in één enkele stemronde, waarbij elk lid van de raad voor 
maatschappelijk welzijn over één stem beschikt); 



− Overwegende dat voor elke afzonderlijke stemming vooraf 23 stembiljetten 
werden gemaakt en dat éénvormig schrijfgerief ter beschikking van de 
raadsleden wordt gesteld;  

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Luc Van Waesberghe 
aan te duiden als eerste vertegenwoordiger in de (buitengewone) algemene 
vergaderingen;  

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 16 raadsleden aanwezig. Er worden 16 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 16 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Luc Van Waesberghe bekomt 16 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Lucien Van De Velde 
aan te duiden als tweede vertegenwoordiger in de (buitengewone) algemene 
vergaderingen;  

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 16 raadsleden aanwezig. Er worden 16 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 16 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Lucien Van De Velde bekomt 16 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat dhr. Gino D’Haene ter zitting wordt voorgesteld als 
plaatsvervanger in de (buitengewone) algemene vergadering; 

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 16 raadsleden aanwezig. Er worden 16 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 16 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Gino D’Haene bekomt 16 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat dhr. Brent Meuleman ter zitting wordt voorgedragen als 
vertegenwoordiger in het regionaal adviescomité domeindiensten centrum; 

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 



Er zijn 16 raadsleden aanwezig. Er worden 16 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 16 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Brent Meuleman bekomt 16 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen 

− Overwegende dat dhr. Brent Meuleman ter zitting wordt voorgedragen als 
vertegenwoordiger in het adviescomité secundaire diensten; 

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 16 raadsleden aanwezig. Er worden 16 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 16 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Brent Meuleman bekomt 16 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen 

− Overwegende dat dhr. Brent Meuleman ter zitting wordt voorgedragen als 
kandidaat-bestuurder 1 in de raad van bestuur; 

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 16 raadsleden aanwezig. Er worden 16 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 16 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Brent Meuleman bekomt 16 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen 

− Overwegende dat dhr. Gino D’Haene ter zitting wordt voorgedragen als 
kandidaat-bestuurder 2 in de raad van bestuur; 

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 16 raadsleden aanwezig. Er worden 16 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 16 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  



- Gino D’Haene bekomt 16 stemmen 
Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen 

− Overwegende dat dhr. Kevin Uytterhaegher ter zitting wordt voorgedragen 
als kandidaat-bestuurder 1 in de raad van bestuur; 

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 16 raadsleden aanwezig. Er worden 16 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 16 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Kevin Uytterhaegher bekomt 16 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen 

BESLUIT: 

In openbare zitting, bij geheime stemming met gesloten stembriefjes: 

Artikel 1: - de heren Luc Van Waesberghe en Lucien Van De Velde worden 
aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de (BUITENGEWONE) ALGEMENE 
VERGADERINGEN van TMVW ov.  

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden 
herhaald voor elke algemene vergadering. 

Artikel 3: - de heer Gino D’Haene wordt aangeduid als plaatsvervanger.  

Artikel 4: - de heer Brent Meuleman wordt aangeduid om de gemeente te 
vertegenwoordigen in het REGIONAAL ADVIESCOMITÉ DOMEINDIENSTEN CENTRUM van 
TMVW ov.  

Artikel 5: - de heer Brent Meuleman wordt aangeduid om de gemeente te 
vertegenwoordigen in het ADVIESCOMITÉ SECUNDAIRE DIENSTEN van TMVW ov.  

Artikel 6: - de heer Brent Meuleman wordt voorgedragen als KANDIDAAT-BESTUURDER 
1 voor TMVW ov. 

Artikel 6: - de heer Gino D’Haene wordt voorgedragen als KANDIDAAT-BESTUURDER 
2 voor TMVW ov. 

Artikel 7: - de heer Kevin Uytterhaegher wordt voorgedragen als KANDIDAAT-
BESTUURDER 3 voor TMVW ov 

18. VERKIEZING VAN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE GEMEENTE ZELZATE IN DE ORGANEN 
VAN TMVS dv 

DE RAAD: 

− Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking; 

− Gelet op artikel 92 bis §2, d van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 
tot hervorming van de instellingen; 

− Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende de instemming met het 
samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse gewest en het 
Brussels Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales; 

− Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer 
bepaald de artikels 396 tot en met 460 betreffende samenwerkingsverbanden 
met rechtspersoonlijkheid; 

− Gelet op de statuten van de dienstverlenende vereniging TMVS dv, meer in 
het bijzonder de artikels 12 t.e.m. 22 en artikels 27 t.e.m. 33; 



− Gelet op de installatie van de gemeenteraadsleden op 17 januari 2019; 

− Overwegende de vernieuwing van de bestuursorganen binnen het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband TMVS dv; 

− Gelet op de mail dd. 21 november 2018 van mandaten2019-2025@farys.be 
waarin wordt gevraagd vertegenwoordigers aan te duiden;  

− Overwegende dat de gemeente recht heeft op een vertegenwoordiger en een 
plaatsvervanger in de (BUITENGEWONE) ALGEMENE VERGADERING;  

− Overwegende dat de RAAD VAN BESTUUR van TMVS dv maximum 15 leden telt;  

− Overwegende dat voor de RAAD VAN BESTUUR van TMVS dv bestaat uit minimum 4 
leden uit Regio 1 (waartoe Zelzate behoort) en minimum 4 leden uit Regio 
2;  

− Overwegende dat de gemeente dus één KANDIDAAT-BESTUURDER kan voordragen; 

− Overwegende dat het decreet lokaal bestuur het directiecomité als orgaan 
van een intergemeentelijke samenwerking schrapt; 

− Overwegende dat TMVS dv ervoor heeft geopteerd om geen adviescomités te 
installeren;  

− Gelet op volgende algemene wettelijke bepalingen die verplicht in acht 
genomen moeten worden:  

− de vertegenwoordigers dienen door de gemeenteraad aangeduid te worden 
onder de gemeenteraadsleden, de burgemeester en de schepenen van de 
gemeente, 

− de bestuurders TMVS dv kunnen geen vertegenwoordiger zijn voor de 
algemene vergadering; 

− de vertegenwoordigers van de deelnemers in de Raad van Bestuur mogen 
geen statutair of contractueel personeelslid zijn van TMVS dv; 

− alle mandaten hebben een looptijd van zes jaar. Zij vervallen 
onmiddellijk na de jaarvergadering die volgt op de vernieuwing van de 
gemeenteraden en zijn hernieuwbaar; 

− de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te 
worden herhaald voor elke algemene vergadering; 

− niemand kan gelijktijdig mandaten uitoefenen in de uitvoerende organen 
van meer dan drie dienstverlenende of opdracht houdende verenigingen. 

− Gelet op artikel 34 van het DLB dat stelt dat voor de aanwijzing van de 
leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers 
van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere 
rechtspersonen en feitelijke verenigingen geheim dient te worden gestemd; 

− Gelet op artikel 35 van het DLB betreffende de werking van de gemeenteraad 
dat stelt dat voor elke benoeming in ambten, elke contractuele 
aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten een 
afzonderlijke stemming wordt gehouden (enkel voor de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn die door leden van de raad voor maatschappelijk 
welzijn worden vertegenwoordigd in de organen van de welzijnsvereniging 
wordt bepaald in art. 484 dat de aanwijzing gebeurt bij geheime stemming 
en in één enkele stemronde, waarbij elk lid van de raad voor 
maatschappelijk welzijn over één stem beschikt); 

− Overwegende dat voor elke afzonderlijke stemming vooraf 23 stembiljetten 
werden gemaakt en dat éénvormig schrijfgerief ter beschikking van de 
raadsleden wordt gesteld;  

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Brent Meuleman aan 
te duiden als vertegenwoordiger in de (buitengewone) algemene 
vergaderingen;  
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Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 16 raadsleden aanwezig. Er worden 16 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 16 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Brent Meuleman bekomt 16 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Lucien Van De Velde 
aan te duiden als plaatsvervanger in de (buitengewone) algemene 
vergaderingen;  

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 16 raadsleden aanwezig. Er worden 16 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 16 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Lucien Van De Velde bekomt 16 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Brent Meuleman aan 
te duiden als kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur;  

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 16 raadsleden aanwezig. Er worden 16 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 16 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Brent Meuleman bekomt 16 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat wordt opgemerkt dat er zich een onverenigbaarheid voordoet 
tussen het mandaat van vertegenwoordiger in de algemene vergadering en het 
mandaat van kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur; dat voor beide 
mandaten dhr. Brent Meuleman werd verkozen;  

− Overwegende dat wordt voorgesteld om de verkiezing van de vertegenwoordiger 
in de algemene vergadering te herdoen; dat de stembiljetten van de eerste 
stemronde als ongeldig worden verklaard; 

− Overwegende dat de raad wordt geschorst om de administratie de tijd te geven 
nieuwe stembiljetten te maken;  

− Overwegende dat de heer Kurt Van Weynsberghe de zitting verlaat; 



− Overwegende dat de raad wordt heropend zodat de verkiezing van de 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering opnieuw kan plaatsvinden; 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Dirk Goemaere aan te 
duiden als vertegenwoordiger in de (buitengewone) algemene vergadering; 

 
Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Dirk Goemaere bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, bij geheime stemming, met gesloten stembriefjes: 

Artikel 1: - de heer Dirk Goemaere wordt aangeduid om de gemeente te 
vertegenwoordigen in de (BUITENGEWONE) ALGEMENE VERGADERINGEN van TMVS dv.  

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden 
herhaald voor elke algemene vergadering. 

Artikel 2: - de heer Lucien Van De Velde wordt aangeduid als plaatsvervanger.  

Artikel 3: - de heer Brent Meuleman wordt voorgedragen als KANDIDAAT-
BESTUURDER voor TMVS dv. 

19. VERKIEZING VAN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE GEMEENTE ZELZATE IN DE 
ORGANEN VAN IGS WESTLEDE 

DE RAAD: 

− Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking; 

− Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer 
bepaald de artikels 396 tot en met 460 betreffende samenwerkingsverbanden 
met rechtspersoonlijkheid; 

− Gelet op de statuten van IGS Westlede, meer bepaald artikels 13 t.e.m. 27 
en artikels 30 t.e.m. 38; 

− Gelet op de mail dd. 6 november 2018 van ria.thienpont@westlede.be waarin 
ze oproept een vertegenwoordiger, één of meerdere plaatsvervangers, een 
kandidaat-bestuurder en een lid met raadgevende stem in de raad van 
bestuur voor te dragen;  

− Gelet op de installatie van de gemeenteraadsleden op 17 januari 2019; 

− Overwegende dat de (buitengewone) algemene vergadering is samengesteld uit 
de vertegenwoordigers van de deelnemers van de vereniging, dat de 
vertegenwoordigers van de gemeenten raadslid, schepen of burgemeester 
moeten zijn; 

− Overwegende dat iedere deelnemer recht heeft op minstens één 
vertegenwoordiger in de ALGEMENE VERGADERING;  

− Overwegende dat de vereniging bestuurd wordt door een RAAD VAN BESTUUR die 
samengesteld is uit 14 stemgerechtigde leden, door de algemene vergadering 
benoemd op voordracht van de deelnemers;  
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− Overwegende dat de toewijzing gebeurt volgens twee principes:  

o Elke gemeente/stad waar een crematorium is gevestigd heeft recht op 
één bestuurder. Concreet zijn dit Lochristi, Sint-Niklaas en Aalst; 

o Per begonnen schijf van 150.000 inwoners heeft elk arrondissement 
recht op één bestuurder;  

− Overwegende dat Zelzate behoort tot het arrondissement Eeklo; dat het 
arrondissement Eeklo recht heeft op één bestuurder; dat de gemeente 
Zelzate aldus één kandidaat-bestuurder kan voordragen; 

− Overwegende dat iedere deelnemende gemeente het recht heeft, tot lid van 
de raad van bestuur met raadgevende stem, een gemeenteraadslid aan te 
duiden, verkozen op een lijst waarvan geen enkele gekozene deel uitmaakt 
van het college van burgemeester en schepenen, en deze aanduiding voor te 
leggen aan de algemene vergadering;  

− Overwegende dat indien slechts één gemeente van dit recht gebruikt maakt, 
de algemene vergadering akte neemt van de gemeenteraadsbeslissingen en dat 
het aldus aangeduide lid met raadgevende stem vanaf dat ogenblik de 
zittingen van de raad van bestuur bijwoont; 

− Overwegende dat indien meerdere gemeenten van dit recht gebruik maken, de 
algemene vergadering akte neemt van de gemeenteraadsbeslissingen en de 
rangorde van de aangeduide leden met raadgevende stem in afdalende 
volgorde volgens de omvang van het aantal maatschappelijke aandelen in het 
bezit van de aanduidende gemeenten bepaalt;  dat het eerste lid in deze 
rangorde aangeduid vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur 
bijwoont; 

− Gelet op volgende algemene wettelijke bepalingen die verplicht in acht 
genomen moeten worden:  

− de vertegenwoordigers dienen door de gemeenteraad aangeduid te worden 
onder de gemeenteraadsleden, de burgemeester en de schepenen van de 
gemeente, 

− de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te 
worden herhaald voor elke algemene vergadering; 

− niemand kan gelijktijdig mandaten uitoefenen in de uitvoerende organen 
van meer dan drie dienstverlenende of opdracht houdende verenigingen. 

− Gelet op artikel 34 van het DLB dat stelt dat voor de aanwijzing van de 
leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers 
van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere 
rechtspersonen en feitelijke verenigingen geheim dient te worden gestemd; 

− Gelet op artikel 35 van het DLB betreffende de werking van de gemeenteraad 
dat stelt dat voor elke benoeming in ambten, elke contractuele 
aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten een 
afzonderlijke stemming wordt gehouden (enkel voor de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn die door leden van de raad voor maatschappelijk 
welzijn worden vertegenwoordigd in de organen van de welzijnsvereniging 
wordt bepaald in art. 484 dat de aanwijzing gebeurt bij geheime stemming 
en in één enkele stemronde, waarbij elk lid van de raad voor 
maatschappelijk welzijn over één stem beschikt); 

− Overwegende dat voor elke afzonderlijke stemming vooraf 23 stembiljetten 
werden gemaakt en dat éénvormig schrijfgerief ter beschikking van de 
raadsleden wordt gesteld;  

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Matthias Cassier aan 
te duiden als vertegenwoordiger in de (buitengewone) algemene 
vergaderingen;  

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 



Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Matthias Cassier bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Gino D’Haene aan te 
duiden als plaatsvervanger in de (buitengewone) algemene vergaderingen;  

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Gino D’Haene bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Lucien Van De Velde 
aan te duiden als kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur; 

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Lucien Van De Velde bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Rik Laureys aan te 
duiden als lid van de raad van bestuur met raadgevende stem;  

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Rik Laureys bekomt 15 stemmen 



Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, bij geheime stemming, met gesloten stembriefjes: 

Artikel 1: - de heer Matthias Cassier wordt aangeduid om de gemeente te 
vertegenwoordigen in de (BUITENGEWONE) ALGEMENE VERGADERINGEN van IGS 
WESTLEDE.  

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden 
herhaald voor elke algemene vergadering. 

Artikel 2: - de heer Gino D’Haene wordt aangeduid als plaatsvervanger. 

Artikel 3: - de heer Lucien Van De Velde wordt voorgedragen als KANDIDAAT-
BESTUURDER voor IGS WESTLEDE. 

Artikel 4: - de heer Rik Laureys wordt voorgedragen als lid van de raad van 
bestuur met raadgevende stem.  

20. VERKIEZING VAN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE GEMEENTE ZELZATE IN DE 
ORGANEN VAN IDM  

DE RAAD: 

− Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking; 

− Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer 
bepaald de artikels 396 tot en met 460 betreffende samenwerkingsverbanden 
met rechtspersoonlijkheid; 

− Gelet op de installatie van de gemeenteraadsleden op 17 januari 2019; 

− Gelet op de statuten van IDM, meer bepaald artikels 17 t.e.m. 28 en 
artikels 31 t.e.m. 38; 

− Gelet op de brieven dd. 6 november 2018 en 8 januari 2019 waarin wordt 
gevraagd gemeentelijke vertegenwoordigers te willen aanduiden; 

− Overwegende dat de gemeente Zelzate recht heeft op twee BESTUURDERS; dat 
deze van verschillend geslacht moeten zijn; 

− Overwegende dat elke gemeente het recht heeft om EEN LID VAN DE RAAD VAN 
BESTUUR MET RAADGEVENDE STEM aan te duiden; dat dit tevens een 
gemeenteraadslid dient te zijn, verkozen op een lijst waarvan geen enkele 
verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of 
aangesteld is als voorzitter van het OCMW, dat deze dus van de oppositie 
afkomstig moet zijn;  

− Overwegende dat deze aanduiding wordt voorgelegd aan de algemene 
vergadering; dat er maar één lid met raadgevende stem voorzien is in de 
statuten en dat indien er meerdere gemeenten van dit recht gebruik maken, 
het voorgedragen lid afkomstig van de gemeente met het grootste aantal 
aandelen weerhouden wordt; 

− Overwegende dat elke gemeente uit de voorgedragen leden van de raad van 
bestuur één lid voor het ALGEMEEN COMITÉ kan voordragen;  

− Overwegende dat elke gemeente wordt vertegenwoordigd door één 
afgevaardigde in de ALGEMENE VERGADERING;  

− Gelet op volgende algemene wettelijke bepalingen die verplicht in acht 
genomen moeten worden:  

− de vertegenwoordigers dienen door de gemeenteraad aangeduid te worden 
onder de gemeenteraadsleden, de burgemeester en de schepenen van de 
gemeente, 

− de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te 
worden herhaald voor elke algemene vergadering; 



− niemand kan gelijktijdig mandaten uitoefenen in de uitvoerende organen 
van meer dan drie dienstverlenende of opdracht houdende verenigingen. 

− Gelet op artikel 34 van het DLB dat stelt dat voor de aanwijzing van de 
leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers 
van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere 
rechtspersonen en feitelijke verenigingen geheim dient te worden gestemd; 

− Gelet op artikel 35 van het DLB betreffende de werking van de gemeenteraad 
dat stelt dat voor elke benoeming in ambten, elke contractuele 
aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten een 
afzonderlijke stemming wordt gehouden (enkel voor de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn die door leden van de raad voor maatschappelijk 
welzijn worden vertegenwoordigd in de organen van de welzijnsvereniging 
wordt bepaald in art. 484 dat de aanwijzing gebeurt bij geheime stemming 
en in één enkele stemronde, waarbij elk lid van de raad voor 
maatschappelijk welzijn over één stem beschikt); 

− Overwegende dat voor elke afzonderlijke stemming vooraf 23 stembiljetten 
werden gemaakt en dat éénvormig schrijfgerief ter beschikking van de 
raadsleden wordt gesteld;  

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Karl Segers aan te 
duiden als vertegenwoordiger in de (buitengewone) algemene vergaderingen;  

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Karl Segers bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om mevr. Isabel Dellaert aan 
te duiden als plaatsvervanger in de (buitengewone) algemene vergaderingen;  

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Isabel Dellaert bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Steven De Vuyst aan 
te duiden als kandidaat-bestuurder in raad van bestuur;  

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 



De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Steven De Vuyst bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om mevr. Isabel Dellaert aan 
te duiden als kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur;  

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Isabel Dellaert bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat wordt opgemerkt dat er zich een onverenigbaarheid voordoet 
tussen het mandaat van vertegenwoordiger in de algemene vergadering en het 
mandaat van kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur; dat mevr. Isabel 
Dellaert werd verkozen als plaatsvervanger in de algemene vergadering en als 
kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur;  

− Overwegende dat daarom wordt voorgesteld om de verkiezing van de 
plaatsvervanger in de algemene vergadering te herdoen; dat de 
stembiljetten van die stemronde als ongeldig worden verklaard; 

− Overwegende dat de raad wordt geschorst om de administratie de tijd te 
geven nieuwe stembiljetten te maken;  

− Overwegende dat de raad wordt heropend zodat de verkiezing van de 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering opnieuw kan plaatsvinden; 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Matthias Cassier aan 
te duiden als plaatsvervanger in de (buitengewone) algemene vergadering; 

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Matthias Cassier bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat uit de kandidaat-leden voor de raad van bestuur nog iemand 
dient te worden voorgedragen als lid voor het algemeen comité; dat mevr. 
Isabel Dellaert aangeeft dit mandaat niet te willen opnemen; dat dhr. Steven 
De Vuyst aldus voorgedragen wordt als lid van het algemeen comité;  



− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Martin Acke voor te 
dragen als lid met raadgevende stem in de raad van bestuur; 

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Martin Acke bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, bij geheime stemming, met gesloten stembriefjes: 

Artikel 1: - de heer Karl Segers wordt aangeduid om de gemeente te 
vertegenwoordigen in de (BUITENGEWONE) ALGEMENE VERGADERINGEN van IDM.  

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden 
herhaald voor elke algemene vergadering. 

Artikel 2: - de heer Matthias Cassier wordt aangeduid als plaatsvervanger. 

Artikel 3: - de heer Steven De Vuyst wordt voorgedragen als KANDIDAAT-
BESTUURDER 1 voor IDM. 

Artikel 4: - mevrouw Isabel Dellaert wordt voorgedragen als KANDIDAAT-
BESTUURDER 2 voor IDM. 

Artikel 5: - Uit de voorgedragen leden van de raad van bestuur verkozen in 
artikel 3 en 4 wordt de heer Steven De Vuyst voorgedragen als lid voor het 
ALGEMEEN COMITÉ.  

Artikel 6: - de heer Martin Acke wordt voorgedragen als LID VAN DE RAAD VAN 
BESTUUR MET RAADGEVENDE STEM. 

21. VERKIEZING VAN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE GEMEENTE ZELZATE IN DE 
ORGANEN VAN FLUVIUS ANTWERPEN 

DE RAAD: 

− Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking; 

− Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer 
bepaald de artikels 396 tot en met 460 betreffende samenwerkingsverbanden 
met rechtspersoonlijkheid; 

− Gelet op de installatie van de gemeenteraadsleden op 17 januari 2019; 

− Overwegende dat gemeenten het netbeheer voor elektriciteit, aardgas, 
kabel, … hebben overgedragen aan distributienetbeheerder (hierna “DNB’s”) 
zoals Iveg, Imewo, Intergem, Imea, Integan, … 

− Overwegende dat de DNB’s voor het uitoefenen van hun taken beroep doen op 
een werkmaatschappij; 

− Overwegende dat er tot 30 juni 2018 twee werkmaatschappijen in Vlaanderen 
waren, nl. Eandis System Operator bestaande uit 7 DNB’s en Infrax 
bestaande uit 7 DNB’s; 



− Gelet op de fusie tussen deze twee werkmaatschappijen per 1 juli 2018, 
waardoor er nu nog maar één werkmaatschapij bestaat in Vlaanderen nl. 
Fluvius System Operator cvba; 

− Overwegende dat er naast de fusie van de twee Vlaamse werkmaatschappijen 
ook een fusie van een aantal DNB’s in het Antwerpse (Iveg, IMEA en 
Integan ) zal plaatsvinden; 

− Overwegende dat per 1 april 2019 niet meer gesproken wordt over de DNB’s 
Iveg, IMEA of Integan, maar over de DNB Fluvius Antwerpen; 

− Overwegende dat de gemeente Zelzate momenteel aandeelhouder is van DNB 
Iveg, maar dat Zelzate door deze fusie per 1 april 2019 aandeelhouder van 
Fluvius Antwerpen zal zijn;  

− Gelet op de statuten van Fluvius Antwerpen, meer bepaald artikels 12 en 
24; 

− Gelet op de principenota dd. 23 november 2018 houdende een beschrijving 
van de te volgen werkwijze met betrekking tot de mandaten van Fluvius 
Antwerpen;  

− Overwegende dat aan de gemeenteraad gevraagd wordt een vertegenwoordiger 
en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de (BUITENGEWONE) ALGEMENE 
VERGADERING aan te duiden; 

− Overwegende dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van 
vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van één van de andere 
organen; 

− Overwegende dat gemeente Zelzate ingedeeld is bij een regionaal 
bestuurscomité (RBC); dat elke gemeente het recht heeft om één kandidaat-
lid voor te dragen voor het REGIONAAL BESTUURSCOMITÉ;  

− Overwegende dat de deelnemende gemeenten het recht hebben om max. 15 
KANDIDAAT-BESTUURDERS voor te dragen en dat het om dezelfde persoon moet 
gaan die voorgedragen wordt als kandidaat-lid voor het RBC;  

− Overwegende dat het om ‘onafhankelijke bestuurders’ moet gaan en dat er 
een aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden zoals beschreven in 
de principenota;  

− Overwegende dat na onderzoek van de verkiezingsresultaten en de 
samengestelde meerderheden binnen de deelnemende gemeenten een mandaat van 
lid met raadgevende stem in de raad van bestuur wordt toegekend, dat dit 
mandaat toekomt aan de deelnemende gemeente die procentueel over grootste 
oppositielijst beschikt; dat alleen deze gemeente in aanmerking komt voor 
de aanduiding van een mandaat van lid met raadgevende stem in de raad van 
bestuur; dat de gemeente zal gecontacteerd worden om een specifiek 
raadsbesluit te nemen; dat de gemeente nog niet werd aangeschreven; 

− Gelet op volgende algemene wettelijke bepalingen die verplicht in acht 
genomen moeten worden:  

− de vertegenwoordigers dienen door de gemeenteraad aangeduid te worden 
onder de gemeenteraadsleden, de burgemeester en de schepenen van de 
gemeente, 

− de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te 
worden herhaald voor elke algemene vergadering; 

− niemand kan gelijktijdig mandaten uitoefenen in de uitvoerende organen 
van meer dan drie dienstverlenende of opdracht houdende verenigingen. 

− Gelet op artikel 34 van het DLB dat stelt dat voor de aanwijzing van de 
leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers 



van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere 
rechtspersonen en feitelijke verenigingen geheim dient te worden gestemd; 

− Gelet op artikel 35 van het DLB betreffende de werking van de gemeenteraad 
dat stelt dat voor elke benoeming in ambten, elke contractuele 
aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten een 
afzonderlijke stemming wordt gehouden (enkel voor de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn die door leden van de raad voor maatschappelijk 
welzijn worden vertegenwoordigd in de organen van de welzijnsvereniging 
wordt bepaald in art. 484 dat de aanwijzing gebeurt bij geheime stemming 
en in één enkele stemronde, waarbij elk lid van de raad voor 
maatschappelijk welzijn over één stem beschikt); 

− Overwegende dat voor elke afzonderlijke stemming vooraf 23 stembiljetten 
werden gemaakt en dat éénvormig schrijfgerief ter beschikking van de 
raadsleden wordt gesteld;  

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Lucien Van de Velde 
aan te duiden als vertegenwoordiger in de (buitengewone) algemene 
vergaderingen;  

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  

- Lucien Van De Velde bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Kevin Uytterhaegher 
aan te duiden als plaatsvervanger in de (buitengewone) algemene 
vergaderingen;  

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  

- Kevin Uytterhaegher bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Dirk Goemaere aan te 
duiden als kandidaat-bestuurder in raad van bestuur;  

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 



Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  

- Dirk Goemaere bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat een kandidaat-lid voor het RBC dient voorgedragen te 
worden; dat dit dezelfde om dezelfde persoon moet gaan die voorgedragen 
werd als kandidaat-bestuurder; dat dhr. Dirk Goemaere aldus ook zal 
voorgedragen worden als kandidaat-lid voor het RBC. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, bij geheime stemming, met gesloten stembriefjes: 

Artikel 1: - de heer Lucien Van De Velde wordt aangeduid om de gemeente te 
vertegenwoordigen in de (BUITENGEWONE) ALGEMENE VERGADERINGEN van FLUVIUS 
ANTWERPEN.  

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden 
herhaald voor elke algemene vergadering. 

Artikel 2: - de heer Kevin Uytterhaegher wordt aangeduid als plaatsvervanger.  

Artikel 3: - de heer Dirk Goemaere wordt voorgedragen als KANDIDAAT-
BESTUURDER en KANDIDAAT-LID VAN HET REGIONAAL BESTUURSCOMITÉ voor FLUVIUS 
ANTWERPEN. 

22. VERKIEZING VAN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE GEMEENTE ZELZATE IN DE 
ORGANEN VAN FLUVIUS OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING  

DE RAAD: 

− Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking; 

− Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer 
bepaald de artikels 396 tot en met 460 betreffende samenwerkingsverbanden 
met rechtspersoonlijkheid; 

− Gelet op de installatie van de gemeenteraadsleden op 17 januari 2019; 

− Overwegende dat gemeenten het netbeheer voor elektriciteit, aardgas, 
kabel, … hebben overgedragen aan distributienetbeheerder (hierna “DNB’s”) 
zoals Iveg, Imewo, Intergem, Imea, Integan, … 

− Overwegende dat de DNB’s voor het uitoefenen van hun taken beroep doen op 
een werkmaatschappij; 

− Overwegende dat er tot 30 juni 2018 twee werkmaatschappijen in Vlaanderen 
waren, nl. Eandis System Operator bestaande uit 7 DNB’s en Infrax 
bestaande uit 7 DNB’s; 

− Gelet op de fusie tussen deze twee werkmaatschappijen per 1 juli 2018, 
waardoor er nu nog maar één werkmaatschapij bestaat in Vlaanderen nl. 
Fluvius System Operator cvba.   

− Overwegende dat de gemeente Zelzate vanaf 1 april 2019 aangesloten is bij 
Fluvius Opdrachthoudende Vereniging; dat daarom gevraagd wordt om een 



gemeentelijk vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden voor 
de ALGEMENE VERGADERINGEN van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging en een 
KANDIDAAT-BESTUURDER voor Fluvius Opdrachthoudende Vereniging voor te 
dragen; 

− Overwegende dat voorgesteld wordt dat de bestuurder die namens Fluvius 
Antwerpen zal zetelen in de Raad van Bestuur van Fluvius System Operator 
ook zal zetelen in de Raad van Bestuur van Fluvius Opdrachthoudende 
Vereniging,  

− Overwegende dat het de gemeente vrij staat om een bestuurder voor te 
dragen; dat drie bestuurders worden benoemd op voordracht van de 
deelnemende gemeenten van de DNB's met statutair personeel uit de 
provincies Limburg, Antwerpen, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant; 
overwegende dat Zelzate niet tot één van deze provincies behoort, maar wel 
tot DNB Iveg/Fluvius Antwerpen;  

− Overwegende dat de kandidatuur weinig invloed zal hebben omdat er 
enerzijds bij meerdere kandidaat-bestuurders op de buitengewone algemene 
vergadering een stemming gehouden wordt, waarbij de vergadering 
vermoedelijk zal kiezen voor de kandidaat-bestuurder die door het grootste 
gedeelte van de gemeenten van Iveg/Fluvius Antwerpen wordt voorgedragen, 
anderzijds is het ook zo dat de gemeente Zelzate op termijn verplicht zal 
worden door de regelgeving om uit te treden uit Fluvius 
Antwerpen. Gemeenten mogen per 1 januari 2021 immers slechts één 
netbeheerder hebben voor gas én elektriciteit, maar mogen geen eiland 
vormen. Aangezien Zelzate binnen het bedelingsgebied van Iveg/Fluvius 
Antwerpen een eiland vormt, zal Zelzate per 1 januari 2021 verplicht 
worden toe te treden tot IMEWO;  

− Gelet op het voornoemde is de kans bijzonder klein dat de gemeente Zelzate 
over een bestuurder kan beschikken in Fluvius Opdrachthoudende Vereniging; 

− Gelet op volgende algemene wettelijke bepalingen die verplicht in acht 
genomen moeten worden:  

− de vertegenwoordigers dienen door de gemeenteraad aangeduid te worden 
onder de gemeenteraadsleden, de burgemeester en de schepenen van de 
gemeente, 

− de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te 
worden herhaald voor elke algemene vergadering; 

− niemand kan gelijktijdig mandaten uitoefenen in de uitvoerende organen 
van meer dan drie dienstverlenende of opdracht houdende verenigingen. 

− Gelet op artikel 34 van het DLB dat stelt dat voor de aanwijzing van de 
leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers 
van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere 
rechtspersonen en feitelijke verenigingen geheim dient te worden gestemd; 

− Gelet op artikel 35 van het DLB betreffende de werking van de gemeenteraad 
dat stelt dat voor elke benoeming in ambten, elke contractuele 
aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten een 
afzonderlijke stemming wordt gehouden (enkel voor de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn die door leden van de raad voor maatschappelijk 
welzijn worden vertegenwoordigd in de organen van de welzijnsvereniging 
wordt bepaald in art. 484 dat de aanwijzing gebeurt bij geheime stemming 
en in één enkele stemronde, waarbij elk lid van de raad voor 
maatschappelijk welzijn over één stem beschikt); 

− Overwegende dat voor elke afzonderlijke stemming vooraf 23 stembiljetten 
werden gemaakt en dat éénvormig schrijfgerief ter beschikking van de 
raadsleden wordt gesteld;  

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Matthias Cassier aan 
te duiden als vertegenwoordiger in de (buitengewone) algemene 
vergaderingen;  



Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Matthias Cassier bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat dhr. Karel Van Bever ter zitting wordt voorgesteld als 
plaatsvervanger in de (buitengewone) algemene vergadering; 

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Karel Van Bever bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om in te stemmen met het 
voorstel om dezelfde bestuurders te laten benoemen in Fluvius 
Opdrachthoudende Vereniging en Fluvius System Operater cvba (dezelfde als 
diegene die zetelen in de Raad van Bestuur van Fluvius Antwerpen) 

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  

Het voorstel om dezelfde bestuurders te laten benoemen in Fluvius 
Opdrachthoudende Vereniging en Fluvius System Operater cvba (dezelfde als 
diegene die zetelen in de Raad van Bestuur van Fluvius Antwerpen) bekomt 15 
stemmen.  

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, bij geheime stemming met gesloten stembriefjes: 

Artikel 1: - de heer Matthias Cassier wordt aangeduid om de gemeente te 
vertegenwoordigen in de (BUITENGEWONE) ALGEMENE VERGADERINGEN van FLUVIUS 
OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING.  



De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden 
herhaald voor elke algemene vergadering. 

Artikel 2: - de heer Karel Van Bever wordt aangeduid als plaatsvervanger.  

Artikel 3: - De gemeente stemt in met het voorstel om dezelfde bestuurders te 
laten benoemen in Fluvius Opdrachthoudende Vereniging en Fluvius System 
Operater cvba (dezelfde als diegene die zetelen in de Raad van Bestuur van 
Fluvius Antwerpen). 

23.VERKIEZING VAN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE GEMEENTE ZELZATE IN DE ORGANEN 
VAN VENECO 

DE RAAD: 

− Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking; 

− Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer 
bepaald de artikels 396 tot en met 460 betreffende samenwerkingsverbanden 
met rechtspersoonlijkheid; 

− Gelet op de installatie van de gemeenteraadsleden op 17 januari 2019; 

− Gelet op de statuten van VENECO, meer bepaald artikels 17, 18, 25 en 33; 

− Overwegende dat de ALGEMENE VERGADERING is samengesteld uit de 
vertegenwoordigers van de deelnemers;  

− Overwegende dat de gemeente recht heeft op één afgevaardigde binnen de 
algemene vergadering; dat deze afgevaardigde geen lid mag zijn van de Raad 
van Bestuur; dat er bij voorkeur ook een plaatsvervanger wordt aangeduid; 

− Overwegende dat de vereniging wordt bestuurd door de RAAD VAN BESTUUR;  

− Overwegende dat gemeente Zelzate voor de periode 2019-2020 
(voordracht)recht heeft om iemand voor te dragen als deskundige; dat deze 
persoon geen deel uitmaakt van de Raad, maar wel de vergadering van alle 
organen kan bijwonen en er ook de documenten van kan opvragen;  

− Overwegende dat gemeente Zelzate voor de periode 2021-2022 en 2023-2024 
(voordracht)recht heeft om een kandidaat-bestuurder voor te dragen;  

− Overwegende dat, indien een voordragen kandidaat-lid voor de Raad van 
Bestuur niet wordt benoemd op de Algemene Vergadering, de betrokken 
aandeelhouder van groep A een andere voordracht doet; dat de nieuwe 
kandidaat dan in de eerste tweejarige periode als waarnemer van de 
vergaderingen van de Raad van Bestuur bijwoont tot de eerstvolgende 
Algemene Vergadering waaraan de benoeming wordt voorgelegd; 

− Overwegende dat een bestuurder of een door de Raad van Bestuur hiertoe 
gemandateerde minstens tweemaal per jaar tijdens een openbare vergadering 
van de gemeenteraad van elk van deelnemende gemeenten, verslag uitbrengt 
over de uitoefening van de bevoegdheden en de taken van de Raad van 
Bestuur en toelichting verstrekt bij het beleid van de dienstverlenende 
vereniging;  

− Overwegende dat aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur wordt 
deelgenomen door ten hoogste één rechtstreeks door de gemeente aangewezen 
afgevaardigde die LID IS MET RAADGEVENDE STEM; 

− Overwegende dat iedere deelnemende gemeente recht heeft hiertoe een 
gemeenteraadslid aan te wijzen;  

− Gelet op volgende algemene wettelijke bepalingen die verplicht in acht 
genomen moeten worden:  

− de vertegenwoordigers dienen door de gemeenteraad aangeduid te worden 
onder de gemeenteraadsleden, de burgemeester en de schepenen van de 
gemeente, 



− de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te 
worden herhaald voor elke algemene vergadering, 

− niemand kan gelijktijdig mandaten uitoefenen in de uitvoerende organen 
van meer dan drie dienstverlenende of opdracht houdende verenigingen. 

− Gelet op artikel 34 van het DLB dat stelt dat voor de aanwijzing van de 
leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers 
van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere 
rechtspersonen en feitelijke verenigingen geheim dient te worden gestemd; 

− Gelet op artikel 35 van het DLB betreffende de werking van de gemeenteraad 
dat stelt dat voor elke benoeming in ambten, elke contractuele 
aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten een 
afzonderlijke stemming wordt gehouden (enkel voor de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn die door leden van de raad voor maatschappelijk 
welzijn worden vertegenwoordigd in de organen van de welzijnsvereniging 
wordt bepaald in art. 484 dat de aanwijzing gebeurt bij geheime stemming 
en in één enkele stemronde, waarbij elk lid van de raad voor 
maatschappelijk welzijn over één stem beschikt); 

− Overwegende dat voor elke afzonderlijke stemming vooraf 23 stembiljetten 
werden gemaakt en dat éénvormig schrijfgerief ter beschikking van de 
raadsleden wordt gesteld;  

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Luc Van Waesberghe 
aan te duiden als vertegenwoordiger in de (buitengewone) algemene 
vergaderingen;  

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Luc Van Waesberghe bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Dirk Goemaere aan te 
duiden als plaatsvervanger in de (buitengewone) algemene vergaderingen;  

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Dirk Goemaere bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Kevin Uytterhaegher 
aan te duiden als kandidaat-deskundige in raad van bestuur voor de periode 
2019-2020;  

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 



Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Kevin Uytterhaegher bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Kevin Uytterhaegher 
aan te duiden als kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur voor de 
periode 2021 - 2022;  

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Kevin Uytterhaegher bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Kevin Uytterhaegher 
aan te duiden als kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur voor de 
periode 2023 - 2024;  

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Kevin Uytterhaegher bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Martin Acke voor te 
dragen als lid met raadgevende stem in de raad van bestuur; 

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 



Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Martin Acke bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, bij geheime stemming, met gesloten stembriefjes: 

Artikel 1: - de heer Luc Van Waesberghe wordt aangeduid om de gemeente te 
vertegenwoordigen in de (BUITENGEWONE) ALGEMENE VERGADERINGEN van VENECO.  

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden 
herhaald voor elke algemene vergadering. 

Artikel 2: - de heer Dirk Goemaere wordt aangeduid als plaatsvervanger. 

Artikel 3: - de heer Kevin Uytterhaegher wordt voorgedragen als KANDIDAAT-
DESKUNDIGE voor de periode van 2019-2020. 

Artikel 4: - de heer Kevin Uytterhaegher wordt voorgedragen als KANDIDAAT-
BESTUURDER voor de periode 2021-2022.  

Artikel 5: - de heer Kevin Uytterhaegher wordt voorgedragen als KANDIDAAT-
BESTUURDER voor de periode 2023-2024.  

Artikel 6: - de heer Martin Acke wordt voorgedragen als LID MET RAADGEVENDE 
STEM. 

24. VERKIEZING VAN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE GEMEENTE ZELZATE IN DE 
ALGEMENE VERGADERING VAN ZEFIER CVBA 

DE RAAD: 

− Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en in 
het bijzonder artikel 41; 

− Gelet op de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse 
bepalingen, artikel 180 dat stelt dat gemeenten rechtstreeks of 
onrechtstreeks kunnen participeren in bedrijven voor productie, vervoer en 
distributie van energie; 

− Overwegende dat gemeente Zelzate vennoot is van de cvba ZEFIER; 

− Gelet op de statuten van de cvba ZEFIER, de artikelen 24 en 28; 

− Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 17 januari 2019; 

− Gelet op de brief van 4 februari 2019 van ZEFIER CVBA betreffende de 
vertegenwoordiging op de algemene vergadering;  

− Overwegende dat gevraagd wordt een effectieve en plaatsvervangende 
vertegenwoordiger aan te duiden in de ALGEMENE VERGADERING; 

− Overwegende dat een overgangscomité opgericht is dat belast is met de 
selectie van maximum 15 kandidaat-bestuurders (voor 169 gemeenten-
vennoten); dat de gemeente dus geen voordracht kan/mag doen voor de RAAD 
VAN BESTUUR; 

− Gelet op artikel 34 van het DLB dat stelt dat voor de aanwijzing van de 
leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers 
van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere 
rechtspersonen en feitelijke verenigingen geheim dient te worden gestemd; 

− Gelet op artikel 35 van het DLB betreffende de werking van de gemeenteraad 
dat stelt dat voor elke benoeming in ambten, elke contractuele 
aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten een 
afzonderlijke stemming wordt gehouden (enkel voor de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn die door leden van de raad voor maatschappelijk 
welzijn worden vertegenwoordigd in de organen van de welzijnsvereniging 
wordt bepaald in art. 484 dat de aanwijzing gebeurt bij geheime stemming 



en in één enkele stemronde, waarbij elk lid van de raad voor 
maatschappelijk welzijn over één stem beschikt); 

− Overwegende dat voor elke afzonderlijke stemming vooraf 23 stembiljetten 
werden gemaakt en dat éénvormig schrijfgerief ter beschikking van de 
raadsleden wordt gesteld;  

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Steven De Vuyst aan 
te duiden als vertegenwoordiger in de (buitengewone) algemene 
vergaderingen;  

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Steven De Vuyst bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Brent Meuleman aan 
te duiden als plaatsvervanger in de (buitengewone) algemene vergaderingen;  

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Brent Meuleman bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, bij geheime stemming, met gesloten stembriefjes: 

Artikel 1: - de heer Steven De Vuyst wordt aangeduid om de gemeente te 
vertegenwoordigen in de (BUITENGEWONE) ALGEMENE VERGADERINGEN van ZEFIER 
CVBA. 

Artikel 2: - de heer Brent Meuleman wordt aangeduid als plaatsvervanger. 

25. VERKIEZING VAN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE GEMEENTE ZELZATE IN DE 
BESTUURLIJKE ORGANEN VAN FINEG NV 

DE RAAD: 

− Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 

− Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 17 januari 2019; 

− Gelet op de brief van 14 januari 2019 van FINEG NV betreffende 
afvaardiging in FINEG NV; 

− Overwegende dat FINEG een naamloze vennootschap is, opgericht in 2000 door 
de gemeenten van IVEG en het toenmalige VEM als gevolg van de 
liberalisering van de elektriciteits- en aardgasmarkt; dat Iveg werd 



aangeduid als netbeheerder en dat FINEG de leveringsactiviteit en 
bestaande participaties in de productie overnam;  

− Overwegende dat de gemeente Zelzate aandeelhouder is van FINEG NV; 

− Gelet op artikel 180 van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en 
diverse bepalingen dat stelt dat gemeenten rechtstreeks of onrechtstreeks 
kunnen participeren in bedrijven voor productie, vervoer en distributie 
van energie; 

− Overwegende dat FINEG niet onderworpen is aan het decreet 
intergemeentelijke samenwerking; dat dit impliceert dat de afgevaardigden 
van de gemeente niet noodzakelijk deel uit moeten maken van de 
gemeenteraad; 

− Gelet op artikel 13 van de statuten van FINEG NV aangaande de 
samenstelling van de raad van bestuur; 

− Overwegende dat de RAAD VAN BESTUUR bestaat uit maximaal 20 bestuurders, 
waarbij elke aangesloten gemeente vertegenwoordigd is;  

− Overwegende dat gevraagd wordt om een kandidaat-bestuurder aan te duiden; 

− Gelet op artikels 25 en 29 van de statuten van FINEG NV aangaande de 
samenstelling van de vertegenwoordiging op de algemene vergadering; 

− Overwegende dat ook gevraagd wordt om een afgevaardigde en plaatsvervanger 
aan te duiden voor de (buitengewone) algemene (jaar)vergadering; 

− Gelet op artikel 34 van het DLB dat stelt dat voor de aanwijzing van de 
leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers 
van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere 
rechtspersonen en feitelijke verenigingen geheim dient te worden gestemd; 

− Gelet op artikel 35 van het DLB betreffende de werking van de gemeenteraad 
dat stelt dat voor elke benoeming in ambten, elke contractuele 
aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten een 
afzonderlijke stemming wordt gehouden (enkel voor de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn die door leden van de raad voor maatschappelijk 
welzijn worden vertegenwoordigd in de organen van de welzijnsvereniging 
wordt bepaald in art. 484 dat de aanwijzing gebeurt bij geheime stemming 
en in één enkele stemronde, waarbij elk lid van de raad voor 
maatschappelijk welzijn over één stem beschikt); 

− Overwegende dat voor elke afzonderlijke stemming vooraf 23 stembiljetten 
werden gemaakt en dat éénvormig schrijfgerief ter beschikking van de 
raadsleden wordt gesteld;  

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Lucien Van De Velde 
aan te duiden als vertegenwoordiger in de (buitengewone) algemene 
vergaderingen;  

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Lucien Van De Velde bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 



− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Brent Meuleman aan 
te duiden als plaatsvervanger in de (buitengewone) algemene vergaderingen;  

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Brent Meuleman bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Dirk Goemaere voor 
te dragen als kandidaat-bestuurder in raad van bestuur; 

− Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Dirk Goemaere bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, bij geheime stemming, met geheime stembriefjes: 

Artikel 1: - de heer Lucien Van De Velde wordt aangeduid als 
vertegenwoordiger in de (buitengewone) algemene (jaar)vergadering.  

Artikel 2: - de heer Brent Meuleman wordt aangeduid als plaatsvervanger. 

Artikel 3: - de heer Dirk Goemaere wordt voorgedragen als kandidaat-
bestuurder in de raad van bestuur.  

26. VERKIEZING VAN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE GEMEENTE ZELZATE IN DE 
SCHELDEMONDRAAD, HET HOOGSTE OVERLEGORGAAN BINNEN EUREGIO SCHELDEMOND 

DE RAAD: 

− Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 

− Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 17 januari 2019; 

− Gelet op de brief van 31 januari 2019 van EUREGIO SCHELDEMOND betreffende 
nieuwe samenstelling van de SCHELDEMONDRAAD;  

− Gelet op de afsprakenregeling van 26 mei 2008;  

− Overwegende dat Euregio Scheldemond een grensoverschrijdend 
samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid is van de provincies 
Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland;  

− Overwegende dat het grensoverschrijdend overleg in Euregio Scheldemond 
plaatsvindt in de Scheldemondraad; dat hierin de gouverneurs van Oost-
Vlaanderen en West-Vlaanderen, en de Commissaris van de Koning van Zeeland 



zetelen. Andere leden zijn de provinciale gedeputeerden bevoegd voor 
grensoverschrijdende samenwerking, samen met gemeentelijke 
vertegenwoordigers en vertegenwoordigers namens de provincieraden 
(Vlaanderen) en Provinciale Staten (Zeeland); 

− Overwegende dat de mandaatperiode van de aangeduide Vlaamse gemeentelijke 
vertegenwoordigers eind vorig jaar afliepen; 

− Overwegende dat de gemeente Zelzate zich kandidaat kan stellen om (namens 
alle gemeenten uit de provincie Oost-Vlaanderen) te zetelen in de 
SCHELDEMONDRAAD; dat deze kandidaat lid moet zijn van het college van 
burgemeester en schepenen;  

− Overwegende dat er aan de kandidaatstelling een engagementsverklaring 
verbonden is; dat die engagementverklaring inhoudt dat het kandidaat-lid 
zich engageert om de bijeenkomsten van de Scheldemondraad bij te wonen en 
een ambassadeursrol vervult voor de Scheldemondwerking; 

− Gelet op artikel 34 van het DLB dat stelt dat voor de aanwijzing van de 
leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers 
van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere 
rechtspersonen en feitelijke verenigingen geheim dient te worden gestemd; 

− Overwegende dat voor elke afzonderlijke stemming vooraf 23 stembiljetten 
werden gemaakt en dat éénvormig schrijfgerief ter beschikking van de 
raadsleden wordt gesteld;  

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Brent Meuleman voor 
te dragen als kandidaat-afgevaardigde in de Scheldemondraad; 

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Brent Meuleman bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, bij geheime stemming, met gesloten stembriefjes: 

Enig artikel: - de heer Brent Meuleman wordt aangeduid als kandidaat-
afgevaardigde binnen de SCHELDEMONDRAAD en zal namens alle gemeenten van de 
provincie Oost-Vlaanderen het engagement aangaan om de bijeenkomsten van de 
SCHELDEMONDRAAD bij te wonen en een ambassadeursrol vervullen voor de 
SCHELDEMONDWERKING.  

27. VERKIEZING VAN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE GEMEENTE ZELZATE IN HET 
BEKKENBESTUUR VAN HET BEKKEN VAN DE GENTSE KANALEN 

DE RAAD: 

− Gelet op het decreet van 18 juli 2003 houdende het Integraal Waterbeleid 
dat het juridisch kader vormt voor het integraal waterbeleid in 
Vlaanderen; 

− Gelet op het CIW (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid) dat op 
Vlaams niveau het Integraal Waterbeleid coördineert;  



− Overwegende dat Vlaanderen voor het Integraal Waterbeleid is opgedeeld in 
11 bekkens; dat het Bekkenbestuur aldus op lokaal niveau het Integraal 
Waterbeleid coördineert; 

− Overwegende dat het bekkenbestuur wordt voorgezeten door de gouverneur en 
dat ook de vertegenwoordigers van gemeente- en provinciebesturen zetelen; 

− Gelet op de brief van 4 februari 2019 van het bekkenbestuur bekken van de 
Gentse Kanalen waarin gevraagd wordt om voor de gemeente een 
vertegenwoordiger (mandataris) en plaatsvervanger aan te duiden om te 
zetelen in het bekkenbestuur; 

− Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 25 februari 2019 houdende het 
akkoord aan de deelname van de gemeente in het bekken van de Gentse 
Kanalen onder voorzitterschap van de gouverneur; 

− Gelet op artikel 34 van het decreet van 22 december 2017 betreffende het 
lokaal bestuur dat stelt dat voor de aanwijzing van de leden van de 
gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers van de gemeente 
in overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke 
verenigingen geheim dient te worden gestemd; 

− Overwegende dat voor elke afzonderlijke stemming vooraf 23 stembiljetten 
werden gemaakt en dat éénvormig schrijfgerief ter beschikking van de 
raadsleden wordt gesteld;  

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Dirk Goemaere aan te 
duiden als vertegenwoordiger in het bekkenbestuur;  

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Dirk Goemaere bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld dhr. Luc Van Waesberghe aan 
te duiden als plaatsvervanger; 

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Luc Van Waesberghe bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, bij geheime stemming, met gesloten stembiljetten  

Artikel 1: - de heer Dirk Goemaere wordt voorgedragen om te zetelen in het 
bekkenbestuur bekken van de Gentse Kanalen.  



Artikel 2: - de heer Luc Van Waesberghe wordt aangeduid als plaatsvervanger.  

28. VERKIEZING VAN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE GEMEENTE ZELZATE IN DE 
KREDIETCOMMISSIE VAN HET ENERGIEHUIS VENECO 

DE RAAD: 

− Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 

− Gelet op de brief van 8 januari 2019 van VENECO betreffende voordrachten 
voor de KREDIETCOMMISSIE VAN HET ENERGIEHUIS VENECO; 

− Overwegende dat Veneco door de Vlaamse Overheid erkend is als Energiehuis; 

− Overwegende dat de belangrijkste taken hier het stimuleren van een 
rationeel energiegebruik en milieuvriendelijke energieproductie zijn; 

− Overwegende dat gemeente Zelzate besliste om deel te nemen aan deze 
dienstverlening via VENECO; 

− Overwegende dat het kredietreglement van VEA de samenstelling van een 
kredietcommissie voorziet; dat de kredietcommissie instaat voor het 
operationaliseren van de goede werking van het ENERGIEHUIS VENECO;  

− Overwegende dat de kredietcommissie is samengesteld uit één 
vertegenwoordiger per gemeente en dat per vertegenwoordiger ook een 
plaatsvervanger moet voorzien worden;  

− Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 17 januari 2019 
wordt gevraagd om een nieuwe vertegenwoordiger in de kredietcommissie aan 
te duiden. 

− Gelet op artikel 34 van het DLB dat stelt dat voor de aanwijzing van de 
leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers 
van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere 
rechtspersonen en feitelijke verenigingen geheim dient te worden gestemd; 

− Gelet op artikel 35 van het DLB betreffende de werking van de gemeenteraad 
dat stelt dat voor elke benoeming in ambten, elke contractuele 
aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten een 
afzonderlijke stemming wordt gehouden (enkel voor de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn die door leden van de raad voor maatschappelijk 
welzijn worden vertegenwoordigd in de organen van de welzijnsvereniging 
wordt bepaald in art. 484 dat de aanwijzing gebeurt bij geheime stemming 
en in één enkele stemronde, waarbij elk lid van de raad voor 
maatschappelijk welzijn over één stem beschikt); 

− Overwegende dat voor elke afzonderlijke stemming vooraf 23 stembiljetten 
werden gemaakt en dat éénvormig schrijfgerief ter beschikking van de 
raadsleden wordt gesteld;  

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Luc Van Waesberghe 
aan te duiden als vertegenwoordiger in de kredietcommissie; 

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Luc Van Waesberghe bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 



− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Kevin Uytterhaegher 
aan te duiden als plaatsvervanger; 

− Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Kevin Uytterhaegher bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, bij geheime stemming, met gesloten stembriefjes: 

Artikel 1: - de heer Luc Van Waesberghe wordt aangeduid als vertegenwoordiger 
in de KREDIETCOMMISSIE VAN HET ENERGIEHUIS VENECO.  

Artikel 2: - de heer Kevin Uytterhaegher wordt aangeduid als plaatsvervanger. 

29. VERKIEZING VAN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE GEMEENTE ZELZATE IN DE RAAD 
VAN BESTUUR VAN DE PROJECTVERENIGING VOOR AANVULLEND GRONDBELEID IN DE GENTSE 
KANAALZONE (PROVAG) 

DE RAAD: 

− Gelet op artikels 392 t.e.m. 395 uit het decreet van 22 december 2017 over 
het lokaal bestuur; 

− Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke 
samenwerking; 

− Gelet op de statuten van de projectvereniging PROVAG (Projectvereniging 
voor het Aanvullend Grondbeleid in de Gentse Kanaalzone); 

− Overwegende dat het gemeentebestuur partner is in de projectvereniging 
PROVAG; 

− Overwegende dat PROVAG wordt bestuurd door een RAAD VAN BESTUUR waarin 
elke partner 3 effectieve bestuurders heeft, 1 plaatsvervangend 
bestuurder, en 1 lid met raadgevende stem; 

− Overwegende dat een bestuurder (of lid met raadgevende stem) geen mandaat 
mag hebben in de Vlaamse Regering of in het Federaal Parlement; 

− Overwegende dat de 3 effectieve bestuurders en de plaatsvervangend 
bestuurder worden voorgedragen uit de partijen die samen de coalitie 
vormen in de raad; 

− Overwegende dat het lid met raadgevende stem verplicht worden voorgedragen 
uit één van de partijen die in de oppositie zitten in de raad; 

− Overwegende dat het genderevenwicht niet expliciet voorgeschreven is, maar 
dat het aangeraden wordt om, voor wat betreft de effectieve bestuurders, 
te streven naar minstens 1/3 vertegenwoordiging van de beide genders; 

− Overwegende dat de statutaire bepalingen stellen dat de Voorzitter van 
PROVAG gekozen wordt uit de effectieve bestuurders van Havenbedrijf Gent 
(sinds kort North Sea Port Flanders); dat de Secretaris wordt gekozen uit 
de effectieve bestuurders aangesteld door de Provincie Oost-Vlaanderen; 
dat de Eerste Ondervoorzitter wordt gekozen uit de effectieve bestuurders 
aangesteld door de Stad Gent; dat de Tweede Ondervoorzitter wordt gekozen 
uit de effectieve bestuurders aangesteld door de Gemeente Evergem, dat de 



Derde Ondervoorzitter wordt gekozen uit de effectieve bestuurders 
aangesteld door de Gemeente Zelzate. 

− Overwegende dat het belangrijk is om bij de voordracht van de nieuwe 
mandatarissen in Provag, ook meteen aan te geven wie voor de functie van 
(secretaris, eerste, tweede of derde ondervoorzitter, naargelang) wordt 
voorgedragen; 

− Overwegende dat de werking van Provag wellicht niet de volledige nieuwe 
legislatuur zal uitdoen; dat het de vaste bedoeling is om Provag te 
ontbinden en te vereffenen tegen eind 2019/begin 2020; 

− Gelet op artikel 34 van het DLB dat stelt dat voor de aanwijzing van de 
leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers 
van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere 
rechtspersonen en feitelijke verenigingen geheim dient te worden gestemd; 

− Gelet op artikel 35 van het DLB betreffende de werking van de gemeenteraad 
dat stelt dat voor elke benoeming in ambten, elke contractuele 
aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten een 
afzonderlijke stemming wordt gehouden (enkel voor de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn die door leden van de raad voor maatschappelijk 
welzijn worden vertegenwoordigd in de organen van de welzijnsvereniging 
wordt bepaald in art. 484 dat de aanwijzing gebeurt bij geheime stemming 
en in één enkele stemronde, waarbij elk lid van de raad voor 
maatschappelijk welzijn over één stem beschikt); 

− Overwegende dat voor elke afzonderlijke stemming vooraf 23 stembiljetten 
werden gemaakt en dat éénvormig schrijfgerief ter beschikking van de 
raadsleden wordt gesteld;  

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Dirk Goemaere aan te 
duiden als eerste bestuurder in de raad van bestuur;  

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Dirk Goemaere bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om mevr. Isabel Dellaert aan 
te duiden als tweede bestuurder in de raad van bestuur;  

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Isabel Dellaert bekomt 14 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen, 0 blanco stemmen en 1 ongeldige stem. 



− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Gino D’Haene aan te 
duiden als derde bestuurder in de raad van bestuur; 

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Gino D’Haene bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Luc Van Waesberghe 
aan te duiden als plaatsvervanger in de raad van bestuur; 

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Luc Van Waesberghe bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Kurt Van Weynsberghe 
aan te duiden als lid met raadgevende stem in de raad van bestuur; 

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Kurt Van Weynsberghe bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, bij geheime stemming, met gesloten stembriefjes: 

Artikel 1: - de heer Dirk Goemaere wordt aangeduid als effectieve bestuurder 
1 in de RAAD VAN BESTUUR VAN PROVAG. 

Artikel 2: - mevrouw Isabel Dellaert wordt aangeduid als effectieve 
bestuurder 2 in de RAAD VAN BESTUUR VAN PROVAG. 

Artikel 3: - de heer Gino D’Haene wordt aangeduid als effectieve bestuurder 3 
in de RAAD VAN BESTUUR VAN PROVAG. 



Artikel 4: - de heer Luc Van Waesberghe wordt aangeduid als plaatsvervangend 
bestuurder in de RAAD VAN BESTUUR VAN PROVAG. 

Artikel 5: - de heer Kurt Van Weynsberghe, gemeenteraadslid uit de oppositie, 
wordt aangeduid als het lid met raadgevende stem in de RAAD VAN BESTUUR VAN 
PROVAG.  

30. VERKIEZING VAN DE GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGERS IN DE VZW LOGO GEZOND+ 

DE RAAD: 

− Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (hierna 
‘DLB’),  

− Gelet op de installatie van de gemeenteraadsleden op 17 januari 2019; 

− Gelet op de brief van 18 december 2018 van LOGO GEZOND+ VZW betreffende 
het verduurzamen van de samenwerking; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 25 februari 2019 betreffende het 
verduurzamen van de samenwerking met de vzw Logo Gezond+; 

− Overwegende dat, ingevolge het verduurzamen van de samenwerking met vzw 
Logo Gezond+, het lidmaatschap van de gemeente verlengd wordt;  

− Overwegende dat, ingevolge de verlening van het lidmaatschap, een 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger binnen de ALGEMENE VERGADERING van 
Logo Gezond+ vzw aangeduid moet worden;  

− Overwegende dat het logogebied ingedeeld is in vijf zones met een lokaal 
netwerk; dat om de lokale werking te garanderen regioraden werden 
opgericht; dat deze later omgevormd werden tot Netwerken 
Gezondheidspromotie (NGP); dat leden van de algemene vergadering hier 
automatisch deel van uitmaken;  

− Overwegende dat er voor regio Meetjesland twee mandaten beschikbaar zijn 
in de RAAD VAN BESTUUR van Logo Gezond+ vzw; dat elke gemeente binnen de 
regio zich kandidaat kan stellen;  

− Gelet op artikel 34 van het DLB dat stelt dat voor de aanwijzing van de 
leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers 
van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere 
rechtspersonen en feitelijke verenigingen geheim dient te worden gestemd; 

− Gelet op artikel 35 van het DLB betreffende de werking van de gemeenteraad 
dat stelt dat voor elke benoeming in ambten, elke contractuele 
aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten een 
afzonderlijke stemming wordt gehouden (enkel voor de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn die door leden van de raad voor maatschappelijk 
welzijn worden vertegenwoordigd in de organen van de welzijnsvereniging 
wordt bepaald in art. 484 dat de aanwijzing gebeurt bij geheime stemming 
en in één enkele stemronde, waarbij elk lid van de raad voor 
maatschappelijk welzijn over één stem beschikt); 

− Overwegende dat voor elke afzonderlijke stemming vooraf 23 stembiljetten 
werden gemaakt en dat éénvormig schrijfgerief ter beschikking van de 
raadsleden wordt gesteld;  

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Karel Van Bever aan 
te duiden als vertegenwoordiger in de (buitengewone) algemene 
vergaderingen;  

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 



De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Karel Van Bever bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat dhr. Geert Asman ter zitting wordt voorgesteld als 
plaatsvervanger in de (buitengewone) algemene vergadering; 

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Geert Asman bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat dhr. Karl Segers ter zitting wordt voorgedragen als 
kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur; 

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Karl Segers bekomt 14 stemmen 

Er is 1 ongeldige stem. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, bij geheime stemming met gesloten stembriefjes: 

Artikel 1: - de heer Karel Van Bever, raadslid, wordt aangeduid om de 
gemeente te vertegenwoordigen in de (BUITENGEWONE) ALGEMENE VERGADERINGEN van 
Logo Gezond+ vzw. Dhr. Karel Van Bever zal bijgevolg ook deel uitmaken van de 
Netwerken Gezondheidspromotie.  

Artikel 2: - de heer Geert Asman, schepen van welzijn, wordt aangeduid als 
plaatsvervanger. 

Artikel 3: - de heer Karl Segers, raadslid, wordt voorgedragen als KANDIDAAT-
BESTUURDER voor de RAAD VAN BESTUUR van Logo Gezond+ vzw.  

31. VERKIEZING VAN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE GEMEENTE ZELZATE IN DE 
ORGANEN VAN DE VZW VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN (VVSG) 

DE RAAD: 

− Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur,  

− Gelet op de installatie van de gemeenteraadsleden op 17 januari 2019; 

− Gelet op de statuten van VVSG, meer bepaald artikels 11, 12 en 13; 



− Gelet op de nota van VVSG houdende de vertegenwoordiging in de VVSG-
bestuursorganen vanuit een vernieuwd bestuursmodel; 

− Overwegende dat VVSG haar bestuursmodel heeft hervormd in de richting van 
een meer participatief ledenmodel met naast een raad van bestuur en een 
dagelijks bestuur nu ook verschillende bestuurlijke commissies en een 
jaarlijkse Staten-Lokaal; 

− Overwegende dat de raad van bestuur van VVSG bestaat uit 20 leden; dat de 
bestuurlijke commissies worden voorgezeten door een lid van de raad van 
bestuur;  

− Overwegende dat de bestuurlijke commissies transversaal zijn samengesteld 
met lokale politici en een aantal experten; dat deze commissies zich 
buigen over politiek-beleidsmatige standpunten die de raad van bestuur van 
VVSG inneemt in het kader van de beleidsvoorbereiding op Vlaams, federaal 
en Europees niveau;  

− Overwegende dat volgende bestuurlijke commissies voorgesteld zullen worden 
aan de raad van bestuur: 

o Krachtig(e) besturen, 

o Veilige steden en gemeenten, 

o Samen-leven & zorg voor elkaar, 

o Kwaliteitsvolle leefomgeving, 

o Digitaal besturen, 

o De gemeente in Europa en de wereld. 

− Overwegende dat de gemeente uitgenodigd wordt om een kandidaat-bestuurder 
voor de raad van bestuur en/of de bestuurlijke commissies voor te dragen; 

− Gelet op volgende algemene bepalingen rond de voordracht van een 
kandidaat-bestuur voor de raad van bestuur en/of de bestuurlijke 
commissies:  

o de bestuurders worden formeel aangesteld door de algemene vergadering 
in juni;  

o van VVSG-bestuurders wordt een actieve betrokkenheid verwacht en zij 
ondertekenen in functie hiervan een engagementsverklaring, 

o een kandidaat-bestuurder is bij voorkeur een lid van het college van 
burgemeester en schepenen, 

o een kandidaat die niet kan worden opgenomen, kan wel actief deelnemen 
aan talrijke andere werkgroepen en overlegfora binnen VVSG; 

o er heerst een statutair verbod dat er van één gemeente meer dan één 
lid in de raad van bestuur zit. 

− Overwegende dat de gemeente uitgenodigd wordt om een vertegenwoordiger in 
de (buitengewone) algemene vergadering van VVSG aan te duiden; dat 
facultatief ook een plaatsvervanger aangeduid kan worden; 

− Overwegende dat dit bij voorkeur een lid is van het college van 
burgemeester en schepenen of de voorzitter van de gemeenteraad;  

− Overwegende dat VVSG geen intergemeentelijk samenwerkingsverband is en dat 
de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dus niet herhaald 
dient te worden voor elke algemene vergadering; 

− Gelet op artikel 34 van het DLB dat stelt dat voor de aanwijzing van de 
leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers 
van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere 
rechtspersonen en feitelijke verenigingen geheim dient te worden gestemd; 

− Gelet op artikel 35 van het DLB betreffende de werking van de gemeenteraad 
dat stelt dat voor elke benoeming in ambten, elke contractuele 



aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten een 
afzonderlijke stemming wordt gehouden (enkel voor de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn die door leden van de raad voor maatschappelijk 
welzijn worden vertegenwoordigd in de organen van de welzijnsvereniging 
wordt bepaald in art. 484 dat de aanwijzing gebeurt bij geheime stemming 
en in één enkele stemronde, waarbij elk lid van de raad voor 
maatschappelijk welzijn over één stem beschikt); 

− Overwegende dat voor elke afzonderlijke stemming vooraf 23 stembiljetten 
werden gemaakt en dat éénvormig schrijfgerief ter beschikking van de 
raadsleden wordt gesteld;  

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Kevin Uytterhaegher 
aan te duiden als vertegenwoordiger in de (buitengewone) algemene 
vergaderingen;  

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  

- Kevin Uytterhaegher bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Dirk Goemaere aan te 
duiden als plaatsvervanger;  

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  

- Dirk Goemaere bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Lucien Van De Velde 
voor te dragen als kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur; 

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 



De stemopneming geeft volgende uitslag:  

- Lucien Van De Velde bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Lucien Van De Velde 
aan te duiden als kandidaat-lid van de bestuurlijke commissie(s); 

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  

- Lucien Van De Velde bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, bij geheime stemming, met gesloten stembriefjes: 

Artikel 1: -de heer Kevin Uytterhaegher wordt aangeduid om de gemeente te 
vertegenwoordigen in de (BUITENGEWONE) ALGEMENE VERGADERINGEN van VVSG.  

Artikel 2: - de heer Dirk Goemaere wordt aangeduid als plaatsvervanger.  

Artikel 3: - de heer Lucien Van De Velde wordt voorgedragen als KANDIDAAT-
BESTUURDER voor de RAAD VAN BESTUUR van VVSG.  

Artikel 4: - de heer Lucien Van De Velde wordt voorgedragen als KANDIDAAT-LID 
voor de bestuurlijke commissie(s) van VVSG. 

32. VERKIEZING VAN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE GEMEENTE ZELZATE IN DE 
ORGANEN VAN HET ONDERWIJSSECRETARIAAT STEDEN EN GEMEENTEN VLAAMSE GEMEENSCHAP 
(O.V.S.G.) 

DE RAAD: 

− Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur,  

− Gelet op de installatie van de gemeenteraadsleden op 17 januari 2019; 

− Gelet op de statuten van O.V.S.G. meer bepaald artikels 11 t.e.m. 27; 

− Gelet op de e-mail van 24 januari 2019 van jochen.soetens@ovsg.be waarin 
gevraagd wordt een afgevaardigde aan te duiden voor de algemene 
vergadering; 

− Overwegende dat de afgevaardigde doorgaans de schepen van onderwijs is; 

− Overwegende dat leden van de algemene vergadering kunnen worden aangeduid 
voor de raad van bestuur van OVSG; dat een oproep hiervoor volgt in het 
voorjaar; dat de gemeente evenwel nu al een kandidaat kan voordragen voor 
de raad van bestuur; 

− Overwegende dat O.V.S.G. geen intergemeentelijk samenwerkingsverband is en 
dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dus niet 
herhaald dient te worden voor elke algemene vergadering; 

− Gelet op artikel 34 van het DLB dat stelt dat voor de aanwijzing van de 
leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers 
van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere 
rechtspersonen en feitelijke verenigingen geheim dient te worden gestemd; 
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− Gelet op artikel 35 van het DLB betreffende de werking van de gemeenteraad 
dat stelt dat voor elke benoeming in ambten, elke contractuele 
aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten een 
afzonderlijke stemming wordt gehouden (enkel voor de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn die door leden van de raad voor maatschappelijk 
welzijn worden vertegenwoordigd in de organen van de welzijnsvereniging 
wordt bepaald in art. 484 dat de aanwijzing gebeurt bij geheime stemming 
en in één enkele stemronde, waarbij elk lid van de raad voor 
maatschappelijk welzijn over één stem beschikt); 

− Overwegende dat voor elke afzonderlijke stemming vooraf 23 stembiljetten 
werden gemaakt en dat éénvormig schrijfgerief ter beschikking van de 
raadsleden wordt gesteld;  

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om mevr. Isabel Dellaert, de 
schepen van onderwijs, aan te duiden als vertegenwoordiger in de 
(buitengewone) algemene vergaderingen;  

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  

- Isabel Dellaert bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Matthias Cassier aan 
te duiden als plaatsvervanger in de (buitengewone) algemene vergaderingen;  

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  

- Matthias Cassier bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Steven De Vuyst voor 
te dragen als kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur; 

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 



Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  

- Steven De Vuyst bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, bij geheime stemming, met gesloten stembriefjes: 

Artikel 1: - mevrouw Isabel Dellaert, schepen van onderwijs, wordt aangeduid 
om de gemeente te vertegenwoordigen in de (BUITENGEWONE) ALGEMENE 
VERGADERINGEN van O.V.S.G.  

Artikel 2: - de heer Matthias Cassier wordt aangeduid als plaatsvervanger.  

Artikel 3: - de heer Steven De Vuyst wordt voorgedragen als KANDIDAAT-
BESTUURDER voor de RAAD VAN BESTUUR van O.V.S.G.  

33. VERKIEZING VAN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE GEMEENTE ZELZATE IN DE 
BESTUURSORGANEN VAN CEVI VZW 

DE RAAD: 

− Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur,  

− Gelet op de installatie van de gemeenteraadsleden op 17 januari 2019; 

− Gelet op de statuten van CEVI VZW, meer bepaald artikels 11 t.e.m. 22; 

− Gelet op de brief van 5 november 2018 van CENTRUM VOOR INFORMATICA (CEVI) 
VZW betreffende de mandaten in de algemene vergadering en raad van 
bestuur; 

− Gelet op volgende bestuursorganen in CEVI VZW: 

o De algemene vergadering, 

o De raad van bestuur,  

o Het directiecomité; dat bestaat uit vertegenwoordigers van de 
stichtende leden zijnde de provinciebesturen Oost – en West – 
Vlaanderen en de steden Brugge en Gent, 

o Het college van toezicht, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de 
stichtende leden, aangevuld met een erkend accountant of 
bedrijfsrevisor. 

− Overwegende dat de gemeente recht heeft op één afgevaardigde binnen de 
ALGEMENE VERGADERING van CEVI vzw; dat er ook een plaatsvervanger voorzien 
is; dat de vertegenwoordiger in de algemene vergadering jaarlijks opnieuw 
kan worden aangeduid; 

− Gelet op de samenstelling van de RAAD VAN BESTUUR (categorieën op basis 
van bewonersaantal):  

16 mandaten voor de stichtende leden Oost-
Vlaanderen  

West-
Vlaanderen  

Provinciebesturen 4 4 

Steden  4 4 

14 mandaten voor de overige steden en 
gemeenten die lid zijn 

Oost-
Vlaanderen 

West-
Vlaanderen  

Bevolkingsaantal <10.000 1 1 

Bevolkingsaantal tussen 10.000 en 19.999  2 2 

Bevolkingsaantal 20.000 en 49.999 2 2 

Bevolkingsaantal > 49.999 2 2 



6 mandaten voor de OCMW-besturen die lid zijn Oost-
Vlaanderen 

West-
Vlaanderen  

Bevolkingsaantal < 30.000 2 2 

Bevolkingsaantal > 29.999 2 2 
 

2 vaste mandaten voor  

West-Vlaamse Energie en Teledistributiemaatschappij  

Dexia Bank België NV 

− Overwegende dat de gemeente één kandidaat-lid voor de raad van bestuur kan 
voordragen op de algemene vergadering in mei 2019; dat de 
kandidaatstelling hiervoor moet gebeuren voor 9 maart 2019; 

− Overwegende dat een bestuur dat vertegenwoordigd is in de raad van 
bestuur, de bestuurder ook kan aanstellen als stemgerechtigde in de 
algemene vergadering, maar dat dit niet verplicht is; dat beide mandaten 
door verschillende personen kunnen worden ingevuld; 

− Overwegende dat de mandaten enkel de hoedanigheid van natuurlijk persoon 
vereisen; dat het dus niet verplicht is dat de betrokkene een verkozene is 
bij de jongste provincie- en gemeenteraadsverkiezingen; dat ook een 
ambtenaar de functie van bestuurder bij CEVI VZW kan vervullen; 

− Overwegende dat interesse op het vlak van informaticatoepassingen 
aanbevolen is zonder dat enige deskundigheid ter zake vereist is; 

− Overwegende dat de VZW CEVI geen intergemeentelijk samenwerkingsverband is 
en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dus niet 
herhaald dient te worden voor elke algemene vergadering; 

− Gelet op artikel 34 van het DLB dat stelt dat voor de aanwijzing van de 
leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers 
van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere 
rechtspersonen en feitelijke verenigingen geheim dient te worden gestemd; 

− Gelet op artikel 35 van het DLB betreffende de werking van de gemeenteraad 
dat stelt dat voor elke benoeming in ambten, elke contractuele 
aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten een 
afzonderlijke stemming wordt gehouden (enkel voor de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn die door leden van de raad voor maatschappelijk 
welzijn worden vertegenwoordigd in de organen van de welzijnsvereniging 
wordt bepaald in art. 484 dat de aanwijzing gebeurt bij geheime stemming 
en in één enkele stemronde, waarbij elk lid van de raad voor 
maatschappelijk welzijn over één stem beschikt); 

− Overwegende dat voor elke afzonderlijke stemming vooraf 23 stembiljetten 
werden gemaakt en dat éénvormig schrijfgerief ter beschikking van de 
raadsleden wordt gesteld;  

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Dirk Goemaere aan te 
duiden als vertegenwoordiger in de (buitengewone) algemene vergaderingen;  

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  



- Dirk Goemaere bekomt 15 stemmen 
Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Matthias Cassier aan 
te duiden als plaatsvervanger;  

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Matthias Cassier bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Martin Acke voor te 
dragen als kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur; 

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Martin Acke bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, bij geheime stemming, met gesloten stembriefjes: 

Artikel 1: - de heer Dirk Goemaere wordt aangeduid om de gemeente te 
vertegenwoordigen in de (BUITENGEWONE) ALGEMENE VERGADERINGEN van CEVI VZW.  

Artikel 2: - de heer Matthias Cassier wordt aangeduid als plaatsvervanger. 

Artikel 3: - de heer Martin Acke wordt voorgedragen als KANDIDAAT-BESTUURDER 
in de RAAD VAN BESTUUR VAN CEVI VZW.  

34. VERKIEZING VAN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE GEMEENTE ZELZATE IN DE 
ALGEMENE VERGADERING VAN DE VZW RATTENBESTRIJDING OOST - VLAANDEREN (RATO 
VZW) 

DE RAAD: 

− Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur,  

− Gelet op de installatie van de gemeenteraadsleden op 17 januari 2019; 

− Gelet op de statuten van RATO VZW, meer bepaald artikels 11 t.e.m. 19; 

− Gelet op de brief van 24 oktober 2018 van RATO VZW waarin wordt gevraagd 
een vertegenwoordiging en plaatsvervanger in de ALGEMENE VERGADERING van 
RATO VZW aan te duiden; 

− Overwegende dat de vzw RATO geen intergemeentelijk samenwerkingsverband is 
en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dus niet 
herhaald dient te worden voor elke algemene vergadering; dat de 



uitnodigingen voor de algemene vergaderingen voortaan op naam van de 
vertegenwoordiger gestuurd zullen worden; 

− Gelet op artikel 34 van het DLB dat stelt dat voor de aanwijzing van de 
leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers 
van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere 
rechtspersonen en feitelijke verenigingen geheim dient te worden gestemd; 

− Gelet op artikel 35 van het DLB betreffende de werking van de gemeenteraad 
dat stelt dat voor elke benoeming in ambten, elke contractuele 
aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten een 
afzonderlijke stemming wordt gehouden (enkel voor de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn die door leden van de raad voor maatschappelijk 
welzijn worden vertegenwoordigd in de organen van de welzijnsvereniging 
wordt bepaald in art. 484 dat de aanwijzing gebeurt bij geheime stemming 
en in één enkele stemronde, waarbij elk lid van de raad voor 
maatschappelijk welzijn over één stem beschikt); 

− Overwegende dat voor elke afzonderlijke stemming vooraf 23 stembiljetten 
werden gemaakt en dat éénvormig schrijfgerief ter beschikking van de 
raadsleden wordt gesteld;  

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Matthias Cassier aan 
te duiden als vertegenwoordiger in de (buitengewone) algemene 
vergaderingen;  

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Matthias Cassier bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Luc Van Waesberghe 
aan te duiden als plaatsvervanger; 

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Luc Van Waesberghe bekomt 14 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen, 0 blanco en 1 ongeldig stem. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, bij geheime stemming, met gesloten stembriefjes: 

Artikel 1: - de heer Matthias Cassier wordt aangeduid om de gemeente te 
vertegenwoordigen in de (BUITENGEWONE) ALGEMENE VERGADERINGEN van RATO VZW.  

Artikel 2: - de heer Luc Van Waesberghe wordt aangeduid als plaatsvervanger. 



35. VERKIEZING VAN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE GEMEENTE ZELZATE IN DE 
ALGEMENE VERGADEDERING VAN CENTRUM VOOR BASISEDUCATIE VZW LEERPUNT GENT-
MEETJESLAND-LEIELAND 

DE RAAD: 

− Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur,  

− Gelet op de installatie van de gemeenteraadsleden op 17 januari 2019; 

− Gelet op de brief van 14 december 2018 van CENTRUM VOOR BASISEDUCATIE, VZW 
LEERPUNT GENT-MEETJESLAND-LEIELAND waarin gevraagd wordt een afgevaardigde 
aan te duiden voor de algemene vergadering; 

− Overwegende dat de afgevaardigde een gemandateerd gemeenteraadslid kan 
zijn, maar ook een ambtenaar die op de hoogte is van de 
laaggeletterdheidsproblematiek binnen de gemeente;  

− Overwegende dat CBE LEERPUNT VZW geen intergemeentelijk 
samenwerkingsverband is en dat de vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger dus niet herhaald dient te worden voor elke algemene 
vergadering; 

− Gelet op artikel 34 van het DLB dat stelt dat voor de aanwijzing van de 
leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers 
van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere 
rechtspersonen en feitelijke verenigingen geheim dient te worden gestemd; 

− Gelet op artikel 35 van het DLB betreffende de werking van de gemeenteraad 
dat stelt dat voor elke benoeming in ambten, elke contractuele 
aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten een 
afzonderlijke stemming wordt gehouden (enkel voor de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn die door leden van de raad voor maatschappelijk 
welzijn worden vertegenwoordigd in de organen van de welzijnsvereniging 
wordt bepaald in art. 484 dat de aanwijzing gebeurt bij geheime stemming 
en in één enkele stemronde, waarbij elk lid van de raad voor 
maatschappelijk welzijn over één stem beschikt); 

− Overwegende dat voor elke afzonderlijke stemming vooraf 23 stembiljetten 
werden gemaakt en dat éénvormig schrijfgerief ter beschikking van de 
raadsleden wordt gesteld;  

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om mevr. Isabel Dellaert aan 
te duiden als vertegenwoordiger in de (buitengewone) algemene 
vergaderingen;  

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Isabel Dellaert bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Geert Asman aan te 
duiden als vertegenwoordiger in de (buitengewone) algemene vergaderingen;  

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  
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De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Geert Asman bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, bij geheime stemming, met gesloten stembriefjes: 

Artikel 1: - mevrouw Isabel Dellaert wordt aangeduid om de gemeente te 
vertegenwoordigen in de (BUITENGEWONE) ALGEMENE VERGADERINGEN van CBE 
LEERPUNT VZW.  

Artikel 2: - de heer Geert Asman wordt aangeduid als plaatsvervanger. 

36. VERKIEZING VAN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE GEMEENTE ZELZATE IN DE 
ORGANEN VAN BOSGROEP OOST-VLAANDEREN NOORD VZW 

DE RAAD: 

− Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur,  

− Gelet op de installatie van de gemeenteraadsleden op 17 januari 2019; 

− Gelet op de brief van 31 januari 2019 van BOSGROEP OOST-VLAANDEREN NOORD 
VZW betreffende de algemene ledenvergadering;  

− Overwegende dat gevraagd wordt een effectieve en plaatsvervangende 
vertegenwoordiger aan te duiden in de ALGEMENE VERGADERING; 

− Overwegende dat er binnen de raad van bestuur een plaats voorzien is voor 
één gemeente; dat gemeente Zelzate een kandidaat-lid en een 
plaatsvervangend kandidaat-lid kan voordragen; dat dit dezelfde persoon 
mag zijn als de afgevaardigde voor de algemene vergadering; 

− Overwegende dat BOSGROEP OOST-VLAANDEREN NOORD VZW geen intergemeentelijk 
samenwerkingsverband is en dat de vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger dus niet herhaald dient te worden voor elke algemene 
vergadering; 

− Gelet op artikel 34 van het DLB dat stelt dat voor de aanwijzing van de 
leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers 
van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere 
rechtspersonen en feitelijke verenigingen geheim dient te worden gestemd; 

− Gelet op artikel 35 van het DLB betreffende de werking van de gemeenteraad 
dat stelt dat voor elke benoeming in ambten, elke contractuele 
aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten een 
afzonderlijke stemming wordt gehouden (enkel voor de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn die door leden van de raad voor maatschappelijk 
welzijn worden vertegenwoordigd in de organen van de welzijnsvereniging 
wordt bepaald in art. 484 dat de aanwijzing gebeurt bij geheime stemming 
en in één enkele stemronde, waarbij elk lid van de raad voor 
maatschappelijk welzijn over één stem beschikt); 

− Overwegende dat voor elke afzonderlijke stemming vooraf 23 stembiljetten 
werden gemaakt en dat éénvormig schrijfgerief ter beschikking van de 
raadsleden wordt gesteld;  

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Karel Van Bever aan 
te duiden als vertegenwoordiger in de (buitengewone) algemene 
vergaderingen;  

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 



Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Karel Van Bever bekomt 12 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen, 0 blanco stemmen en 3 ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om mevrouw Debbie De 
Vleesschauwer aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger;  

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Debbie De Vleesschauwer bekomt 12 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen, 0 blanco stemmen en 3 ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Karl Segers voor te 
dragen als kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur;   

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Karl Segers bekomt 12 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen, 0 blanco stemmen en 3 ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Steven De Vuyst voor 
te dragen als plaatsvervangend kandidaat-bestuurder in de raad van 
bestuur;   

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 



De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Steven De Vuyst bekomt 13 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen, 0 blanco stemmen en 2 ongeldige stemmen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, bij geheime stemmen, met gesloten stembriefjes: 

Artikel 1: - de heer Karel Van Bever wordt aangeduid om de gemeente te 
vertegenwoordigen in de (BUITENGEWONE) ALGEMENE VERGADERINGEN van BOSGROEP 
OOST-VLAANDEREN NOORD.  

Artikel 2: - mevrouw Debbie De Vleesschauwer wordt aangeduid als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de (BUITENGEWONE) ALGEMENE 
VERGADERINGEN van BOSGROEP OOST-VLAANDEREN NOORD.  

Artikel 3: - de heer Karl Segers wordt voorgedragen als KANDIDAAT-BESTUURDER 
voor de RAAD VAN BESTUUR van BOSGROEP OOST-VLAANDEREN NOORD.  

Artikel 4: - de heer Steven De Vuyst wordt aangeduid als plaatsvervangend 
KANDIDAAT-BESTUURDER voor de RAAD VAN BESTUUR van BOSGROEP OOST-VLAANDEREN 
NOORD. 
37. VERKIEZING VAN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE GEMEENTE ZELZATE IN DE 
BESTUURSORGANEN VAN WOONZORGCENTRUM ZILVERBOS VZW 

DE RAAD: 

− Gelet op de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder 
winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de 
stichtingen; 

− Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 

− Gelet op de oprichting van WOONZORGCENTRUM ZILVERBOS VZW op 18 december 
2015, een initiatief van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 
van Zelzate, de gemeente Zelzate en de vzw Sint-Lucas Zelzate en de vzw 
Veilige Have Zelzate; 

− Gelet op de statuten van WOONZORGCENTRUM ZILVERBOS VZW, artikels 13 
t.e.m. 20 betreffende de ALGEMENE VERGADERING en artikels 22 t.e.m. 24 
betreffende de RAAD VAN BESTUUR; 

− Overwegende dat de gemeente Zelzate wordt vertegenwoordigd door twee 
stemgerechtigde afgevaardigden in de ALGEMENE VERGADERING;  

− Overwegende dat de gemeente Zelzate over één afgevaardigde beschikt in de 
RAAD VAN BESTUUR;  

− Overwegende dat de bestuurder voorgedragen door de gemeente Zelzate lid 
dienen te zijn van het college van burgemeester en schepenen; dat ook de 
voorzitter van de gemeenteraad kan voorgedragen worden als kandidaat-
bestuurder; 

− Overwegende dat, indien zij niet voorgedragen worden als kandidaat-
bestuurder, de burgemeester van de gemeente Zelzate en/of de voorzitter 
van de gemeenteraad de vergaderingen van de RAAD VAN BESTUUR steeds kunnen 
bijwonen als deskundige zonder stemrecht; 

− Gelet op artikel 34 van het DLB dat stelt dat voor de aanwijzing van de 
leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers 
van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere 
rechtspersonen en feitelijke verenigingen geheim dient te worden gestemd; 

− Gelet op artikel 35 van het DLB betreffende de werking van de gemeenteraad 
dat stelt dat voor elke benoeming in ambten, elke contractuele 
aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten een 
afzonderlijke stemming wordt gehouden (enkel voor de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn die door leden van de raad voor maatschappelijk 
welzijn worden vertegenwoordigd in de organen van de welzijnsvereniging 
wordt bepaald in art. 484 dat de aanwijzing gebeurt bij geheime stemming 



en in één enkele stemronde, waarbij elk lid van de raad voor 
maatschappelijk welzijn over één stem beschikt); 

− Overwegende dat voor elke afzonderlijke stemming vooraf 23 stembiljetten 
werden gemaakt en dat éénvormig schrijfgerief ter beschikking van de 
raadsleden wordt gesteld;  

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Lucien Van De Velde 
aan te duiden als eerste vertegenwoordiger in de (buitengewone) algemene 
vergaderingen;  

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Lucien Van De Velde bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Gino D’Haene aan te 
duiden als tweede vertegenwoordiger in de (buitengewone) algemene 
vergaderingen;  

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Gino D’Haene bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Matthias Cassier aan 
te duiden als eerste plaatsvervanger; 

− Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Matthias Cassier bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Luc Van Waesberghe 
aan te duiden als tweede plaatsvervanger; 



Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Luc Van Waesberghe bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om mevr. Isabel Dellaert aan 
te duiden als bestuurder in de raad van bestuur;  

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Isabel Dellaert bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, bij geheime stemming, met gesloten stembriefjes: 

Artikel 1: - de heren Lucien Van De Velde en Gino D’Haene worden aangeduid 
als effectieve vertegenwoordigers in de (BUITENGEWONE) ALGEMENE VERGADERINGEN 
van WOONZORGCENTRUM ZILVERBOS VZW. 

Artikel 2: - de heren Matthias Cassier en Luc Van Waesberghe worden aangeduid 
als plaatsvervangers. 

Artikel 3: - mevrouw Isabel Dellaert wordt aangeduid als BESTUURDER in de 
RAAD VAN BESTUUR VAN WOONZORGCENTRUM ZILVERBOS VZW. 

38. VERKIEZING VAN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE GEMEENTE ZELZATE IN DE 
ALGEMENE VERGADERING VAN AUDIO 

DE RAAD: 

− Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur,  

− Gelet op de installatie van de gemeenteraadsleden op 17 januari 2019; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 20 september 2017 houdende de 
toetreding van de gemeente Zelzate tot de vereniging AUDIO; 

− Overwegende dat de gemeente deelgenoot is van de vereniging is en aldus 
recht heeft op één vertegenwoordiger in de ALGEMENE VERGADERING; 

− Gelet op de e-mail van 19 december 2018 van AUDIO waarin gevraagd wordt om 
een vertegenwoordiger aan te duiden; 

− Gelet op artikel 34 van het DLB dat stelt dat voor de aanwijzing van de 
leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers 
van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere 
rechtspersonen en feitelijke verenigingen geheim dient te worden gestemd; 



− Overwegende dat vooraf 23 stembiljetten werden gemaakt en dat éénvormig 
schrijfgerief ter beschikking van de raadsleden wordt gesteld;  

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Matthias Cassier aan 
te duiden als vertegenwoordiger in de (buitengewone) algemene 
vergaderingen;  

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig.  

Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming.  

Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Matthias Cassier bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, bij geheime stemming, met gesloten stembriefjes: 

Enig artikel: - de heer Matthias Cassier wordt aangeduid als 
vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate in de algemene vergadering van de 
vereniging Audio. 

39. VERKIEZING VAN DE GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGING IN DE BESTUURLIJKE 
ORGANEN VAN KANAALZONE BGTS (DE BENELUX GROEPERING TERRITORIALE SAMENWERKING) 

DE RAAD: 

− Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 

− Gelet op de verordening (EG) nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en 
de Raad van 5 juli 2006 betreffende een Europese groepering voor 
territoriale samenwerking (EGTS); 

− Overwegende dat Terneuzen en Gent sinds 2007 nauwer samenwerken; dat die 
samenwerking wordt geregeld door een overeenkomst op basis van Europese 
wetgeving (EGTS); 

− Overwegende dat, door ontwikkelingen in de Benelux en de Europese Unie, de 
Benelux-lidstaten beslist hebben om de Benelux-Overeenkomst van 1986 te 
moderniseren met de ondertekening van het Benelux-Verdrag inzake 
grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking op 20 februari 2014 
in Den Haag; 

− Overwegende dat Gent en Terneuzen eind 2015 dit nieuwe verdrag hebben 
aangegrepen voor een uitbreiding van de samenwerking met de Vlaamse 
buurgemeenten Evergem en Zelzate; 

− Overwegende dat deze nieuwe groep besliste de opdracht van de samenwerking 
niet enkel te focussen op grensoverschrijdende acties rond arbeid en 
opleiding, maar te verbreden naar o.a. cultuur, onderwijs, mobiliteit, 
ruimtelijke planning; 

− Overwegende dat de nieuwe samenwerking sinds dan de naam “Kanaalzone” 
draagt;  

− Overwegende dat de duur van de BGTS verstrijkt op 30 juni 2020 en dat 
tegen die datum over een eventuele verlenging door de vier betrokken 
gemeenten zal beslist moeten worden;  



− Gelet op de brief van 21 december 2018 van de voorzitter BGTS Kanaalzone 
betreffende de afvaardiging ‘kanaalzone BGTS’; 

− Overwegende dat de gemeente Zelzate recht heeft op maximum 3 effectieve en 
maximum 3 plaatsvervangende leden in de ALGEMENE VERGADERING; waarvan 1 
lid stemrecht heeft; 

− Overwegende dat de gemeente recht heeft op maximum 2 leden in de RAAD VAN 
BESTUUR;  

− Overwegende dat de kandidaat-leden voor de RAAD VAN BESTUUR, behoudens 
uitdrukkelijke motivering, lid zijn van de gemeenteraad of het college van 
burgemeester en schepenen; 

− Overwegende dat de RAAD VAN BESTUUR uit diens midden de voorzitter en 
ondervoorzitter aanduidt en dat gevraagd wordt om eventuele interesse voor 
het mandaat van voorzitter of ondervoorzitter te vermelden; 

− Overwegende dat de kandidaat-leden voor de raad van bestuur niet dezelfde 
hoeven te zijn als de leden voor de algemene vergadering;  

− Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 17 januari 2019 
wordt aan de gemeenteraad gevraagd om de vertegenwoordiging opnieuw vast 
te leggen; 

− Gelet op artikel 34 van het DLB dat stelt dat voor de aanwijzing van de 
leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers 
van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere 
rechtspersonen en feitelijke verenigingen geheim dient te worden gestemd; 

− Gelet op artikel 35 van het DLB betreffende de werking van de gemeenteraad 
dat stelt dat voor elke benoeming in ambten, elke contractuele 
aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten een 
afzonderlijke stemming wordt gehouden (enkel voor de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn die door leden van de raad voor maatschappelijk 
welzijn worden vertegenwoordigd in de organen van de welzijnsvereniging 
wordt bepaald in art. 484 dat de aanwijzing gebeurt bij geheime stemming 
en in één enkele stemronde, waarbij elk lid van de raad voor 
maatschappelijk welzijn over één stem beschikt); 

− Overwegende dat voor elke afzonderlijke stemming vooraf 23 stembiljetten 
werden gemaakt en dat éénvormig schrijfgerief ter beschikking van de 
raadsleden wordt gesteld;  

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Dirk Goemaere aan te 
duiden als vertegenwoordiger in de (buitengewone) algemene vergaderingen 
met stemrecht;  

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Dirk Goemaere bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Martin Acke aan te 
duiden als vertegenwoordiger zonder stemrecht 1 in de (buitengewone) 
algemene vergaderingen;  

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 



Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Martin Acke bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Kurt Van Weynsberghe 
aan te duiden als vertegenwoordiger zonder stemrecht 2 in de 
(buitengewone) algemene vergaderingen;  

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Kurt Van Weynsberghe bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Rik Laureys aan te 
duiden als plaatsvervanger met stemrecht;  

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Rik Laureys bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Matthias Cassier aan 
te duiden als plaatsvervanger zonder stemrecht 1;  

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 



De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Matthias Cassier bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om mevr. Debbie De 
Vleesschauwer aan te duiden als plaatsvervanger zonder stemrecht 2;  

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Debbie De Vleesschauwer bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Brent Meuleman voor 
te dragen als kandidaat-bestuurder 1 in de raad van bestuur;  

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Brent Meuleman bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Luc Van Waesberghe 
voor te dragen als kandidaat-bestuurder 2 in de raad van bestuur;  

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  
- Luc Van Waesberghe bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, bij geheime stemming, met gesloten stembriefjes: 

Artikel 1: - de heer Dirk Goemaere wordt aangeduid als effectief 
vertegenwoordiger met stemrecht in de ALGEMENE VERGADERING van KANAALZONE 
BGTS. 



Artikel 2: - de heer Rik Laureys wordt aangeduid als plaatsvervanger met 
stemrecht.  

Artikel 3: - de heer Martin Acke wordt aangeduid als effectief 
vertegenwoordiger zonder stemrecht in de ALGEMENE VERGADERING van KANAALZONE 
BGTS. 

Artikel 4: - de heer Matthias Cassier wordt aangeduid als plaatsvervanger 
zonder stemrecht.  

Artikel 5: - de heer Kurt Van Weynsberghe wordt aangeduid als effectief 
vertegenwoordiger zonder stemrecht in de ALGEMENE VERGADERING van KANAALZONE 
BGTS. 

Artikel 6: - mevrouw Debbie De Vleesschauwer wordt aangeduid als 
plaatsvervanger zonder stemrecht.  

Artikel 7: - de heer Brent Meuleman wordt voorgedragen als bestuurder 1 in de 
RAAD VAN BESTUUR van KANAALZONE BGTS. 

Hij geeft aan geen interesse te hebben voor het mandaat van voorzitter of 
ondervoorzitter. 

Artikel 8: - de heer Luc Van Waesberghe wordt voorgedragen als bestuurder 2 
in de RAAD VAN BESTUUR van KANAALZONE BGTS. 

Hij geeft aan interesse te hebben voor het mandaat van ondervoorzitter. 

40. VERKIEZING VAN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE GEMEENTE ZELZATE IN HET 
BEHEERSCOMITÉ VAN DE SCHOLENGEMEENSCHAP MEETJESLAND  

DE RAAD: 

− Gelet op artikels 392 t.e.m. 395 uit het decreet van 22 december 2017 over 
het lokaal bestuur; 

− Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997; 

− Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke 
samenwerking; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2011 over de vorming van de 
huidige scholengemeenschap; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 2 juli 2014 houdende goedkeuring van 
de overeenkomst inzake scholengemeenschap Meetjesland 2014-2020 in de vorm 
van een interlokale vereniging; 

− Gelet op artikel 4 van de overeenkomst scholengemeenschap 2014-2020 in de 
vorm van een interlokale vereniging dat stelt dat er een beheerscomité 
wordt opgericht; dat door elke gemeenteraad een lid van het schepencollege 
wordt afgevaardigd, alsmede een vervangend lid met hetzelfde mandaat 
ingeval van afwezigheid van het effectief lid;  

− Gelet op de installatie van de gemeenteraadsleden op 17 januari 2019 wordt 
gevraagd om een vertegenwoordiger en een vervangend lid aan te stellen;  

− Gelet op de principebeslissing van het college van burgemeester en 
schepenen houdende de aanduiding van schepen Isabel Dellaert als 
vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate in het beheersorgaan 
(beheerscomité) van de scholengemeenschap Meetjesland; voorgestelde 
plaatsvervanger is schepen Steven De Vuyst; 

− Gelet op artikel 34 van het DLB dat stelt dat voor de aanwijzing van de 
leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers 
van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere 
rechtspersonen en feitelijke verenigingen geheim dient te worden gestemd; 

− Overwegende dat vooraf 23 stembiljetten werden gemaakt en dat éénvormig 
schrijfgerief ter beschikking van de raadsleden wordt gesteld;  

− Overwegende dat aan de gemeenteraad wordt gevraagd het voorstel van het 
college van burgemeester en schepenen te volgen en aldus aan te duiden als 



gemeentelijk vertegenwoordigers: schepen Isabel Dellaert met als 
plaatsvervanger schepen Steven De Vuyst.  

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  

- Er zijn 15 ja-stemmen 

- Er zijn 0 onthoudingen/blanco of ongeldige stemmen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, bij geheime stemming, met gesloten stembriefjes: 

Enig artikel: - mevrouw Isabel Dellaert, schepen, wordt aangeduid als 
gemeentelijk vertegenwoordiger in het beheersorgaan (beheerscomité) van de 
scholengemeenschap Meetjesland. De heer Steven De Vuyst, schepen, wordt 
aangeduid als haar plaatsvervanger.  

41. VERKIEZING VAN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE GEMEENTE ZELZATE IN DE 
ALGEMENE VERGADERING VAN DE VZW TOERISME MEETJESLAND  

DE RAAD: 

− Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 

− Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 26 april 2011 houdende de 
toetreding tot de vzw Toerisme Meetjesland; 

− Gelet op de installatie van de gemeenteraadsleden op 17 januari 2019; 

− Gelet op de statuten van vzw Toerisme Meetjesland, meer bepaald artikels 
21 t.e.m. 32; 

− Gelet op de e-mail van 9 januari 2019 van Bart Van Damme van vzw Toerisme 
Meetjesland;  

− Overwegende dat vzw Toerisme Meetjesland van elke gemeente of stad die lid 
is, één politieke vertegenwoordiger heeft; dat dit gewoonlijk de schepen 
van toerisme is;  

− Overwegende dat in de algemene vergadering bepaald wordt wie lid wordt van 
de raad van bestuur en het dagelijks bestuur;   

− Overwegende dat vzw Toerisme Meetjesland geen intergemeentelijk 
samenwerkingsverband is en dat de vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger dus niet herhaald dient te worden voor elke algemene 
vergadering; 

− Gelet op artikel 34 van het DLB dat stelt dat voor de aanwijzing van de 
leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers 
van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere 
rechtspersonen en feitelijke verenigingen geheim dient te worden gestemd; 

− Gelet op artikel 35 van het DLB betreffende de werking van de gemeenteraad 
dat stelt dat voor elke benoeming in ambten, elke contractuele 
aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten een 
afzonderlijke stemming wordt gehouden (enkel voor de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn die door leden van de raad voor maatschappelijk 
welzijn worden vertegenwoordigd in de organen van de welzijnsvereniging 
wordt bepaald in art. 484 dat de aanwijzing gebeurt bij geheime stemming 



en in één enkele stemronde, waarbij elk lid van de raad voor 
maatschappelijk welzijn over één stem beschikt); 

− Overwegende dat voor elke afzonderlijke stemming vooraf 23 stembiljetten 
werden gemaakt en dat éénvormig schrijfgerief ter beschikking van de 
raadsleden wordt gesteld;  

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Luc Van Waesberghe 
aan te duiden als vertegenwoordiger in de (buitengewone) algemene 
vergaderingen;  

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  

- Luc Van Waesberghe bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om mevr. Isabel Dellaert aan 
te duiden als plaatsvervanger;  

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  

- Isabel Dellaert bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, bij geheime stemming, met gesloten stembriefjes: 

Artikel 1: - de heer Luc Van Waesberghe, schepen van toerisme, wordt 
aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de (BUITENGEWONE) ALGEMENE 
VERGADERINGEN van vzw Toerisme Meetjesland.  

Artikel 2: - mevrouw Isabel Dellaert wordt aangeduid als plaatsvervanger.  

42. VERKIEZING VAN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE GEMEENTE ZELZATE IN DE RAAD 
VAN BESTUUR VAN CULTUUROVERLEG MEETJESLAND (COMEET) 

DE RAAD: 

− Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer 
bepaald de artikels rond intergemeentelijke samenwerking; 

− Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke 
samenwerking; 

− Gelet op de statuten van COMEET, meer bepaald artikel 6; 



− Gelet op de brief van 26 oktober 2018 van COMEET betreffende de 
aanstelling van nieuwe bestuursleden; 

− Overwegende dat gevraagd wordt om de schepen van cultuur als 
STEMGERECHTIGD LID VOOR DE RAAD VAN BESTUUR van COMEET te laten aanduiden;  

− Overwegende dat elke schepen van cultuur zich kandidaat kan stellen als 
voorzitter of ondervoorzitter; 

− Overwegende dat gevraagd wordt om ook ÉÉN GEMEENTERAADSLID UIT DE 
OPPOSITIE ALS LID MET RAADGEVENDE STEM VOOR DE RAAD VAN BESTUUR aan te 
duiden; 

− Overwegende dat affiniteit met de sectoren bibliotheken, erfgoed, lokaal 
cultuurbeleid en podia hierbij wenselijk is;  

− Gelet op artikel 34 van het DLB dat stelt dat voor de aanwijzing van de 
leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers 
van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere 
rechtspersonen en feitelijke verenigingen geheim dient te worden gestemd; 

− Gelet op artikel 35 van het DLB betreffende de werking van de gemeenteraad 
dat stelt dat voor elke benoeming in ambten, elke contractuele 
aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten een 
afzonderlijke stemming wordt gehouden (enkel voor de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn die door leden van de raad voor maatschappelijk 
welzijn worden vertegenwoordigd in de organen van de welzijnsvereniging 
wordt bepaald in art. 484 dat de aanwijzing gebeurt bij geheime stemming 
en in één enkele stemronde, waarbij elk lid van de raad voor 
maatschappelijk welzijn over één stem beschikt); 

− Overwegende dat voor elke afzonderlijke stemming vooraf 23 stembiljetten 
werden gemaakt en dat éénvormig schrijfgerief ter beschikking van de 
raadsleden wordt gesteld;  

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om mevr. Isabel Dellaert 
(schepen van cultuur) aan te duiden als stemgerechtigd bestuurder in de 
raad van bestuur; 

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  

- Isabel Dellaert bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om dhr. Martin Acke aan te 
duiden als lid met raadgevende stem in de raad van bestuur; 

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 



Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  

- Martin Acke bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, bij geheime stemming, met gesloten stembriefjes: 

Artikel 1: - mevrouw Isabel Dellaert, SCHEPEN VAN CULTUUR, wordt aangeduid 
als stemgerechtigd lid voor de Raad van bestuur van COMEET aangeduid.  

Artikel 2: - de heer Martin Acke, gemeenteraadslid uit de oppositie, wordt 
aangeduid als lid met raadgevende stem in de raad van bestuur van COMEET.  

43. VERKIEZING VAN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE GEMEENTE ZELZATE IN DE 
STUURGROEP VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND MEETJESLAND KLIMAATGEZOND  

DE RAAD: 

− Gelet op artikels 392 t.e.m. 395 uit het decreet van 22 december 2017 over 
het lokaal bestuur; 

− Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke 
samenwerking; 

− Gelet op de brief van 8 januari 2019 van VENECO betreffende de 
voordrachten voor de STUURGROEP MEETJESLAND KLIMAATGEZOND; 

− Overwegende dat 14 Meetjeslandse gemeenten (waaronder Zelzate) in 2017 
beslisten om deel te nemen aan de samenwerking Meetjesland Klimaatgezond;  

− Overwegende dat dit samenwerkingsproject met VENECO en de PROVINCIE OOST-
VLAANDEREN als doel heeft gemeenschappelijke klimaatdoelstellingen te 
realiseren;  

− Overwegende dat de samenwerking MEETJESLAND KLIMAATGEZOND aangestuurd 
wordt door een stuurgroep waarin twee vertegenwoordigers worden aangeduid; 
dat dit één bestuurlijke en één ambtelijke vertegenwoordiger is; 

− Gelet op artikel 34 van het DLB dat stelt dat voor de aanwijzing van de 
leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers 
van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere 
rechtspersonen en feitelijke verenigingen geheim dient te worden gestemd; 

− Gelet op artikel 35 van het DLB betreffende de werking van de gemeenteraad 
dat stelt dat voor elke benoeming in ambten, elke contractuele 
aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten een 
afzonderlijke stemming wordt gehouden (enkel voor de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn die door leden van de raad voor maatschappelijk 
welzijn worden vertegenwoordigd in de organen van de welzijnsvereniging 
wordt bepaald in art. 484 dat de aanwijzing gebeurt bij geheime stemming 
en in één enkele stemronde, waarbij elk lid van de raad voor 
maatschappelijk welzijn over één stem beschikt); 

− Overwegende dat vooraf 23 stembiljetten werden gemaakt en dat éénvormig 
schrijfgerief ter beschikking van de raadsleden wordt gesteld;  

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om de burgemeester (als 
bestuurlijke vertegenwoordiger) aan te duiden in de stuurgroep; 

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 



De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  

- Het voorstel om de burgemeester aan te duiden als bestuurlijk 
vertegenwoordiger in de stuurgroep bekomt 15 ja-stemmen. 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om de duurzaamheidsambtenaar 
(als ambtelijke vertegenwoordiger) aan te duiden in de stuurgroep; 

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  

- Het voorstel om de duurzaamheidsambtenaar aan te duiden als ambtelijk 
vertegenwoordiger in de stuurgroep bekomt 15 ja-stemmen. 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, bij geheime stemming, met gesloten stembriefjes: 

Artikel 1: - De burgemeester van de gemeente Zelzate wordt aangeduid als 
bestuurlijke vertegenwoordiger in de stuurgroep van de samenwerking 
Meetjesland Klimaatgezond.  

Artikel 2: De duurzaamheidsambtenaar wordt aangeduid als ambtelijk 
vertegenwoordiger in de stuurgroep van de samenwerking Meetjesland 
Klimaatgezond.  

44. VERKIEZING VAN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE GEMEENTE ZELZATE IN DE 
STUURGROEP BROWNFIELDCONVENANT PROJECT 54: HERONTWIKKELING VAN DE KUHLMANN-
SITE  

DE RAAD: 

− Gelet op het decreet van 30 maart 2007 betreffende de 
brownfieldconvenanten;  

− Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 

− Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot regeling 
van de bezwaren tegen erfdienstbaarheden tot openbaar nut voor de 
verwezenlijking van een brownfieldproject; 

− Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 
betreffende de informatieplichten in het kader van brownfieldconvenanten; 

− Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2007 
betreffende de vorm van het attest tot het verkrijgen van kosteloze 
registratie in het kader van een brownfieldproject dat het voorwerp 
uitmaakt van een brownfieldconvenant; 

− Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 tot 
vaststelling van de minimale onderhandelingsvoorwaarden, de minimale 
totstandkomings- en opvolgingsprocedure van een Brownfieldconvenant; 



− Overwegende dat een brownfield een geheel is van verwaarloosde of 
onderbenutte gronden die zodanig zijn aangetast, dat zij kennelijk slechts 
gebruikt of opnieuw kunnen worden gebruikt door middel van structurele 
maatregelen;  

− Overwegende dat een brownfielddecreet een grondslag biedt voor de 
totstandkoming van brownfieldconvenanten voor valabele en werkbare 
brownfieldprojecten die tot doel hebben investeerders en 
projectontwikkelaars aan te zetten tot de herontwikkeling van 
braakliggende en/of onderbenutte terreinen; 

− Gelet op het BROWNFIELDCONVENANT PROJECT 54 HERONTWIKKELING KUHLMANN-SITE 
(BC 54/62 KUHLMANN); 

− Overwegende dat gemeente Zelzate mede-regisseur is bij het voornoemde 
brownfieldproject;  

− Overwegende dat de gemeente hiervoor recht heeft op 2 afgevaardigden in de 
stuurgroep; dat dit één effectieve en één plaatsvervangende is;  

− Gelet op artikel 34 van het DLB dat stelt dat voor de aanwijzing van de 
leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers 
van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere 
rechtspersonen en feitelijke verenigingen geheim dient te worden gestemd; 

− Overwegende dat vooraf 23 stembiljetten werden gemaakt en dat éénvormig 
schrijfgerief ter beschikking van de raadsleden wordt gesteld;  

− Overwegende dat aan de gemeenteraad wordt gevraagd om schepen Steven De 
Vuyst met als plaatsvervanger de duurzaamheidsambtenaar aan te duiden in 
de stuurgroep;  

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  

- Het voorstel om schepen Steven De Vuyst met plaatsvervanger de 
duurzaamheidsambtenaar aan te duiden in de stuurgroep bekomt 15 ja-
stemmen  

Er zijn 0 onthoudingen/blanco of ongeldige stemmen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, bij geheime stemming, met gesloten stembriefjes: 

Enig artikel: - de heer Steven De Vuyst, schepen van milieu, wordt aangeduid 
als effectieve afgevaardigde in de stuurgroep BC 54/62 KUHLMANN. De 
duurzaamheidsambtenaar is zijn plaatsvervanger.  

55. AANDUIDING VAN DE BESTUURLIJKE EN AMBTELIJKE VERTEGENWOORDIGING VAN DE 
GEMEENTE IN DE VERVOERREGIORAAD VAN DE VERVOERREGIO GENT  

DE RAAD: 

− Gelet op artikel 40 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal 
bestuur; 

− Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Regering op 21 december 2018 van 
het ontwerp van decreet betreffende de basisbereikbaarheid; 



− Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Regering op 20 juli 2018 van de 
indeling van het grondgebied van het Vlaamse Gewest in 15 vervoerregio’s 
en de afbakening van deze vervoerregio’s; 

− Overwegende dat bij die afbakening de gemeente Zelzate deel uitmaakt van 
de vervoerregio Gent; 

− Overwegende dat de VERVOERREGIO wordt bestuurd door een VERVOERREGIORAAD 
(VVRR); dat de werking gelijkenissen vertoont met de werking van een 
Gemeentelijke Begeleidingscommissie Verkeer (GBC); 

− Overwegende dat de VERVOERREGIORAAD (VVRR) een regionaal mobiliteitsplan 
zal opmaken voor de regio; dat in eerste instantie hierbij de focus zal 
liggen op het uittekenen van het openbaar vervoersnet (omdat De Lijn 
daartoe verplicht wordt door zijn vervoersovereenkomst); 

− Overwegende dat de VVRR een bestuurlijke werking (beslissen voor alle 
leden/gemeenten) en een ambtelijke werking (voorbereiding, onderzoek, 
adviseren, …) omvat;  

− Overwegende dat een eerste vraag uit de VERVOERREGIORAAD is om de 
gemeentelijke vertegenwoordiging te laten vaststellen door de 
gemeenteraad; 

− Gelet op de principebeslissing van het college van burgemeester en 
schepenen dd. 31 januari 2019 houdende de aanduiding van volgende personen 
als vertegenwoordiging van het gemeentebestuur van Zelzate:  

o in de Vervoerregioraad de schepen van mobiliteit (met de 
burgemeester als vervanger indien verhinderd), 

o in de werkgroepen de mobiliteitsambtenaar en de schepen van 
mobiliteit 

− Gelet op artikel 34 van het DLB dat stelt dat voor de aanwijzing van de 
leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers 
van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere 
rechtspersonen en feitelijke verenigingen geheim dient te worden gestemd; 

− Gelet op artikel 35 van het DLB betreffende de werking van de gemeenteraad 
dat stelt dat voor elke benoeming in ambten, elke contractuele 
aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten een 
afzonderlijke stemming wordt gehouden (enkel voor de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn die door leden van de raad voor maatschappelijk 
welzijn worden vertegenwoordigd in de organen van de welzijnsvereniging 
wordt bepaald in art. 484 dat de aanwijzing gebeurt bij geheime stemming 
en in één enkele stemronde, waarbij elk lid van de raad voor 
maatschappelijk welzijn over één stem beschikt); 

− Overwegende dat voor elke stemming vooraf 23 stembiljetten werden gemaakt 
en dat éénvormig schrijfgerief ter beschikking van de raadsleden wordt 
gesteld;  

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om de schepen voor 
mobiliteit met als plaatsvervanger de burgemeester aan te duiden als 
bestuurlijke vertegenwoordiger; 

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 



De stemopneming geeft volgende uitslag:  

- Het voorstel om de schepen van mobiliteit, met als plaatsvervanger de 
burgemeester aan te duiden als bestuurlijk vertegenwoordiger in de 
stuurgroep bekomt 15 ja-stemmen. 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om de mobiliteitsambtenaar 
aan te duiden als ambtelijk vertegenwoordiger; 

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  

- Het voorstel om de mobiliteitsambtenaar aan te duiden als ambtelijk 
vertegenwoordiger in de stuurgroep bekomt 15 ja-stemmen. 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat, ingevolge de aanduiding van gemeentelijke 
vertegenwoordiging, een sterk engagement van de gemeente wordt verwacht 
omdat de gemeente via de vervoerregioraad integraal en rechtstreeks 
betrokken wordt bij het uittekenen van het mobiliteitsbeleid voor de 
regio;  

− Overwegende dat zij daar onder andere een belangrijke rol krijgt in de 
gelaagde organisatie van het openbaar vervoer, de synchromodaliteit en de 
combimobiliteit, het prioriteren, opvolgen en evalueren van maatregelen 
inzake verkeersveiligheid alsook doorstroming, het bepalen van het 
bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, met uitzondering van 
fietssnelwegen, het advies geven aan de gewestelijke overheden bij de 
opmaak van het Geïntegreerd Investeringsprogramma en het prioriteren, 
opvolgen en evalueren van regionale mobiliteitsprogramma’s en -projecten 
die van strategisch belang zijn op het niveau van de vervoerregio 

− Overwegende dat het engagement voor de gemeente dus het volgende inhoudt: 
actief participeren aan de werking en de overlegmomenten van de 
vervoerregioraad, beschikbare informatie delen (o.m. uit het eigen 
mobiliteitsplan) en constructief meewerken aan de uitvoering van concrete 
acties; 

BESLUIT: 

In openbare zitting, bij geheime stemming, met gesloten stembriefjes: 

Artikel 1: - Wordt aangeduid als bestuurlijk vertegenwoordiger van de 
gemeente in de VERVOERREGIORAAD VAN DE VERVOERREGIO GENT: de schepen voor 
mobiliteit, met als plaatsvervanger de burgemeester.  

Artikel 2: - Wordt aangeduid als ambtelijk vertegenwoordiger van de gemeente 
in de VERVOERREGIORAAD VAN DE VERVOERREGIO GENT: de mobiliteitsambtenaar.  

De ambtelijke vertegenwoordiger is gemachtigd de vergaderingen van 
werkgroepen bij te wonen. 

Artikel 3: - Met algemene stemmen engageert de gemeente zich om mee te werken 
aan het opstellen van het mobiliteitsplan van de vervoerregio Gent. Dit is 
een gevolg van de aanduiding van de gemeentelijke vertegenwoordiging in de 
VERVOERREGIORAAD VAN DE VERVOERREGIO GENT  



Alle gegevens die de gemeente heeft verzameld voor de opmaak van het 
gemeentelijk mobiliteitsplan, worden op eenvoudig verzoek ter beschikking 
gesteld van de vervoerregioraad in functie van de opmaak van het 
mobiliteitsplan voor de vervoerregio en/of voor de voorbereiding van concrete 
projecten. 

46. VEKIEZING VAN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE GEMEENTE IN DE 
BEGELEIDINGSCOMMISSIE RAIN CARBON  

DE RAAD: 

- Gelet op de beslissing van de bestendige deputatie van Oost-Vlaanderen 
d.d. 6 januari 2011 met betrekking tot de milieuvergunning voor het verder 
exploiteren en veranderen van een petrochemisch bedrijf voor Rütgers 
gelegen te Vredekaai 18, 9060 Zelzate; 

- Overwegende dat onder de bijzondere voorwaarden van de milieuvergunning 
staat dat er een begeleidingscommissie opgericht wordt bestaande uit: 

o vertegenwoordigers van het gemeentebestuur van Zelzate,  

o de afdelingen Milieu-inspectie en Milieuvergunningen van het 
Departement LNE, de VMM (water en lucht),  

o de Afdeling Toezicht Volksgezondheid Oost-Vlaanderen, de dienst 
MO3 Milieu - en natuurvergunningen, 

o het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen,  

o het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek,  

o het bedrijf en (eventueel) externe deskundigen op voorstel van één 
van de leden van de begeleidingscommissie;  

- Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 6 maart 2014 waarbij de schepen van 
milieu; de duurzaamheidsambtenaar en de voorzitter van de milieuraad 
aangeduid werden om het gemeentebestuur in de BEGELEIDINGSCOMMISSIE RAIN 
CARBON (toen VFT) te vertegenwoordigen; 

- Gelet op het collegebesluit dd. 14 februari 2019 waarin wordt voorgesteld 
om te gemeente te laten vertegenwoordigen door raadslid Karl Segers, de 
duurzaamheidsambtenaar en de voorzitter van de milieuraad; 

− Gelet op artikel 34 van het DLB dat stelt dat voor de aanwijzing van de 
leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers 
van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere 
rechtspersonen en feitelijke verenigingen geheim dient te worden gestemd; 

− Overwegende dat vooraf 23 stembiljetten werden gemaakt en dat éénvormig 
schrijfgerief ter beschikking van de raadsleden wordt gesteld;  

− Overwegende dat aan de gemeenteraad wordt gevraagd het voorstel van het 
college van burgemeester en schepenen te volgen en aldus aan te duiden als 
gemeentelijk vertegenwoordigers: raadslid Karl Segers, de 
duurzaamheidsambtenaar en de voorzitter van de milieuraad. 

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  

- Er zijn 15 ja-stemmen 

- Er zijn 0 onthoudingen/blanco of ongeldige stemmen. 



BESLUIT: 

In openbare zitting, bij geheime stemming, met gesloten stembriefjes: 

Enig artikel: - Het gemeentebestuur zal in de begeleidingscommissie RAIN 
CARBON vertegenwoordigd worden door: 

• raadslid Karl Segers  

• de duurzaamheidsambtenaar 

• de voorzitter van de milieuraad 

47. VERKIEZING VAN DE GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGING IN DE 
BEGELEIDINGSCOMMISSIE VAN ARCELOR MITTAL 

DE RAAD: 

- Gelet op de beslissing van de Deputatie d.d. 23 juni 2016  waarbij de 
milieuvergunningsaanvraag voor Arcelor Mittal Belgium gevestigd te 
Keizerinlaan 66 te 1000 Brussel om op de percelen gelegen te Pres. J.F. 
Kennedylaan 51 te 9060 Zelzate, met als voorwerp de productie van vlak 
staal voorwaardelijk werd goedgekeurd;  

- Overwegende dat onder de bijzondere voorwaarden van de milieuvergunning 
vermeld staat dat een begeleidingscommissie wordt opgericht; 

- Overwegende dat de begeleidingscommissie samengesteld is uit de leden van 
de provinciale milieuvergunningscommissie, deskundigen van Provinciaal 
Centrum voor Milieuonderzoek; dat daarnaast ook andere deskundigen 
uitgenodigd kunnen worden; 

- Overwegende dat de gemeente Zelzate ook deel uitmaakt van de 
begeleidingscommissie;  

- Gelet op het gemeenteraadsbesluit 22 juni 2017 waarbij de schepen van 
milieu; de duurzaamheidsambtenaar en de voorzitter van de milieuraad 
aangeduid werden om het gemeentebestuur in de BEGELEIDINGSCOMMISSIE 
ARCELOR MITTAL te vertegenwoordigen; 

- Gelet op het collegebesluit dd. 14 februari 2019 waarin wordt voorgesteld 
om te gemeente te laten vertegenwoordigen door raadslid Karl Segers, de 
duurzaamheidsambtenaar en de voorzitter van de milieuraad; 

− Gelet op artikel 34 van het DLB dat stelt dat voor de aanwijzing van de 
leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers 
van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere 
rechtspersonen en feitelijke verenigingen geheim dient te worden gestemd; 

− Overwegende dat vooraf 23 stembiljetten werden gemaakt en dat éénvormig 
schrijfgerief ter beschikking van de raadsleden wordt gesteld;  

− Overwegende dat aan de gemeenteraad wordt gevraagd het voorstel van het 
college van burgemeester en schepenen te volgen en aldus aan te duiden als 
gemeentelijk vertegenwoordigers: raadslid Karl Segers, de 
duurzaamheidsambtenaar en de voorzitter van de milieuraad. 

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  

- Er zijn 15 ja-stemmen 



- Er zijn 0 onthoudingen/blanco of ongeldige stemmen. 

- Overwegende dat de algemeen directeur opmerkt dat de heer Kurt Van 
Weynsberghe zich ook kandidaat heeft gesteld om deel uit te maken van de 
begeleidingscommissie Arcelor Mittal; 

- Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad voorstelt om deze 
kandidatuur niet te aanvaarden en wel om volgende reden: de 
begeleidingscommissie gaat uit van de provincie en de samenstelling ervan 
ligt vast, er worden geen raadsleden aan toegevoegd, wel wordt hier een 
schepen vervangen door een raadslid en dit na beslissing van het college 
van burgemeester en schepenen; 

- Overwegende dat vooraf 23 stembiljetten werden gemaakt betreffende de 
kandidatuur van dhr. Kurt Van Weynsberghe en dat éénvormig schrijfgerief 
ter beschikking van de raadsleden wordt gesteld 

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  

- De kandidatuur van Kurt Van Weynsberghe wordt afgewezen met 13 tegen. 

- Er zijn 0 onthoudingen, 0 blanco stemmen en 2 ongeldige stemmen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, bij geheime stemming, met gesloten stembriefjes: 

Enig artikel: - Het gemeentebestuur zal in de begeleidingscommissie ARCELOR 
MITTAL vertegenwoordigd worden door: 

• raadslid Karl Segers  

• de duurzaamheidsambtenaar 

• de voorzitter van de milieuraad 

48. VERKIEZING VAN DE GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGING IN DE 
BEGELEIDINGSCOMMISSIE VAN DE GIPSBERG (ZONNEBERG) 

DE RAAD: 

- Gelet op de beslissing van de deputatie van Oost-Vlaanderen van 16 juni 
2011 met betrekking tot de milieuvergunning voor het verder exploiteren en 
veranderen van een stortplaats voor niet-gevaarlijk afval en de 
exploitatie van een zonnepanelenpark voor DEME Environmental Contractors 
Nv, Dredging International Nv, Envisan Nv, Jan De Nul Nv, gelegen aan de 
Kuhlmannkaai 1, 9060 Zelzate; 

- Overwegende dat onder de bijzondere voorwaarden van de milieuvergunning 
staat vermeld: 

“19. Begeleidingscommissie 

In een begeleidingscommissie worden alle milieu hygiënische aspecten 
verbonden aan de exploitatie van het gipsstort en in het bijzonder de 
milderende maatregelen, voorgesteld in het MER-rapport, besproken en 
geëvalueerd” 

- Overwegende dat de begeleidingscommissie is samengesteld uit:  



o een vertegenwoordiging van de Colleges van Burgemeester en Schepenen 
van Zelzate en Evergem; 

o de leden van de PMVC;  

o de afdeling milieu-inspectie;  

o vertegenwoordiging van de exploitant; 

- Overwegende dat ook andere deskundigen (vb. FANC) kunnen worden 
uitgenodigd; 

- Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 6 maart 2014 waarbij de schepen van 
milieu, de duurzaamheidsambtenaar en de voorzitter van de milieuraad 
aangeduid werden om het gemeentebestuur in de BEGELEIDINGSCOMMISSIE 
GIPSBERG te vertegenwoordigen; 

- Gelet op het collegebesluit dd. 14 februari 2019 waarin wordt voorgesteld 
om te gemeente te laten vertegenwoordigen door raadslid Karl Segers, de 
duurzaamheidsambtenaar en de voorzitter van de milieuraad; 

− Gelet op artikel 34 van het DLB dat stelt dat voor de aanwijzing van de 
leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers 
van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere 
rechtspersonen en feitelijke verenigingen geheim dient te worden gestemd; 

− Overwegende dat vooraf 23 stembiljetten werden gemaakt en dat éénvormig 
schrijfgerief ter beschikking van de raadsleden wordt gesteld;  

− Overwegende dat aan de gemeenteraad wordt gevraagd het voorstel van het 
college van burgemeester en schepenen te volgen en aldus aan te duiden als 
gemeentelijk vertegenwoordigers: raadslid Karl Segers, de 
duurzaamheidsambtenaar en de voorzitter van de milieuraad. 

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  

- Er zijn 15 ja-stemmen 

- Er zijn 0 onthoudingen/blanco of ongeldige stemmen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, bij geheime stemming, met gesloten stembriefjes: 

Enig artikel: - Het gemeentebestuur zal in de begeleidingscommissie GIPSBERG 
vertegenwoordigd worden door: 

• raadslid Karl Segers  

• de duurzaamheidsambtenaar 

• de voorzitter van de milieuraad 

49. AANDUIDEN VAN ÉÉN GEMEENTERAADSLID EN INDIEN MOGELIJK ÉÉN PLAATSVERVANGER 
PER IN DE GEMEENTERAAD ZETELENDE FRACTIE ALS ADVISEREND LID IN DE 
GEMEENTELIJKE BEGELEIDINGSCOMMISSIE  

DE RAAD: 

− Gelet op het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid, 
artikel 26/1 en 26/2, ingevoegd bij het decreet van 10 februari 2012, 
(hierna “Decreet” afgekort); 



− Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot 
bepaling van de nadere regels betreffende de organisatorische omkadering, 
de financiering en de samenwerking voor het mobiliteitsbeleid, artikel 2 
tot en met 12, (hierna “BVR” afgekort); 

− Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 maart 2013 tot aanwijzing van de 
voorzitter van de Regionale Mobiliteitscommissie en tot vaststelling van 
de huishoudelijke reglementen van de Gemeentelijke en Intergemeentelijk 
Begeleidingscommissie en van de Regionale Mobiliteitscommissie (hierna 
“MB” afgekort); 

− Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 

− Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 4 oktober 2013 betreffende de 
vaststelling van de samenstelling en de werking van de gemeentelijke 
begeleidingscommissie (GBC); 

− Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 25 februari 2019 houdende het 
hernemen van de beslissing van 4 oktober 2013; 

− Overwegende dat, per in de gemeenteraad zetelende fractie één 
gemeenteraadslid en één plaatsvervanger (indien mogelijk), als adviserend 
lid deel moet uitmaken van de GBC; 

− Gelet op de voordrachten:  

− Namens sp.a: Luc Van Waesberghe met als plaatsvervanger Gino D’Haene 

− Namens PVDA: Geert Asman met als plaatsvervanger Karl Segers 

− Namens Zelzate Positief: Rik Laureys 

− Namens N-VA: Martin Acke 

− Namens Vlaams Belang: Guy D’Haeseleer 

− Overwegende dat geen voordracht werd ontvangen van de VLD-SD fractie; dat 
de gemeenteraad beslist om de voordracht nogmaals op te vragen zodat alle 
adviserende leden in de GBC een volgende gemeenteraad kunnen worden 
aangeduid 

BESLUIT: 

In openbare zitting: 

Enig artikel – Neemt kennis van volgende voordrachten m.b.t. de gemeentelijke 
begeleidingscommissie: 

− Namens sp.a: Luc Van Waesberghe met als plaatsvervanger Gino D’Haene 

− Namens PVDA: Geert Asman met als plaatsvervanger Karl Segers 

− Namens Zelzate Positief: Rik Laureys 

− Namens N-VA: Martin Acke 

− Namens Vlaams Belang: Guy D’Haeseleer. 

50. VASTSTELLEN VAN DE SAMENSTELLING VAN HET PLAATSELIJK AUDITCOMITÉ OP BASIS 
VAN ARTIKEL 3 UIT HET AUDITCHARTER VAN AUDIO 

DE RAAD: 

− Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur,  

− Gelet op de e-mail van 19 december 2018 van de vereniging AUDIO waarin 
wordt gevraagd de samenstelling van het plaatselijk auditcomité te bepalen 
op basis van artikel 3 van het auditcharter Audio; 

− Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 25 februari 2019 houdende de 
goedkeuring aan dat auditcharter; 

− Gelet op artikel 3 uit het auditcharter dat stelt dat elk deelnemend 
bestuur of lid een auditcomité opricht; dat de raad het auditcomité 



samenstelt; dat de vereniging Audio aanbeveelt dat het comité voor 
minstens de helft bestaat uit afgevaardigden van het beleidsniveau; dat 
bij voorkeur de burgemeester, de voorzitter van het bijzonder comité 
sociale dienst en/of de eerste schepen, de algemeen directeur en de 
financieel directeur in het comité zetelen; 

− Overwegende dat gevraagd werd wat wordt bedoeld met “afgevaardigden uit 
het beleidsniveau”;  

− Gelet op het antwoord van 9 februari van de vereniging AUDIO waarin 
gesteld wordt dat het aanbevolen is (als adviesorgaan van de raad en 
conform nationale en internationale standaarden) het auditcomité samen te 
stellen met een meerderheid van “onafhankelijke bestuurder”; dat dit in de 
context van lokale besturen raadsleden zonder specifiek mandaat 
(schepenen, burgemeester, voorzitter bijzonder comité sociale dienst) 
zijn; dat Audio bijgevolg aanbeveelt dat dat naast de burgemeester, 
voorzitter bijzonder comité sociale dienst, algemeen directeur en 
financieel directeur een viertal gemeenteraadsleden zonder specifiek 
mandaat deel uit maken van het auditcomité; dat bij voorkeur ook leden 
vanuit de oppositie deel uitmaken van het auditcomité;  

− Overwegende dat gevraagd wordt om naast de algemeen directeur en de 
financieel directeur ook de andere leden van het managementteam toe te 
voegen aan het auditcomité;  

− Overwegende dat aan de gemeenteraad gevraagd wordt om de een viertal 
gemeenteraadsleden te verkiezen, waaronder ook één lid uit de oppositie; 

− Gelet op artikel 34 van het DLB dat stelt dat voor de aanwijzing van de 
leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers 
van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere 
rechtspersonen en feitelijke verenigingen geheim dient te worden gestemd; 

− Gelet op artikel 35 van het DLB betreffende de werking van de gemeenteraad 
dat stelt dat voor elke benoeming in ambten, elke contractuele 
aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten een 
afzonderlijke stemming wordt gehouden (enkel voor de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn die door leden van de raad voor maatschappelijk 
welzijn worden vertegenwoordigd in de organen van de welzijnsvereniging 
wordt bepaald in art. 484 dat de aanwijzing gebeurt bij geheime stemming 
en in één enkele stemronde, waarbij elk lid van de raad voor 
maatschappelijk welzijn over één stem beschikt); 

− Overwegende dat voor elke afzonderlijke stemming vooraf 23 stembiljetten 
werden gemaakt en dat éénvormig schrijfgerief ter beschikking van de 
raadsleden wordt gesteld;  

− Overwegende dat ter zitting wordt gevraagd om te stemmen over volgende 
samenstelling conform artikel 3 uit het auditcharter: 

o de burgemeester, 

o de voorzitter van het bijzonder comité sociale dienst en/of de eerste 
schepen, 

o de algemeen directeur, 

o de financieel directeur, 

o de twee andere leden uit het managementteam 

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 



De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  

Met 15 ja-stemmen, 0 neen-stemmen, 0 onthoudingen/blanco of ongeldige 
stemmen wordt het plaatselijk auditcomité samengesteld uit:  

- de burgemeester,  

- de voorzitter van het bijzonder comité sociale dienst en/of de eerste 
schepen  

- de algemeen directeur 

- de financieel directeur,  

- de twee andere leden uit het managementteam 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om de heer Gino D’Haene, 
gemeenteraadslid zonder specifiek mandaat uit de coalitie, aan het 
auditcomité toe te voegen;   

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  

- Gino D’Haene bekomt 15 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om de heer Dirk Goemaere, 
gemeenteraadslid zonder specifiek mandaat uit de coalitie, aan het 
auditcomité toe te voegen;   

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  

- Dirk Goemaere bekomt 15 stemmenµ 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om de heer Martin Acke, 
gemeenteraadslid zonder specifiek mandaat uit de oppositie, aan het 
auditcomité toe te voegen;   

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  



De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  

- Martin Acke bekomt 15 stemmenµ 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om de heer Rik Laureys, 
gemeenteraadslid zonder specifiek mandaat uit de oppositie, aan het 
auditcomité toe te voegen;   

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 15 raadsleden aanwezig. Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 
geeft volgende uitslag: 

Er worden 15 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  

- Rik Laureys bekomt 15 stemmenµ 

Er zijn 0 onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1: - Conform artikel 3 van het auditcharter van de vereniging Audio 
bestaat het plaatselijk auditcomité uit:  

− de burgemeester,  

− de voorzitter van het bijzonder comité sociale dienst en/of de eerste 
schepen  

− de algemeen directeur 

− de financieel directeur,  

− de twee andere leden uit het managementteam 

Artikel 2: - de heer Gino D’Haene, gemeenteraadslid zonder specifiek mandaat 
uit de coalitie, wordt aan dit auditcomité toegevoegd.  

Artikel 3: - de heer Dirk Goemaere, gemeenteraadslid zonder specifiek mandaat 
uit de coalitie, wordt aan dit auditcomité toegevoegd. 

Artikel 4: - de heer Martin Acke, gemeenteraadslid zonder specifiek mandaat 
uit de oppositie, wordt aan dit auditcomité toegevoegd. 

Artikel 5: - de heer Rik Laureys gemeenteraadslid zonder specifiek mandaat 
uit de oppositie, wordt aan dit auditcomité toegevoegd. 

51. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN IGS WESTLEDE OP DINSDAG 19 MAART 
2019 – GOEDKEURING DAGORDE EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER 

DE RAAD: 

− Gelet de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur; 

− Gelet op het feit dat gemeente Zelzate aangesloten is bij IGS Westlede; 

− Gelet op de statuten van IGS Westlede;  



− Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van 
IGS Westlede op 19 maart 2019, waarin volgende agenda wordt meegedeeld: 

1. Samenstelling Raad van Bestuur 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 25 februari 2019 houdende de aanduiding 
van de heer Matthias Cassier als vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate 
in de (buitengewone) algemene vergaderingen van IGS Westlede; en de 
aanduiding van de heer Gino D’Haene als plaatsvervanger. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op 
de agenda van de buitengewone algemene vergadering van IGS Westlede op 19 maart 
2019 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de 
agendapunten:  

1. Samenstelling Raad van Bestuur  
Artikel 2: - De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend 
vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met 
betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van IGS Westlede 
vastgesteld op 19 maart 2019, te onderschrijven en haar/zijn stemgedrag af te 
stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde 
standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene 
vergadering. 

52. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN TMVS dv D.D. WOENSDAG 20 MAART 2019 
– GOEDKEURING DAGORDE EN VASTSTELLEN MANDAAT  VERTEGENWOORDIGER 

DE RAAD: 

− Gelet de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur; 

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

− Gelet op de statuten van TMVS dv; 

− Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van 
TMVS dv op 20 maart 2019, waarin volgende agenda wordt meegedeeld: 

1. Toetredingen en uittredingen 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse 

toetredingen en uittredingen 

3. Benoeming raad van bestuur 
4. Mededelingen 
5. Varia 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 25 februari 2019 houdende de aanduiding 
van de heer Dirk Goemaere als vertegenwoordigers van de gemeente Zelzate in 
de (buitengewone) algemene vergaderingen van TMVS dv en de aanduiding van 
de heer Lucien Van De Velde als plaatsvervanger. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op 
de agenda van de buitengewone algemene vergadering TMVS dv van 20 maart 2019 
en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de 
agendapunten:  

1. Toetredingen en uittredingen 

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse 
toetredingen en uittredingen 



3. Benoeming raad van bestuur 

4. Mededelingen 

Varia 

Artikel 2: - De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger(s) of 
plaatsvervangend vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en 
bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van TMVS 
dv vastgesteld op 20 maart 2019, te onderschrijven en haar/zijn (hun) 
stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de (gemeente)raad van 
heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde 
algemene vergadering. 

53. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN IDM OP WOENSDAG 20 MAART 2019 – 
GOEDKEURING DAGORDE EN VASTSTELLEN MANDAAT  VERTEGENWOORDIGER 

DE RAAD: 

− Gelet de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur; 

− Gelet op het feit dat gemeente Zelzate aangesloten is bij IDM; 

− Gelet op de gewijzigde statuten van IDM;  

− Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van 
IDM op 20 maart 2019, waarin volgende agenda wordt meegedeeld: 

1. Aanstelling en benoeming van de bestuurders ingevolge artikel 18 van 
de gecoördineerde statuten IDM 

2. Aanstelling en benoeming van de leden van het ALGEMEEN COMITÉ 
ingevolgde artikel 26 van de gecoördineerde statuten van IDM 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 25 februari 2019 houdende de 
aanduiding van dhr. Karl Segers als vertegenwoordiger van de gemeente 
Zelzate in de (buitengewone) algemene vergaderingen van IDM met als 
plaatsvervanger dhr. Matthias Cassier. 

BESLUIT: 

In openbare zitting  

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op 
de agenda van de buitengewone algemene vergadering van IDM op 20 maart 2019 en 
de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:  

1. Aanstelling en benoeming van de bestuurders ingevolge artikel 18 van 
de gecoördineerde statuten IDM 

2. Aanstelling en benoeming van de leden van het ALGEMEEN COMITÉ 
ingevolgde artikel 26 van de gecoördineerde statuten van IDM 

Artikel 2: - De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend 
vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met 
betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van IDM vastgesteld op 
20 maart 2019, te onderschrijven en haar/zijn stemgedrag af te stemmen op het 
in de beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met 
betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering. 

54. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN TMVW D.D. VRIJDAG 22 MAART 2019 – 
GOEDKEURING DAGORDE EN VASTSTELLEN MANDAAT  VERTEGENWOORDIGER 

DE RAAD: 

− Gelet de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur; 

− Gelet op het feit dat gemeente Zelzate aangesloten is bij TMVW ov; 

− Gelet op de statuten van TMVW ov;  

− Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van 
TMVW ov op 22 maart 2019, waarin volgende agenda wordt meegedeeld: 



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

toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke uittredingen 

4. Benoemingen raad van bestuur 
5. Benoemingen regionale adviescomités Domeindiensten 
6. Benoemingen adviescomité Secundaire Diensten 
7. Mededelingen 
8. Varia 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 25 februari 2019 houdende de 
aanduiding van de heer Luc Van Waesberghe en de heer Lucien Van De Velde, 
als vertegenwoordigers van de gemeente Zelzate in de (buitengewone) 
algemene vergaderingen van TMVW ov en waarbij de heer Gino D’Haene wordt 
aangeduid als plaatsvervanger. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op 
de agenda van de buitengewone algemene vergadering TMVW ov van 22 maart 2019 
en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de 
agendapunten:  

1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke 
uittredingen 

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

3. Benoemingen raad van bestuur 
4. Benoemingen regionale adviescomités Domeindiensten 
5. Benoemingen adviescomité Secundaire Diensten 
6. Mededelingen 

Varia 

Artikel 2: - De raad draagt de aangeduide 
vertegenwoordiger(s)/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om namens het 
bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene 
vergadering van TMVW ov vastgesteld op 22 maart 2019, te onderschrijven en 
haar/zijn (hun) stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de 
(gemeente)raad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de 
agendapunten van voormelde algemene vergadering. 

55. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN FLUVIUS ANTWERPEN OP WOENSDAG 27 
MAART 2019 – GOEDKEURING DAGORDE EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER 

DE RAAD: 

− Gelet de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur; 

− Gelet op het feit dat gemeente Zelzate voor één of meerdere activiteiten is 
aangeslopen bij de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen;  

− Gelet op het aangetekend schrijven van 3 januari 2019 waarin de gemeente 
wordt opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering 
in buitengewone zitting van Fluvius Antwerpen die op 27 maart 2019 
plaatsheeft in het LINDNER HOTEL, Lange Kievitstraat 125 te 2018 Antwerpen 
en waar de voordrachten van de gemeenteraden voor de benoemingen van de 
leden van de Raad van Bestuur en van de Regionale Bestuurscomité worden 
voorgelegd; 

− Gelet op de agenda van deze vergadering: 



o Statutaire ontslagnemingen en benoemingen 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 25 februari 2019 houdende de 
aanduiding van Lucien Van De Velde als vertegenwoordiger van de gemeente 
Zelzate in de (buitengewone) algemene vergaderingen van Fluvius Antwerpen 
met Kevin Uytterhaegher als plaatsvervanger. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op 
de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Antwerpen op 27 
maart 2019 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van 
de agendapunten:  

1. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen 
Artikel 2: - De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend 
vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met 
betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Antwerpen 
vastgesteld op 27 maart 2019, te onderschrijven en haar/zijn stemgedrag af te 
stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde 
standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene 
vergadering.  

56. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN VENECO D.D. DONDERDAG 28 MAART 2019 
– GOEDKEURING DAGORDE EN VASTSTELLEN MANDAAT  VERTEGENWOORDIGER 

DE RAAD: 

− Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

− Gelet op het feit dat de gemeente Zelzate vennoot is van de 
Intergemeentelijke Vereniging Veneco; 

− Gelet op de uitnodiging van de Buitengewone Algemene Vergadering van 
Veneco van 23 januari 2019, met aanduiding van volgende agenda voor de 
Buitengewone Algemene Vergadering van 28 maart 2019: 

1. Toelichting werking Veneco 

2. Akteneming verslag jaarvergadering 12-06-2018 

3. Akteneming verslag Buitengewone Algemene Vergadering 06-12-2018 

4. Benoeming bestuurders  

a. Bestuurders lid van de gemeenteraad 

b. Bestuurders buiten de raad 

5. Benoeming bestuurders met raadgevende stem 

6. Benoeming deskundigen  

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 25 februari 2019 houdende de 
aanduiding van dhr. Luc Van Waesberghe als vertegenwoordiger van de 
gemeente Zelzate in de (buitengewone) algemene vergaderingen van Veneco 
met als plaatsvervanger dhr. Dirk Goemaere. 

BESLUIT: 

In openbare zitting  

Met algemene stemmen:  

Artikel 1: - De agenda en elk van de afzonderlijke punten van de agenda van 
de Buitengewone Algemene Vergadering van de Integemeentelijke Vereniging 
Veneco die plaatsvindt op 28 maart 2019 worden goedgekeurd: 

1. Toelichting werking Veneco 



2. Akteneming verslag jaarvergadering 12-06-2018 

3. Akteneming verslag Buitengewone Algemene Vergadering 06-12-2018 

4. Benoeming bestuurders  

a. Bestuurders lid van de gemeenteraad 

b. Bestuurders buiten de raad 

5. Benoeming bestuurders met raadgevende stem 

6. Benoeming deskundigen  

Artikel 2: - Aan de vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate houder van 118 
aandelen, die zal deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de 
Intergemeentelijke Vereniging Veneco die plaatsvindt op 28 maart 2019 om 
18.00 u in ‘Zaal Souplex – Bisschopstraat 6 – 9800 Deinze, wordt het mandaat 
gegeven om, met recht van indeplaatsstelling door 118: 

• Er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle 
voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, 
stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het 
algemeen, het nodige te doen om de agendapunten van de Algemene 
Vergadering uit te voeren. 

• Deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde 
dagorde, in geval de op 28 maart 2019 geplande buitengewone algemene 
vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen en daarbij aan 
alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met 
betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, 
aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te 
doen om de agendapunten van de Algemene Vergadering te realiseren.” 

 

De heer Dirk Goemaere, voorzitter, sluit hierop de vergadering om 02:57 uur.  

 

Dagtekening als boven 

 

 

 

 

Guy Verbuyst  Dirk Goemaere  

Algemeen Directeur  Voorzitter Gemeenteraad  
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