
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN                    GEMEENTE Z E L Z A T E 
-------------------------                    ----------------------- 
DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE D.D. 29 APRIL 2019 
------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig:  Dirk Goemaere, voorzitter;  

Brent Meuleman, burgemeester,  
Geert Asman, Isabel Dellaert, Luc Van Waesberghe en Steven De 
Vuyst, schepenen; 
Martin Acke, Frank Bruggeman, Filip Bruggheman, Matthias Cassier, 
Jan De Beule, Debbie De Vleesschauwer, Gino D'Haene, 
Guy D'Haeseleer, Vincent Dierickx, Rik Laureys, Marleen Maenhout, 
Karl Segers, Kristof Stevelinck, Kevin Uytterhaegher, Karel Van 
Bever, Lucien Van de Velde en Kurt Van Weynsberghe, raadsleden. 
Guy Verbuyst, algemeen directeur. 

Verontschuldigd: Frank Bruggeman, raadslid.  
------------------------------------------------------------------------- 

PUNT I     OPENBARE ZITTING 

De heer Dirk Goemaere, voorzitter van de gemeenteraad, opent de vergadering 
om 19:00 uur.  

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

Vragen het woord tijdens het half uurtje van de burger:  

− Patrick Van De Veire, wonende Assenedesteenweg 36 te 9060 Zelzate wenst  
een zone 30 in de Assenedesteenweg. 

− Maureen Tollenaere, Albert Mechelincklaan 2 te 9060 Zelzate maakt zich 
zorgen over de leefbaarheid van Klein Rusland en vraagt een extra 
inspanning met betrekking tot groenonderhoud.  

− Paul Tollenaere, komt tussen over het tekort aan parkeerplaatsen op de 
Grote Markt en het feit dat mensen parkeren daar waar het niet mag. 
Bovendien vindt hij dat parkeerplaatsen niet duidelijk genoeg afgelijnd 
zijn. 

− Annie De Kezel, wonende Kerkstraat te 9060 Zelzate over de borden die 
instortingsgevaar aan het kerkhof aanduiden. 

− Alois Van Der Velde, wonende Grote Markt te 9060 Zelzate stelt dat er met 
moeite één meter voetpad vrijgelaten wordt op Grote Markt en vraagt of 
hieraan iets kan gedaan worden. 

− Linda Vereecke merkt op dat alle bomen aan het terrein van de Scouts 
gerooid werden en vraagt of het bestuur al denkt aan herplanting.  

− Rudi De Meester stelt dat er zich problemen kunnen voordoen bij 
interventies van de brandweer in smalle straten en vraagt of daarover 
overlegd kan worden met de brandweer.  

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

1. GOEDKEUREN VAN DE NOTULEN VAN DE OPENBARE GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 
MAART 2018 

Raadslid Martin Acke had volgende opmerkingen:  

- half uurtje van de burger: onderwerp dient duidelijker te worden vermeld 

- aangepaste notulen (25 februari) waren niet beschikbaar (op de onedrive) 

- huishoudelijk reglement is niet in notulen opgenomen  

- notuleren van de chicanes in de Denderdreve was niet conform de bespreking 

Met 16 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert Isabel, Van 
Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Cassier Matthias, De Vleesschauwer Debbie, 
D'haene Gino, D'haeseleer Guy, Goemaere Dirk, Laureys Rik, Segers Karl, 
Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel, Van De Velde Lucien en Van Weynsberghe 



Kurt) tegen 6 neen-stemmen (Acke Martin, Bruggheman Filip, De Beule Jan, 
Dierickx Vincent, Maenhout Marleen en Stevelinck Kristof) worden de notulen 
van de openbare gemeenteraadszitting goedgekeurd.  

2. ALGEMENE VERGADERING VAN FLUVIUS OV D.D. DONDERDAG 23 MEI 2019 – 
GOEDKEURING DAGORDE EN VASTSTELLEN MANDAAT  VERTEGENWOORDIGER 

DE RAAD: 

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

− Gelet op het feit dat gemeente Zelzate aangesloten is bij Fluvius 
Opdrachthoudende Vereniging; 

− Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 4 april 
2019 werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens 
jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging die op 23 mei 2019 
plaatsheeft te Affligem met als agenda: 

1. Kennisneming van het verslag van de Raad van Bestuur en van de 
Commissaris. 

2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2018. 
3. Kennisneming van het jaarverslag over het boekjaar 2018. 
4. Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de 

Commissaris. 

5. Statutaire benoemingen. 
6. Statutaire mededelingen. 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 25 februari 2019 houdende de 
aanduiding van dhr. Matthias Cassier als vertegenwoordiger van de gemeente 
Zelzate in de (buitengewone) algemene vergaderingen van Fluvius ov met als 
plaatsvervanger dhr. Karel Van Bever;  

− Overwegende dat aan de gemeenteraad gevraagd wordt om goedkeuring te 
hechten aan de agenda van de algemene jaarvergadering en het mandaat van 
de vertegenwoordiger vast te stellen. 

BESLUIT: 

in openbare zitting 

met algemene stemmen: 

Artikel 1: - Goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering 
tevens jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging d.d. 23 mei 
2019 met als agendapunten:  

1. Kennisneming van het verslag van de Raad van Bestuur en van de 
Commissaris. 

2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2018. 
3. Kennisneming van het jaarverslag over het boekjaar 2018. 
4. Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de 

Commissaris. 

5. Statutaire benoemingen. 
6. Statutaire mededelingen. 

Artikel 2: - De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de 
algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende 
Vereniging op 23 mei 2019, op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de 
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen. 

3. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN TMVS dv D.D. DINSDAG 11 JUNI 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 algemene jaarvergadering der 
aandeelhouders van TMVS dv op 11 juni 2019, waarin volgende agenda wordt 
meegedeeld: 

1. Toetredingen 
2. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018 
3.  

a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018 
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 

2018 

4. Verslag van de commissaris (lid IBR) 
5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders 
6. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers 
7. Statutaire benoemingen – raad van bestuur 
8. Aanstelling commissaris (lid IBR) 
9. Varia en mededelingen 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 25 februari 2019 houdende de 
aanduiding van dhr. Dirk Goemaere als vertegenwoordiger van de gemeente 
Zelzate in de (buitengewone) algemene vergaderingen van TMVS dv met als 
plaatsvervanger dhr. Lucien Van De Velde;  

− Overwegende dat aan de gemeenteraad gevraagd wordt om goedkeuring te 
hechten aan de agenda van de algemene jaarvergadering der aandeelhouders 
en het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen. 

BESLUIT: 

in openbare zitting 

met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De (gemeente)raad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten 
op de agenda van de algemene jaarvergadering TMVS dv van 11 juni 2019 en de 
daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:  

1. Toetredingen 
2. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018 
3.  

a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018 

b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 
2018 

4. Verslag van de commissaris (lid IBR) 
5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders 
6. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers 
7. Statutaire benoemingen – raad van bestuur 
8. Aanstelling commissaris (lid IBR) 
9. Varia en mededelingen 

Artikel 2: - De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend 
vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met 
betrekking tot de algemene jaarvergadering van TMVS dv vastgesteld op 11 juni 
2019, te onderschrijven en 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. 



4. ALGEMENE VERGADERING VAN IGS WESTLEDE D.D. WOENSDAG 5 JUNI 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 oproepingsbrief voor de algemene vergadering van IGS Westlede, 
waarin volgende agenda wordt meegedeeld: 

1. Goedkeuring verslagen algemene vergadering 4/12/2018 en buitengewone 
algemene vergadering 19/03/2019 

2. Goedkeuring balans en resultatenrekening 2018 
3. Evaluatierapport 
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor 
5. Aanstelling commissaris-revisor voor de periode 2019-2021 
6. Remuneratieverslag  
7. Vaststelling zitpenning bestuurder  

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 25 februari 2019 houdende de 
aanduiding van Matthias Cassier als vertegenwoordiger van de gemeente 
Zelzate in de (buitengewone) algemene vergaderingen van IGS Westlede met 
als plaatsvervanger Gino D’Haene;  

− Overwegende dat aan de gemeenteraad gevraagd wordt om goedkeuring te 
hechten aan de agenda van de algemene jaarvergadering der aandeelhouders 
en het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen. 

BESLUIT: 

in openbare zitting 

met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op 
de agenda van de algemene vergadering van IGS Westlede van 5 juni 2019 en de 
daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:  

1. Goedkeuring verslagen Algemene Vergadering 4/12/2018 en Buitengewone 
Algemene Vergadering 19/03/2019 

2. Goedkeuring balans en resultatenrekening 2018 
3. Evaluatierapport 
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor 
5. Aanstelling commissaris-revisor voor de periode 2019-2021 
6. Remuneratieverslag  
7. Vaststelling zitpenning bestuurder  

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 algemene vergadering van IGS Westlede 
vastgesteld op 5 juni 2019, te onderschrijven en zijn/haar 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. 

5. GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN CVBA ZEFIER D.D. DONDERDAG 13 JUNI 2019 – 
GOEDKEURING DAGORDE  

DE RAAD: 

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



− Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en in 
het bijzonder op artikel 56; 

− Gelet op de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse 
bepalingen, artikel 180; 

− Gelet op het feit dat de gemeente Zelzate vennoot is van de cvba Zefier; 

− Gelet op de statuten van de cvba Zefier inzonderheid de artikelen 27 en 
28; 

− Gelet op de uitnodiging bij brief van 18 maart 2019 tot de gewone algemene 
vergadering van de cvba Zefier op 13 juni 2019 waarin melding wordt 
gemaakt van volgende agenda:  

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017-2018; 
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2017-2018; 
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2017-2018 (balans, 

resultatenrekening, winstverdeling en toelichting); 

4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor; 
5. Statutaire benoemingen. 

− Overwegende dat Agentschap voor Binnenlands Bestuur stelt dat op grond van 
artikel 4, lid 2, 4° van het decreet over het lokaal bestuur de 
gemeenteraad zonder delegatiemogelijkheid exclusief bevoegd is voor de 
beslissingen inzake vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en 
ondernemingen; dat met die formulering het niet anders dan om een volmacht 
intuitu personae kan gaan;  

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 25 februari 2019 houdende de 
aanduiding van dhr. Steven De Vuyst als vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering van cvba Zefier, met als plaatsvervanger dhr. Brent Meuleman; 

− Overwegende dat alleen voor dienstverlenende en opdrachthoudende 
verenigingen is bepaald dat de gemeenteraad een standpunt inneemt en het 
mandaat van de vertegenwoordiger voor elke vergadering vaststelt;  

− Overwegende dat, aangezien Zefier een cvba is en bijgevolg niet 
onderworpen is aan het decreet lokaal bestuur, een beslissing met 
betrekking tot de agenda en de mandatering niet noodzakelijk is;  

− Overwegende dat de standpuntbepaling over de agendapunten van de algemene 
vergadering van Zefier cvba ook door het college van burgemeester en 
schepenen zou kunnen gebeuren;  

− Overwegende dat het bestuur hierin een keuze dient te maken;  

− Overwegende dat vandaag aan de gemeenteraad gevraagd wordt om goedkeuring 
te hechten aan de agenda van de statutaire algemene vergadering en het 
mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen; 

 

BESLUIT: 

in openbare zitting 

met algemene stemmen: 

Artikel 1: - de gemeenteraad beslist om zich, na onderzoek van de ter 
beschikking gestelde documenten, goedkeuring te hechten aan de agenda en alle 
afzonderlijke punten van de agenda van de gewone algemene vergadering van de 
cvba Zefier van 13 juni 2019, zijnde: 

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017-2018; 
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2017-2018; 
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2017-2018 (balans, 

resultatenrekening, winstverdeling en toelichting); 



4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor; 
5. Statutaire benoemingen. 

Artikel 2: - de vertegenwoordiger of plaatsvervangend vertegenwoordiger van 
de gemeente die zal deelnemen aan de algemene jaarvergadering van Zefier cvba 
op 16 juni 2019 op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de 
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen.   

Artikel 3: - de gemeenteraad beslist dat de standpuntbepaling over de 
agendapunten van de algemene vergadering van cvba Zefier in de toekomst door 
het college van burgemeester en schepenen zal gebeuren. 

6. STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING VAN CEVI VZW D.D. 17 MEI 2019 – 
GOEDKEURING DAGORDE EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER 

DE RAAD: 

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

− Gelet op het feit dat gemeente Zelzate aangesloten is bij het centrum voor 
informatica (cevi vzw); 

− Overwegende dat op 17 mei 2019 een statutaire algemene vergadering van 
Cevi vzw zal plaatshebben; dat het bestuur vertegenwoordigd dient te 
worden door de stemgerechtigde die door de gemeenteraad werd aangeduid;  

− Gelet op volgende agenda: 

1. Goedkeuring verslag vorige Statutaire Algemene Vergadering van 25 mei 
2018 

2. Activiteitenverslag Cevi vzw, werkingsjaar 2018 
3. Toelichting jaarrekening 2018 

a. Goedkeuring van de balans en de resultatenrekening per 31 december 
2018 

b. Verslag van het College van Toezicht aan de leden van de Algemene 
Vergadering van Cevi vzw  

4. Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en het College van Toezicht 
5. Goedkeuring van de begroting 2019 
6. Benoeming van bestuurders en verificateurs  
7. Varia  

− Overwegende dat Agentschap voor Binnenlands Bestuur stelt dat op grond van 
artikel 4, lid 2, 4° van het decreet over het lokaal bestuur de 
gemeenteraad zonder delegatiemogelijkheid exclusief bevoegd is voor de 
beslissingen inzake vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en 
ondernemingen; dat met die formulering het niet anders dan om een volmacht 
intuitu personae kan gaan;  

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 25 februari 2019 houdende de 
aanduiding van dhr. Dirk Goemaere als vertegenwoordiger van de gemeente 
Zelzate in de (buitengewone) algemene vergaderingen van Cevi vzw met als 
plaatsvervanger dhr. Matthias Cassier;  

− Overwegende dat alleen voor dienstverlenende en opdrachthoudende 
verenigingen is bepaald dat de gemeenteraad een standpunt inneemt en het 
mandaat van de vertegenwoordiger voor elke vergadering vaststelt;  

− Overwegende dat, aangezien Cevi een vzw is en bijgevolg niet onderworpen 
is aan het decreet lokaal bestuur, een beslissing met betrekking tot de 
agenda en de mandatering niet noodzakelijk is;  

− Overwegende dat de standpuntbepaling over de agendapunten van de algemene 
vergadering van Cevi vzw ook door het college van burgemeester en 
schepenen zou kunnen gebeuren;  

− Overwegende dat het bestuur hierin een keuze dient te maken;  



− Overwegende dat vandaag aan de gemeenteraad gevraagd wordt om goedkeuring 
te hechten aan de agenda van de statutaire algemene vergadering en het 
mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen; 

BESLUIT: 

in openbare zitting 

met algemene stemmen: 

Artikel 1: - de gemeenteraad beslist om zich, na onderzoek van de ter 
beschikking gestelde documenten, goedkeuring te hechten aan de agenda en alle 
afzonderlijke punten van de agenda van de statutaire algemene vergadering van 
Cevi vzw van 17 mei 2019, zijnde: 

1. Goedkeuring verslag vorige Statutaire Algemene Vergadering van 25 mei 
2018 

2. Activiteitenverslag Cevi vzw, werkingsjaar 2018 
3. Toelichting jaarrekening 2018 

a. Goedkeuring van de balans en de resultatenrekening per 31 december 
2018 

b. Verslag van het College van Toezicht aan de leden van de Algemene 
Vergadering van Cevi vzw  

4. Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en het College van 
Toezicht 

5. Goedkeuring van de begroting 2019 
6. Benoeming van bestuurders en verificateurs  
7. Varia  

Artikel 2: - de vertegenwoordiger of plaatsvervangend vertegenwoordiger van 
de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van Cevi vzw op 17 
mei 2019 op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 
genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen.   

Artikel 3: - de gemeenteraad beslist dat de standpuntbepaling over de 
agendapunten van de algemene vergadering van Cevi vzw in de toekomst door het 
college van burgemeester en schepenen zal gebeuren. 

7. ALGEMENE VERGADERING VAN FINEG NV D.D. 14 MEI 2019 – GOEDKEURING DAGORDE 
EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER 

DE RAAD: 

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

− Gelet op het feit dat gemeente Zelzate aangesloten is bij Fineg NV; 

− Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 11 april 
2019 werd meegedeeld dat de Raad van Bestuur beslist heeft om op 14 mei 
2019 een algemene vergadering bijeen te roepen; 

− Gelet op volgende agenda:  

1. Verslag van de Raad van Bestuur over de werking van de vennootschap in 
het boekjaar 2018 

2. Bespreking en goedkeuring van de balans en resultatenrekening 2018 en 
bestemming van het resultaat 

3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders 

4. Varia 

− Overwegende dat Agentschap voor Binnenlands Bestuur stelt dat op grond van 
artikel 4, lid 2, 4° van het decreet over het lokaal bestuur de 
gemeenteraad zonder delegatiemogelijkheid exclusief bevoegd is voor de 
beslissingen inzake vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en 



ondernemingen; dat met die formulering het niet anders dan om een volmacht 
intuitu personae kan gaan;  

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 25 februari 2019 houdende de 
aanduiding van dhr. Lucien Van De Velde als vertegenwoordiger van de 
gemeente Zelzate in de (buitengewone) algemene vergaderingen van Fineg NV 
met als plaatsvervanger dhr. Brent Meuleman;  

− Overwegende dat alleen voor dienstverlenende en opdrachthoudende 
verenigingen is bepaald dat de gemeenteraad een standpunt inneemt en het 
mandaat van de vertegenwoordiger voor elke vergadering vaststelt;  

− Overwegende dat, aangezien Fineg een NV is en bijgevolg niet onderworpen 
is aan het decreet lokaal bestuur, een beslissing met betrekking tot de 
agenda en de mandatering niet noodzakelijk is;  

− Overwegende dat de standpuntbepaling over de agendapunten van de algemene 
vergadering van Fineg NV ook door het college van burgemeester en 
schepenen zou kunnen gebeuren;  

− Overwegende dat het bestuur hierin een keuze dient te maken;  

− Overwegende dat vandaag aan de gemeenteraad gevraagd wordt om goedkeuring 
te hechten aan de agenda van de statutaire algemene vergadering en het 
mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen. 

BESLUIT: 

in openbare zitting 

met algemene stemmen: 

Artikel 1: - de gemeenteraad beslist om zich, na onderzoek van de ter 
beschikking gestelde documenten, goedkeuring te hechten aan de agenda en alle 
afzonderlijke punten van de agenda van de algemene vergadering van Fineg NV 
van 14 mei 2019, zijnde: 

1. Verslag van de Raad van Bestuur over de werking van de vennootschap in 
het boekjaar 2018 

2. Bespreking en goedkeuring van de balans en resultatenrekening 2018 en 
bestemming van het resultaat 

3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders 

4. Varia 

Artikel 2: - de vertegenwoordiger of plaatsvervangend vertegenwoordiger van 
de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van Fineg NV op 14 
mei 2019 op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 
genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen.   

Artikel 3: - de gemeenteraad beslist dat de vaststelling van het mandaat en 
de standpuntbepaling over de agendapunten van de algemene vergadering van 
Fineg NV in de toekomst door het college van burgemeester en schepenen zal 
gebeuren. 

8. OVEREENKOMST CONCESSIE VAN DE VASTE STANDPLAATS VOOR BROODJESZAAK OP 
MARKTPLEIN - GOEDKEURING 

DE RAAD: 

− Gelet op de collegebeslissing d.d. 18 april 2019 om de nog lopende 
concessie van de ex-broodjezaak Petra op de Grote Markt over te dragen aan 
de nieuwe eigenaars bvba De Meyer-Roegies, met behoud van de 
concessietermijn die eindigt op 6 november 2019. 

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

BESLUIT: 

in openbare zitting 



met algemene stemmen: 

Enig artikel: - De concessieovereenkomst voor de broodjeszaak op de Grote 
Markt (marktplein) wordt na de faling van de vorige eigenaar/concessiehouder 
overgedragen naar de nieuwe eigenaars bvba De Meyer – Roegies, voor een 
termijn eindigend op 6 november 2019. Bijgaande overeenkomst wordt 
goedgekeurd en treedt in voege met ingang van 30 april 2019. 

OVEREENKOMST 

 

CONCESSIE VAN DE VASTE STANDPLAATS VOOR BROODJESZAAK 

 

Tussen het gemeentebestuur van Zelzate, vertegenwoordigd door de heer Brent 
Meuleman, burgemeester, en de heer Guy Verbuyst, algemeen directeur, 
enerzijds 

en 

bvba De Meyer – Roegies, Plein 103 te 9970 Kaprijke, is overeengekomen wat 
volgt: 

Het gemeentebestuur van Zelzate geeft in concessie de vaste standplaats voor 
de broodjeszaak  op het marktplein te Zelzate, rechtover woning nr. 27, 
metende max. 12 m op 4 m,  voor een termijn eindigend op 06 november 2019.  
In geval van stopzetting, krijgt de uitbater evenwel 10 kalenderdagen de tijd 
om de plaats netjes te ontruimen. 

1. Het college van burgemeester en schepenen kan op elk ogenblik de 
standplaats wijzigen zo de noodzakelijkheid zich voordoet, zonder 
rekenschap te geven aan de concessiehouder. In dit geval zal deze een 
andere passende standplaats worden toegewezen.  

2. De verwijdering van de broodjeszaak als gevolg van werken op het openbaar 
domein of van andere gebeurtenissen kan geboden worden door het college 
van burgemeester en schepenen zonder dat het bestuur hiervoor 
schadeloosstelling dient te betalen. 
Ingeval van zulks een verwijdering, krijgt de uitbater evenwel 10 
kalenderdagen de tijd om de plaats te ontruimen. 

3. De jaarlijkse prijs voor deze concessie bedraagt 2 717,00 euro en wordt 
gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen van maart 2017, 
jaarlijks aan te passen met volgende formule: 

indexcijfer der consumptieprijzen november van het jaar van herziening 

indexcijfer der consumptieprijzen maart 2017 

4. Door de concessiehouder moeten alle voorwaarden worden vervuld op gebied 
van veiligheid, gezondheid, reinheid, sociale wetgeving, belastingen en de 
wettelijke bepalingen voor de ambulante handel. Muziekinstrumenten en/of 
luidsprekers worden aan de buitenkant van de inrichting niet toegelaten. 
Geen reclame wordt toegelaten bij de inrichting. De concessiehouder zal er 
ook zorg voor dragen dat er zich in de onmiddellijke nabijheid van de 
broodjeszaak, zijnde een omtrek van 20 m, geen papier of etensresten op de 
openbare weg en op het marktplein bevinden. De opkuis hiervan dient 
minstens elke avond te geschieden. Een vuilnisrecipiënt dient steeds 
aanwezig te zijn tijdens de openingsuren in de onmiddellijke nabijheid van 
de zaak. Het plaatsen van tafels en stoelen buiten de zaak is enkel 
toegestaan mits uitdrukkelijke toestemming van het college van 
burgemeester en schepenen; de eventuele taksen op de plaatsing ervan 
vallen buiten de concessievergoeding. 

5. De concessiehouder wordt burgerlijk verantwoordelijk geacht voor eventuele 
schade, in welke vorm ook, door hemzelf of door zijn personeel of 
materiaal, aan natuurlijke- of rechtspersonen, of hun goederen toegebracht 
in uitvoering van deze handel. De concessiehouder is derhalve verplicht 
een verzekeringspolis te onderschrijven met waarborg voor een onbeperkt 
bedrag. Hij is gehouden een afschrift van deze polis aan het college van 



burgemeester en schepenen te overhandigen en de kwijtschriften op verzoek 
voor te leggen. Deze polis zal vermelden dat zij slechts kan vernietigd 
worden één maand na een aangetekende schriftelijke verwittiging van het 
bestuur door de verzekeringsmaatschappij. 

6. Het gemeentebestuur neemt geen bewaking van de inrichting op zich en is 
derhalve niet verantwoordelijk voor enige schade, diefstal of verlies. 

7. Onkosten en zegelrecht en registratie van deze overeenkomst vallen ten 
laste van de concessiehouder. 

8. De concessie wordt ten persoonlijke titel vergund. Zij is niet 
overdraagbaar behalve bij stopzetting of verkoop van het bedrijf. 

9. In geval door het college van burgemeester en schepenen wordt vastgesteld 
dat de concessiehouder één of meerder bepalingen van onderhavige 
voorwaarden niet naleeft, wordt hij per aangetekend schrijven aangemaand 
om zich binnen de drie werkdagen na ontvangst van de aanmaning in regel te 
stellen. Wordt binnen de termijn van drie werkdagen geen gevolg gegeven, 
dan is de concessiehouder van rechtswege en zonder ingebrekestelling een 
schadevergoeding verschuldigd van 15 euro per dag. Na verloop van één 
maand, te rekenen vanaf de datum van aanmaning, is het college van 
burgemeester en schepenen gerechtigd, zonder ingebrekestelling en alleen 
door het verstrijken van de termijn, de concessie te verbreken, zonder dat 
de concessiehouder enig recht op schadevergoeding kan doen gelden of 
terugbetaling van reeds gestorte pachtsommen. De schadevergoedingen worden 
van rechtswege en zonder enige ander formaliteit ingehouden op de betaalde 
borgsom. 

10. De prijs van de concessie wordt jaarlijks en vooraf betaald, tenzij 
anders bepaald door het college van burgemeester en schepenen. Gestorte 
bedragen blijven in alle geval verworven door het gemeentebestuur. 

11. De concessiehouder is er persoonlijk voor verantwoordelijk te 
beschikken over de nodige vergunningen in uitvoering van de 
stedenbouwwetgeving. 

 

Aldus opgemaakt te Zelzate in drie exemplaren, om door beide partijen te 
goeder trouw te worden uitgevoerd. 

 

Zelzate,  29  april 2019 

 

De concessiehouder   De algemeen directeur De burgemeester 

Bvba De Meyer - Roegies Guy Verbuyst Brent Meuleman 

9. TOELAGEREGLEMENT BETREFFENDE ASBESTPLATENZAKKEN – GOEDKEURING 
DE RAAD: 

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

− Gelet op het collegebesluit van 7 februari 2019 met de intentie tot 
partnerschap voor het proefproject van de Provincie Oost-Vlaanderen voor 
de samenaankoopformule voor asbest veilige dakbedekking en leidingisolatie 
asbest veilig; 

− Overwegende dat IDM in het kader van het Vlaams actieplan rond 
asbestafbouw de actie ‘asbestophaling op afroep’ start; dat deze actie 
loopt zolang dat de asbestplatenzakken voorradig zijn; 

− Overwegende dat de burger die in Zelzate woont of die in Zelzate een huis 
verbouwt vanaf 1 mei 2019 een asbestplatenzak en een bijhorende 
veiligheidskit (beschermend pak, mondmasker en handschoenen) kan 
aanschaffen bij IDM voor de prijs van 30 euro;  

− Overwegende dat in de asbestplatenzak ongeveer 50 m² aan asbestplaten kan; 



− Overwegende dat per adres één asbestplatenzak wordt voorzien; dat dit zo 
beslist werd zodat iedereen de kans krijgt om gebruik te maken van de 
dienstverlening; dat de beperking ook ingegeven is omdat IDM wil vermijden 
dat (landbouw) bedrijven grote schuren afbreken; 

− Overwegende dat de asbestplatenzakken aan huis opgehaald worden; dat dit 
een uitbreiding is op de bestaande dienstverlening; dat de burgers nog 
altijd de asbestplaten kunnen aanbrengen op het recyclagepark; 

− Gelet op het collegebesluit van 21 maart 2019 waarbij beslist werd dat het 
gemeentebestuur een toelage van 15 euro per asbestplatenzak wenst te 
geven;  

− Overwegende dat er voor Zelzate een 120-tal asbestplatenzakken zijn 
voorzien; dat het totale bedrag van de toelage aldus geraamd wordt op 1800 
euro (120 zakken * 15 euro/zak); 

− Gelet op volgende werkwijze:  

1. de burger vraagt een asbestplatenzak aan bij IDM en betaalt 30 euro 
aan IDM; 

2. de burger vraagt de toelage aan via het “aanvraagformulier toelage 
betreffende asbestplatenzak aangekocht via IDM” in, voegt daarbij een 
betalingsbewijs en bezorgt beide documenten aan het college van 
burgemeester en schepenen;   

− Gelet op volgende voorwaarden: 

1. De burger die in Zelzate woont of die in Zelzate een huis verbouwt kan 
een toelage van 15 euro voor één asbestplatenzak krijgen die hij 
aankoopt via IDM (andere platenzakken komen voor de toelage niet in 
aanmerking). 

2. De burger gebruikt de bijhorende veiligheidskit (beschermend pak, 
mondmasker en handschoenen). 

3. De burger vraagt de asbestplatenzak zelf aan, staat zelf in voor het 
laten ophalen van zak en het aanvragen van de toelage.  

4. Dit reglement blijft bestaan zolang IDM asbestplatenzakken verkoopt. 
Notulering stemgedrag van Martin Acke (N-VA): “Het doel om meer asbestafval 
te recycleren is goed maar ik betwijfel of een toelage van 15 euro de 
inwoners hiervoor een voldoende stimulans zal geven. Deze toelage mag dan 
voor de inwoners een sympathieke geste van het gemeentebestuur lijken maar 
het is geen verstandige beslissing omdat ze de deur openzet voor 
afvaltoerisme, ook al is de toelage beperkt tot 15 euro voor maximaal 1 zak 
per inwoner. Mensen zijn creatief als het over hun portemonnee gaat. Er 
zullen misbruiken volgen. Bovendien is het reglement vaag: gaat het over één 
zak per inwoner of per woning? De intercommunale IDM streeft terecht naar 
gelijke tarieven bij de aangesloten gemeenten. Door deze toelage wordt dit 
principe ondergraven. Door de tarieven in de verschillende 
afvalintercommunales en de aangesloten gemeenten op elkaar af te stemmen 
kunnen we afvaltoerisme maximaal voorkomen”.  

BESLUIT: 

in openbare zitting 

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, Van Weynsberghe Kurt) tegen 2 neen-stemmen (Acke Martin en 
D'haeseleer Guy): 

Artikel 1: - Er wordt onder volgende voorwaarden vanaf 1 mei 2019 een toelage 
ten bedrage van 15 euro verleend voor de aankoop van een asbestplatenzak:  



1. De burger die in Zelzate woont of die in Zelzate een huis verbouwt kan 
een toelage van 15 euro per asbestplatenzak krijgen die hij aankoopt 
via IDM (andere platenzakken komen voor de toelage niet in aanmerking).  

2. De burger vraagt een asbestplatenzak aan bij IDM en betaalt hiervoor 30 
euro aan IDM; 

3. De burger gebruikt de bijhorende veiligheidskit (beschermend pak, 
mondmasker en handschoenen); 

4. De burger laat de asbestplatenzak ophalen; 
5. De burger vraagt de toelage aan via het “aanvraagformulier toelage 

betreffende asbestplatenzak aangekocht via IDM”, voegt daarbij een 
betalingsbewijs en bezorgt beide documenten aan het college van 
burgemeester en schepenen; 

Dit reglement blijft bestaan zolang IDM de asbestplatenzakken verkoopt. 

Artikel 2: - De toelageaanvraag gebeurt aan het college van burgemeester en 
schepenen door middel van het in bijlage gevoegde “aanvraagformulier toelage 
betreffende asbestplatenzak aangekocht via IDM” waarbij een betalingsbewijs 
wordt gevoegd. 

Artikel 3: - Onderhavig reglement wordt naar de hogere overheid gezonden voor 
kennisneming. 

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 

GEMEENTE ZELZATE 

 

 

 

 

 

 

TOELAGE BETREFFENDE ASBESTPLATENZAK  

Gemeentebestuur Zelzate – Grote Markt 1 – 9060 Zelzate 

Waarvoor dient dit formulier? 

Met dit formulier vraagt u een toelage voor de aankoop van asbestplatenzakken. 

Wie vult dit formulier in?  

De aanvrager. 

Aan wie bezorgt u dit formulier? 

In te dienen bij het gemeentebestuur van Zelzate ter attentie van het college van burgemeester 
en schepenen, Grote Markt 1, 9060 Zelzate. 

 

Gegevens van de aanvrager  

Naam aanvrager:  ..............................................................................  

Adres:  .......................................................................................  

Emailadres:  ..................................................................................  

Telefoonnummer/GSM:  ..........................................................................  

Rekeningnummer:  ..............................................................................  

Documenten toe te voegen bij aanvraag 

Origineel betalingsbewijs van aankoop asbestplatenzak IDM 

Ondertekening  

De aanvrager verklaart het gemeentelijk toelagereglement d.d. 29 april 2019 betreffende 
asbestplatenzakken te kennen en de voorwaarden hierin vermeld te aanvaarden. 

Datum aanvraag:  ...................................................................  

Naam en handtekening van de aanvrager:  ............................................  

 



10. BELASTINGREGLEMENT BETREFFENDE DE CONTANTE BELASTING OP DE AFGIFTE VAN 
GETUIGSCHRIFTEN OF ANDERE STUKKEN – AANPASSING BEDRAG VAN DE BELASTING OP 
DE AFGIFTE VAN EEN DAGVISVERGUNNING 

DE RAAD: 

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

- Gelet op de beslissing van de burgemeester en schepen 29 januari 2015 en 
14 februari 2019 tot behoud van de visvijver in eigen beheer; 

- Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 28 december 2016 houdende de 
contante belasting op de afgifte van getuigschriften of andere stukken; 
artikel 2, o)  

- Overwegende dat wordt voorgesteld om het bedrag van de belasting op de 
afgifte van een dagvisvergunning, aangekocht aan het loket of bij een door 
het college van burgemeester en schepenen aangeduide handelszaak is 
vastgesteld op te trekken naar 5 euro en het bedrag van de belasting op de 
afgifte van een dagvisvergunning aangekocht n.a.v. een controlebezoek door 
politie of gemachtigde controleur op te trekken naar 12 euro;  

- Overwegende dat dit resulteert in een aanpassing van het 
belastingreglement betreffende contante belasting op de afgifte van 
getuigschriften of andere stukken;  

- Gelet op het principieel akkoord van het college van burgemeester en 
schepenen dd. 18 april 2019;  

- Overwegende dat de gemeenteraad om goedkeuring wordt gevraagd;  

BESLUIT:  

In openbare zitting 

Met 17 ja-stemmen (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, Van De Velde Lucien, 
Van Weynsberghe Kurt) tegen 5 neen-stemmen (Bruggheman Filip, De Beule Jan, 
Dierickx Vincent, Maenhout Marleen en Stevelinck Kristof): 

Artikel 1: - Er wordt voor de aanslagjaren 2017 t.e.m. 2019 een contante 
belasting geheven op de afgifte van getuigschriften of andere stukken. De 
belasting valt ten laste van natuurlijke of rechtspersonen of instellingen 
aan wie deze stukken door de gemeente op verzoek of ambtshalve worden 
uitgereikt. 

Artikel 2: - Het bedrag van de belasting wordt als volgt bepaald: 

a) op de afgifte, vernieuwing of vervanging (bij verlies/diefstal) van 
elektronische identiteitskaarten (afgekort eID): 

- 5,00 EUR gemeentebelasting verhoogd met de kostprijs aangerekend door 
de FOD Binnenlandse Zaken; 

- op een elektronische identiteitskaart waarvan blijkt dat deze niet 
functioneert ingevolge een technisch defect wordt bij vervanging geen 
gemeentebelasting aangerekend. 

b) op de afgifte van nieuwe PIN/PUK code (bij verlies/diefstal van het 
document PUK code) van elektronische identiteitskaart (afgekort eID) : 

- 5,00 EUR gemeentebelasting; 

c) op de afgifte, vernieuwing, verlenging of vervanging van een elektronische 
vreemdelingenkaart (afgekort eVK): 

- 5,00 EUR gemeentebelasting verhoogd met de kostprijs aangerekend door 
de FOD Binnenlandse Zaken; 

- op een elektronische vreemdelingenkaart waarvan blijkt dat deze niet 
functioneert ingevolge een technisch defect wordt bij vervanging geen 
gemeentebelasting aangerekend. 



d) op de afgifte van reispassen: 

− minderjarigen jonger dan 12 jaar:  
2,75 EUR taks voor legalisatie van de handtekening door de persoon die 
het ouderlijk gezag uitoefent, verhoogd met de aanmaakkosten ons 
medegedeeld en aangerekend door het Ministerie van Buitenlandse Zaken; 

− minderjarigen van 12 tot 18 jaar:  
5,50 EUR voor een reispas geldig gedurende vijf jaar + 2,75 EUR taks 
voor legalisatie van de handtekening door de persoon die het ouderlijk 
gezag uitoefent, verhoogd met de aanmaakkosten ons medegedeeld en 
aangerekend door het Ministerie van Buitenlandse Zaken; 

− meerderjarigen vanaf 18 jaar: 
8,25 EUR voor een reispas geldig gedurende vijf jaar, verhoogd met de 
aanmaakkosten ons medegedeeld en aangerekend door het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken en met eventuele kanselarijrechten. 

e) op de afgifte van huwelijksboekjes: 20,00 EUR per boekje. 

deze belasting dekt tezelfdertijd de afgifte van het huwelijksattest dat 
in het boekje is opgenomen en de levering van het boekje zelf. 

f) op de afgifte van huisnummers: een huisnummer wordt gratis ter beschikking 
gesteld; 

indien een persoon zich niet of niet tijdig aanmeldt ter afhaling van het 
huisnummer wordt voor elke nieuwe oproeping een belasting van 1,50 euro 
aangerekend. 

g) op de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een openbaar 
onderzoek noodzakelijk was: aan werkelijke kostprijs; 

h) op de afgifte van inlichtingen op vlak van stedenbouw en milieu: 

- uittreksel uit het vergunningenregister: 25,00 EUR per stuk 
- uittreksel uit het plannenregister: 25,00 EUR per stuk  
- inlichtingenformulier: 70,00 EUR per stuk 
- inlichtingenformulier + uittreksel uit het vergunningenregister + 
uittreksel uit het plannenregister: 80,00 EUR; 

de belasting is verschuldigd per aanvraag en per kadastraal perceel 
waarover inlichtingen opgevraagd worden. 

i) op de afgifte van of de procedure tot het bekomen, veranderen, overname 
van een (tijdelijke) milieuvergunning: 

• 25,00 euro voor de aankoop badge recyclagepark; 

• 28,00 euro voor een melding klasse 3; 

• 82,00 euro voor een milieuvergunning klasse 2 of wijzigen van de 
milieuvoorwaarden ervan; 

• 400,00 euro voor een milieuvergunning klasse 1 of wijzigen van de 
milieuvoorwaarden ervan; 

• 55,00 euro voor een aktename van mededeling kleine verandering indien 
de beslissing dient genomen te worden door het college van burgemeester 
en schepenen . 

j) op de organisatie van een openbaar onderzoek: frankeerkosten voor de 
aangetekende verzendingen en publicatiekosten worden gedragen door de 
aanvrager 

k) op de bekendmaking van een beslissing in een regionaal dag- of weekblad: 
publicatiekosten worden door de aanvrager gedragen 

l) op de afgifte van een rijbewijs in bankkaartmodel: 

- 5,00 EUR gemeentebelasting verhoogd met de kostprijs aangerekend door de 
FOD Mobiliteit en Vervoer. 



m) op de afgifte van een internationaal rijbewijs:  

-  4,00 EUR gemeentebelasting verhoogd met de kostprijs aangerekend door 
de FOD Mobiliteit en Vervoer. 

n) op de afgifte van een conformiteitsattest: 

- 62,5 EUR per aangevraagd/afgeleverd conformiteitsattest verhoogd met 
12,5 EUR per kamer vanaf de zesde kamer in een kamerwoning en met een 
maximum van 1.250,00 EUR. 

o) op de afgifte van een visvergunning: 

- dagvergunning aangekocht aan het loket of bij een door het college van 
burgemeester en schepenen aangeduide handelszaak: 5 euro; 

- dagvergunning aangekocht n.a.v. een controlebezoek door politie of 
gemachtigde controleur: 12 euro; 

- jaarvergunning voor inwoners: 15 euro; 

- jaarvergunning voor niet-inwoners: 25 euro. 

Artikel 3: - De belasting wordt contant betaald op het ogenblik van de 
afgifte van het belastbaar stuk of door voorafgaandelijke storting op de 
rekening IBAN BE53 0910 0035 1653, BIC GKCCBEBB) van de gemeente Zelzate. 

De aan de belasting onderworpen personen of instellingen die een verzoek tot 
bekomen van een of ander stuk indienen, moeten op het ogenblik van hun 
aanvraag het bedrag van de belasting in bewaring geven indien dit document 
niet onmiddellijk bij de aanvraag afgegeven kan worden. 

Bij gebreke aan contante betaling wordt de belasting een kohierbelasting. 

Artikel 4: - Zijn van de belasting vrijgesteld: 

a) de stukken welke krachtens een wet, een Koninklijk Besluit of een andere 
overheidsverordening kosteloos door het gemeentebestuur dienen afgeleverd; 

b) de machtiging met betrekking tot godsdienstige of politieke demonstraties; 
c) de machtiging met betrekking tot activiteiten, die als dusdanig reeds het 

voorwerp zijn van de heffing van een belasting of retributie ten behoeve 
van de gemeente; 

d) alle getuigschriften en uittreksels wanneer deze worden afgeleverd aan 
eenieder die verklaart dat voormelde stukken dienen te worden voorgelegd 
om een tewerkstelling te bekomen, te kunnen solliciteren of aan examens of 
proeven deel te nemen met het oog op een eventuele aanwerving; 

e) alle identiteitsstukken die aan een kind jonger dan 12 jaar (met of zonder 
foto) afgegeven worden. 

Artikel 5: - De belasting is niet toepasselijk op de afgifte van stukken 
welke krachtens een wet, een Koninklijk Besluit of een overheidsverordening 
reeds aan de betaling van een recht ten behoeve der gemeente onderworpen is.  

De gerechtelijke overheden, de openbare besturen en de daarmede gelijk-
gestelde instellingen van openbaar nut zijn eveneens van deze belasting 
vrijgesteld. 

Artikel 6: - Wanneer het gemeentebestuur ertoe gehouden is de door 
particulieren of privé-instellingen gevraagde administratieve stukken op te 
sturen via de postdiensten, wordt een bijkomend recht geheven, gelijk aan de 
verzendingskosten waartoe deze stukken aanleiding hebben gegeven, ook als de 
afgifte ervan kosteloos is, te betalen door diegenen die erom verzoeken. 

Artikel 7: - Degenen die menen ten onrechte te zijn belast kunnen een 
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Grote 
Markt 1 te 9060 Zelzate.  

Het moet schriftelijk worden gedaan, met redenen omkleed zijn en overhandigd 
of per post verzonden worden binnen een termijn van drie maanden te rekenen 
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het 



aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van 
de contante inning. 

Artikel 8: - Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de wet van 
24 december 1996 zijn de bepalingen van titel VII (Vestiging en invordering 
van de belastingen) hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en 
controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 7 tot 9bis 
(rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en 
moratoriumintresten, rechten en voorrechten van de schatkist, 
strafbepalingen) van het Wetboek van Inkomstenbelastingen en de artikelen 126 
tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft onder andere de 
verjaringen en de vervolgingen) van toepassing voor zover zij met name met de 
belastingen op de inkomsten betreffen. 

Artikel 9: - Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting 
toepasselijk zoals inzake rijksbelastingen op de inkomsten. 

Artikel 10: - Dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid en aan de 
financieel directeur overgemaakt. 

11. AANKOOP VAN VIJF LAPTOPS EN TOEBEHOREN – GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN 
GUNNING 

DE RAAD:  

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

− Gelet op de vraag van de intergemeentelijk ICT- medewerker om laptops en 
pc’s die ouder dan vijf jaar zijn te vervangen door nieuwe toestellen met 
meer geheugen omwille van stijgende onderhoudskosten bij de verouderde 
toestellen en omdat toepassingen/programma’s steeds zwaarder worden; 

− Gelet op de verdere gelijkschakeling binnen de organisatie naar het 
laatste besturingssysteem “Windows 10” en dat hiervoor pc’s met voldoende 
capaciteit nodig zijn; 

− Overwegende dat vorig jaar een 25-tal pc’s op diverse gemeentelijke 
diensten werden vervangen en dat dit jaar vijf laptops aan vervanging toe 
zijn; dat ook de toebehoren (scherm, toetsenbord, muis, …) van deze 
laptops vervangen dienen te worden omwille van compatibiliteit en 
uniformiteit; 

− Overwegende dat de nieuwe laptops en toebehoren voor drie schepenen en 
twee personeelsleden bestemd zijn; 

− Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid 
artikel 42, § 1, 1° a (limiet van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt); 

− Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie 
en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen; 

− Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 90 1°; 

− Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere 
wijzigingen; 

− Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

− Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 

− Overwegende dat de uitgave voor de opdracht “aankoop van laptops en 
toebehoren” geraamd wordt op 5.771,6 euro excl. 21% btw of 6.983,64 euro 
incl. 21% btw; 



− Gelet op de prijsvraag bij de volgende firma’s: 

* Realdolmen, Industriezone Zenneveld A. Vaucampslaan 42 1654 Huizingen 

* Vercuysse NV, Dampoortstraat 8-10 te 9000 Gent 

* IT1, Kerkstraat 106, 9050 Gentbrugge 

− Gelet Realdolmen,op de volgende ontvangen prijsoffertes:  

1. Realdolmen, voormeld: 
totaalbedrag van 5.771,6 euro excl. 21% btw of 6.983,64 euro incl. 21% 
btw 

2. Vercuysse NV, voormeld: 
totaalbedrag van 6.095 euro excl. 21% btw of 7.374,95 euro incl. 21% 
btw 

3. IT1 BVBA, voormeld: 
totaalbedrag van 6.620,3 euro excl. 21% btw of 8.010,56 euro incl. 21% 
btw  

- Overwegende dat Realdolmen, Industriezone Zenneveld A. Vaucampslaan 42 te 
1654 Huizingen de beste prijsvoorwaarden aanbiedt; 

− Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in AR: 2410000; 
dat dit een investeringsbudget is; dat de gemeenteraad bevoegd is inzake 
gunnen; 

- Overwegende dat de laptops voor de twee personeelsleden ten bedrage van 
2.793,46 euro zullen worden toegerekend op BI 011999; 

- Overwegende dat de laptops voor de drie schepenen ten bedrage van 
4.190,18 euro zullen worden toegerekend op BI 010000; 

- Overwegende dat een visum vereist is en dat de financieel directeur op 
7 maart 2019 een visum verleend heeft. 

BESLUIT:  

in openbare zitting 

met algemene stemmen: 

Artikel 1: - Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor de opdracht 
“aankoop laptops en toebehoren”. De raming bedraagt 5.771,6 euro excl. 21% 
btw of 6.983,64 euro incl. 21% btw. 

Artikel 2: - Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onder-
handelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 

Artikel 3: - De opdracht voor het leveren van vijf laptops en toebehoren met 
de volgende specificaties wordt gegund aan Realdolmen, Industriezone 
Zenneveld A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van 5.771,6 euro excl. 21% btw of 6.983,64 euro incl. 21% 
btw: 

- Dell Latitude 5590 – core i5 8350U / 1,7 GHz – Win 10 Pro 64-bit – 16 GB 
RAM – 256 GB SSd –15.6” – Wi-Fi – bluetooth – zwart 

- Dell 1 jaar on-site next business day 

- Dell DDR4 – 16 GB 

- DELL MS116 _ MOUSE optical-wired-USB-black 

- Dell /KB813 toetsenbord – USB – België - zwart 

- DELL 24” P2417H FHD 

- Dell Business Dock WD15 with 130 W AC adpter EU  

Artikel 4: - De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien 
in de offerte en met het krediet ingeschreven in AR 2410000 BI 010000 / BI 
011999. 



Artikel 5: - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de 
intergemeentelijke ICT-medewerker en de financiële dienst. 

12. ICT - TOETREDING TOT OPDRACHTENCENTRALE GEMEENTE HOUTHALEN-HELCHTEREN VOOR 
AANKOOP VAN IT-HARDWARE - GOEDKEURING 

DE RAAD: 

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

- Gelet op artikel 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten 
kan een aanbestedende overheid werken, leveringen en/of diensten verwerven 
van een aankoopcentrale die gecentraliseerde aankoopactiviteiten als 
bedoeld in artikel 2, 7° b) verricht;  

- Overwegende dat op basis van artikel 47 §2 van de wet van 17 juni 2016 
inzake overheidsopdrachten dat de aanbestedende overheid die een beroep 
doet op een aankoopcentrale is vrijgesteld van de verplichting om zelf een 
plaatsingsprocedure te organiseren; 

- Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing 
van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren; 

- Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten; 

- Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie 
en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten en concessies; 

- Gelet op het gemeenteraadsbesluit van Houthalen-Helchteren van 24 november 
2016 en van 23 februari 2017; 

- Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 
Houthalen-Helchteren van 27 maart 2017 en van 3 juli 2017;  

- Overwegende dat gemeente Houthalen-Helchteren, via hogervermelde 
besluiten, optreedt als opdrachtencentrale voor de aankoop van IT-hardware 
en andere organisaties de mogelijkheid biedt om hierop een beroep te doen, 
en dit zoals heden bedoeld wordt in artikel 47 van de huidige wet inzake 
overheidsopdrachten; 

- Gelet op de looptijd van deze overeenkomst ‘IT-hardware – gemeente 
Houthalen-Helchteren voor vier jaar (3 juli 2017 tot 2 juli 2021);  

- Overwegende dat deze overeenkomst volgende producten omvat: thin clients, 
beeldschermen, laptops, tablet-pc’s, pc’s en servers;  

- Overwegende dat het aangewezen is dat gemeente Zelzate gebruik maakt van 
de opdrachtencentrale Houthalen-Helchteren om volgende redenen: 

o de gemeente moet zelf geen gunningsprocedure voeren, wat een 
administratieve vereenvoudiging en financiële besparing betekent; 

o als gemeente alleen is het onmogelijk om dezelfde prijzen te bedingen 
als deze in de opdrachtencentrale; 

o een aantal van de in de opdrachtencentrale voorziene producten 
voldoen aan de behoefte van het bestuur en maken het zinvol om toe te 
treden; heel in het bijzonder gaat het om een serveroplossing voor 
gemeente en OCMW (zie motivatienota als bijlage bij dit besluit), 
maar daarnaast kunnen zich nog opportuniteiten aanbieden; 

- Overwegende dat gemeente Zelzate graag van bovengenoemde mogelijkheid 
gebruik wil maken en dan ook wil toetreden tot het contract van de 
gemeente Houthalen-Helchteren; 

- Overwegende dat de gemeente niet verplicht is tot afname van diensten; 

- Overwegende dat in het kader van de samenwerking tussen gemeente en OCMW 
het aangewezen is om een verdere standaardisatie te bekomen van de 
informatica en dus ook de OCMW-raad zal worden gevraagd om over te gaan 
tot toetreding tot deze overeenkomst. 



BESLUIT: 

in openbare zitting 

met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeenteraad gaat akkoord om toe te treden tot het contract 
IT-hardware via opdrachtencentrale van gemeente Houthalen-Helchteren. De 
maximale looptijd van het contract is 2 juli 2021.  

Artikel 2: - Het college van burgemeester en schepenen krijgt opdracht tot 
verdere uitvoering van dit besluit. 

Artikel 3:-  Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de gemeente 
Houthalen-Helchteren, Pastorijstraat 30 te 3530 Houthalen-Helchteren, de 
financieel directeur en het OCMW van Zelzate. 

Artikel 4: - Van dit besluit zal melding worden gegeven. 

De heer Kristof Stevelinck verlaat de zitting.  

13. TOETREDING TOT ICT-OPDRACHTENCENTRALE STAD BRUGGE – GOEDKEURING 

DE RAAD: 

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

- Gelet op artikel 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten 
kan een aanbestedende overheid werken, leveringen en/of diensten verwerven 
van een aankoopcentrale die gecentraliseerde aankoopactiviteiten als 
bedoeld in artikel 2, 7° b) verricht; 

- Overwegende dat op basis van artikel 47 §2 van de wet van 17 juni 2016 
inzake overheidsopdrachten dat de aanbestedende overheid die een beroep 
doet op een aankoopcentrale is vrijgesteld van de verplichting om zelf een 
plaatsingsprocedure te organiseren; 

- Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing 
van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren; 

- Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten; 

- Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie 
en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten en concessies; 

- Gelet op de gemeenteraadsbesluit van stad Brugge van 13 maart 2019; 

- Gelet op de diverse besluiten van het college van burgemeester en 
schepenen van de stad Brugge houdende toewijzing van de onderstaande 
percelen; 

- Overwegende dat stad Brugge, via hogervermelde besluiten, optreedt als 
opdrachtencentrale voor de aankoop van ICT producten en andere 
organisaties de mogelijkheid biedt om hierop een beroep te doen, en dit 
zoals heden bedoeld wordt in artikel 47 van de huidige wet inzake 
overheidsopdrachten;  

- Gelet op de overeenkomst ‘ICT Opdrachtencentrale – Stad Brugge en andere 
entiteiten voor drie jaar, driemaal met één jaar verlengbaar; 

- Overwegende dat deze overeenkomst volgende percelen omvat: 
1. Leveren van desktop hardware, randapparatuur en supplies; 
2. Leveren van software (desktop en server); 

3. A. Leveren van consultancy op vlak van productondersteuning; 

B. Leveren van consultancy op vlak van softwareontwikkeling; 

4. Leveren en installeren van beamers, (led)schermen en 
multimediamateriaal; 

5. A. Leveren, installeren en ondersteuning van netwerkcomponenten; 

B. Leveren, installeren en ondersteunen van security en netwerk access 



control devices; 

6. Glasvezelbekabeling outdoor; 
7. Leveren en installeren van netwerkbekabeling indoor; 
8. Leveren van glasvezelapparatuur en toebehoren; 
9. Leveren en installeren van server hardware en storage oplossingen; 
10. ICT-vorming gespecialiseerd niveau; 
11. GIS ondersteuning; 
12. Leveren en consultancy van Apple producten; 
13. Leveren en installeren van draadloze netwerken (outdoor of indoor); 
14. Leveren van smartphones; 
15. Leveren en installatie van telecom en internetverbindingen; 
16. Leveren en consultancy van servicebus en midoffice oplossingen;  

- Overwegende dat de looptijd van de overeenkomst is gestart op 19 november 
2018; 

- Overwegende dat het aangewezen is dat gemeente Zelzate gebruik maakt van 
de opdrachtencentrale Stad Brugge om volgende redenen: 

o de gemeente moet zelf geen gunningsprocedure voeren, wat een 
administratieve vereenvoudiging en financiële besparing betekent; 

o als gemeente alleen is het onmogelijk om dezelfde prijzen te bedingen 
als deze in de opdrachtencentrale; 

o een aantal van de in de opdrachtencentrale voorziene producten 
voldoen aan de behoefte van het bestuur (zie motivatienota in bijlage 
bij dit besluit), maar daarnaast kunnen zich nog opportuniteiten 
aanbieden; 

- Overwegende dat gemeente Zelzate graag van bovengenoemde mogelijkheid 
gebruik wil maken en wenst toe te treden tot het contract van de stad 
Brugge;  

- Overwegende dat in het kader van de samenwerking tussen gemeente en OCMW 
het aangewezen is om een verdere standaardisatie te bekomen van de 
informatica en dus ook aan de OCMW-raad zal worden gevraagd om over te 
gaan tot de toetreding tot deze overeenkomst. 

BESLUIT: 

in openbare zitting 

met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeenteraad gaat akkoord met toetreding tot het ICT-contract 
(voor alle percelen) via opdrachtencentrale stad Brugge. De maximale looptijd 
van het contract is zes jaar voor alle percelen (tot 18 november 2024). 

Artikel 2: - Het college van burgemeester en schepenen krijgt opdracht tot 
verdere uitvoering van dit besluit. 

Artikel 3: - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de stad Brugge, 
Burg 12 te 8000 Brugge, de financieel directeur en het OCMW van Zelzate. 

Artikel 4 - Van dit besluit zal worden gegeven. 

Mevrouw Isabel Dellaert verlaat de zitting.  

14. TOETREDING TOT OPDRACHTENCENTRALE VOOR AFNAME VAN DE RAAMOVEREENKOMSTEN 
VOOR “TELECOMMUNICATIEDIENSTEN TEN BEHOEVE VAN DE VLAAMSE OVERHEID, 
LOKALE EN PROVINCIALE BESTUREN“ (BESTEK. NR. 2017/HFB/OPMB/ 
33326) – GOEDKEURING 

DE RAAD: 

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

- Gelet op de wetgeving op de overheidsopdrachten, inzonderheid op de 
artikelen 2,4° en 15 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten; 



- Gelet op de principiële beslissing van de Vlaamse Regering van 21 april 
2017 (zie document VR PV 2017/13 - punt 0029) tot gunning via een 
onderhandelingsprocedure met bekendmaking van de overheidsopdracht waarvan 
het voorwerp bestaat uit "Het aanbieden van een breed gamma van 
telecommunicatiediensten, bestaande uit spraaktelefonie (vast en mobiel) 
en marketingnummers, datacommunicatie (vast, mobiel en inclusief "Machine 
to Machine" of "Internet of Things") en virtuele telefooncentrales (Cloud 
PBX)" verdeeld over de volgende 4 percelen:  

o Perceel 1: Vaste telefonie, marketingnummers & vaste 
datacommunicatie,  

o Perceel 2: Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor 
professioneel gebruik,  

o Perceel 3: Mobiele datacommunicatie voor machines/toepassingen 
("Machine to Machine" en "Internet of Things"), 

o Perceel 4: Virtuele telefooncentrale (Cloud PBX);  

- Gelet de beslissing van de Vlaamse Regering van 22 juni 2018 waarbij 
voornoemde opdracht gegund wordt aan: 

o wat betreft perceel 1 Vaste telefonie, marketingnummers & vaste 
datacommunicatie: Proximus NV, met maatschappelijke zetel te 1030 
Brussel, Koning Albert II-laan 27 

o wat betreft perceel 2 Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie 
voor professioneel gebruik: Proximus NV, met maatschappelijke zetel 
te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 27 

o wat betreft perceel 3 Mobiele datacommunicatie voor 
machines/toepassingen (“Machine to Machine” en “Internet of Things”): 
Orange Belgium NV met maatschappelijke zetel te 1140 Brussel, 
Bourgetlaan 3 

o wat betreft perceel 4 Virtuele telefooncentrale (Cloud PBX): Nextel 
NV, met maatschappelijke zetel te 2160 Wommelgem, Koralenhoeve 15 

- Overwegende dat als gevolg van de gunning van voormelde percelen, door de 
Vlaamse Gemeenschap voor elk perceel met de gekozen dienstverlener een 
raamovereenkomst met één dienstverlener in de zin van de wet van 15 juni 
2006 gesloten werd waarbij de Vlaamse Gemeenschap telkens optreedt als 
opdrachtencentrale in de zin van de artikelen 2, 4) en 15 van de wet van 
15 juni 2006; 

- Overwegende dat de looptijd van voormelde opdracht vijf jaar en tweemaal 
met één jaar verlengbaar bedraagt; 

- Overwegende dat de gemeente van de mogelijkheid tot afname van één of 
meerdere raamovereenkomsten via de opdrachtencentrale gebruik kan maken 
waardoor zij krachtens artikel 15 van de wet van 15 juni 2006 is 
vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te 
organiseren; 

- Overwegende dat de gemeente momenteel telecommunicatiecontracten met 
Proxiumus NV lopende heeft en een overstap daardoor vrij vlot mogelijk is; 

- Overwegende dat het aangewezen is dat de gemeente gebruik maakt van deze 
door de opdrachtencentrale aangeboden raamovereenkomst(en) om volgende 
redenen: 

o de in deze raamovereenkomst(en) voorziene telecommunicatiediensten 
voldoen aan de behoefte van de gemeente (zie motivatienota als 
bijlage bij dit besluit); 

o de gemeente moet zelf geen gunningsprocedure voeren wat een besparing 
aan tijd en geld betekent; 

o de Vlaamse overheid beschikt over knowhow of technische expertise 
inzake telecommunicatiediensten;  



o ook OCMW Zelzate kan van deze mogelijkheid gebruik maken, wat verdere 
integratie faciliteert; 

- Overwegende dat de gemeente niet verplicht is tot afname van diensten; 

- Overwegende dat de gemeente de keuze heeft af te nemen van perceel 1 en/of 
2 en/of perceel 3 en/of 4 van voornoemde opdracht. 

BESLUIT: 

in openbare zitting 

met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeenteraad gaat akkoord met toetreding tot de 
opdrachtencentrale van de Vlaamse Gemeenschap voor afname van 
telecommunicatiediensten aangeboden via de raamovereenkomst gesloten voor de 
volgende percelen: 

- Perceel 1: Vaste telefonie, marketingnummers & vaste datacommunicatie 

- Perceel 2: Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel 
gebruik 

Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen krijgt opdracht tot 
verdere uitvoering van dit besluit. 

Artikel 3:-  Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel 
directeur en het OCMW van Zelzate. 

Artikel 4: - Van dit besluit zal melding worden gegeven. 

De heer Kristof Stevelinck vervoegt de zitting. 

15. AANDUIDEN VAN EEN VERTEGENWOORDIGER EN EEN PLAATSVERVANGEND VOOR DE 
ALGEMENE VERGADERINGEN VAN MEDISCH OOST-VLAANDEREN (MEDOV 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 het lidmaatschap van gemeente Zelzate in Medov vzw; 

− Overwegende dat de vereniging tot doel heeft:  

o het verzamelen en bespreken van de medische problematiek in Oost-
Vlaanderen ; 

o bijdragen tot de verbetering van de medische hulpverlening en in het 
bijzonder bij rampen, onder andere door het organiseren van 
opleidingen; 

o het organiseren van de functie adjunct-directeur medische 
hulpverlening bij rampen ; infrastructurele omkadering van de functie 
begeleiden; 

o mede-organiseren van het medisch luik bij rampoefeningen. 

− Gelet op de statuten van MEDOV VZW, meer bepaald artikels 7 t.e.m. 16; 

− Overwegende dat de Algemene Vergadering bestaat uit vertegenwoordigers van 
de betalende en de niet-betalende werkende leden; dat gemeente Zelzate 
betalend werkend lid is; dat bijgevolg gevraagd wordt een 
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering aan te duiden; 

− Overwegende dat de vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur en 
dat het dagelijks bestuur van de vereniging, voor wat betreft de aspecten 
opgenomen onder artikel 3 van de statuten, toevertrouwd wordt aan een 
Directiecomité;  

− Overwegende dat de Raad van Bestuur wordt samengesteld door de algemene 
vergadering en dat het Directiecomité wordt aangesteld door de Raad van 
Bestuur; 



− Overwegende dat hiervoor eventueel een kandidatuur voor kan worden 
ingediend;  

− 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 
worden gemaakt en dat éénvormig schrijfgerief ter beschikking van de 
raadsleden wordt gesteld;  

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om de heer Karl Segers aan 
te duiden als vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen;  

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

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 21 raadsleden aanwezig. Er worden 21 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 21 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  

- Karl Segers bekomt 15 stemmen 

- Kurt Van Weynsberghe bekomt 2 stemmen 

- Karel Van Bever bekomt 1 stem 

Er zijn 1 blanco stem en 2 ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om Debbie De Vleesschauwer 
aan te duiden als plaatsvervanger in de algemene vergaderingen;  

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

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 21 raadsleden aanwezig. Er worden 21 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 21 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  

- Debbie De Vleesschauwer bekomt 16 stemmen 

- Karel Van Bever bekomt 1 stem  

Er zijn 1 blanco stemmen en 3 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 ALGEMENE VERGADERINGEN van MEDOV VZW.  

Artikel 2: - mevrouw Debbie De Vleesschauwer wordt aangeduid als 
plaatsvervanger.  

16A. WIJZIGINGEN IN OVEREENKOMST BETREFFENDE DE OPRICHTING VAN DE INTERLOKALE 
VERENIGING BURENSPORTDIENST MEETJESLAND (STATUTEN) EN HET HUISHOUDELIJK 
REGLEMENT – GOEDKEURING  

DE RAAD:  

- Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017; 

- Gelet op de overeenkomst betreffende de oprichting van de interlokale 
vereniging burensportdienst Meetjesland (hierna “de statuten”);  

- Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 oktober 2004 houdende goedkeuring 
van de overeenkomst tot oprichting van een interlokale vereniging 
“Meetjeslandse Burensportdienst”; 

- Gelet op het verslag van de algemene vergadering dd. 26 februari 2019; 

- Gelet op de aanpassingen in de statuten meer bepaald een wijziging 
betreffende de fusiegemeenten en een wijziging in artikel 4 betreffende 
beherende gemeente en secretariaat en artikel 6 betreffende financiële 
inbreng en lidgelden; 

- Gelet op de aanpassingen aan het huishoudelijk reglement, meer bepaald een 
wijziging in artikel 5 betreffende de financiën; 

- Overwegende dat, ingevolge de aanpassing aan artikel 4 van de statuten, de 
jaarlijkse financiële inbreng voor de gemeente Zelzate 300 euro bedraagt 
(ten opzichte van 250 euro voorgaande jaren); 

- Overwegende dat de bijdrage van het lidgeld ruimschoots wordt 
gecompenseerd door de organisaties van de Seniorensportdag, de 
Ambtenarensportdag, de Sport4Specials en de verschillende vergaderingen 
tussen de collega’s van de gemeentelijke sportdiensten; 

- Gelet op de principiële goedkeuring van het college van burgemeester en 
schepenen d.d. 21 maart 2019 aan de wijziging in de statuten en het 
huishoudelijk reglement; 

- Overwegende dat de gemeenteraad om goedkeuring wordt gevraagd. 

BESLUIT: 

in openbare zitting 

met algemene stemmen:  

Artikel 1: - De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de gewijzigde overeenkomst 
betreffende de oprichting van de Interlokale Vereniging Burensportdienst 
Meetjesland zoals gevoegd in bijlage. 

Artikel 2: - Ingevolge de goedkeuring van voormelde overeenkomst zal de 
jaarlijkse financiële inbreng van de gemeente Zelzate 300 euro bedragen. Deze 
kost zal worden toegerekend op AR/BI 6494000/074099.  

16B. AFVAARDIGING IN HET BEHEERSCOMITÉ VAN DE INTERLOKALE VERENIGING 
BURENSPORTDIENST MEETJESLAND 

DE RAAD:  

- Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017; 

- Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 april 2019 houdende goedkeuring 
van de overeenkomst tot oprichting van een interlokale vereniging 
“Meetjeslandse Burensportdienst”; 

- Gelet op de overeenkomst betreffende de oprichting van de interlokale 
vereniging burensportdienst Meetjesland (hierna “ILV MBSD”), artikel 7;  



- Overwegende dat het beheerscomité samengesteld is uit één afgevaardgide 
van elke gemeente, dat dit telkens de schepen van sport is;  

- Overwegende dat de gemeente ook een plaatsvervangende afgevaardigde moet 
aanduiden; dat dit een gemeenteraadslid moet zijn; 

− 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 
worden gemaakt en dat éénvormig schrijfgerief ter beschikking van de 
raadsleden wordt gesteld;  

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om de schepen van sport aan 
te duiden als afgevaardigde in het beheerscomité van ILV MBSD;  

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

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 21 raadsleden aanwezig. Er worden 21 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 21 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  

- Luc Van Waesberghe bekomt 20 ja-stemmen 

Er is 1 ongeldige stem. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om Matthias Cassier aan te 
duiden als plaatsvervangend afgevaardigde in het beheerscomité van ILV 
MBSD; 

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

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 21 raadsleden aanwezig. Er worden 21 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 21 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  

- Matthias Cassier bekomt 18 stemmen 

- Karel Van Bever bekomt 1 stem  

Er zijn 1 blanco stem en 1 ongeldige stem. 
  



BESLUIT: 

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

Artikel 1: - de heer Luc Van Waesberghe, schepen van sport, wordt aangeduid 
als afgevaardigde in het beheerscomité van ILV MBSD.  

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

17. GEMEENTELIJK VERBROEDERINGSCOMITÉ - STATUTENWIJZIGING – GOEDKEURING 

DE RAAD: 

− Overwegende dat de gemeente Zelzate sinds 1955 verbroederd is met de 
gemeenten Aubenas (Frankrijk), Sierre (Zwitersland), Schwarzenbek 
(Duitsland) en Cesenatico (Italië); 

− Overwegende dat voor het organiseren en uitwisselen van verschillende 
activiteiten met onze verbroederingsgemeenten een gemeentelijk 
verbroederingscomité opgericht werd; 

− Overwegende dat in het budget jaarlijks een toelage voor het 
verbroederingscomité voorzien wordt; 

− Overwegende dat het gemeentelijke verbroederingscomité functioneert op 
basis van statutaire regels zoals bepaald door de gemeenteraad d.d. 
16 maart 1995 en 23 mei 1995; 

− Overwegende dat het gemeentelijk verbroederingscomité voor de huidige 
periode van 6 jaar van de gemeenteraadslegislatuur nog niet samengesteld 
werd; 

− Overwegende dat voorgesteld wordt de huidige statuten van het 
gemeentelijke verbroederingscomité te wijzigen om de bevoegdheden aan te 
passen en doelstellingen van het comité te vernieuwen, zodat deze beter 
afgestemd zijn op het hedendaagse verbroederingsgebeuren en om de 
politieke afgevaardigden te vervangen door leden zonder specifieke functie 
waardoor meer uniformiteit in de samenstelling van de Zelzaatse 
gemeentelijke feestcommissie bekomen wordt; 

− Overwegende dat de gemeenteraad deze statuten vastlegt en aldus de 
voorgestelde wijzigingen dient goed te keuren; 

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

BESLUIT: 

in openbare zitting 

met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De in bijlage gevoegde gewijzigde statuten van het gemeentelijke 
verbroederingscomité worden goedgekeurd en vervangen de bij gemeenteraad d.d. 
16 maart 1995 goedgekeurde statuten, gewijzigd bij gemeenteraad d.d. 23 mei 
1995. 

Artikel 2: - Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de 
voorzitter van het gemeentelijke verbroederingscomité. 

 



 

 

STATUTEN 

 

GEMEENTELIJK VERBROEDERINGSCOMITÉ 

 

(GR 29/04/2019) 

 

 

Artikel 1 – Toepassingsgebied 

Alle bepalingen vermeld in deze statuten zijn van toepassing op het 
gemeentelijke verbroederingscomité van Zelzate. 

Artikel 2: - Hoedanigheid 

Het gemeentelijke verbroederingscomité is een gemeentelijk comité dat onder 
de rechtstreekse voogdij van de Zelzaatse gemeenteraad valt. 

Artikel 3: Benaming 

De vereniging heeft als naam ‘Gemeentelijk verbroederingscomité Zelzate’. 
Deze naam wordt steeds gebruikt in de communicatie van het comité. Bij 
schriftelijke communicatie wordt ook het logo van het gemeentelijk 
verbroederingscomité gebruikt. 

Artikel 4: Briefwisseling 

Briefwisseling dient te worden verstuurd naar het Gemeentelijk 
verbroederingscomité Zelzate, Grote Markt 1 te 9060 Zelzate. 

Artikel 5: Doel 

Het doel van het gemeentelijke verbroederingscomite is: 

- het levend houden van de relaties met onze verbroederingsgemeenten door het 
organiseren van en het deelnemen aan activiteiten die grensoverschrijdend 
zijn; 

- het organiseren van activiteiten met en het uitwisselen van bezoeken aan 
onze verbroederingsgemeenten; 

- het aanmoedigen en het verstevigen van de vriendschapsbanden tussen de 
Zelzaatse bevolking/verenigingen/scholen en de bevolking/verenigingen/ 
scholen van onze verbroederingsgemeenten. 

Artikel 6: Samenstelling 

Het gemeentelijke verbroederingscomité is als volgt samengesteld: 

- de algemene vergadering 

- de raad van bestuur 

- het dagelijks bestuur 

Algemene vergadering: bestaat uit de raad van bestuur en de leden van het 
dagelijks bestuur. 
Elke inwoner van de gemeente, ouder dan 25 jaar, kan lid van de algemene 
vergadering zijn. Hiervoor wordt een publieke oproep tot de Zelzaatse 
bevolking gericht. Kandidaturen worden schriftelijk en voorafgaandelijk 
gericht aan Gemeentebestuur van Zelzate, Grote Markt 1 te 9060 Zelzate. 
De algemene vergadering komt minstens 1 keer per jaar samen.  
Van deze samenkomst verschijnt een advertentie in de plaatselijke pers 
tenminste 14 dagen vóór de vergadering. 

Raad van bestuur: bestaat uit de leden van het dagelijks bestuur en 6 leden 
zonder specifieke functie (= bestuursleden). 
De 6 bestuursleden worden aangeduid door de algemene vergadering die volgt op 
de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad en voor een periode van 



6 jaar gelijklopend met een gemeenteraadslegislatuur. Hiervoor wordt een 
publieke oproep tot de Zelzaatse bevolking gericht. Kandidaturen worden 
schriftelijk en voorafgaandelijk gericht aan Gemeentebestuur van Zelzate, 
Grote Markt 1 te 9060 Zelzate. 
De leden van het dagelijks bestuur maken automatisch deel uit van de raad van 
bestuur. 

De Raad van Bestuur vergadert minstens trimestrieel. 

Dagelijks bestuur: bestaat uit voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en 
penningmeester. 
De voorzitter is lid van het college van burgemeester en schepenen en wordt 
door het college van burgemeester en schepenen aangeduid. 
De ondervoorzitter, secretaris en penningmeester worden eveneens door het 
college van burgemeester en schepenen aangeduid. De penningmeester dient een 
personeelslid van het gemeentebestuur van Zelzate te zijn. 
Het dagelijks bestuur vergadert minimum tweemaandelijks. 

Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt en binnen de maand verstuurd 
naar elk lid van het betrokken orgaan. 

De voorzitter van het dagelijks bestuur is eveneens voorzitter van de 
algemene vergadering en van de raad van bestuur. 

Artikel 7: Bevoegdheden 

Algemene vergadering: 

- aanhoren van het financieel verslag van het afgelopen werkingsjaar 

- aanhoren van het kasnazicht; aanduiden van 2 commissarissen om de 
kasverrichtingen te controleren op de vergadering na het werkingsjaar 

- aanhoren van het jaarverslag 

Raad van bestuur: 

- organiseren en medewerking verlenen aan verbroederingsactiviteiten 

- contact onderhouden met de Zelzaatse jeugdverbroedering 

- budget 

- voorbereiden van de algemene vergadering 

Dagelijks bestuur: 

- behandelen van de dagelijkse zaken 

- behandelen van de inkomende en uitgaande briefwisseling 

- voorbereiden van de vergaderingen van de raad van bestuur 

Artikel 8: Uitnodigingen raad van bestuur en dagelijks bestuur 

De uitnodigingen van de raad van bestuur en van het dagelijks bestuur worden 
minimaal 10 dagen op voorhand verstuurd en worden ondertekend door de 
voorzitter en secretaris van het dagelijks bestuur. 

Artikel 9: Vergaderingen 

Een lid dat een vergadering niet kan bijwonen, dient zich voorafgaand aan de 
vergadering te verontschuldigen bij een lid van het dagelijks bestuur of via 
een ander lid van het verbroederingscomité. 

Artikel 10: Ontslag 

Elk ontslag moet schriftelijk gebeuren. 
Bij drie opeenvolgende afwezigheden (zonder verontschuldiging) en bij daden 
in strijd met deze statuten heeft de raad van bestuur het recht onmiddellijk 
ontslag te geven. 
Het ontslag van een lid van het dagelijks bestuur wordt in de eerstvolgende 
zitting van het college van burgemeester en schepenen ter kennis gebracht 
teneinde te kunnen overgaan tot aanduiding van een nieuw lid door het college 
van burgemeester en schepenen. 



Wanneer een lid niet meer woonachtig in Zelzate is, vervalt het lidmaatschap 
van rechtswege. 

Artikel 11: Controle 

Het dagelijks bestuur legt verantwoording af aan de raad van bestuur en deze 
laatste aan de algemene vergadering. 

18. AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER – AANPASSING 
WEGENS PARKEREN MET TIJDSBEPERKING ASSENEDESTEENWEG 54 

DE RAAD: 

- Gelet op de artikels 119 en 135§2 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 
1988; 

- Gelet op de artikels 41§2, en 285 - 289 van het Decreet over het Lokaal 
Bestuur d.d. 22 december 2017 en latere wijzigingen; 

- Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd 
bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; 

- Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de 
verkeerstekens; 

- Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de 
openbare weg; 

- Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de 
minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de 
verkeerstekens worden bepaald; 

- Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 
betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing 
en bekostiging van verkeerstekens; 

- Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 

- Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen enkel gemeentewegen 
betreft; 

- Overwegende dat per collegebesluit van 07 maart 2019 principieel akkoord 
werd gegaan met het invoeren van parkeren met tijdsbeperking tot maximum 
15 minuten ter hoogte van de handelszaak: 

o aan de Assenedesteenweg 54 voor één parkeerplaats; 

- 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 6.4. “Blauwe zone” wordt uitgebreid met: 

 

6.4.9. - Assenedesteenweg 54 (één parkeerplaats): parkeren 
beperkt tot maximum 15 minuten (GR 29/04/2019) 

Deze maatregel zal aangeduid worden overeenkomstig art. 65.5 KB 01/12/75 
signalisatie met zonale geldigheid (blauwe zone) aangevuld met het onderbord 
waarop een parkeerschijf staat afgebeeld of ingeval van plaatselijke 
maatregel door middel van de verkeersborden E9 waarop een parkeerschijf is 
vermeld. 



Artikel 3: - Bij de verkeersborden E9 parkeerschijf worden de passende 
onderborden met de tijdsduur “maximum 15 minuten” aangebracht. 

Artikel 4: - Dit gemeenraadsbesluit treedt in werking vanaf 29 juni 2019. 

Artikel 5: - De gemeenteraad beslist dit aanvullend reglement af te kondigen 
conform artikels 285 - 289 van het decreet over het Lokaal Bestuur. 

Artikel 6: - Afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar: 

− de griffie van de rechtbank van Eerste aanleg te Gent; 

− de griffie van de Politierechtbank te Gent; 

− de heer zonechef van de Lokale Politie; 

− de bestendige deputatie van de provincieraad; 

− de gemeentelijke technische dienst. 

Artikel 7: - Dit besluit wordt ter kennis gebracht aan de toezichthoudende 
overheid door de lijst bedoeld in artikel 330 van het Decreet over het Lokaal 
Bestuur. 

Artikel 8: - Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan  
de Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

19. VERKAVELINGSAKTE TRIPHON BEDRIJVENPARK 

DE RAAD: 

− Gelet op het de verkavelingsvergunning 198/1 voor het bouwen van 
industriële en ambachtelijke units, vergund 8 december 2016 door de 
deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen; 

− Gelet op de omgevingsvergunning afgeleverd op 14 juni 2018 door het 
college van burgemeester en schepenen voor het bouwen van 16 
bedrijfsgebouwen (O/2018/16); 

− Gelet op de omgevingsvergunning afgeleverd op 14 juni 2018 door het 
college van burgemeester en schepenen voor het bouwen van 14 
bedrijfsgebouwen (O/2018/15); 

− Gelet op de omgevingsvergunning afgeleverd op 14 juni 2018 door het 
college van burgemeester en schepenen voor het bouwen van een 
bedrijfsgebouw met 26 bedrijfsvolumes (O/2018/17); 

− Gelet op het attest van verkoop onder voorwaarden afgeleverd door het 
college van burgemeester en schepenen op 19 april 2019; 

− Overwegende dat de gemeente 2 percelen in eigendom heeft in het 
projectgebied en deze kadastraal gekend zijn onder de 2de afdeling sectie B 
507/g en 2de afdeling sectie B 499/b met een respectievelijke oppervlakte 
van 36,93m² en 57,14m²; dat deze beide percelen mee werden opgenomen in de 
verkaveling en dat de gemeente bijgevolg dient mee te tekenen op de 
verkavelingsakte; 

− Gelet op de in bijlage gevoegde ontwerp verkavelingsakte voor het Triphon 
bedrijvenpark met dossiernummer KD/22394-2180462 dd. 15 april 2019;  

− Gelet eveneens op het in bijlage gevoegde en aan de verkavelingsakte te 
hechten metingsplan opgemaakt door landmeter-expert de heer Michel 
Daeninck op 15 april 2019, welk het resultaat is van de samen lezing van 
de door de deputatie afgeleverde verkavelingsvergunning en de door de 
college van burgemeester en schepenen afgeleverde omgevingsvergunningen en 
aldus grafisch exact de vergunde toestand samenvattend weergeeft. Dit plan 
dat de uiteindelijke vergunde toestand weergeeft, zal gehecht blijven aan 
de verkavelingsakte en zal als basis dienen voor de te realiseren 
verkoping van units en parkings uit de verkaveling;  



− Overwegende dat in de verkavelingsakte in hoofde van de gemeente Zelzate 
geen enkele verbintenis tot vervreemding of ander engagement wordt 
opgenomen of last wordt opgelegd; 

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

BESLUIT: 

in openbare zitting 

met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeenteraad keurt de in bijlage gevoegde ontwerp 
verkavelingsakte voor het Triphon bedrijvenpark goed alsmede het  
samenvattend aan de verkavelingsakte te hechten algemeen plan landmeter-
expert Michel Daeninck met datum van  april 2019. De voorzitter van de 
gemeenteraad en de algemeen directeur van de gemeente Zelzate worden 
gemachtigd om de verkavelingsakte en haar bijlagen te ondertekenen.  

Artikel 2: - Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan notaris 
Karel d’Aubioul, Onteigeningsstraat 3, 9060 Zelzate. 

VRAGENRONDE  

Raadslid Marleen Maenhout vraagt: 

1. De Vredesboom (monument) te laten nakijken en te verzorgen, want hij staat 
er helemaal verdord bij.  

2. Het onkruid aan de fietsenstalling aan de Assenedesteenweg te bestrijden. 
De gemeente heeft volgens haar het stuk grond gekregen met recht van 
opstel en moet dit onderhouden. 

3. De bloembak, komende van de Katte richting de brug, te verschuiven. Deze 
staat zeer dicht tegen de oversteek en neemt het zicht weg.  

Raadslid Kristof Stevelinck vraagt waarom het AED toestel aan CC De Brug naar 
De Krekel wordt verplaatst. Hij merkt op het toestel aan CC De Brug bijna 
onmisbaar is.  

De raad wordt geschorst. 

De raad wordt heropend.  

Er wordt overgegaan tot de geheime zitting. 

 

Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting 

 

 

 

 

 

De algemeen directeur, De voorzitter, 

Guy Verbuyst Dirk Goemaere 
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