
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN                    GEMEENTE Z E L Z A T E 
-------------------------                    ----------------------- 
DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE D.D. 27 MEI 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, 
Debbie De Vleesschauwer, Gino D'Haene, Guy D'Haeseleer, Vincent 
Dierickx, Rik Laureys, Marleen Maenhout, Karl Segers, Kristof 
Stevelinck, Kevin Uytterhaegher, Karel Van Bever en Lucien Van de 
Velde, raadsleden. 
Guy Verbuyst, algemeen directeur. 

Verontschuldigd: Jan De Beule en Kurt Van Weynsberghe, raadsleden. 
------------------------------------------------------------------------- 

PUNT I     OPENBARE ZITTING 

De heer Dirk Goemaere, voorzitter van de gemeenteraad, opent de vergadering 
om 19:10 uur.  

De raad wordt geschorst omwille van een technisch probleem met de 
geluidsinstallatie. 

De raad wordt heropend. 

De voorzitter vraagt aan de gemeenteraad om het punt betreffende de 
vervanging van de financieel directeur toe te voegen aan de geheime agenda 
van deze zitting. De raad is unaniem akkoord.  

Tijdens de vorige gemeenteraad had raadslid Martin Acke enkele opmerkingen op 
de notulen. De voorzitter legt hem uit dat het college zijn opmerkingen in 
overweging heeft genomen en beslist heeft om in de notulen van de 
gemeenteraad het volgende op te nemen: 

- Bij het halfuurtje van de burger: naam en vraag burger notuleren alsook 
het gevolg dat eraan zal worden gegeven door het bestuur. 

- Bij tussenkomsten en vragen van raadsleden: naam en vraag raadslid 
notuleren alsook het gevolg dat eraan zal worden gegeven door het bestuur. 

Raadslid Martin Acke geeft aan hiermee akkoord te zijn.  

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

De heer Eric Raveel, voorzitter van de culturele raad Zelzate, komt het 
memorandum, geschreven door de culturele raad Zelzate, voorstellen en wenst 
dit aan het bestuur te overhandigen.  

De heer Johan Beirnaert vraagt aan het bestuur om met eenvoudige middelen 
naar oplossingen te zoeken. Hij vraagt om samen te werken en om in plaats van 
met modder naar elkaar te gooien te luisteren naar elkaar. De heer Brent 
Meuleman, burgemeester, antwoordt hierop dat deze elementen de rode draad 
vormen in het bestuursakkoord.  

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

1. GOEDKEUREN VAN DE NOTULEN VAN DE OPENBARE GEMEENTERAADSZITTING VAN 29 
APRIL 2019 

Raadslid Martin Acke (N-VA) vraagt om de naam Elvis Van De Velde te 
veranderen in Aloïs Van der Velpen.  

Er zijn verder geen opmerkingen op de notulen van de openbare zitting van 29 
april 2019 zodat deze als goedgekeurd worden beschouwd.  
  



2. JAARVERGADERING VENECO DD. 20 JUNI 2019 - GOEDKEURING DAGORDE EN 
VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER 

DE RAAD: 

− Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur; 

− Overwegende dat gemeente Zelzate vennoot is van de Intergemeentelijke 
Vereniging Veneco; 

− Gelet op de uitnodiging van de Algemene Vergadering van Veneco van 26 
april 2019, met aanduiding van volgende agenda voor de Algemene 
Vergadering van 20 juni 2019: 

1. Akteneming/goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering dd. 
28-03-2019 

2. Jaarverslag 2018 Raad van Bestuur 
3. Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat 
4. Verslag van de commissaris  
5. Goedkeuring van het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de 

toelichting en verwerking van het resultaat 
6. Goedkeuren van het evaluatierapport 2013 - 2018 en ondernemingsplan 

2019 - 2024 
7. Toetreding fusiegemeenten Aalter, Deinze, Kruisem en Lievegem 
8. Verlenen van kwijting aan de bestuurders 
9. Verlenen van kwijting aan de commissaris 
10. Benoeming bestuurders/benoeming deskundigen 

− Gelet op artikel 33 § 5 van de gecoördineerde statuten van Veneco van 6 
december 2018 dat stelt dat de vertegenwoordiger voor de volledige duur 
van de legislatuur kan worden aangeduid, de concrete inhoud van het 
mandaat van de vertegenwoordiger daarentegen dient herhaald te worden voor 
elke Algemene Vergadering;  

− Gelet op artikel 436 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 
met betrekking tot de onverenigbaarheden; 

− Overwegende dat de afgevaardigde geen lid mag zijn van de Raad van 
Bestuur;  

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 25 februari 2019 betreffende de 
aanduiding van de heer Luc Van Waesberghe als vertegenwoordiger van de 
gemeente Zelzate in de (buitengewone) algemene vergadering van Veneco, met 
als plaatsvervanger de heer Dirk Goemaere.  

BESLUIT: 

in openbare zitting 
met algemene stemmen: 

Artikel 1: - de agenda en elk van de afzonderlijke punten van de agenda van 
de Algemene Vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging Veneco die 
plaatsvindt op 20 juni 2019 worden goedgekeurd:  

1. Akteneming/goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering dd. 28-
03-2019 

2. Jaarverslag 2018 Raad van Bestuur 
3. Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat 
4. Verslag van de commissaris  
5. Goedkeuring van het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de 

toelichting en verwerking van het resultaat 
6. Goedkeuren van het evaluatierapport 2013 - 2018 en ondernemingsplan 2019 - 

2024 
7. Toetreding fusiegemeenten Aalter, Deinze, Kruisem en Lievegem 
8. Verlenen van kwijting aan de bestuurders 
9. Verlenen van kwijting aan de commissaris 
10. Benoeming bestuurders/benoeming deskundigen 

Artikel 2: - aan de vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate houder van 118 
aandelen, die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering van de 



Intergemeentelijke Vereniging Veneco die plaatsvindt op 20 juni 2019 om 18.00 
u in ‘De Lozen Boer - Lozen Boer 3 – 9080 Lochristi, wordt het mandaat 
gegeven om, met recht van indeplaatsstelling door de plaatsvervanger: 

• 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.” 

Artikel 3: - het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de 
uitvoering van de hierbij genomen beslissingen en deze over te maken aan de 
toezichthoudende overheid en er kennis van te geven aan Veneco, ter attentie 
van mevrouw Veronique Verstraeten, Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen.  

3. ALGEMENE VERGADERING IDM OP 21 JUNI 2019 – GOEDKEURING DAGORDE  
DE RAAD: 

− Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur; 

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

− Gelet op het decreet van 18 januari 2013 houdende wijziging van diverse 
bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke 
samenwerking, o.a. wijziging van artikel 44 waardoor de benoeming van de 
vertegenwoordiger op de algemene vergadering niet telkens dient te worden 
herhaald voor elke algemene vergadering; 

− Gelet op het feit dat de gemeente opgeroepen werd met een aangetekend 
schrijven van 26 april 2019 om aanwezig te zijn op de statutaire algemene 
vergadering van de intercommunale vereniging Durme-Moervaart op 21 juni 
2019; 

− Gelet op de agenda van deze vergadering bestaande uit: 

1. Benoeming mandaat commissaris-revisor 
2. Inzamelresultaten 2018 
3. Goedkeuring van het jaarverslag van de Raad van Bestuur betreffende het 

werkingsjaar 2018 

4. Goedkeuring van  
a. De balans betreffende boekjaar 2018, 
b. De resultatenrekening betreffende het boekjaar 2018, 
c. De sociale balans betreffende het boekjaar 2018. 

5. Aanvaarding van het verslag van de revisor 
6. Kwijting te verlenen aan de bestuurders en revisor voor de uitoefening 

van hun mandaat 2018 

7. Goedkeuring Code van goed bestuur 
8. Benoeming bestuurders  

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 februari 2019 waarbij de heer 
Karl Segers aangeduid werd als vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate 
in de (buitengewone) algemene vergadering van de intercommunale vereniging 
Durme-Moervaart, met als plaatsvervanger de heer Matthias Cassier;  



− Overwegende dat aan de gemeenteraad gevraagd wordt goedkeuring te hechten 
aan de dagordepunten. 

BESLUIT: 

in openbare zitting 
met algemene stemmen:  

Artikel 1: - goedkeuring wordt gehecht aan de agenda en elk van de 
afzonderlijke punten van de agenda van de statutaire algemene vergadering van 
de intercommunale vereniging Durme-Moervaart op 21 juni 2019: 

1. Benoeming mandaat commissaris-revisor 
2. Inzamelresultaten 2018 
3. Goedkeuring van het jaarverslag van de Raad van Bestuur betreffende het 

werkingsjaar 2018 

4. Goedkeuring van  
a. De balans betreffende boekjaar 2018, 
b. De resultatenrekening betreffende het boekjaar 2018, 
c. De sociale balans betreffende het boekjaar 2018. 

5. Aanvaarding van het verslag van de revisor 
6. Kwijting te verlenen aan de bestuurders en revisor voor de uitoefening 

van hun mandaat 2018 

7. Goedkeuring Code van goed bestuur 
8. Benoeming bestuurders  

Artikel 2: - de gemeentelijke vertegenwoordiger de heer Karl Segers, met 
plaatsvervanger de heer Matthias Cassier, wordt gemandateerd om: 

− 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;  

− deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde en 
met hetzelfde mandaat in geval de eerste algemene vergadering niet 
rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen. 

Artikel 3: - afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de 
voorzitter van de intercommunale vereniging Durme-Moervaart. 

4. ALGEMENE JAARVERGADERING VAN TMVW OV OP 21 JUNI 2019 – GOEDKEUREN AGENDA 
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 het feit dat de gemeente opgeroepen werd met een aangetekend 
schrijven van 3 mei 2019 om aanwezig te zijn op de algemene 
jaarvergadering van TMVW ov die bijeen zal komen op 21 juni 2019; 

− Gelet op volgende agenda die wordt meegedeeld: 

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. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018 



4. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2018 afgesloten per 31 
december 2018 

5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2018 
afgesloten per 31 december 2018 

6. Verslag van de commissaris (lid IBR) 
7. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris (lid IBR) 
8. Benoemingen en aanstellingen 
9. Benoeming commissaris (lid IBR) 
10. Statutaire mededelingen 

− 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 18 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert Isabel, Van 
Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, Cassier Matthias, 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) bij 3 onthoudingen (Bruggeman Frank, 
Bruggheman Filip en D'Haeseleer Guy): 

Artikel 1: - de gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op 
de agenda van algemene jaarvergadering TMVW ov van 21 juni 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. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018 
4. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2018 afgesloten per 31 

december 2018 

5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2018 
afgesloten per 31 december 2018 

6. Verslag van de commissaris (lid IBR) 
7. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris (lid IBR) 
8. Benoemingen en aanstellingen 
9. Benoeming commissaris (lid IBR) 
10. Statutaire mededelingen 

Artikel 2: - de raad draagt de aangeduide 
vertegenwoordiger(s)/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om namens het 
bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene 
jaarvergadering van TMVW ov vastgesteld op 21 juni 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. 

5. JAARVERGADERING FLUVIUS ANTWERPEN DD. 26 JUNI 2019 - GOEDKEURING DAGORDE 
EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER 

DE RAAD: 

− Gelet op het feit dat de gemeente/stad voor één of meerdere activiteiten 
aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen; 

− Gelet op het feit dat de gemeente/stad per aangetekend schrijven van 



26 april 2019 werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering 
tevens jaarvergadering van Fluvius Antwerpen die op 26 juni 2019 
plaatsheeft in het ’s Graevenhof, Turnhoutsebaan 439/445 te 2970 Schilde; 

− Gelet op volgende agenda:  

1. Kennisneming verslagen van IMEA, Iveg en Integan van de raad van 
bestuur en van de commissarissen over het boekjaar 2018. 

2. Goedkeuring van de jaarrekening van IMEA, Iveg en Integan afgesloten 
op 31 december 2018 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, 
boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels). 

3. Kennisneming resultaat eerste kwartaal 2019 van IMEA, Iveg en 
Integan. 

4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van 
de regionale bestuurscomités en de commissaris van IMEA met 
betrekking tot het boekjaar 2018 en het eerste kwartaal 2019. 

5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van 
het adviescomité en de commissaris van Iveg met betrekking tot het 
boekjaar 2018 en het eerste kwartaal 2019. 

6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de 
commissaris van Integan met betrekking tot het boekjaar 2018 en het 
eerste kwartaal 2019. 

7. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de 
opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige 6 jaar en het 
ondernemingsplan 2019-2014. 

8. Aanbod OV 2.0 – uitbreiding activiteiten. 
9. Statutaire benoemingen. 
10. Statutaire mededelingen. 

− Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de 
gemeente/stad per brief van 26 april 2019 overgemaakt werd; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 25 februari 2019 betreffende de 
aanduiding van de heer Lucien Van De Velde als vertegenwoordiger van de 
gemeente Zelzate in de (buitengewone) algemene vergadering van Fluvius 
Antwerpen, met als plaatsvervanger de heer Kevin Uytterhaegher.  

− Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal 
bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering. 

BESLUIT:  

in openbare zitting 

met 14 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, Segers Karl, Uytterhaegher 
Kevin, Van Bever Karel en Van De Velde Lucien) tegen 5 neen-stemmen 
(Bruggeman Frank, Bruggheman Filip, Dierickx Vincent, Maenhout Marleen en 
Stevelinck Kristof) bij 2 onthoudingen (Acke Martin en Laureys Rik): 

Artikel 1: - zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene 
Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius 
Antwerpen d.d. 26 juni 2019: 

1. Kennisneming verslagen van IMEA, Iveg en Integan van de raad van 
bestuur en van de commissarissen over het boekjaar 2018. 

2. Goedkeuring van de jaarrekening van IMEA, Iveg en Integan afgesloten 
op 31 december 2018 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, 
boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels). 

3. Kennisneming resultaat eerste kwartaal 2019 van IMEA, Iveg en 
Integan. 



4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van 
de regionale bestuurscomités en de commissaris van IMEA met 
betrekking tot het boekjaar 2018 en het eerste kwartaal 2019. 

5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van 
het adviescomité en de commissaris van Iveg met betrekking tot het 
boekjaar 2018 en het eerste kwartaal 2019. 

6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de 
commissaris van Integan met betrekking tot het boekjaar 2018 en het 
eerste kwartaal 2019. 

7. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de 
opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige 6 jaar en het 
ondernemingsplan 2019-2014. 

8. Aanbod OV 2.0 – uitbreiding activiteiten. 
9. Statutaire benoemingen. 
10. Statutaire mededelingen. 

Artikel 2: - de vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan 
de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende 
vereniging Fluvius Antwerpen op 26 juni 2019 (of iedere andere datum waarop 
deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af 
te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake 
voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing. 

Artikel 3: - het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de 
uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te 
verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen, ter attentie 
van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres 
vennootschapssecretariaat@fluvius.be. 

6. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN IDM OP 23 OKTOBER 2019 BETREFFENDE 
BESLISSING TOT VERLENGING VAN DE BESTAANSDUUR VAN IDM – GOEDKEURING 
DAGORDE  

DE RAAD: 

− Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur; 

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

− Gelet op het decreet van 18 januari 2013 houdende wijziging van diverse 
bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke 
samenwerking, o.a. wijziging van artikel 44 waardoor de benoeming van de 
vertegenwoordiger op de algemene vergadering niet telkens dient te worden 
herhaald voor elke algemene vergadering; 

− Gelet op het feit dat de gemeente opgeroepen werd met een aangetekend 
schrijven van 3 mei 2019 om aanwezig te zijn op de statutaire algemene 
vergadering van de intercommunale vereniging Durme-Moervaart op 
23 oktober 2019; 

− Gelet op de agenda van deze vergadering bestaande uit: 

1. Verlijden bij notariële akte van de wijziging der statuten 
2. Benoeming bestuurders  

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 februari 2019 waarbij de heer 
Karl Segers aangeduid werd als vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate 
in de (buitengewone) algemene vergadering van de intercommunale vereniging 
Durme-Moervaart, met als plaatsvervanger de heer Matthias Cassier;  

− Overwegende dat aan de gemeenteraad gevraagd wordt goedkeuring te hechten 
aan de dagordepunten. 

BESLUIT: 

mailto:vennootschapssecretariaat@fluvius.be


in openbare zitting 
met algemene stemmen:  

Artikel 1: - goedkeuring wordt gehecht aan de agenda en elk van de 
afzonderlijke punten van de agenda van de buitengewone algemene vergadering 
van de intercommunale vereniging Durme-Moervaart op 23 oktober 2019: 

1. Verlijden bij notariële akte van de wijziging der statuten 
2. Benoeming bestuurders  

Artikel 2: - de gemeentelijke vertegenwoordiger de heer Karl Segers, met 
plaatsvervanger de heer Matthias Cassier, wordt gemandateerd om: 

− 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;  

− deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde en 
met hetzelfde mandaat in geval de eerste algemene vergadering niet 
rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen. 

Artikel 3: - afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de 
voorzitter van de intercommunale vereniging Durme-Moervaart. 

7. VERNIEUWING VAN DE OVEREENKOMST MET REPROBEL INGEVOLGE NIEUWE 
REPROGRAFIEREGELING  

DE RAAD: 

− Overwegende dat fotokopieën van auteursrechtelijk beschermde werken en 
uitgaven voor intern-professionele doeleinden in de overheidssector onder 
een wettelijke licentie vallen; 

− Overwegende dat de reprografieregeling een wettelijke regeling is die 
bepaalt onder welke voorwaarden professionele gebruikers (voornamelijk in 
de privésector en de overheidssector) fotokopieën van auteursrechtelijk 
beschermde werken mogen maken, en die ook bepaalt welke vergoeding auteurs 
en uitgevers daarvoor moeten ontvangen; 

− Overwegende dat er twee vergoedingen naast elkaar bestaan: de eigenlijke 
‘reprografievergoeding’ ten bate van de auteurs, en een apart ingestelde 
vergoeding ten bate van de uitgevers voor ‘reproducties op papier van hun 
uitgaven op papier’ (de ‘wettelijke uitgeversvergoeding’); 

− Overwegende dat het paginatarief van de beide nieuwe vergoedingen 
hetzelfde is (het basispaginatarief voor de beide vergoedingen samen is  
voor het referentiejaar 2017 vastgesteld op 0,0554 euro en voor het 
referentiejaar 2018 geldt hetzelfde basispaginatarief) en dat ze samen 
worden geïnd via een uniek loket, nl. Reprobel; 

− Overwegende dat Reprobel hiertoe bij Koninklijke Besluiten van 19 
september 2017 en 11 oktober 2018 werd aangesteld als centrale 
beheervennootschap voor de inning en de verdeling van beide vergoedingen; 

− Overwegende dat de gemeente in het verleden op basis van de oude 
reprografieregeling een overeenkomst sloot met Reprobel voor de 
administratie, de onderwijsinstellingen en de bibliotheek; dat deze 
overeenkomst werd onderhandeld door de Vereniging van Belgische Steden en 
Gemeenten en Reprobel; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 26 oktober 2004 houdende goedkeuring 
aan de overeenkomst tussen gemeente Zelzate en Reprobel betreffende de 
regeling van kopieerrechten voor de algemene administratie, de 
onderwijsinstellingen en de bibliotheek van gemeente Zelzate;  

− Overwegende dat deze overeenkomst(en) telkens werden hernieuwd voor een 
periode van één jaar met stilzwijgende verlenging tot opzeg door één van 
beide partijen of tot wanneer nieuwe wettelijke bepalingen van kracht zijn; 



− Overwegende dat de Belgische wetgever de ‘reprografieregeling’ grondig 
gewijzigd heeft met ingang van 1 januari 2017;  

− Overwegende dat, gezien de krappe tijdslimiet, het onmogelijk was om het 
kaderakkoord opnieuw te onderhandelen met de Vereniging van Belgische 
Steden en Gemeenten; dat daarom werd voorgesteld een avenant bij de 
overeenkomst te sluiten dat rekening houdt met het gewijzigde regelgevende 
kader en de nieuwe tarifering; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluiten dd. 28 december 2017 en 24 september 
2018 houdende de goedkeuring aan het avenant (afgesloten voor één jaar, te 
weten het referentie – en kalenderjaar 2017) bij de lopende 
overeenkomst(en); 

− Overwegende dat voor het referentiejaar 2018 en volgende jaren wel een 
nieuwe onderhandeling heeft plaatsgevonden;  

− Overwegende dat Reprobel bovendien in 2018 van Belgische (via 15 leden-
beheervennootschappen) en van buitenlandse (via representatie-
overeenkomsten met buitenlandse partnerorganisaties) auteurs en uitgevers 
een mandaat heeft gekregen om ook te innen voor de prints van 
auteursrechtelijk beschermde werken en uitgaven met een intern-
professioneel doel in (o.m.) de overheidssector; 

− Gelet op de nieuwe overeenkomst voor de bibliotheek die voorligt, gevoegd 
in bijlage;  

− Overwegende dat de gemeente hiermee een rechtszekere overeenkomst kan 
sluiten voor de bibliotheek; 

− Overwegende dat een vast bedrag van 158 euro per jaar per voltijdse 
bediende alle papieren reproducties uit beschermd werk dekt die er in de 
bibliotheek gemaakt worden; dat dit niet alleen de reproducties op papier 
van werknemers dekt maar ook de reproducties op papier die door externe 
gebruikers of bezoekers worden genomen; 

− Overwegende dat de prijs van 158 euro berekend wordt als volgt: 13 
kopieën/werkdag/werknemer x 220 werkdagen = 2860 kopieën/jaar/werknemer x 
0,0554 euro/kopie = 158,44 euro/jaar/werknemer;  

− Overwegende dat de gemeenteraad om goedkeuring wordt gevraagd. 
  



BESLUIT:  

in openbare zitting 
met algemene stemmen:  

Enig artikel: - de in bijlage gevoegde overeenkomst met Reprobel voor de 
regeling van kopieerrechten voor de gemeentelijke bibliotheek wordt 
goedgekeurd.  

 

 

INDIVIDUELE OVEREENKOMST 

REPRODUCTIES OP PAPIER  

REFERENTIEJAAR 2018  

TUSSEN: 

Naam en adres organisatie:  
GEMEENTE  ZELZATE (BIBLIOTHEEK) 
Burgemeester Chalmetlaan 50  
9060 Zelzate 
 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
…………………………………………….. 
 

Voorbehouden aan Reprobel : 
 
Datum : 
 
Reprobelnr. : 254390 
 
Type contract: 192 
Contractnr. :  
 
Boekhouding : 
 
Aangiftenr :   

Contactpersoon :  ......................................................................... 
e-mailadres contactpersoon: ................................................... 
Tel :  ............................................................ 

e-mail voor de facturatie:  ……………………………… 

Ondernemingsnr. : …………………………………… 

 
 

Indien nodig: bestelbonnr.  …………………………………… 
 

 

Hierna genoemd “De Debiteur” 

EN :  

BCVBA REPROBEL, beheersvennootschap van auteurs en uitgevers handelend onder de controle van de Controledienst voor de 
beheersvennootschappen bij de FOD Economie, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 98 bus 1, met ondernemingsnummer 
0453.088.681 (hierna verkort: “REPROBEL”),  rechtsgeldig vertegenwoordigd conform haar organieke documenten. 

Hierna samen ook “de Partijen” genoemd;  

OVERWEGEN VOORAFGAANDELIJK:  

OVERWEGENDE dat fotokopieën van auteursrechtelijk beschermde werken en uitgaven voor intern-professionele doeleinden in de 
overheidssector (hierna verkort: ‘Fotokopieën’) onder een ‘wettelijke licentie’ vallen;  

Dat professionele gebruikers in de overheidssector die fotokopieën, binnen de grenzen van de wet, mogen nemen zonder toestemming van 
de rechthebbende maar dat daar tegenover een bij wet en KB geregelde vergoeding staat (de reprografievergoeding ten bate van de auteurs 
en een apart ingestelde wettelijke uitgeversvergoeding)1;   

                                                           
1 Zie de artikelen XI.190, 5°, XI.191, § 1, 1°, XI.235-239 en XI.318/1-6 van het Wetboek van Economisch Recht (WER); twee Koninklijke Besluiten van 5 maart 
2017 (B.S. 10 maart 2017) die het tarief en de inningsmodaliteiten van de beide vergoedingen bepalen en twee Koninklijke Besluiten van 9 januari 2018 (B.S. 17 
januari 2018) die het tarief van die vergoedingen ongewijzigd hebben verlengd voor de referentiejaren 2018 en volgende. 



Dat REPROBEL bij koninklijke besluiten van 19 september 2017 (B.S. 26 september 2017, referentiejaren 2017 en 2018) en van 11 oktober 
2018 (B.S. 24 oktober 2018, referentiejaren 2019 e.v.) werd aangesteld als centrale beheersvennootschap voor de inning en de verdeling van 
deze beide vergoedingen, en hiervoor als een uniek loket fungeert;  

Dat de wettelijke licentie waarvan sprake echter beperkt is tot Fotokopieën;  

OVERWEGENDE dat REPROBEL daarnaast van Belgische (hoofdzakelijk via haar 15 leden-beheersvennootschappen) en van buitenlandse (via 
representatie-overeenkomsten met buitenlandse partnerorganisaties) auteurs en uitgevers een mandaat heeft gekregen om ook te innen voor 
de prints van auteursrechtelijk beschermde werken en uitgaven met een intern-professioneel doel in (o.m.) de overheidssector (hierna verkort: 
‘Prints’);  

Dat de inning en de tariefzetting voor de Prints nader geregeld wordt in de Innings- en tariferingsregels van REPROBEL voor dit specifieke type 
papieren reproductiehandelingen, zoals die op haar publieke website www.reprobel.be (onder ‘Prints’) kunnen worden geconsulteerd; 

Dat op de publieke website van REPROBEL ook alle informatie te vinden is over de rechthebbenden die en het repertorium dat ze 
vertegenwoordigt wat betreft de Prints;  

Dat de Debiteur erkent grondig van één en ander kennis te hebben genomen;  

OVERWEGENDE dat voor de Prints wezenlijk dezelfde inhoudelijke beperkingen gelden als voor de Fotokopieën onder de wettelijke licentie;  

Dat voor de Prints in de regel wel een hoger basispaginatarief geldt dan voor de Fotokopieën omdat er voor de Prints op mandaatbasis en 
onder exclusief auteursrecht wordt geïnd;  

OVERWEGENDE dat de Debiteur begrijpt en erkent dat alle andere vormen van reproductie en/of publieke mededeling of beschikbaarstelling 
(bv. digitale kopieën, scans, mededeling via een gesloten netwerk of via e-mail, publicatie op een website ...) van auteursrechtelijk beschermde 
werken en uitgaven niet het voorwerp van deze Overeenkomst uitmaken, en dat die handelingen dus alléén kunnen worden gesteld met de 
uitdrukkelijke toelating van de rechthebbende(n) of zijn/hun beheersvennootschap;  

OVERWEGENDE dat REPROBEL in de regel gescheiden int voor Fotokopieën enerzijds en voor Prints anderzijds, en dat voor beide types 
papieren reproductiehandelingen - naast een verschillend paginatarief - ook een verschillend percentage ‘beschermd werk’ kan gelden;  

Dat een vermengde inning voor Fotokopieën en Prints samen (in welk geval hiernaar verder verkort wordt verwezen als ‘Reproducties op 
papier’) echter kan wanneer het de Debiteur naar redelijkheid niet mogelijk is om de in aanmerking te nemen jaarvolumes voor Fotokopieën 
en Prints apart in kaart te brengen;  

Dat de Partijen het erover eens zijn dat de Debiteur zich objectief in voormelde situatie bevindt en dat in deze Overeenkomst daarom verder 
alléén nog over ‘Reproducties op papier’ wordt gesproken (Fotokopieën en Prints van auteursrechtelijk beschermde werken en uitgaven 
vermengd);  

Dat bij een vermengde inning wordt gewerkt met een gemiddeld paginatarief en een gemiddeld percentage ‘beschermd werk’ in functie van 
de objectief geraamde onderlinge verhouding tussen Fotokopieën en Prints op het niveau van de Debiteur of zijn (sub)sector; 

OVERWEGENDE dat Partijen ervoor kunnen kiezen om een jaarvolumeafrekening op basis van een paginatarief te vervangen door een andere 
objectieve berekeningsgrondslag, met name een vast jaarbedrag per relevante werknemer, behoudens wat de eventuele persoverzichten 
en/of documentatiecentra van de Debiteur betreft (steeds aanvullende volume-afrekening);  

Dat de Debiteur te kennen geeft niet over persoverzichten of documentatiecentra te beschikken;  

Dat de Partijen akkoord gaan om in het geval van de Debiteur te werken met een vast jaarbedrag per relevante werknemer, met dien verstande 
evenwel dat het forfait waarvan sprake niet alléén de reproducties op papier van die werknemers dekt maar ook de reproducties op papier 
die door externe gebruikers of bezoekers in de inrichting(en) van de Debiteur als openbare bibliotheek worden genomen;  

OVERWEGENDE dat beide Partijen deze Overeenkomst te goeder trouw hebben onderhandeld en dat ze elkaar in het kader hiervan wederzijds 
alle noodzakelijke informatie hebben verstrekt; 

EN KOMEN OVEREEN WAT VOLGT:                

Artikel 1: Voorwerp van de Overeenkomst 

1.1. Deze Overeenkomst sterkt ertoe het totaal in aanmerking te nemen aantal Reproducties op papier genomen door de Debiteur in het 
referentiejaar dat het voorwerp van de Overeenkomst uitmaakt, op een objectieve wijze vast te stellen, en de totale vergoeding die hiervoor 
is verschuldigd door de Debiteur voor dit referentiejaar te bepalen. Alle bedragen waarvan sprake in deze Overeenkomst zijn BTW exclusief.  

1.2.. Onverminderd de wettelijke licentie voor de Fotokopieën, verleent REPROBEL namens de rechthebbenden die en het repertoire dat ze 
vertegenwoordigt de Debiteur een niet-exclusieve en niet-overdraagbare toelating en licentie voor de Prints (als onderdeel van de vermengde 
inning voor Reproducties op papier) die binnen de grenzen van deze Overeenkomst en binnen de instelling van de Debiteur op het Belgische 
grondgebied worden genomen, en dat voor het referentiejaar dat het voorwerp van de Overeenkomst uitmaakt en op voorwaarde dat de 
Debiteur de verschuldigde totaalvergoeding voor dit referentiejaar tijdig en volledig heeft betaald. 

Als de Debiteur op enige wijze handelt buiten de grenzen van deze Overeenkomst, dan komen de verleende toestemming en en licentie 
onmiddellijk te vervallen, onverminderd artikel 4, §§ 2 en 5. De Debiteur is alsdan schadeplichtig ten opzichte van REPROBEL en/of de 
rechthebbenden die ze vertegenwoordigt. Verval van de toestemming en licentie op grond van deze bepaling leidt in geen geval tot restitutie 
van reeds door de Debiteur  in het kader van deze Overeenkomst betaalde bedragen. 



1.3. Onverminderd de wet begrijpt en aanvaardt de Debiteur dat voor Reproducties op papier in het kader van deze Overeenkomst de volgende 
inhoudelijke beperkingen gelden, en dat reproductiehandelingen die deze beperkingen te buiten gaan, in geen geval gedekt zijn door deze 
Overeenkomst. 

 De licentie is beperkt tot Reproducties op papier met een intern-professioneel doel. Daarmee worden bedoeld incidentele papieren 
reproducties die worden gemaakt binnen de de instelling van de Debiteur, ter ondersteuning van zijn normale professionele activiteit 
en dat door zowel zijn werknemers als door bezoekers of gebruikers van de instelling binnen haar publiek toegankelijke ruimtes. 
Reproducties die extern beschikbaar worden gesteld en/of worden gecommercialiseerd, vallen in geen geval onder de licentie..  

 De licentie is beperkt tot Reproducties op papier van bronwerken of uitgaven die op geoorloofde wijze openbaar zijn gemaakt, wat 
inhoudt dat de reproductie van werken/uitgaven uit een kennelijk illegale bron (waarmee wordt bedoeld: een bron die de Debiteur 
niet rechtmatig heeft verworven of waartoe hij geen rechtmatige toegang heeft) niet onder de licentie valt. 

 De licentie is beperkt tot de volledige of gedeeltelijke reproductie op papier van artikelen, van werken van beeldende of grafische 
kunst of van korte fragmenten van andere werken (met name boeken). Met ‘kort fragment’ wordt in het kader van deze licentie 
bedoeld niet meer dan een hoofdstuk en/of niet meer dan 10% van de omvang van het bronwerk. 

 De licentie omvat uitdrukkelijk niet de reproductie van bladmuziek sensu stricto, waarmee wordt bedoeld ‘de grafische voorstelling 
van één of meerdere muzikale werken als zodanig, exclusief bestaande uit notenschrift’ (de reproductie van werken over of in 
verband met muziek -  bv. muziekonderricht, geschiedenis van de muziek, muziektheorie - of andere werken waar sporadisch, 
illustratief en secundair ook een notenbalk bijstaat vallen wel onder de licentie. Dit laatste geldt ook voor liedteksten.) 

 De licentie omvat uitdrukkelijk niet reproducties op papier die door hun aard, doel of omvang afbreuk doen aan de normale 
exploitatie van het bronwerk of de uitgave, bv. omdat ze de aanschaf daarvan vervangen in omstandigheden waarin de Debiteur 
anders wel tot die aanschaf was overgegaan (substitutiecriterium).  

Artikel 2: Berekeningsgrondslag van de te betalen vergoeding  

2.1. De totale vergoeding waarvan sprake in artikel 1.1, wordt in onderling overleg bepaald op basis van de volgende parameters : 

  
JAARBEDRAG per RELEVANTE WERKNEMER  
 
Jaarlijks bedrag / VTE van de vergoeding  : 158 EUR (excl. btw) 
 
Totaal aantal relevante werknemers (FTE): .............................. 
 
 
 
Met ‘relevante werknemers’ worden bedoeld de werknemers die in de instelling van de Debiteur regelmatig Reproducties op papier 
kunnen (laten) maken uit auteursrechtelijk beschermde werken en uitgaven, omgerekend in VTE. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend 
akkoord, worden daarmee de bedienden van de Debiteur bedoeld. Deeltijds tewerkgestelde werknemers moeten dus worden 
omgerekend naar VTE.   
 

GLOBALE AFREKENING 
 
TOTAALBEDRAG referentiejaar 2018: 
 
(158 EUR x ..................  VTE) : .................................... EUR (exclusief 6% BTW) 
 
 

 
Betalingsmodaliteiten: overeenkomstig de factuurvoorwaarden van REPROBEL tenzij deze Overeenkomst daarvan afwijkt. 

2.2. De Debiteur verklaart dat bovenstaande informatie geaggregeerd wordt verstrekt voor alle entiteiten of vestigingen van de Debiteur die 
onder zijn eigen ondernemingsnummer opereren of die op andere gronden tot zijn instelling behoren, evenals dat deze informatie volledig en 
correct is voor het betreffende referentiejaar.  

Artikel 3: DUURTIJD VAN DE OVEREENKOMST   

3.1. Partijen komen overeen dat deze Overeenkomst wordt gesloten voor één jaar, te weten het Referentie- en kalenderjaar 2018. 

3.2. Partijen komen overeen dat deze Overeenkomst na het Referentiejaar 2018 jaarlijks stilzwijgend zal worden hernieuwd onder dezelfde 
modaliteiten indien ze niet eenzijdig wordt opgezegd bij aangetekende brief met ontvangstmelding betekend aan de andere Partij tegen 
uiterlijk 30 juni van het dan lopende Referentie- en kalenderjaar. Ingeval van stilzwijgende verlenging, geldt het vast bedrag per relevante 
werknemer van artikel 2.1 onveranderd als vaste waarde tijdens de gehele duurtijd van de Overeenkomst. Alle andere parameters (i.e. het 
aantal relevante werknemers van artikel 2.1.) dienen door de Debiteur evenwel, voor elk referentiejaar waarvoor de verlenging geldt, uiterlijk 
tegen 30 juni van dat referentiejaar te worden aangegeven bij REPROBEL. Indien de opzegging tijdig en regelmatig wordt gedaan, dan heeft ze 
uitwerking voor het referentiejaar zelf in de loop waarvan de opzegging is betekend. Is de opzegging laattijdig en/of onregelmatig, dan heeft 
ze pas uitwerking voor het referentiejaar dat volgt op voormeld referentiejaar. 

3.3. Als er zich tijdens de looptijd van de Overeenkomst belangrijke omstandigheden zouden voordoen die een wezenlijke impact daarop 
hebben (zoals een substantiële wijziging van het regelgevende kader inzake reprografie- en wettelijke uitgeversvergoeding of een substantiële 



wijziging van de innings- en tariferingsregels van REPROBEL op het stuk van de Prints), dan zullen de Partijen in goed overleg en zo snel mogelijk 
een addendum bij deze Overeenkomst dan wel een nieuwe Overeenkomst sluiten om hieraan gevolg te geven. 

 

Artikel 4: Wederzijdse vrijstelling van formaliteiten / informatie-, controle- en sanctieregeling 

4.1. Deze Overeenkomst geldt in hoofde van de Debiteur als een regelmatige, tijdige en volledige aangifte voor het referentiejaar dat het 
voorwerp van de Overeenkomst uitmaakt envoor zijn Reproducties op papier, voor zover hij tijdig en volledig zijn verplichtingen op grond van 
deze Overeenkomst nakomt voor het betreffende referentiejaar. De Debiteur wordt, onder de gestelde voorwaarde en voor het betreffende 
Referentiejaar, vrijgesteld van alle formaliteiten opgelegd door de toepasselijke wet- en regelgeving, onverminderd de overige paragrafen van 
dit artikel.  

Reprobel wordt door de Debiteur uitdrukkelijk vrijgesteld van de verplichting tot mededeling of verzending aan deze laatste van alle 
documenten die hem op grond van de wet- en regelgeving (in het bijzonder in het kader van de wettelijke licentie voor de Fotokopieën) zouden 
moeten worden meegedeeld of toegezonden.  

4.2. Indien de Debiteur zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst niet tijdig en/of volledig nakomt, dan zijn de (sanctie)bepalingen 
van de wet en de uitvoeringsbesluiten onder de wettelijke licentie (Fotokopieën) en op grond van de innings- en tariferingsregels van REPROBEL 
(Prints) onverkort op hem van toepassing, onverminderd de toepassing van de factuurvoorwaarden van REPROBEL. De Debiteur erkent grondig 
kennis te hebben genomen van de genoemde wet- en regelgeving, innings- en tariferingsregels en factuurvoorwaarden. 

4.3. Binnen de wettelijke grenzen en onverminderd de wettelijke controlemiddelen waarover REPROBEL beschikt2, zullen beide Partijen elkaar 
wederzijds op een correcte, volledige en transparante wijze de informatie en documenten verstrekken die nodig zijn voor de totstandkoming 
en de goede uitvoering van deze Overeenkomst.  

De Debiteur zal REPROBEL alle informatie en documenten verstrekken die nodig zijn voor de inning van de vergoeding, bv. op het stuk van het 
aantal relevante werknemers van de Debiteur, de aard van zijn professionele activiteit, de aard en de omvang van de papieren 
reproductiehandelingen die in het kader daarvan worden gesteld, en het aantal en het type reproductie-apparaten die in zijn instelling in 
gebruik zijn.  

De Debiteur zal REPROBEL alle informatie en documenten verstrekken die nodig zijn voor de objectieve verdeling van de vergoeding, bv. op 
het stuk van het genre en de drager van de gereproduceerde bronwerken of uitgaven. De informatie of documenten die de Debiteur voor 
verdelingsdoeleinden verstrekt aan REPROBEL, zullen in geen geval worden gebruikt om de hoogte van de te betalen vergoeding te bepalen.  

De Debiteur zal alle medewerking verlenen aan controles of vaststellingen van REPROBEL ter plaatse in de instelling van de Debiteur of bij 
derde partijen, en dat zowel voor innings- als voor verdelingsdoeleinden. De medewerking van de Debiteur strekt zich ook uit tot de studies 
door een extern bureau die REPROBEL op grond van de wet of eigen initiatief laat uitvoeren.  

Binnen de wettelijke grenzen zal REPROBEL de Debiteur op eenvoudig verzoek alle informatie en documenten verstrekken over het wet- en 
regelgevende kader, over haar wettelijke en statutaire opdracht, over de rechthebbenden die en het repertoire dat ze vertegenwoordigt, over 
de criteria die zijn gebruikt voor de tariefzetting (voor zover die tariefzetting door REPROBEL gebeurt) en over de andere parameters die 
relevant zijn in het kader van de Overeenkomst.  

4.4. De Partijen komen overeen dat, indien er aanwijzingen bestaan dat de berekeningsparameters die de Debiteur aan REPROBEL heeft 
verstrekt in het kader van deze Overeenkomst, kennelijk onjuist of onvolledig zijn, een deskundige kan worden aangesteld door beide Partijen 
samen of door één van de Partijen afzonderlijk. De kostprijs van dit deskundigenonderzoek valt integraal ten laste van de Debiteur indien de 
door de deskundige vastgestelde parameters voor voor het betreffende referentiejaar dan wel het geheel van de betreffende referentiejaren  
meer dan 20% hoger liggen dan de parameters die de Debiteur in het kader van de Overeenkomst heeft meegedeeld aan REPROBEL. Vallen 
de de door de deskundige vastgestelde parameters minder dan 10% hoger uit dan de door de Debiteur aan REPROBEL meegedeelde 
parameters, dan valt de expertisekost integraal ten laste van REPROBEL. Ligt de bedoelde delta tussen 10 en 20% (de limietwaarden van 10 en 
20% inbegrepen), dan wordt de expertisekost bij helften gedeeld tussen de Partijen.  

4.5. De Debiteur erkent en aanvaardt dat, als uit enig objectief element zou blijken dat de door hem in het kader van deze Overeenkomst aan 
REPROBEL meegedeelde berekeningsparameters voor een welbepaald referentiejaar kennelijk onjuist of onvolledig zijn, REPROBEL het recht 
heeft om een verhoogd paginatarief voor dit referentiejaar aan te rekenen, dat desgevallend via nafacturatie verschuldigd zal zijn door de 
Debiteur. Deze tariefverhoging heeft een schadevergoedend karakter.  

Het verhoogde paginatarief waarvan sprake is met name:  

- 0,0846 EUR voor Fotokopieën en voor de reprografievergoeding en de wettelijke uitgeversvergoeding samen3  

- 0,1 EUR voor Prints4. 

Bij een vermengde inning zal het vaste jaarbedrag per relevante werknemer mutatis mutandis worden aangepast aan het onderliggende 
verhoogde paginatarief voor de Reproducties op papier (als geheel).  

                                                           
2 Zie bv. de artikelen XI.261, § 2 en XI.263, § 3 WER en de artikelen 11 en 12 van de beide KB’s van 5 maart 2017. 
 
3 Art 2, tweede lid, beide KBs van 5 maart 2017. 
 
4 Art. II.1 in fine innings- en tariferingssregels prints REPROBEL. 



Artikel 5: Onoverdraagbaarheid  

De bepalingen van deze Overeenkomst kunnen door de Debiteur niet worden overgedragen aan derden zonder het uitdrukkelijke en 
voorafgaandelijke akkoord van REPROBEL.  

Artikel 6: Deelbaarheidsbeding 

Ingeval één van de bepalingen van deze Overeenkomst nietig, ongeldig of onuitvoerbaar zou worden verklaard, dan tast dit geenszins de 
rechtsgeldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst aan. 

Artikel 7: Communicatie tussen Partijen 

7.1. Voor de uitvoering van deze Overeenkomst kan elke communicatie tussen Partijen worden gericht aan de adressen vermeld in de hoofding 
daarvan, onverminderd de gebruikelijke operationele communicatie tussen Partijen (inclusief voor informatie-, controle- of 
rapporteringsdoeleinden) die digitaal kan worden gevoerd. 

7.2. Elke wijziging van het adres of de zetel van een Partij of van een relevant digitaal communicatieadres moet onverwijld schriftelijk of per 
mail worden meegedeeld aan de wederpartij.  

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding 

8.1. Het Belgische recht is van toepassing op deze Overeenkomst. 

8.2. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd om van enig geschil tussen Partijen over deze 
Overeenkomst kennis te nemen, onverminderd het recht van REPROBEL om het geschil voor te leggen aan een andere wettelijk bevoegde 
rechtbank.  

Artikel 9: Bescherming van persoonsgegevens (GDPR) 

De Debiteur verklaart grondig kennis te hebben genomen van de recentste versie van de privacyverklaring van Reprobel, die terug te vinden 
is op haar publieke website.  

De Debiteur erkent en aanvaardt dat de voorbereiding, de afsluiting en de uitvoering van deze Overeenkomst voor REPROBEL in de regel een 
afdoende juridische grondslag is voor de verwerking van zijn persoonsgegevens (als natuurlijke persoon of als contactpersoon van een 
rechtspersoon) in overeenstemming met de bedoelde verklaring en met de GDPR, en van de eventuele doorgifte van die gegevens aan 
Belgische en buitenlandse partnerbeheersvennootschappen van REPROBEL (ook buiten de EU), onverminderd de uitoefening van zijn rechten 
op grond van en binnen de grenzen van de GDPR. Met de GDPR wordt evenzo de Belgische wet- en regelgeving bedoeld die ter uitvoering van 
de GDPR is of nog zal worden aangenomen.  

Opgemaakt te Brussel op ...................................... in twee originele en ondertekende exemplaren, waarvan elke Partij verklaart het zijne 
ontvangen te hebben.  

Voor REPROBEL,     Voor de Debiteur, 

 

8. BELASTING OP DE EERSTE AANLEG VAN TROTTOIRS EN OPRITTEN BEHORENDE TOT DE 
OPENBARE WEG - AANPASSING 

DE RAAD: 

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

- Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 december 2016 houdende de 
belasting op de eerste aanleg van trottoirs en opritten behorende tot de 
openbare weg; 

- Gelet op de brief met kenmerk td/sb/ka/17.1331 van 05 oktober 2017 
betreffende de aanvang van de aanleg van voetpaden in de Zonnebloemstraat; 

- Gelet op de brief met kenmerk td/sb/ka/17.1407 van 20 oktober 2017 
betreffende de afspraken die gemaakt werden in de vergadering van 18 
oktober 2017 voor de aanleg van de voetpaden in de Zonnebloemstraat; 

- Gelet op het overzicht van de eigenaars, de respectievelijke vierkante 
meters voetpad en het te betalen bedrag (75% van de totaalprijs excl. 
BTW); 

- Gelet op de brief van 02 april 2019 naar de betrokken bewoners met de 
vraag om een keuze mee te delen, t.t.z. de keuze om het bedrag in één keer 
te betalen of in 10-jaarlijkse schijven; 

- Overwegende dat in die brief geen melding werd gemaakt van het feit dat 
bedragen exclusief BTW zijn en dat er 6% intrest wordt aangerekend indien 



de eigenaar zou opteren om het bedrag af te betalen in 10-jaarlijkse 
schijven; 

- Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen dd. 16 mei 2019 
vraagt om, de intrest van 6% die ten laste van de eigenaar valt wanneer 
die beslist om in tien jaarlijkse schijven af te betalen, te laten vallen 
en wel om volgende redenen: 

o de aan te rekenen intrest van 6% is niet meer conform de 
marktintresten (het reglement is meer dan 10 jaar niet gewijzigd 
geweest) 

o de gemeente heeft geen lening afgesloten om de aanleg van de 
voetpaden mee te financieren 

- Overwegende dat het belastingreglement op de eerste aanleg van trottoirs 
en opritten behorende tot de openbare weg in die zin aangepast dient te 
worden; dat de gemeenteraad om goedkeuring wordt gevraagd. 

- Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen, in afwachting 
van de gemeenteraadsbeslissing die heden voorligt, de opdracht heeft 
gegeven om een brief (met kenmerk ONTV/ph/2019-0201) aan de eigenaars van 
de Zonnebloemstraat te richten waarin staat dat het gemeentebestuur zich 
nog wil beraden over de aanrekening van de intrest bij een afbetaling over 
10 jaar en dat om deze reden de voorgaande brief dd. 2 april 2019 als 
nietig mag beschouwd worden; 

- Overwegende dat raadslid Martin Acke stelt dat het voormelde reglement 
betrekking heeft op de aanslagjaren 2017, 2018 en 2019; dat volgens hem 
gemeentelijke reglementen niet met terugwerkende kracht mogen worden 
aangepast; 

- Overwegende dat wordt voorgesteld om de beslissing uit te stellen.  

BESLUIT: 

in openbare zitting 
met algemene stemmen: 

Enig artikel: - de gemeenteraad beslist om voorliggende beslissing uit te 
stellen.  

9. GEMEENTELIJKE VISVIJVER  
A. OVEREENKOMST TUSSEN HET GEMEENTEBESTUUR VAN ZELZATE EN CAFÉ MONDIAL 

VOOR DE VERKOOP VAN VISVERGUNNINGEN DIE HET RECHT GEVEN OM TE VISSEN OP 
DE GEMEENTELIJKE VISVIJVER - GOEDKEURING  

DE RAAD: 

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

− Gelet op het collegebesluit dd. 14 februari 2019 waarbij het college 
aangeeft de visvijver openbaar te willen houden en hiervoor een plan van 
aanpak op te willen maken;  

− Gelet op het collegebesluit dd. 24 april 2019 houdende principiële 
aanstelling van 2 partners inzake de verkoop van visvergunningen; 

− Gelet op het collegebesluit dd. 16 mei 2019 houdende een principieel 
akkoord aan de overeenkomsten tussen het gemeentebestuur van Zelzate en de 
aangestelde partners voor verkoop van de visvergunningen (café Mondial en 
hengelsportzaak Het Loze Vissertje); 

− Overwegende dat aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de overeenkomst 
tussen het gemeentebestuur van Zelzate en café Mondial voor de verkoop van 
visvergunningen die het recht geven om te vissen op de gemeentelijke 
visvijver goed te keuren. 

BESLUIT: 

in openbare zitting 
met algemene stemmen: 



Enig artikel: - de in bijlage gevoegde overeenkomst tussen het 
gemeentebestuur van Zelzate en café Mondial inzake de verkoop van 
visvergunningen wordt goedgekeurd.  
  



Provincie OOST-
VLAANDEREN 

Gemeente Zelzate 

 

 
 
 

Overeenkomst tussen het gemeentebestuur van Zelzate en  

de handelszaak betreffende de verkoop van 
visvergunningen 

 

Artikel 1: Algemeen 

1. Het gemeentelijk reglement voor de uitgifte van de visvergunningen (in dit 
reglement kortweg “vergunning”) werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 
mei 2019. De aankoop van de vergunning vindt plaats in de brughuizen, op de 
sportdienst en de deelnemende handelszaken. Het college van burgemeester en 
schepenen bevoegd is om bijkomende verkooppunten te voorzien.  

2. De gemeenteraad heeft in zitting van 27 mei 2019 beslist om café Mondial, 
Kanaalstraat 2, 9060 Zelzate (in deze overeenkomst kortweg “de Handelaar”), 
als verkooppunt te erkennen. 

3. De Handelaar verbindt zich ertoe om zonder enige vergoeding of winstname 
de vergunning te verkopen als dienstverlening aan het gemeentebestuur. 

4. Deze overeenkomst regelt: 

- De verkoop van de vergunningen door het gemeentebestuur aan de 
Handelaar; 

- De betaling van de aangekochte vergunningen door de Handelaar aan het 
gemeentebestuur. 

- De verkoop van de vergunningen door de Handelaar aan de gebruiker; 

Artikel 2: Duurtijd van de overeenkomst 

1. De duurtijd van de overeenkomst is voor de duur van 6 jaar, ingaande op 1 
januari 2019 en afsluitend op 31 december 2024. 

2. De overeenkomst wordt automatisch verlengd voor dezelfde duur of kan 3 
maanden op voorhand door één van beide partijen schriftelijk beëindigd 
worden. 

3. Bij de beëindiging van de overeenkomst door één van de partijen bezorgt de 
Handelaar de eventueel niet verkochte vergunningen terug aan het 
gemeentebestuur. 

Artikel 3: de terbeschikkingstelling van de vergunningen door het 
gemeentebestuur aan de Handelaar 

1. Het gemeentebestuur bezorgt de Handelaar een in onderling overleg te 
bepalen aantal vergunningen met een waarde van 5 euro (dagvergunning), 15 
euro (jaarvergunning inwoner Zelzate) of 25 euro (jaarvergunning niet-inwoner 
Zelzate). De vergunningen worden voorzien van een gemeentestempel. De 
levering van de vergunningen aan de Handelaar wordt door het gemeentebestuur 
bijgehouden in een registratiesysteem. 

2. In ruil voor de geleverde vergunningen ontvangt het gemeentebestuur een 
ondertekend ontvangstbewijs (zie bijlage) waarop alle unieke nummers staan 
vermeld. 

3. Door de ondertekening van het ontvangstbewijs verklaart de Handelaar 
verantwoordelijk te zijn voor de geleverde vergunningen en verbindt de 
Handelaar zichzelf ofwel tot betaling aan het gemeentebestuur van de waarde 
van de verkochte of door hem verloren vergunningen, ofwel tot teruggave aan 
het gemeentebestuur van de niet verkochte vergunningen. 

4. De Handelaar verwittigt de sportdienst van het gemeentebestuur wanneer 
zijn voorraad aan vergunningen te beperkt wordt om de continuïteit van de 



verkoop te garanderen.  

5. Het gemeentebestuur zal al het mogelijke doen om aan de verplichtingen te 
voldoen, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een vertraging of 
het niet plaatsvinden van een levering die voortvloeit uit omstandigheden 
buiten zijn wil, zoals stakingen, werkonderbrekingen of andere gebeurtenissen 
die de productie of de levering van de vergunningen verhinderen. 

Artikel 4: De betaling van de vergunningen door de Handelaar aan het 
gemeentebestuur 

1. Bij aankoop van de vergunningen betaalt de Handelaar het verschuldigde 
totaalbedrag ofwel cash ofwel via Bankcontact. 

2. De betaling wordt door het gemeentebestuur opgenomen in het 
registratiesysteem. 

Artikel 5: De verkoop van de vergunning door de Handelaar aan de gebruiker 

1. Iedereen kan een vergunning aankopen. De vergunning heeft een waarde van 5 
euro, 15 euro of 25 euro en wordt door de Handelaar zonder enige extra kost 
verkocht. 

2. De jaarvergunning is voor de gebruiker geldig van 1 januari t.e.m. 31 
december. De dagvergunning is enkel geldig op de aankoopdatum. Bij de aankoop 
brengt de Handelaar de aankoopdatum aan op de daartoe voorziene plaats op de 
vergunning.  

3. Indien een gebruiker een aankoop van vergunningen op factuur wenst 
(slechts mogelijk vanaf 10 stuks) dient de Handelaar hem door te verwijzen 
naar het gemeentebestuur. De gebruiker dient hiervoor een schriftelijke 
bestelaanvraag in te dienen bij het gemeentebestuur t.a.v. de financiële 
dienst. Vervolgens wordt een factuur opgemaakt door de financiële dienst. Na 
ontvangst van de betaling op het rekeningnummer BE 53 0910 0035 1653 van het 
gemeentebestuur kunnen de vergunningen afgehaald worden op de financiële 
dienst in de brughuizen. 

 

 

Datum: 

 

 

 

Namens de gemeenteraad 

 

 

 

De Algemeen Directeur      De voorzitter van de 
gemeenteraad 

Guy Verbuyst       Dirk Goemaere 

 

 

 

Voor de Handelaar 



Provincie OOST-
VLAANDEREN 

Gemeente Zelzate 

 

 
 
 

Ontvangstbewijs visvergunningen 

 

 

 

 

 

Ondergetekende  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

Verantwoordelijke voor de handelszaak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

Verklaart dat onderstaande vergunningen mij door het gemeentebestuur van 
Zelzate ter beschikking werden gesteld volgens de modaliteiten van artikel 3 
betreffende de verkoop van de vergunningen. 

 

 

Unieke nummers vergunningen Aantal Waarde Totale 
waarde 

001 tot 010 10 € 5 € 50 

101 tot 110 10 € 10 € 100 

201 tot 210 10 € 25 € 250 

Totale waarde   € 400 

 

 

 

Datum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

 

Handtekening:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

 

B. OVEREENKOMST TUSSEN HET GEMEENTEBESTUUR VAN ZELZATE EN HENGELSPORTZAAK 
HET LOZE VISSERTJE VOOR DE VERKOOP VAN VISVERGUNNINGEN DIE HET RECHT 



GEVEN OM TE VISSEN OP DE GEMEENTELIJKE VISVIJVER - GOEDKEURING  

DE RAAD: 

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

− Gelet op het collegebesluit dd. 14 februari 2019 waarbij het college 
aangeeft de visvijver openbaar te willen houden en hiervoor een plan van 
aanpak op te willen maken;  

− Gelet op het collegebesluit dd. 24 april 2019 houdende principiële 
aanstelling van 2 partners inzake de verkoop van visvergunningen; 

− Gelet op het collegebesluit dd. 16 mei 2019 houdende een principieel 
akkoord aan de overeenkomsten tussen het gemeentebestuur van Zelzate en de 
aangestelde partners voor verkoop van de visvergunningen (café Mondial en 
hengelsportzaak Het Loze Vissertje); 

− overwegende dat aan de gemeenteraad wordt gevraagd overeenkomst tussen het 
gemeentebestuur van Zelzate en hengelsportzaak Het Loze Vissertje voor de 
verkoop van visvergunningen die het recht geven om te vissen op de 
gemeentelijke visvijver goed te keuren. 

BESLUIT: 

in openbare zitting 
met algemene stemmen: 

Enig artikel: - de in bijlage gevoegde overeenkomst tussen het 
gemeentebestuur van Zelzate en hengelsportzaak Het Loze Vissertje voor de 
verkoop van visvergunningen die het recht geven om te vissen op de 
gemeentelijke visvijver wordt goedgekeurd.  
  



Provincie OOST-
VLAANDEREN 

Gemeente Zelzate 

 

 
 
 

Overeenkomst tussen het gemeentebestuur van Zelzate en  

de handelszaak betreffende de verkoop van 
visvergunningen 

 

Artikel 1: Algemeen 

1. Het gemeentelijk reglement voor de uitgifte van de visvergunningen (in dit 
reglement kortweg “vergunning”) werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 
mei 2019. De aankoop van de vergunning vindt plaats in de brughuizen, op de 
sportdienst en de deelnemende handelszaken. Het college van burgemeester en 
schepenen bevoegd is om bijkomende verkooppunten te voorzien.  

2. De gemeenteraad heeft in zitting van 27 mei 2019 beslist om Het Loze 
Vissertje, Havenlaan 1, 9060 Zelzate (in deze overeenkomst kortweg “de 
Handelaar”), als verkooppunt te erkennen. 

3. De Handelaar verbindt zich ertoe om zonder enige vergoeding of winstname 
de vergunning te verkopen als dienstverlening aan het gemeentebestuur. 

4. Deze overeenkomst regelt: 

- De verkoop van de vergunningen door het gemeentebestuur aan de 
Handelaar; 

- De betaling van de aangekochte vergunningen door de Handelaar aan het 
gemeentebestuur. 

- De verkoop van de vergunningen door de Handelaar aan de gebruiker; 

Artikel 2: Duurtijd van de overeenkomst 

1. De duurtijd van de overeenkomst is voor de duur van 6 jaar, ingaande op 1 
januari 2019 en afsluitend op 31 december 2024. 

2. De overeenkomst wordt automatisch verlengd voor dezelfde duur of kan 3 
maanden op voorhand door één van beide partijen schriftelijk beëindigd 
worden. 

3. Bij de beëindiging van de overeenkomst door één van de partijen bezorgt de 
Handelaar de eventueel niet verkochte vergunningen terug aan het 
gemeentebestuur. 

Artikel 3: de terbeschikkingstelling van de vergunningen door het 
gemeentebestuur aan de Handelaar 

1. Het gemeentebestuur bezorgt de Handelaar een in onderling overleg te 
bepalen aantal vergunningen met een waarde van 5 euro (dagvergunning), 15 
euro (jaarvergunning inwoner Zelzate) of 25 euro (jaarvergunning niet-inwoner 
Zelzate). De vergunningen worden voorzien van een gemeentestempel. De 
levering van de vergunningen aan de Handelaar wordt door het gemeentebestuur 
bijgehouden in een registratiesysteem. 

2. In ruil voor de geleverde vergunningen ontvangt het gemeentebestuur een 
ondertekend ontvangstbewijs (zie bijlage) waarop alle unieke nummers staan 
vermeld. 

3. Door de ondertekening van het ontvangstbewijs verklaart de Handelaar 
verantwoordelijk te zijn voor de geleverde vergunningen en verbindt de 
Handelaar zichzelf ofwel tot betaling aan het gemeentebestuur van de waarde 
van de verkochte of door hem verloren vergunningen, ofwel tot teruggave aan 
het gemeentebestuur van de niet verkochte vergunningen. 

4. De Handelaar verwittigt de sportdienst van het gemeentebestuur wanneer 
zijn voorraad aan vergunningen te beperkt wordt om de continuïteit van de 



verkoop te garanderen.  

5. Het gemeentebestuur zal al het mogelijke doen om aan de verplichtingen te 
voldoen, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een vertraging of 
het niet plaatsvinden van een levering die voortvloeit uit omstandigheden 
buiten zijn wil, zoals stakingen, werkonderbrekingen of andere gebeurtenissen 
die de productie of de levering van de vergunningen verhinderen. 

Artikel 4: De betaling van de vergunningen door de Handelaar aan het 
gemeentebestuur 

1. Bij aankoop van de vergunningen betaalt de Handelaar het verschuldigde 
totaalbedrag ofwel cash ofwel via Bankcontact. 

2. De betaling wordt door het gemeentebestuur opgenomen in het 
registratiesysteem. 

Artikel 5: De verkoop van de vergunning door de Handelaar aan de gebruiker 

1. Iedereen kan een vergunning aankopen. De vergunning heeft een waarde van 5 
euro, 15 euro of 25 euro en wordt door de Handelaar zonder enige extra kost 
verkocht. 

2. De jaarvergunning is voor de gebruiker geldig van 1 januari t.e.m. 31 
december. De dagvergunning is enkel geldig op de aankoopdatum. Bij de aankoop 
brengt de Handelaar de aankoopdatum aan op de daartoe voorziene plaats op de 
vergunning.  

3. Indien een gebruiker een aankoop van vergunningen op factuur wenst 
(slechts mogelijk vanaf 10 stuks) dient de Handelaar hem door te verwijzen 
naar het gemeentebestuur. De gebruiker dient hiervoor een schriftelijke 
bestelaanvraag in te dienen bij het gemeentebestuur t.a.v. de financiële 
dienst. Vervolgens wordt een factuur opgemaakt door de financiële dienst. Na 
ontvangst van de betaling op het rekeningnummer BE 53 0910 0035 1653 van het 
gemeentebestuur kunnen de vergunningen afgehaald worden op de financiële 
dienst in de brughuizen. 

 

 

Datum:  

 

 

Namens de gemeenteraad 

 

 

 

De Algemeen Directeur     De voorzitter van de gemeenteraad 

Guy Verbuyst      Dirk Goemaere 

 

 

 

Voor de Handelaar 

 



Provincie OOST-
VLAANDEREN 

Gemeente Zelzate 

 

 
 
 

Ontvangstbewijs visvergunningen 

 

 

 

 

Ondergetekende  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Verantwoordelijke voor de handelszaak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Verklaar dat onderstaande vergunningen mij door het gemeentebestuur van 
Zelzate ter beschikking werden gesteld volgens de modaliteiten van artikel 3 
betreffende de verkoop van de vergunningen. 

 

 

Unieke nummers vergunningen Aantal Waarde Totale 
waarde 

011 tot 020 10 € 5 € 50 

111 tot 120 10 € 10 € 100 

211 tot 220 10 € 25 € 250 

Totale waarde   € 400 

 

 

 

Datum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

 

Handtekening:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

 

 

 
  



C. POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET HENGELEN OP DE GEMEENTELIJKE VISVIJVER 
– GOEDKEURING  

DE RAAD: 

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

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 november 2014 houdende 
goedkeuring van de overeenkomst met de afdeling Maritieme Toegang 
betreffende de overdracht van het beheer van het openbaar domein genaamd 
“Park Opgevuld Kanaal” gelegen te Zelzate met ingang van 1 januari 2016, 
met uitzondering van de visvijver waarvan het beheer per 1 januari 2015 
wordt overgedragen;  

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 november 2014 houdende 
goedkeuring van een overeenkomst met het Agentschap Natuur en Bos 
betreffende de overname van het beheer en van het onderhoud van het 
voormeld park;  

− Gelet op de beslissing van de Provinciale Visserijcommissie van 21 
augustus 2014 houdende bevestiging van het feit dat de visvijver te 
Zelzate een gesloten water is waar de wet op de riviervisserij niet langer 
van toepassing is zolang de vijver niet fysisch verbonden is met het 
kanaal Gent-Terneuzen (wat vandaag niet het geval is; de afwateringsbuis 
die aanwezig is als overloop wordt niet als een dergelijke fysische 
verbinding beschouwd) en dat aldus de visvijver privaat kan worden 
uitgebaat;  

− Overwegende dat het college in zitting van 29 januari 2015 heeft beslist 
de visvijver in eigen beheer te houden; dat hiertoe de voorwaarden tot 
gebruik van de visvijver vastgelegd dienden te worden in een 
politiereglement;  

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 26 februari 2015 houdende de 
goedkeuring aan het politiereglement betreffende het hengelen op de 
gemeentelijke visvijver;  

− Gelet op de installatie van het nieuw bestuur op 17 januari 2019;  

− Gelet op het collegebesluit dd. 14 februari 2019 waarbij het college 
aangeeft de visvijver openbaar te willen houden;  

− Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen dd. 18 
april 2019 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 te verhogen naar 5 euro 
(i.p.v. 3 euro) en het bedrag van de belasting op de afgifte van een 
dagvisvergunning aangekocht n.a.v. een controlebezoek door politie of 
gemachtigde controleur te verhogen naar 12 euro (i.p.v. 10 euro); dat het 
belastingreglement op de afgifte van getuigschriften en andere stukken 
hiertoe dient aangepast te worden; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 29 april 2019 houdende de aanpassing 
aan het belastingreglement op de afgifte van getuigschriften en andere 
stukken;  

− Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen dd. 25 
april 2019 om visvergunningen te verkopen via de sportdienst en de 
financiële dienst van de gemeente en bij “eetcafé Mondial” en 
hengelsportzaak “Het Loze Vissertje”;  

− Overwegende dat hiertoe overeenkomsten tussen het gemeentebestuur van 
Zelzate en de aangestelde partners voor verkoop van de visvergunningen 
(café Mondial en hengelsportzaak Het Loze Vissertje) werden opgesteld;  

− Gelet op het collegebesluit dd. 16 mei 2019 en het gemeenteraadsbesluit 
dd. 27 mei 2019 houdende (principieel) akkoord aan de overeenkomsten 
tussen het gemeentebestuur van Zelzate en de aangestelde partners voor 
verkoop van de visvergunningen (café Mondial en hengelsportzaak Het Loze 



Vissertje);  

− Overwegende dat het politiereglement betreffende het hengelen op de 
gemeentelijke visvijver werd aangepast ingevolge voormelde beslissingen; 
dat het college reeds principieel akkoord ging met deze aanpassingen op 16 
mei 2019;  

− Overwegende dat de gemeenteraad voorliggend politiereglement betreffende 
hengelen op de gemeentelijke visvijver goed dient te keuren; 

− Gelet op de vragen van raadslid Frank Bruggeman om in artikel 11 de 
bevoegdheden van de gemeentelijke opzichters te verduidelijken, om in 
artikel 9 ook te vermelden dat het voederen van eenden verboden is en om 
in artikel 6 een bepaling op te nemen die stelt dat men bij viswedstrijden 
materiaal mag laden en/of lossen via de verharde zijwegen om daarna de 
auto te parkeren op de parking Vredekaai (zodat de deelnemers zich niet te 
voet moeten verplaatsen met al hun materiaal); 

− Overwegende dat het verbod op het voederen van eenden opgenomen is in het 
politiereglement houdende parken op het grondgebied van de gemeente; dat 
wordt voorgesteld om borden te plaatsen die dit verbod aangeven; 

− Overwegende dat de bevoegdheden van gemeentelijke opzichters in artikel 11  
verduidelijkt worden; 

− Overwegende dat in artikel 6 een bepaling opgenomen wordt die stelt dat 
men bij viswedstrijden materiaal mag laden en/of lossen via de verharde 
zijwegen om daarna de auto te parkeren op de parking Vredekaai (zodat de 
deelnemers zich niet te voet moeten verplaatsen met al hun materiaal); 

− Overwegende dat het politiereglement betreffende het hengelen op de 
gemeentelijke visvijver in die zin wordt aangepast. 

BESLUIT: 

in openbare zitting 
met algemene stemmen: 

Artikel 1: - het gemeenteraadsbesluit dd. 26 februari 2015 houdende de 
goedkeuring aan het politiereglement betreffende het hengelen op de 
gemeentelijke visvijver wordt opgeheven. 

Artikel 2: - het in bijlage gevoegde politiereglement betreffende het 
hengelen op de gemeentelijke visvijver wordt goedgekeurd. 
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POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET HENGELEN  

OP DE GEMEENTELIJKE VISVIJVER TE ZELZATE 

GESTEMD IN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE VAN 27 MEI 2019 

 

Artikel 1: Locatie 

De gemeentelijke visvijver is gelegen in het park ‘Opgevuld Kanaal’ tussen 
parking Vredekaai en jachthaven. 

Artikel 2: Vergunning 

Hengelen in de gemeentelijke visvijver is enkel toegestaan mits in het bezit 
te zijn van een vergunning uitgegeven door het gemeentebestuur van Zelzate 
mist uitzondering van de perioden van de aangevraagde viswedstrijden.  

Deze vergunningen kunnen worden aangekocht in de onder artikel 13 aangegeven 
plaatsen. Deze partners worden gepubliceerd op de gemeentelijke website. 

Een dagvergunning kan steeds aangekocht worden bij de gemeentelijke 
opzichters aangesteld door het College van Burgemeester en Schepenen. 

De vergunning is strikt persoonlijk, op naam en niet overdraagbaar. Naast een 
vergunning geldig voor een gans kalenderjaar is het ook mogelijk een 
dagvergunning (enkel geldig op de dag van de uitreiking) aan te schaffen. 

* Prijs jaarvergunning inwoner van Zelzate: € 15 per jaar 

* Prijs jaarvergunning niet-inwoner van Zelzate: € 25 per jaar 

* Prijs dagvergunning: € 5 

* Prijs dagvergunning na controle-onderzoek: € 12 

Kinderen jonger dan 14 jaar, vergezeld van een volwassen persoon in bezit van 
een vergunning, mogen gratis hengelen met 1 hengel. De begeleider moet 
tijdens het vissen steeds in de onmiddellijke nabijheid van deze jonge 
personen blijven. De vergunning moet men steeds bij zich hebben wanneer men 
vist en moet men kunnen tonen op vraag van de controlerende instanties. 

Artikel 3: Leefnet - Terugplaatsen van vis  

Het is verboden vis mee te nemen. Het gebruik van een leefnet, kuip of emmer 
om levende vis in te bewaren is verboden, behalve bij een viswedstrijd 
waarvoor een toelating werd verleend door het gemeentebestuur en dit tijdens 
de duur van deze wedstrijd.  

De gevangen vis dient onmiddellijk in het water te worden teruggezet met 
schepnet.   

Het is ten strengste verboden om vissen uit de vijver te verwijderen, op 
gelijk welke wijze, alsook om vreemde vissen in de vijver uit te zetten, 
behoudens schriftelijke toelating van het gemeentebestuur. 

Artikel 4: Nachtvissen 

Nachtvissen en / of nachtlijn of fuiken leggen is verboden.  

Het is toegelaten te vissen vanaf 1 uur voor zonsopgang tot 2 uur na 
zonsondergang.  

Artikel 5: Hengels 

De vergunning geeft recht te vissen met maximaal twee hengels, elk voorzien 
van één enkele haak. Het bezit van meerdere vergunningen mag geen reden zijn 
om met meer dan twee hengels te vissen. Het gebruik van de hengels is slechts 
geoorloofd voor zover de visser zich in de mogelijkheid bevindt de hengel 



steeds te bewaken.  

Er mag enkel gevist worden vanaf de oever. Oevers en taluds mogen niet 
beschadigd worden. Het is verboden hengelplaatsen uit te graven, te 
verstevigen of uit te bouwen op welke manier ook.  

Indien wordt gevist met werphengels dient men steeds recht voor zich te 
werpen. Het schuin inwerpen van werphengels is verboden omdat daardoor 
naburige hengelaars worden gestoord.   

Artikel 6: Milieu en omgeving  

Elke hengelaar dient zich milieubewust en natuurvriendelijk te gedragen. Het 
is ten strengste verboden vuilnis onder welke vorm dan ook achter te laten of 
in het water te werpen. Vuilnis binnen een straal van 15 meter van de 
hengelplaats dient op voorhand door de hengelaar opgeruimd te worden, zo niet 
wordt dit geacht van de hengelaar zelf te zijn. Afval dient in de daartoe 
voorziene vuilnisbakken te worden gedeponeerd. Het is verboden hinder of 
overlast te veroorzaken. Afgedankte lijnen en haken zijn gevaarlijk en 
verminken de watervogels. Een afgedankte lijn dient rond de hand te worden 
gewikkeld en vervolgens doorgeknipt en meegenomen of in de vuilbakken 
geworpen te worden zodat geen watervogels kunnen verminkt worden.   

Voertuigen moeten op de parking Vredekaai geplaatst worden. Enkel bij 
viswedstrijden mogen de deelnemers laden en/of lossen via de verharde 
zijwegen om daarna de auto te parkeren op de parking Vredekaai.   

Artikel 7: Aas en voeder  

Het vissen mag beoefend worden met om het even welk aas: zowel levend, dood 
als kunstaas. Het gebruik van gekleurde maden is verboden, deze bevatten 
immers kleurstoffen die giftig kunnen zijn. Er is maximum 1 kg droog 
visvoeder per persoon toegelaten. 

Artikel 8: Toegelaten periodes  

Er is geen gesloten tijd behalve de in artikel 4 aangegeven periodes.  

Artikel 9: Verbodsbepalingen 

Het is verboden in de visvijver te zwemmen, erop te schaatsen, het water in 
te gaan, onder ijs te vissen, honden in het water te laten, planten, 
struiken, oevers, … te beschadigen of de overige fauna (vogels, eenden, 
ganzen, …) te verstoren of te vangen.  

Artikel 10: Wedstrijden  

Viswedstrijden dienen te worden aangevraagd bij de sportdienst van Zelzate 
(sportdienst@zelzate.be, 09/345.74.22, sportcomplex Eurohal, Oostkade 1A/000 
te 9060 Zelzate). De aanvragen worden door de sportdienst chronologisch 
ingeschreven en zullen in deze volgorde worden toegekend, met uitzondering 
voor wedstrijden die worden georganiseerd door Zelzaatse verenigingen/ 
Zelzaatse sportraad of n.a.v. Zelzatekermis, deze genieten steeds voorrang. 

Eén hengelclub kan maximaal twee wedstrijden per jaar organiseren op de 
visvijver. Bij minder dan 30 deelnemers zal enkel het gedeelte tussen de 
parking Vredekaai en de versmalling mogen worden gebruikt voor de wedstrijd, 
zodat de recreatieve vissers nog altijd kunnen beschikken over het tweede 
gedeelte van de visvijver. De organisator van de wedstrijd dient op voorhand 
in het bezit te zijn van een geldige vergunning en dient de wedstrijd minimum 
24 uur voor de aanvang van de wedstrijd aan te kondigen aan de oever van de 
visvijver op een door de gemeente voorziene informatiebord. Vissen op het 
voor de wedstrijd voorbehouden gedeelte van de visvijver is verboden vanaf 3 
uur voor de aanvang van de wedstrijd. Wedstrijden waarbij de volledige 
visvijver worden ingenomen dienen de uitzondering te blijven en dergelijke 
wedstrijden zullen maximaal vier keer per jaar worden toegestaan met voorrang 
aan de aanvragers van Zelzate.  

De deelnemers aan een viswedstrijd dienen via de organisator 2 euro per 
wedstrijd te betalen aan de gemeente, bij wedstrijden zijn de vergunningen 
die in artikel 2 ter sprake komen niet geldig. 

mailto:sportdienst@zelzate.be


Artikel 11: Toezicht 

Elkeen die in het bezit is van een geldige vergunning wordt geacht het 
reglement te kennen en ook toe te passen. Elke hengelaar is verplicht gevolg 
te geven aan de onderrichtingen van politie en van de gemeentelijke 
opzichters, die regelmatig controles zullen uitvoeren op het bezit van een 
visvergunning.  

Artikel 12: Sancties  

Inbreuken op dit reglement worden bestraft met een administratieve geldboete, 
opgelegd door de hiertoe aangestelde ambtenaar, conform het GAS-reglement. 

Artikel 13: Plaatsen waar vergunningen kunnen worden aangekocht: 

* sportcomplex Eurohal (sportdienst Zelzate), Oostkade 1A/000, 9060 Zelzate 

* Brughuizen (financiële dienst), Grote Markt 2-4, 9060 Zelzate 

* Café Mondial, Kanaalstraat 2, 9060 Zelzate 

* Hengelsportzaak Het Loze Vissertje, Havenlaan 1, 9060 Zelzate  

Artikel 14: Toepassing 

Dit reglement vervangt alle voorgaande reglementen met betrekking tot het 
hengelen op de gemeentelijke visvijver. 

10. STATUTENWIJZIGING MILIEURAAD – GOEDKEURING  

DE RAAD: 

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

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 21 mei 1992 houdende oprichting van 
een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 12 april 2005 houdende 
ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst "Milieu als opstap naar een 
duurzame ontwikkeling";  

− Overwegende dat de milieuraad functioneert op basis van statutaire regels 
zoals bepaald door de gemeenteraad d.d. 21 mei 1992 en gewijzigd d.d. 8 
juli 1992, 27 mei 1998, 13 oktober 1998, 22 februari 2001, 16 december 
2003 en 12 april 2005, 31 januari 2007 en 27 juni 2013;  

− Overwegende dat er volgens de statuten maximaal 14 stemgerechtigde leden 
mogen zijn; 

− Overwegende dat op 22 februari 2019 een oproep tot kandidatuurstelling 
heeft plaatsgevonden;  

− Overwegende dat er 27 kandidaturen werden ingediend;  

− Overwegende dat voorgesteld wordt de huidige statuten van de milieuraad te 
wijzigen;  

− Overwegende dat de wijzigingen als volgt kunnen worden samengevat: 

o geen maximum aantal leden meer vast te leggen; 

o de lijst van de organisatie die leden kunnen afvaardigen uit te 
breiden met o.a. milieu- en natuurverenigingen en daarmee 
gelijkgestelde verenigingen of diensten, jeugdraad, agrarische 
sector, jachtverenigingen en wildbeheereenheden, vertegenwoordigers 
van industriële bedrijven die actief zijn op het grondgebied van de 
gemeente; 

o de geïnteresseerde inwoners moeten enige deskundigheid inzake milieu 
en natuur en engagement aantonen; 

o per politieke partij in de gemeenteraad kan één vertegenwoordiger 
aangeduid worden; 

o de lijst van de niet-stemgerechtigde leden uit te breiden; 



o waarnemers kunnen niet deelnemen aan discussies; 

o het evenwicht één derde vertegenwoordigers van natuur- en 
milieuverenigingen niet meer vast te leggen in de statuten; 

o het aantal niet-stemgerechtigden vast te leggen op een derde in 
plaats van op de helft ten opzichte van het aantal stemgerechtigden; 

o een financieel beheerder aan te duiden. 

BESLUIT: 

in openbare zitting 
met algemene stemmen: 

Enig artikel: - de in bijlage gevoegde statuten van de milieuraad worden 
goedgekeurd en vervangen de bij gemeenteraad d.d. 21 mei 1992 goedgekeurde 
statuten, gewijzigd bij gemeenteraad d.d. 8 juli 1992, 27 mei 1998, 13 
oktober 1998, 22 februari 2001, 16 december 2003 en 12 april 2005, 31 januari 
2007 en 27 juni 2013. 
  



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

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

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR ZOALS GOEDGEKEURD IN 
DE GEMEENTERAAD VAN 27 MEI 2019 

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

Oprichting en zetel 

Artikel 1  

In de gemeente Zelzate wordt een gemeentelijke adviesraad voor milieu en 
natuur, hierna milieuraad genoemd, opgericht en erkend als adviesorgaan 
inzake milieu- en natuuraangelegenheden. 

De zetel van de milieuraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente 
Zelzate. 

Doelstelling 

Artikel 2   

De milieuraad heeft een drieledige doelstelling. 

1. De milieuraad beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van het 
leefmilieu, het landschap en de natuur in de gemeente. 

2. De milieuraad is bevoegd om de gemeente zowel op eigen initiatief als op 
verzoek van de gemeenteraad of het schepencollege te adviseren over het 
gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. 

3. De milieuraad vervult een informatieve en sensibiliserende taak bij de 
bevolking inzake milieu- en natuuraangelegenheden en kan in dit kader op 
eigen initiatief en op niet dwingend verzoek initiatieven ontplooien. 

Samenstelling 

Artikel 3  

De milieuraad is samengesteld uit stemgerechtigde leden, niet-stemgerechtigde 
leden en waarnemers.  

De stemgerechtigde leden van de milieuraad kiezen een voorzitter en 
secretaris. 

Het samenwerken met andere gemeentelijke adviesraden wordt aangemoedigd. 

§1. Stemgerechtigde leden 

1. Vertegenwoordigers die effectief lid zijn van een vereniging, instelling 
of organisatie waarvan de werking zich situeert op het grondgebied van de 
gemeente en die in haar werking belangstelling stelt in de milieu- en 
natuurproblematiek.  

Volgende organisaties kunnen stemgerechtigde leden afvaardigen: 

- milieu- en natuurverenigingen en daarmee gelijkgestelde verenigingen of 
diensten die natuur en milieu als nevendoelstelling hebben; 

- jachtverenigingen en wildbeheereenheden; 

- onderwijsinstellingen; 

- sociaal-culturele organisaties en vormingsorganisaties; 

- beroepsgroepen en –organisaties; (werknemersorganisaties, 
werkgeversorganisaties) 

- vertegenwoordigers van de agrarische sector die actief zijn in de 
gemeente; 

- jeugdraad 

- vertegenwoordigers van industriële bedrijven die actief zijn op het 
grondgebied van de gemeente 



De organisatie duidt één effectief en één plaatsvervangend lid aan die de 
plaats inneemt tijdens diens afwezigheid. 

2. Geïnteresseerde inwoners met enige deskundigheid inzake milieu en natuur 
die deskundigheid en engagement aantonen 

§2. Niet-stemgerechtigde leden 

1. Vertegenwoordigers die effectief lid zijn van een vereniging die niet als 
stemgerechtigd in de milieuraad vertegenwoordigd is, 

2. De duurzaamheidsambtenaar of bij afwezigheidambtenaar van de milieudienst 
3. Politieke mandatarissen 

Per politieke partij in de gemeenteraad kan één vertegenwoordiger 
aangeduid worden. 

4. Vertegenwoordigers van industriële bedrijven die actief zijn op het 
grondgebied van de gemeente 

§3. Waarnemers 

De milieuraad kan beslissen om, in functie van het te behandelen onderwerp, 
een beroep te doen op deskundigen. Deze deskundigen zetelen als waarnemers en 
kunnen passende relevante informatie verstrekken, maar zij hebben geen 
stemrecht. 

§4. Voorzitter en secretaris 

De secretaris en de voorzitter van de milieuraad worden gekozen door, maar 
niet noodzakelijk uit, de stemgerechtigde leden. 

De voorzitter van de milieuraad mag geen politiek mandaat bekleden. 

Een vertegenwoordiger van een industriële bedrijf die actief is op het 
grondgebied van de gemeente, kan geen voorzitter zijn. 

De milieuambtenaar of degene die zich met milieu- en natuuraangelegenheden 
bezighoudt wordt bij voorkeur belast met het secretariaat van de milieuraad. 

De gemeentelijke milieuambtenaar of bij gebreke hiervan de ambtenaar die zich 
met milieu- en natuuraangelegenheden bezighoudt, is van rechtswege lid van de 
milieuraad doch zonder stemrecht. 

§5. Financieel beheerder 

De financieel beheerder beheert de financiële middelen van de milieuraad en 
houdt de boekhouding bij. De financieel beheerder ontvangt alle gelden ten 
gunste van de milieuraad en doet alle uitgaven. De financieel beheerder 
draagt er zorg voor dat er tijdig een financieel jaarverslag wordt bezorgd. 

Artikel 4  

Bij de samenstelling van de milieuraad wordt rekening gehouden met volgende 
evenwichten: 

1. Mannen en vrouwen zijn bij het geven van advies ten minste één derde 
vertegenwoordigd binnen het aantal stemgerechtigde leden. 

2. Het aantal niet-stemgerechtigden bedraagt maximaal een derde van het 
aantal stemgerechtigden.  

Toetreding 

Artikel 5  

Bij een algehele hernieuwing van de milieuraad, zoals vermeld onder art. 
6,2de alinea, dient de aanvraag tot toetreding te worden gericht aan het 
College van Burgemeester en Schepenen; nadien worden de aanvragen tot 
toetreding gericht aan de voorzitter van de raad. De aanvragen worden door 
het college (bij volledige hernieuwing)/de milieuraad onderzocht en na 
stemming aanvaard of geweigerd. Vervolgens wordt de nieuwe samenstelling ter 
goedkeuring voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen. 

Duur van het mandaat 

Artikel 6  



Het college van burgemeester en schepenen stelt de lijst vast van de in 
artikel 3 bedoelde leden van de milieuraad en van hun plaatsvervangers alsook 
gebeurlijke wijzigingen hiervan.  

Het lidmaatschap van de milieuraad loopt gelijk met de duur van het mandaat 
van de leden van de gemeenteraad maar blijft geldig tot de milieuraad 
effectief vernieuwd is. 

In functie van nieuwe regelgeving, kan de milieuraad te allen tijde worden 
ontbonden om vervolgens opnieuw samengesteld te worden conform de nieuwe 
richtlijnen.  

Artikel 7  

Het mandaat van de leden geldt tot bij de intrekking ervan door de vereniging 
en organisatie. Het mandaat van de gecoöpteerde inwoners geldt tot de 
terugtrekking ervan door de gecoöpteerde inwoner. 

De leden die 4 maal na elkaar zonder verontschuldiging afwezig blijven, 
worden als ontslagnemend beschouwd. 

De hernieuwingen van mandaten en vervangingen wegens ontslag worden vooraf 
door de betrokken organisatie of persoon schriftelijk meegedeeld aan de 
voorzitter. 

Ondersteuning van de milieuraad 

Artikel 8  

De gemeente stimuleert de werking van de milieuraad door voldoende 
financiële, logistieke en educatieve ondersteuning te verlenen. 

Reglement van inwendige orde 

Artikel 9  

De milieuraad stelt een huishoudelijk reglement op dat de interne werking van 
de milieuraad en de niet in deze statuten voorziene procedures en taken 
regelt. 

Dit reglement zal ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de gemeenteraad. 

Wijziging van de statuten 

Artikel 10 

De milieuraad kan een wijziging van de statuten voorstellen wanneer het 
voorstel tot wijziging in de agenda van de Algemene Vergadering is vermeld en 
de gewone meerderheid van de stemgerechtigde leden op deze vergadering 
aanwezig is. Indien dit aantal niet wordt bereikt, dan komt de Algemene 
Vergadering opnieuw samen binnen de veertien dagen. De statuten kunnen dan 
worden gewijzigd, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden. 

Een wijziging kan pas aan de gemeenteraad worden voorgelegd mits het voorstel 
tot wijziging 2/3 meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen op de 
milieuraad heeft behaald. 

Artikel 11  

Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de voorzitter van de 
milieuraad. 
  



11. GOEDKEUREN STATUTENWIJZIGING EN WIJZIGINGEN IN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
VAN DE JEUGDRAAD ZELZATE  

DE RAAD:  

− Gelet op decreet houdende het lokaal bestuur artikel dd. 22 december 2017, 
artikel 304; 

− Gelet op het decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het 
lokaal jeugdbeleid dd. 6 juni 2012, artikel 5 § 1; 

− Gelet op de statuten van jeugdraad Zelzate dd. 27 oktober 2009;  

− Overwegende dat de jeugdraad de statuten en het huishoudelijk reglement 
heeft herwerkt; dat de herwerkte versie hiervan door de jeugdraad werd 
goedgekeurd in de Algemene Vergadering dd. 2 mei 2019; 

− Gelet op de herwerkte versie van de statuten en huishoudelijk reglement in 
bijlage; 

− Overwegende dat aan het college gevraagd wordt principieel akkoord te gaan 
met de statutenwijziging en de wijzigingen in huishoudelijk reglement van 
de jeugdraad Zelzate; 

− Overwegende dat aan de gemeenteraad gevraagd wordt de statutenwijziging en 
wijzigingen in huishoudelijk reglement van de jeugdraad Zelzate goed te 
keuren.  

Raadslid Martin Acke (N-VA) vraagt om in toekomstige dossiers de wijzigingen 
in reglementen, statuten, … beter te markeren.  

BESLUIT: 

in openbare zitting 
met algemene stemmen: 

Artikel 1: - de in bijlage gevoegde gewijzigde statuten van de jeugdraad 
Zelzate worden goedgekeurd en vervangen de bij gemeenteraad d.d. 11 april 
1996 goedgekeurde statuten, gewijzigd bij gemeenteraad d.d. 6 mei 2003 en 27 
oktober 2009. 

Artikel 2: - het in bijlage gevoegde huishoudelijk reglement van de jeugdraad 
Zelzate wordt goedgekeurd.  
  



Statuten jeugdraad Zelzate  

Algemene bepalingen 

In dit statuut wordt verstaan onder:  
Huishoudelijk reglement: De afspraken die de interne werking van de jeugdraad 
regelen;  
Statuut: Het geheel van bindende afspraken en regels voor de jeugdraad;  
Jeugdraad: De Algemene Vergadering, hierop worden alle leden uitgenodigd;  
Jeugdwerk: Groepsgerichte, sociaal-culturele initiatieven met de jeugd in de 
vrije tijd, onder educatieve begeleiding en georganiseerd door hetzij 
particuliere jeugdverenigingen, hetzij door lokale openbare besturen;  
Gemeentelijk jeugdbeleid: Het geheel van beleidsmaatregelen van het 
gemeentebestuur t.a.v. alle levenssituaties van kinderen en jongeren; 
Werkjaar: 1 september t.e.m. 31 augustus 

Artikel 1 - Oprichting  

In uitvoering van Decreet van 6 juli 2012,  houdende de ondersteuning en 
stimulering van het lokaal jeugdbeleid, erkent de gemeentelijk/stedelijke 
jeugdraad onder de Zelzate ‘jeugdraad Zelzate met als zetel Grote Markt 1, 
9060 Zelzate. 

Artikel 2 - Doel 

De gemeentelijk jeugdraad heeft deze doelstellingen om te verzekeren dat de 
stem van kinderen en jongeren wordt gegarandeerd in het gemeentelijk 
jeugdbeleid: 

• Het bevorderen van een integraal jeugdbeleid in het belang van alle 
inwoners en verenigingen van de gemeente. 

• Op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief adviezen 
uitbrengen over alle aangelegenheden die kinderen en jongeren mogelijks 
aanbelangen. Deze adviesmogelijkheid slaat zowel op de 
jeugdwerkaangelegenheden als op alle welzijnsaspecten van kinderen en 
jongeren in de gemeente. 

• Initiatieven nemen om de activiteiten in de jeugdsector te coördineren en 
overleg en samenwerking tot stand brengen tussen verenigingen, diensten, 
instellingen en andere organisaties die actief zijn in het jeugdwerk. 

• Inspraak en participatie organiseren om kinderen en jongeren actief te 
betrekken bij alle thema’s die hen aanbelangen. Alsook de interesse voor 
het gemeentebeleid en jeugdraad bevorderen. 

• Het jeugdbeleid opvolgen via de meerjarenplannen. 

Artikel 3 - Structuur 

De gemeentelijke jeugdraad bestaat uit: 

• Algemene vergadering 

• Dagelijks bestuur 

• Thematische werkgroepen 

ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 4 - Samenstelling van de algemene vergadering  

• Twee vaste afgevaardigden van elke vereniging, organisatie of instelling 
die een actieve jeugdwerking kan aantonen binnen het grondgebied van de 
gemeente. Zij mogen tevens elk één plaatsvervanger aanduiden.  

• Organisaties waarvan de werking zich hoofdzakelijk richt op sport of 
cultuur kunnen geen afgevaardigden aanduiden voor de jeugdraad.  

• Geïnteresseerde individuele jongeren, aan te duiden zoals aangegeven in 
Artikel 4 punt 2. 

• Wanneer de gemeenteraad bepaalde onevenwichten vaststelt in de 



samenstelling van de jeugdraad omdat bepaalde ideologische of filosofische 
strekkingen niet vertegenwoordigd zijn kan de gemeenteraad de opdracht 
geven aan de jeugdraad om aan nieuwe ledenwerving te doen om het evenwicht 
te herstellen.  

Artikel 5 – Procedure van samenstelling van de algemene vergadering  

1. Afgevaardigden jeugdorganisaties 

Ieder werkingsjaar, voor 31 oktober,  dienen de jeugdorganisaties die hun 
lidmaatschap in de jeugdraad wensen te bestendigen, te bewijzen dat zij een 
regelmatige, actieve jeugdwerking uitoefenen in de gemeente of in een deel 
van de gemeente.  

Zij dienen eveneens een bestuurslijst (naam, adres, leeftijd, functie) en een 
ledenlijst (naam, adres, leeftijd) voor het komend werkjaar in te dienen bij 
de voorzitter van de jeugdraad en de aangestelde jeugdconsulent.  

Daarboven moet de vereniging een beknopt jaarverslag van het voorbije 
werkjaar voorleggen. Dit bevat de ledenlijst, de bestuurslijst, activiteiten 
met leden buiten de alledaagse werking en de evenementen. Dit document dient 
voor 30 oktober ingediend te worden bij de voorzitter van de jeugdraad en de 
aangestelde jeugdconsulent.  

Organisaties die voor de eerste maal wensen toe te treden tot de jeugdraad 
dienen aan dezelfde voorwaarden te voldoen, evenwel met de verruiming dat hun 
aanvraag niet tijdsgebonden is. 

 De afgevaardigden worden in volle vrijheid aangeduid door de betrokken 
vereniging, organisatie, instelling of dienst en moeten voldoen aan volgende 
voorwaarden:  

• Minimum 16 en maximum 30 jaar zijn;  

• Actief betrokken zijn bij de werking van de organisatie waardoor ze worden 
aangeduid;  

• Geen politiek mandaat uitoefenen;  

• Ze mogen slechts één organisatie vertegenwoordigen in de jeugdraad 

• Afgevaardigden moeten bij ingang van hun lidmaatschap kennis hebben 
genomen van de statuten en het huishoudelijk reglement van de jeugdraad.  

2. Individuele jongeren: 

Minimum 1-maal per werkjaar wordt via gemeentelijke informatiekanalen 
(infobladen, reclameblad, gemeentelijke website en website van de 
jeugddienst) een oproep gelanceerd in de gemeente opdat geïnteresseerde 
individuele jongeren zich schriftelijk kandidaat zouden stellen als 
jeugdraadslid, dit gebeurt t.a.v. de voorzitter.  

De kandidaten moeten voldoen aan volgende voorwaarden: 

• Minimum 16 en maximum 30 jaar zijn;  

• Geen politiek mandaat uitoefenen  

• Inwoner zijn van de gemeente en/of actief geweest zijn in een 
jeugdorganisatie die aangesloten is bij de jeugdraad. 

• Afgevaardigden moeten bij ingang van hun lidmaatschap kennis hebben 
genomen van de statuten en het huishoudelijk reglement van de jeugdraad.  

  



3. Vervangende jeugdraadsleden:  

De stemgerechtigde leden kunnen zich laten vervangen. Deze vervanger “erft” 
het stemrecht. De voorzitter van de jeugdraad dient vóór aanvang van de 
vergadering de melding te ontvangen, in het ene geval afkomstig van de 
afgevaardigde van de jeugdorganisatie, in het andere geval van de individuele 
jongere. Ook de vervangende leden moeten voldoen aan de voorwaarden zoals 
hierboven omschreven. 

Artikel 6 - Einde mandaat jeugdraad  

• Een jeugdorganisatie kan het mandaat van zijn afgevaardigde(n) intrekken 
en in alle vrijheid nieuwe afgevaardigden aanduiden. Dit moet schriftelijk 
worden bezorgd aan de voorzitter van de jeugdraad.  

• De afgevaardigde kan zelf ontslag nemen uit de jeugdraad. De 
jeugdorganisatie kan dan nieuwe afgevaardigden aanduiden. Dit moet 
schriftelijk worden bezorgd aan de voorzitter van de jeugdraad.  

• Na een tweede opeenvolgende afwezigheid van het stemgerechtigd lid of zijn 
plaatsvervanger krijgt het stemgerechtigd lid een waarschuwing van de 
voorzitter. Wanneer geen gevolg wordt gegeven aan de waarschuwing en er 
een derde afwezigheid volgt eindigt het mandaat. Het ontslag wordt 
meegedeeld aan het stemgerechtigd lid, de plaatsvervanger en indien van 
toepassing, de jeugdorganisatie. 

• De organisatie dient dan opnieuw schriftelijk een nieuwe afgevaardigde aan 
te duiden.  

• Wanneer de organisatie zijn werking stopt. 

• Door het niet meer voldoen aan de algemene voorwaarden vermeld in Art. 4. 

Artikel 7 - Raadgevende stem  

De algemene vergadering kan ten allen tijde waarnemende leden met raadgevende 
stem aanduiden. Dit zijn bijvoorbeeld individuele burgers die omwille van hun 
deskundigheid op jeugdwerkvlak door de jeugdraad worden opgenomen.  

Volgende personen zijn steeds waarnemend lid met raadgevende stem:  

• De gemeentelijke jeugdconsulent(e) - of vervang(st)er -door het college 
minimum belast met het waarnemen van het secretariaat;  

• De schepen van jeugd of zijn vervanger;  

• Personen kunnen omwille van hun deskundigheid op jeugdwerkvlak deel 
uitmaken van de jeugdraad. Zij kunnen uitgenodigd worden op de jeugdraad, 
of zij kunnen opgenomen worden door de jeugdraad in geheime stemming en 
bij gewone meerderheid.  

Artikel 8 - Werking  

• De Algemene vergadering van de gemeentelijke jeugdraad komt minimaal 
viermaal per jaar samen.  

• De jeugdraad is openbaar.  

• De agenda, vergaderdatum en -plaats worden openbaar gemaakt. 

• Verslagen zijn voor alle inwoners ter inzage volgens de voorschriften 
vervat in het “Reglement van openbaarheid van bestuur” van de gemeente 
Zelzate. 

Artikel 9 - Bevoegdheden van de algemene vergadering 

• Opvolgen van doelstellingen zoals omschreven in Artikel 1;  

• Goedkeuren van de samenstelling van het dagelijks bestuur en waken over de 
voorwaarden tot toetreding van nieuwe leden; 

• Opvolgen van de beantwoording aan statuten;  



• Goedkeuren en opvolgen van het huishoudelijk reglement, waarin 
stemprocedures, mandatenverkiezing, voorzittersrol, secretaris 

DAGELIJKS BESTUUR 

Artikel 10 - Samenstelling van het dagelijks bestuur 

Het dagelijks bestuur wordt samengesteld door de algemene vergadering en 
bestaat minstens uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een penningmeester, 
secretaris, de gemeentelijke jeugdconsulent(e) en de schepen van jeugd.  

Artikel 11 - Bevoegdheden van het dagelijks bestuur  

• De voorbereiding van adviezen, voor zover dit niet door de werkgroepen 
gebeurt; 

• Het opvolgen van de adviezen, voor zover dit niet door de werkgroepen 
gebeurt;  

• Het verzekeren van de dagelijkse werking en permanentie;  

• Het toezicht houden op de organisatie en uitvoering van het 
jeugdbeleidsplan. 

• Waken over een stabiele financiële situatie van de jeugdraad. 

Artikel 12 – Werkgroepen  

De algemene vergadering kan werkgroepen oprichten van tijdelijke of 
permanente aard. 

• Samenstelling: Iedereen kan hieraan deelnemen. De voorzitter van de 
werkgroep dient steeds lid te zijn van de jeugdraad.  

• Werking: de jeugdraad bepaalt de opdracht, de werkgroep bepaalt zelf zijn 
werking.  

• Bevoegdheden: de werkgroepen brengen adviezen uit aan de jeugdraad. Ze 
kunnen zelf initiatieven nemen, projecten, studies en adviezen uitwerken 
en aan de jeugdraad voorleggen voor zover deze kaderen binnen de opdracht 
van de werkgroep.  

 
Huishoudelijk reglement 

Jeugdraad Zelzate 

Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen  

Artikel 1: 

In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 
Huishoudelijk reglement: de afspraken die de interne werking van de jeugdraad 
regelen; 
Statuut: het geheel van de bindende afspraken en regels voor de jeugdraad; 
Jeugdraad: de Algemene Vergadering, hierop worden alle leden uitgenodigd; 
Werkjaar: loopt van 1 september t.e.m. 31 augustus 

Hoofdstuk 2 – Stemprocedures 

Artikel 2: 

Om een geldige stemming te kunnen houden in de jeugdraad moet tenminste de 
helft van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Voor wijzigingen aan 
statuten en/of huishoudelijk reglement moet tenminste 2/3 van de 
stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Indien bij een tweede bijéénroeping niet 
aan deze voorwaarden is voldaan, beslist de jeugdraad, ongeacht het aantal 
aanwezigen. 

Artikel 3: 

Bij een stemming moet het stemgerechtigd lid, na afwegen van de aangebrachte 
argumentatie, stemmen met ja, nee of onthouding. Alle beslissingen (incl. 
adviezen) worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige 
stemgerechtigde leden. Enkel voor wijzigingen aan statuten en/of 



huishoudelijk reglement dient 2/3 van de aanwezige stemgerechtigde leden zich 
positief uit te spreken. Alle wijzigingen aan statuten en/of huishoudelijk 
reglement dienen te worden bekrachtigd door de gemeenteraad.  

Hoofdstuk 3 – Mandatenverkiezingen 

Artikel 4: 

De mandaten binnen de jeugdraad zijn : voorzitter, secretaris, 
ondervoorzitter en penningmeester. De stemgerechtigde leden van de jeugdraad 
verkiezen jaarlijks deze mandaten. De kandidaten dienen lid te zijn van de 
jeugdraad (ref.Statuten Hoofdstuk III). De kandidaturen dienen te worden 
gesteld op de eerste jeugdraad van het nieuwe werkjaar. De verkiezing gebeurt 
in gesloten zitting en bij geheime stemming. Indien een mandaat wordt 
beëindigd in de loop van het werkjaar, wordt het mandaat volgens dezelfde 
procedure ingevuld op de eerstvolgende jeugdraad. 

Hoofdstuk 4 – Mandaten (omschrijving) 

Artikel 5: 

De voorzitter:  

• Opent, modereert, en sluit de jeugdraad evenals de vergaderingen van het 
dagelijks bestuur. 

• Vertegenwoordigt de jeugdraad (gemeentebestuur, jeugdwerk, adviesraden, 
intergemeentelijk ...). 

• Tekent alle officiële documenten van de jeugdraad (agenda, verslag 
jeugdraad, financieel verslag, adviezen, ...). 

• Roept de jeugdraad samen en stelt de inhoud van de agenda van de jeugdraad 
op.  

• Zal materies waarover dient gestemd te worden, voorleggen aan de 
jeugdraad, de kans bieden aan alle leden om hieromtrent argumentatie aan 
te brengen, de discussie kort resumeren en formuleren zodat de leden 
duidelijk weten wat de inhoud van hun stem is. 

Artikel 6: 

De secretaris 

• Zal in samenspraak en samenwerking met de jeugdconsulent(e) het 
secretariaat van de jeugdraad waarnemen. Dit secretariaat behelst 
verslaggeving en agenda van de jeugdraad, opstellen van de in de jeugdraad 
overeengekomen adviezen, afwerking van in- en uitgaande post.  

• Zal gedurende de jeugdraad elke stemming bijhouden (aantal ja, nee, 
onthoudingen en totaal aantal stemgerechtigde leden).  

• Zorgt voor het aanvullen en bijhouden van het engagements-charter. 

Artikel 7: 

De ondervoorzitter : 

• Zal bij afwezigheid of onbeschikbaarheid van de voorzitter diens functie 
waarnemen. 

• Volgt de statuten en het huishoudelijk reglement op. 
  



Artikel 8: 

De penningmeester: 

• Voert de financiële verrichtingen uit, nodig voor de werking van de 
jeugdraad en voor de activiteiten die de jeugdraad organiseert. 

• Brengt op de jeugdraad verslag uit over de financiële toestand. 

• Maakt ter afronding van een werkingsjaar (laatste aangekondigde 
vergadering) een financieel verslag op van het voorbije werkingsjaar dat 
via de voorzitter aan het College van Burgemeester en Schepenen wordt 
overgemaakt. 

Hoofdstuk 5 – Engagement van de leden 

Artikel 9 

De stemgerechtigde leden verbinden zich ertoe om :  

• De doelstellingen van de jeugdraad zoals beschreven in de statuten onder 
hoofdstuk II te onderschrijven en actief mee te werken aan de realisering 
ervan.  

• Met alle kinderen, jongeren en jeugdorganisaties die dat wensen, mee te 
sleutelen aan het gemeentelijk (jeugd)beleid. 

• Oog te hebben voor alles wat kinderen en jongeren in onze gemeente 
belangrijk vinden. 

• Meer te doen dan het eigen belang bewaken, door het jeugdbelang in zijn 
geheel op te volgen en te bevorderen in de jeugdraad en in elk ander 
overleg. 

• In een open en opbouwende geest een uitvoerbaar meerjarenplan te helpen 
opstellen en na goedkeuring het met de andere partners ook mee uit te 
voeren.  

• De jeugdraad bij te wonen en indien dit onmogelijk is zich te 
verontschuldigen en te laten vervangen.  

• Als afgevaardigde van een jeugdorganisatie de achterban grondig te 
informeren over de werkzaamheden van de jeugdraad en ook geregeld overleg 
te plegen in functie van het opsporen bij de eigen organisatie van 
behoeften, ideeën, verwachtingen en medewerkers voor jeugdraadactiviteiten 
of commissies. 

Artikel 10 

De jeugdraad en het gemeentebestuur verbinden zich ertoe om  

• Inspraak en spreekrecht te organiseren op alle vergaderingen van de 
jeugdraad. 

• Alle kinderen en jongeren die dat wensen te betrekken in het jeugdbeleid.  

• Zich te laten informeren over noden en behoeften, over alles wat kinderen 
en jongeren in onze gemeente belangrijk vinden en daarmee rekening te 
houden in onze beslissingen.  

• De jeugdraad te beschouwen als een vitaal orgaan en er actief mee te 
overleggen. 

•  In een open en opbouwende geest inspraak te organiseren bij het opstellen 
van een verantwoord meerjarenplan en het met de andere partners na 
goedkeuring ook mee uit te voeren.  

• Inzagerecht te verlenen in alle dossiers die in de jeugdraad ter 
behandeling voorgelegd worden. 

Hoofdstuk 6 – Verslag en agenda 

Artikel 11: 



Datum jeugdraad 

De datum wordt collectief beslist. Dit kan op de voorgaande vergadering in 
overleg gebeuren of via een stemming op een sociaal mediaplatform. De 
frequentie van de vergadering hangt af van geplande evenementen, 
gebeurtenissen en punten ter bespreking.  
De voorzitter stelt datums voor.  

Artikel 12 

Het verslag van de jeugdraad  

• Wordt gemaakt door het secretariaat (secretaris en/of jeugdconsulent(e)).  

• Bevat steeds de aanwezigheden, vervangingen, verontschuldigen, afspraken 
omtrent de volgende vergadering en een kernachtige weerspiegeling van de 
punten behandeld op de jeugdraad (klemtoon op besluiten, beslissingen, 
stemmingen).  

• Wordt opgestuurd naar alle leden (met uitzondering van de vervangende 
leden) en dit ongeveer twee weken na datum van de jeugdraad.  

• Wordt nagezien door de voorzitter 

• Bij een stemming dient tenminste duidelijk te worden vermeld waarover men 
stemt, het stemverloop en wat het uiteindelijke resultaat is van de 
stemming. 

Artikel 13 

Agenda van de jeugdraad:  

• Wordt opgesteld door de voorzitter en verstuurd door het secretariaat.  
Bevat als vaste punten verwelkoming door de voorzitter, goedkeuring van 
het verslag van de vorige jeugdraad, post, financieel verslag en 
rondvraag.  

• Kan steeds door de leden worden aangevuld op de jeugdraad zelf (tijdens de 
rondvraag). 

Hoofdstuk 7 – Relatie tot gemeentebestuur 

Artikel 15 

Bij de aanstelling van een nieuw gemeentebestuur kan de Algemene vergadering 
zoals gepland verder vergaderen. De jeugdraad wordt echter telkens ontbonden 
bij de aanstelling van een nieuw gemeentebestuur.  De statuten, het 
huishoudelijk reglement en de ledenlijst van de algemene vergadering en het 
dagelijks bestuur moeten voorgelegd worden aan de nieuwe gemeenteraad en 
goedgekeurd worden. De jeugdraad is een verplichte adviesraad. Bij ontbinding 
van de jeugdraad wordt de jeugdraad met zekerheid opnieuw geïnstalleerd door 
de gemeenteraad. 

Artikel 16 

Bij de aanstelling van een nieuw gemeentebestuur wordt er overleg gepleegd 
tussen het dagelijks bestuur, de jeugdconsulent en de schepen van jeugd.  

Artikel 17 

Minimaal één maal per jaar komen de burgemeester, de schepen van jeugd, de 
voorzitter en ondervoorzitter samen om de stand van zaken inzake jeugdraad en 
jeugdbeleid te bespreken. Vragen, opmerkingen en aanbevelingen kunnen gedaan 
worden van beide partijen.  
  



12. Vraag tot verduidelijking van de beslissing van het college om de 
belasting op grofvuil voor huis aan huis ophaling niet te verhogen zoals 
gevraagd door de intercommunale IDM (namens raadslid Marleen Maenhout) 

Dhr. Steven De Vuyst, schepen, (PVDA) stelt dat een aanpassing van de 
belasting op grofvuil voor huis aan huis ophaling niet wenselijk is omdat er 
meer grof huisvuil aangeboden wordt op het containerpark (130,94 ton in 2018) 
dan bij ophaling (27,1 ton in 2018). Bovendien is een verhoging van de 
prijs/kilo niet sociaal: de belasting houdt nl. geen rekening met lonen.  

Dhr. Kristof Stevelinck (VLD-SD), dhr. Frank Bruggeman (VLD-SD) en dhr. 
Martin Acke (N-VA), raadsleden, maken zich zorgen over het feit dat Zelzate 
nu de enige gemeente is binnen de intercommunale die een andere tarifering 
heeft en stellen dat dit tot afvaltoerisme kan leiden.  

Dhr. Rik Laureys (Zelzate Positief) stelt dat elke burger verantwoordelijk is 
voor het verwerken van zijn of haar afval, m.a.w. de vervuiler betaalt. Hij 
vraagt om het voorstel van IDM alsnog te volgen, aangezien een lage(re) 
belasting het verantwoordelijkheidsgevoel verzwakt. Wie moeilijkheden heeft 
om de belasting volledig zelf te dragen, kan ondersteuning vragen.  

Er wordt voorgesteld om de belasting op grofvuil voor huis aan huis ophaling 
te houden op 0,11 euro per kilo. Het voorstel wordt goedgekeurd bij 13 ja-
stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert Isabel, Van Waesberghe Luc, De 
Vuyst Steven, Cassier Matthias, De Vleesschauwer Debbie, D'Haene Gino, 
Goemaere Dirk, Segers Karl, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel en Van De 
Velde Lucien) tegen 7 neen-stemmen (Acke Martin, Bruggeman Frank, Bruggheman 
Filip, Dierickx Vincent, Laureys Rik, Maenhout Marleen en Stevelinck Kristof) 
bij 1 onthouding (Guy D’Haeseleer). 

Notulering stemgedrag van de NVA-fractie: “N-VA is tegen het afwijken van de 
door de intercommunale voorgestelde tarieven voor huis aan huis ophaling van 
grofvuil. De intercommunale IDM streeft terecht naar gelijke tarieven bij de 
aangesloten gemeenten. Door de tarieven in de verschillende 
afvalintercommunales en de aangesloten gemeenten op elkaar af te stemmen 
kunnen we afvaltoerisme maximaal voorkomen”.  

13. Vraag betreffende vuilbakjes op de markt in het Paasweekend (namens 
raadslid Marleen Maenhout) 

Mevr. Marleen Maenhout (VLD-SD) oppert dat de vuilbakjes op en rond de Grote 
Markt het afval niet konden slikken tijdens het Paasweekend.  

Dhr. Steven De Vuyst, schepen, (PVDA) legt uit dat het bestuur wenst te 
voorzien in meer afvalcontainers door er 1) zelf meer te plaatsen en 2) 
handelaars te verplichten om een vuilbak te zetten. Er wordt aan IDM ook 
gevraagd of het mogelijk is extra ledigingsrondes in te plannen in Zelzate, 
vooral rond de periode van (drukke) avond – en of rommelmarkten.  

14. Kennisgevingen/mededelingen  

Volgende stukken worden ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd: 

1. Brief van Euregio Scheldemond dd. 8 april 2019 betreffende 
vertegenwoordiging in de Scheldemondraad – kandidatuur niet weerhouden 

2. Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen – inhoudelijk verslag en financieel 
verslag 2018  

3. Welzijnsband Meetjesland - Kwartaal rapport activiteiten centra 801 en 
802 2019 

4. Veneco - verslag van de zitting van de Raad van Bestuur van 25 april 2019 

5. Veneco - beknopt overzicht van de beslissingen van de Raad van Bestuur 
van 25 april 2019 

6. IDM - verslag van de zitting van de Raad van Bestuur van 24 april 2019. 

7. Auditcomité – verslag van de bijeenkomst van 25 april 2019  



8. cvba Wonen – uitnodiging tot de statutaire algemene vergadering die zal 
plaatsvinden op vrijdag 24 mei 2019 om 16u00 

9. Provag NV – mededeling datum volgende vergadering van de raad van bestuur 
die zal plaatsvinden op donderdag 6 juni 2019 om 17u30 

10. Collegebesluit dd. 24 april 2019 betreffende akte name reactie waarnemend 
gouverneur op de klacht inzake dragen schepensjerp tijdens 
klimaatbetoging.  

11. Overlijdensbericht  
VRAGENRONDE  

Dhr. Filip Bruggheman (VLD-SD) deelt mee dat er nog steeds zeer veel gestolen 
wordt op het kerkhof en dat hierbij ook het graf van zijn moeder werd 
geschonden. Hij vraagt of het plaatsen camera’s hier geen oplossing zou 
kunnen bieden.  

Dhr. Brent Meuleman, burgemeester, antwoordt dat hij grafschennis 
onaanvaardbaar vindt. Hij voegt daar aan toe dat camera’s op zich weinig 
effect zullen hebben, tenzij deze kaderen binnen een veiligheidsplan. Hij 
stelt daarom voor een veiligheidsoverleg te organiseren, waarbij naast de 
ordediensten zoals politie ook raadsleden uit elke fractie vertegenwoordigd 
zijn. 

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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