
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN                    GEMEENTE Z E L Z A T E 
-------------------------                    ----------------------- 
DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE D.D. 24 JUNI 2019 
------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig:  Dirk Goemaere, voorzitter;  

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

Verontschuldigd: Kurt Van Weynsberghe, raadsleden. 
------------------------------------------------------------------------- 

PUNT I     OPENBARE ZITTING 

De heer Dirk Goemaere, voorzitter van de gemeenteraad, opent de vergadering 
om 19:04 uur.  

De raad wordt geschorst voor het half uurtje van de burger. 

Vragen het woord:   

− Wout Van Bever wenst 3D-zebrapaden in de buurt van scholen. Dit 
voorstel wordt onderzocht, prijsvraag is reeds gebeurd. 

− Andre De Mey stelt dat Sint-Stevenstraat niet meer leefbaar is wegens 
verkeersdrukte. Enkele mensen hebben een petitie gestart (per 
huisnummer). De resultaten:  

o Akkoord of niet met ontsluiting van Sint-Stevenstraat via een 
nieuw aan te leggen weg via de huisnummers 24c en 24d (voorstel 3 
uit project R4WO).  

62/69 akkoord – 7/69 niet akkoord  

o Akkoord of niet met ontsluiting Leegstraat via nieuw aan te leggen 
brug over Tractaatweg door Sint-Stevenstraat voor aanleg spoorlijn 
Gent-Terneuzen 

1/69 akkoord - 68/69 niet akkoord  

Dit dossier wordt zeer nauw opgevolgd door bestuur. Men wil zo snel 
mogelijk antwoord kunnen geven aan de bewoners.  

− Rudy De Meester:  

o Opkuisen en optrekken van geluidsmuur 
Verbroederingslaan/Heidelaan. Was dit een loze belofte? 

Probleem aangekaart bij AWV, nog geen reactie op brief. Overleg 
gepland op korte termijn.  

o Diepe put (20 cm) op parcours van BeNeLadies Tour t.h.v. 
Verbroederingslaan/Schepen R. De Deckerlaan. Graag herstellen.  

Technische dienst zal het nodige doen.  

o Hesjes voor opzichters visvijver te opvallend. Andere kleur 
mogelijk?  

Opvallende kleur is goed om te sensibiliseren. Investeren in 
alweer nieuwe hesjes is momenteel geen geoorloofde uitgave. 
Eventueel later, nog te bespreken.  

o Kinderen die vissen aan de vijver samen met papa. Kan er een 
jeugdverlof uitgeschreven worden voor kinderen t.e.m. 14 jaar, 
kostprijs 10 euro?  

Voorstel wordt meegenomen.  



o Nachtvissers laten veel vuil achter. Waarom treedt politie niet 
op?   

Politiemensen doen wat ze kunnen, ze zetten in op een veilig en 
proper Zelzate. Gemeentebesturen krijgen in deze ook een grotere 
verantwoordelijk, helaas staan hier steeds minder middelen 
tegenover. Opmerkingen worden besproken op overleg.  

o Wie heeft er voorrang t.h.v. het kruispunt aan Q8? Onveilige 
situatie.  

Bestuur weet dat dit een gevaarlijk kruispunt is. Wordt besproken 
met AWV in het kader van de omvorming en doortocht van R4.  

o R. Vermandelstraat t.h.v. “camping Seghers”. Bewoners vragen om 
hier wat op te kuisen (probleem met sluikstort ed.). Bewoners 
wachten op aanzet van gemeente en willen dan zelf instaan voor 
onderhoud.  

Situatie wordt onderzocht. Milieuambtenaar wordt op de hoogte 
gebracht.  

− Dominique Thienpond: 

o Vijver voor IBO Villa Wapiwi is al jaren onderkomen. Stank is niet 
meer te harden. Kan de vijver omgebouwd worden naar een 
fietsstalling?  

Aan de technische dienst wordt opdracht gegeven om in eerste 
instantie iets te doen aan de geuroverlast. Fietsenstalling is een 
goed voorstel. Wordt meegenomen.  

o Graag (meer) speeltuigen voor de kinderen in IBO Villa Wapiwi. 

Graag voorstel vanuit IBO m.b.t. welke toestellen er aangekocht 
moeten worden.  

o Kinderen in de crèche (3 maand tot 2,5 jaar) kijken uit op 
pleintje naast bibliotheek (basketbalplein, skateplein) en zien 
daar dingen die niet moeten gebeuren. Kan dit beter afgeschermd 
worden?  

Mogelijkheden bekijken met technische dienst.  

− Annie De Bruyne stelt dat er t.h.v. K. Albertlaan/Ooievaarslaan twee 
percelen grond liggen waar het onkruid en gras heel hoog staat. Kan 
gemeente eigenaar(s) verplichten om de percelen te onderhouden?  

Terechte opmerking, er wordt naar een oplossing gezocht.  

De raad wordt heropend.  

De voorzitter stelt dat dhr. Kurt Van Weynsberghe verontschuldigd is.  

In afwijking op het huishoudelijk reglement dat stelt dat de gemeenteraad 
bijeenkomt op de laatste maandag van de maand, zal de eerstvolgende 
gemeenteraad doorgaan op 23 september 2019 i.p.v. 30 september. De voorzitter 
vraagt aan de raad om dit goed te keuren. De raad is unaniem akkoord.  

De voorzitter vraagt om bij hoogdringendheid toe te voegen aan de agenda: 
punt betreffende vaststellen jaarrekening 2018 van het OCMW. De raad is 
unaniem akkoord.  

De voorzitter vraagt om de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn 
eerst te behandelen. De raad is unaniem akkoord.  

De raad wordt geschorst.  

De raad wordt heropend.  

PUNT 1 - GOEDKEUREN VAN DE NOTULEN VAN DE OPENBARE GEMEENTERAADSZITTING VAN 
27 MEI 2019  

Er zijn geen opmerkingen op de notulen van de openbare zitting van 27 mei 
2019 zodat deze als goedgekeurd worden beschouwd.  



De heer Matthias Cassier verlaat de zitting.  

PUNT 2a – VASTSTELLEN JAARREKENING 2018 – GEMEENTE ZELZATE 

DE RAAD: 

− Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005, artikels 172 en 174; 

− Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 40, 260 
en 595;  

− Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende 
de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, provincies en de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn, titel 2, hoofdstuk IV 
(de jaarrekening);  

− Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende 
de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, provincies en de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn, titel 4, hoofdstuk IIX 
(de waarderingsregels); 

− Gelet op het Ministerieel Besluit beleids- en beheerscyclus gemeenten, 
provincies en OCMW’s van 1 oktober 2010 en het Ministerieel besluit tot 
wijziging van het Ministerieel Besluit beleids- en beheerscyclus van 
26 november 2012; 

− Overwegende dat, nadat de rekeningen van de boekhouding in overeenstemming 
zijn gebracht met de gegevens van de inventaris van al de bezittingen, 
rechten, vorderingen, schulden en verplichtingen, van welke aard ook, van 
de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, deze 
worden samengevat opgenomen in het ontwerp van de jaarrekening; 

− Overwegende dat de jaarrekening wordt vastgesteld voor 30 juni van het 
boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft; 

− Overwegende dat de jaarrekening een beleidsnota, een financiële nota en 
een samenvatting van de algemene rekeningen omvat; dat de beleidsnota het 
beleid weergeeft dat de gemeente gedurende het financiële boekjaar heeft 
gevoerd; dat de beleidsnota een toelichting omvat over de financiële 
toestand van de gemeente en de aansluiting met de financiële nota 
verwoordt; dat de financiële nota minstens de exploitatierekening, de 
investeringsrekening en de liquiditeitenrekening bevat; dat de 
samenvatting van de algemene rekeningen de balans en de staat van 
opbrengsten en kosten omvat; 

− Overwegende dat de jaarrekening bestaat uit de beleidsnota, de financiële 
nota en de samenvatting van de algemene rekeningen.; dat elk onderdeel van 
de beleidsnota en van de financiële nota naast de gerealiseerde 
ontvangsten en uitgaven de ontvangsten en uitgaven van het oorspronkelijk 
budget en van het budget na de laatste budgetwijziging bevat; 

− Overwegende dat het ontwerp van de jaarrekening op 6 juni 2019 aan ieder 
lid van de gemeenteraad werd bezorgd; dat vragen voorafgaandelijk en 
schriftelijk aan de wnd. financieel directeur konden worden gesteld; 

− Overwegende dat het aan de gemeenteraad toekomt om de jaarrekening over 
2018 vast te stellen.  

BESLUIT: 

in openbare zitting, met 15 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert 
Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, De Vleesschauwer 
Debbie, D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy, Goemaere Dirk, Laureys Rik, Segers 
Karl, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel en Van De Velde Lucien) bij 6 
onthoudingen (Bruggeman Frank, Bruggheman Filip, De Beule Jan, Dierickx 
Vincent, Maenhout Marleen en Stevelinck Kristof):  

Enig artikel: - De gemeenteraad stelt de jaarrekening 2018 van de gemeente 
Zelzate vast. 
  



Kerncijfers: 

Resultaat op kasbasis: vergelijking budgetrekening   jaarrekening 2018 

     Geconsolideerd      

RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekenin
g 

Eindbudge
t 

Initieel 
budget 

        

I. Exploitatiebudget (B-A) 1972.437 400.550 400.432 

        

   A. Uitgaven 13976.549 15000.127 14390.556 

   B. Ontvangsten 15948.986 15400.676 14790.988 

      1.a. Belastingen en boetes 8921.924 9010.794 8919.251 

      1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere 
lokale overheden       

      1.c. Tussenkomst door derden in het tekort 
van het boekjaar       

      2. Overige 7027.062 6389.882 5871.737 

        

II. Investeringsbudget (B-A) -1463.038 -4171.889 -671.900 

        

   A. Uitgaven 1558.426 8374.748 786.900 

   B. Ontvangsten 95.388 4202.859 115.000 

        

III. Andere (B-A) -975.592 -362.711 7.289 

        

   A. Uitgaven 1009.573 1009.267 1009.267 

      1. Aflossing financiële schulden 1009.573 1009.267 1009.267 

         a. Periodieke aflossingen 1009.573 1009.267 1009.267 

         b. Niet-periodieke aflossingen       

      2. Toegestane leningen       

      3. Overige transacties       

   B. Ontvangsten 33.981 646.556 1016.556 

      1. Op te nemen leningen en leasings   615.000 985.000 

      2. Terugvordering van aflossingen van 
financiële schulden 33.981 31.556 31.556 

         a. Periodieke terugvorderingen 33.981 31.556 31.556 

         b. Niet-periodieke terugvorderingen       

      3. Overige transacties       

        

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -466.194 -4134.051 -264.179 

        

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig 
boekjaar 4284.360 4284.360 370.833 

        

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 3818.167 150.310 106.654 

        

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)       

        



   A. Bestemde gelden voor exploitatie       

   B. Bestemde gelden voor investeringen       

   C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen       

        

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 3818.167 150.310 106.654 

Autofinanciering: vergelijking budget rekening   jaarrekening 2018 

 

     Geconsolideerd    

AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarreken
ing 

Eindbud
get 

Initieel 
budget 

I. Financieel draagvlak (A-B) 1841.154 963.699 963.557 

        

   A. Exploitatieontvangsten 7785.919 
6817.67
4 6753.937 

   B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten 
van schulden (1-2) 5944.764 

5853.97
5 5790.380 

      1. Exploitatie-uitgaven 6031.996 
5941.48
0 5877.885 

      2. Nettokosten van de schulden 87.232 87.505 87.505 

        

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 527.930 529.146 529.146 

        

   A. Netto-aflossingen van schulden 440.698 441.641 441.641 

   B. Nettokosten van schulden 87.232 87.505 87.505 

        

Autofinancieringsmarge (I-II) 1313.224 434.553 434.411 

De heer Matthias Cassier vervoegt de zitting.  

PUNT 2b – GOEDKEUREN JAARREKENING 2018 – OCMW ZELZATE 

DE RAAD: 

− Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005, artikels 172 en 174; 

− Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 249 §3; 

− Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, de artikels 40, 
249 § 3, 260 en 595;  

− Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende 
de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, provincies en de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn, titel 2, hoofdstuk IV 
(de jaarrekening);  

− Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende 
de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, provincies en de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn, titel 4, hoofdstuk IIX 
(de waarderingsregels); 

− Gelet op het Ministerieel Besluit beleids- en beheerscyclus gemeenten, 
provincies en OCMW’s van 1 oktober 2010 en het Ministerieel besluit tot 
wijziging van het Ministerieel Besluit beleids- en beheerscyclus van 
26 november 2012; 

− Overwegende dat, nadat de rekeningen van de boekhouding in overeenstemming 
zijn gebracht met de gegevens van de inventaris van al de bezittingen, 
rechten, vorderingen, schulden en verplichtingen, van welke aard ook, van 



de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, deze 
worden samengevat opgenomen in het ontwerp van de jaarrekening; 

− Overwegende dat de jaarrekening wordt vastgesteld voor 30 juni van het 
boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft; 

− Overwegende dat de jaarrekening een beleidsnota, een financiële nota en 
een samenvatting van de algemene rekeningen omvat; dat de beleidsnota het 
beleid weergeeft dat de gemeente gedurende het financiële boekjaar heeft 
gevoerd; dat de beleidsnota een toelichting omvat over de financiële 
toestand van de gemeente en de aansluiting met de financiële nota 
verwoordt; dat de financiële nota minstens de exploitatierekening, de 
investeringsrekening en de liquiditeitenrekening bevat; dat de 
samenvatting van de algemene rekeningen de balans en de staat van 
opbrengsten en kosten omvat; 

− Overwegende dat de jaarrekening bestaat uit de beleidsnota, de financiële 
nota en de samenvatting van de algemene rekeningen.; dat elk onderdeel van 
de beleidsnota en van de financiële nota naast de gerealiseerde 
ontvangsten en uitgaven de ontvangsten en uitgaven van het oorspronkelijk 
budget en van het budget na de laatste budgetwijziging bevat; 

− Overwegende dat het ontwerp van de jaarrekening op 6 juni 2019 aan ieder 
lid van de gemeenteraad werd bezorgd; dat vragen voorafgaandelijk en 
schriftelijk aan de wnd. financieel directeur konden worden gesteld; 

− Overwegende dat de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn 
stemmen over hun deel van elk beleidsrapport; dat nadat de raden het 
beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld de gemeenteraad het 
deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor 
maatschappelijk welzijn goed dient te keuren; dat door die goedkeuring 
wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te 
zijn;  

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 24 juni 2019 houdende de 
vaststelling van de jaarrekening over 2018 van de gemeente; 

− Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn houdende de 
vaststelling van jaarrekening 2018 van het openbaar centra voor 
maatschappelijk welzijn. 

BESLUIT: 

in openbare zitting, met 16 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Cassier 
Matthias, Dellaert Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, 
De Vleesschauwer Debbie, D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy, Goemaere Dirk, 
Laureys Rik, Segers Karl, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel en Van De 
Velde Lucien) bij 6 onthoudingen (Bruggeman Frank, Bruggheman Filip, De Beule 
Jan, Dierickx Vincent, Maenhout Marleen en Stevelinck Kristof):  

Enig artikel: - De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2018 van de het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn Zelzate - zoals vastgesteld 
door de raad voor maatschappelijk welzijn - goed. 
  



Kerncijfers jaarrekening 2018: 

Resultaat op kasbasis: vergelijking 
budget-rekening   Jaarrekening 2018 

     Geconsolideerd      

RESULTAAT OP KASBASIS Jaarreken
ing 

Eindbud
get 

Initieel 
budget 

        

I. Exploitatiebudget (B-A) 1972.437 400.550 400.432 

        

   A. Uitgaven 13976.549 
15000.1
27 14390.556 

   B. Ontvangsten 15948.986 
15400.6
76 14790.988 

      1.a. Belastingen en boetes 8921.924 
9010.79
4 8919.251 

      1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere 
lokale overheden       

      1.c. Tussenkomst door derden in het tekort 
van het boekjaar       

      2. Overige 7027.062 
6389.88
2 5871.737 

        

II. Investeringsbudget (B-A) -1463.038 

-
4171.88
9 -671.900 

        

   A. Uitgaven 1558.426 
8374.74
8 786.900 

   B. Ontvangsten 95.388 
4202.85
9 115.000 

        

III. Andere (B-A) -975.592 
-
362.711 7.289 

        

   A. Uitgaven 1009.573 
1009.26
7 1009.267 

      1. Aflossing financiële schulden 1009.573 
1009.26
7 1009.267 

         a. Periodieke aflossingen 1009.573 
1009.26
7 1009.267 

         b. Niet-periodieke aflossingen       

      2. Toegestane leningen       

      3. Overige transacties       

   B. Ontvangsten 33.981 646.556 1016.556 

      1. Op te nemen leningen en leasings   615.000 985.000 

      2. Terugvordering van aflossingen van 
financiële schulden 33.981 31.556 31.556 

         a. Periodieke terugvorderingen 33.981 31.556 31.556 

         b. Niet-periodieke terugvorderingen       

      3. Overige transacties       

        
  



IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -466.194 -4134.051 -264.179 

        

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 4284.360 4284.360 370.833 

        

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 3818.167 150.310 106.654 

        

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)       

        

   A. Bestemde gelden voor exploitatie       

   B. Bestemde gelden voor investeringen       

   C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen       

        

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 3818.167 150.310 106.654 

 

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2018  
     Geconsolideerd    

AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarreken
ing 

Eindbud
get 

Initieel 
budget 

I. Financieel draagvlak (A-B) 1841.154 963.699 963.557 

        

   A. Exploitatieontvangsten 7785.919 
6817.67
4 6753.937 

   B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten 
van schulden (1-2) 5944.764 

5853.97
5 5790.380 

      1. Exploitatie-uitgaven 6031.996 
5941.48
0 5877.885 

      2. Nettokosten van de schulden 87.232 87.505 87.505 

        

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 527.930 529.146 529.146 

        

   A. Netto-aflossingen van schulden 440.698 441.641 441.641 

   B. Nettokosten van schulden 87.232 87.505 87.505 

        

Autofinancieringsmarge (I-II) 1313.224 434.553 434.411 

PUNT 3 – ALGEMENE VERGADERING VAN NORTH SEA PORT NV DIE ZAL DOORGAAN OP 28 
JUNI 2019 – GOEDKEUREN DAGORDE EN VASTSTELLEN MANDAAT 

DE RAAD: 

− Gelet op het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 
2 en artikel 40§1; 

− Gelet op het Havendecreet van 2 maart 1999; 

− Gelet op het Decreet van 11 oktober 2013 houdende de omvorming van het 
Havenbedrijf Gent tot een naamloze vennootschap van publiek recht; 

− Het Decreet van 30 maart 2018 betreffende het beheer en de exploitatie van 
het havengebied van Gent en tot specifieke afwijkingen van het 
Havendecreet voor het havengebied van Gent; 



− Overwegende dat het Havenbedrijf Gent op 1 januari 2014 omgevormd werd van 
een autonoom gemeentelijk havenbedrijf tot een naamloze vennootschap van 
publiek recht; 

− Gelet op de fusie dd. 29 juni 2018 tussen Havenbedrijf Gent en Zeeland 
Seaports; 

− Gelet op de deelname van de gemeente Zelzate in North Sea Port; 

− Gelet op de oproeping dd. 29 mei 2019 om aanwezig te zijn op de algemene 
vergadering van North Sea Port die plaatsvindt op vrijdag 28 juni 2019; 

− Gelet op de agenda van die vergadering:  

1. Opening en vaststellen van agenda 
2. Verslag van de Algemene vergadering van Aandeelhouders d.d. 18 april 

2019 

3. Bespreken en vaststellen van de jaarrekening 2018 (incl. 
bestuursverslag en accountantsverklaring) 

4. Verlenen van decharge aan de Bestuurders en aan de Leden van het TZO 
van North Sea Port SE voor het boekjaar 2018 

5. Instemming met het verlenen van decharge voor het boekjaar 2018 door 
het Bestuur van North Sea Port SE aan de Bestuurders van  

 North Sea Port Netherlands N.V. 

 Havenbedrijf Gent nv van publiek recht en 

 Zeeland Seaports Beheer B.V. 

6. Voordracht van de nieuwe Leden van het TZO 
7. Verplaatsingsvergoeding voor de Leden van het TZO 
8. Varia 

 Nota proces aandeelhoudersstrategie 

9. Sluiting 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 25 maart 2019 houdende de aanduiding 
van dhr. Lucien Van De Velde als vertegenwoordiger in de (buitengewone) 
algemene (jaar)vergadering van North Sea Port met als plaatsvervanger dhr. 
Gino D’Haene; 

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

− Overwegende dat North Sea Port SE niet onderworpen is aan het decreet 
lokaal bestuur waardoor een beslissing met betrekking tot de agenda en de 
mandatering niet noodzakelijk is; dat de standpuntbepaling over de 
agendapunten van de algemene vergadering van North Sea Port SE daarom ook 
door het college van burgemeester en schepenen zou kunnen gebeuren;  

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

BESLUIT:  

in openbare zitting, met algemene stemmen:  

Artikel 1: - Hecht goedkeuring aan volgende agenda van de algemene 
vergadering van North Sea Port SE die plaatsvindt op 28 juni 2019:  

1. Opening en vaststellen van agenda 
2. Verslag van de Algemene vergadering van Aandeelhouders d.d. 18 april 

2019 

3. Bespreken en vaststellen van de jaarrekening 2018 (incl. 
bestuursverslag en accountantsverklaring) 



4. Verlenen van decharge aan de Bestuurders en aan de Leden van het TZO 
van North Sea Port SE voor het boekjaar 2018 

5. Instemming met het verlenen van decharge voor het boekjaar 2018 door 
het Bestuur van North Sea Port SE aan de Bestuurders van  

 North Sea Port Netherlands N.V. 

 Havenbedrijf Gent nv van publiek recht en 

 Zeeland Seaports Beheer B.V. 

6. Voordracht van de nieuwe Leden van het TZO 
7. Verplaatsingsvergoeding voor de Leden van het TZO 
8. Varia 

 Nota proces aandeelhoudersstrategie 

9. Sluiting 
Artikel 2: - De vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate (dhr. Lucien Van De 
Velde), of zijn in de plaats gestelde (dhr. Gino D’Haene), die zal deelnemen 
aan de algemene vergadering van North Sea Port SE op 28 juni 2019, opdracht 
te geven om zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de 
gemeenteraad van heden. 

Artikel 3: - De gemeenteraad beslist dat de standpuntbepaling over de 
agendapunten van de algemene vergadering van North Sea Port SE in de toekomst 
door het college van burgemeester en schepenen zal gebeuren, tenzij 
uitdrukkelijk anders gevraagd door de vennootschap.  

PUNT 4 – PROVAG – GOEDKEURING AAN GEWIJZIGDE STATUTEN EN HUISHOUDELIJK 
REGLEMENT  

DE RAAD: 

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

− Gelet op de installatievergadering dd. 7 mei 2019 van de projectvereniging 
voor Aanvullend Grondbeleid in de Gentse Kanaalzone (hierna: “Provag”) 

− Gelet op de deelname van de gemeente in Provag; 

− Overwegende dat tijdens de installatievergadering o.a. de bespreking van 
de nieuwe statuten aan bod kwam; 

− Gelet op de gewijzigde statuten en het huishoudelijk reglement zoals 
gevoegd in bijlage; 

− Gelet op artikel 403 van het Decreet Lokaal Bestuur dat bepaalt dat de 
deelnemende gemeenten instemming moeten geven over de wijzigingen in 
statuten;  

− Overwegende dat aan de gemeenteraad gevraagd wordt om goedkeuring te 
hechten aan de gewijzigde statuten en het huishoudelijk reglement. 

BESLUIT:  

in openbare zitting, met algemene stemmen: 

Enig artikel: - Hecht goedkeuring aan de gewijzigde statuten en het 
huishoudelijk reglement zoals gevoegd in bijlage.  

STATUTEN 

TITEL I. NAAM – RECHTSVORM – DOEL – ZETEL – DUUR –DEELGENOTEN 

Artikel 1 Rechtsvorm en Naam  

De rechtsvorm van het samenwerkingsverband is een projectvereniging in de zin 
van artikel 398 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De projectvereniging wordt beheerst  door deze statuten en is onderworpen aan 
de bepalingen van het voornoemde decreet. 

Het betreft een publiekrechtelijke rechtspersoon waarbij ongeacht haar 



doelstellingen haar verbintenissen geen handelskarakter hebben.  

Voor al wat niet uitdrukkelijk geregeld is door het Decreet over het lokaal 
bestuur van 22 december 2017 of huidige statuten, zijn de bepalingen van het 
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen die gelden voor de 
vennootschapsvorm van de coöperatieve vennootschap van toepassing. 

Zij wordt “Projectvereniging voor Aanvullend Grondbeleid in de Gentse 
Kanaalzone”, afgekort “PROVAG”, genoemd. In deze statuten wordt de 
rechtspersoon aangeduid als “de projectvereniging”. 

Artikel 2 Doel 

De projectvereniging  is tot stand gebracht om doelstellingen te 
verwezenlijken die behoren tot inhoudelijk samenhangende beleidsdomeinen 
waarvan het toepassingsgebied beperkt is tot het havengebied zoals 
gedefinieerd in artikel 2, 4e  en aangeduid overeenkomstig artikel 3, § 1 van 
het Decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid van de zeehavens. 

Meer bepaald heeft de projectvereniging als maatschappelijk doel het voeren 
van een aanvullend grondbeleid in het havengebied, met het oog op de 
verwerving van onroerende goederen die door de havenontwikkeling onleefbaar 
dreigen te worden omwille van een sterk verminderde levenskwaliteit ten 
gevolge van de veroorzaakte hinder of omwille van de negatieve beïnvloeding 
van de specifieke sociale en economische context. De projectvereniging heeft 
tevens als opdracht het uitvoeren van allerhande gebiedsgerichte acties ter 
bevordering van de leefbaarheid in het havengebied. Tenslotte zal de 
projectvereniging instaan voor de uitvoering van het begeleidingsbeleid ten 
behoeve van de bewoners. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met het 
Subregionaal Netwerk en een maatschappelijk adviseur aangesteld door de 
Vlaamse regering die zijn opdrachten opneemt in functie van de beslissingen 
genomen in de rechtspersoon.     

De projectvereniging staat in voor het verwerven en het tussentijds beheer 
van de onroerende goederen, desgevallend verwijdering van de gebouwen, in 
afwachting van de overdracht van de onroerende goederen aan het Havenbedrijf 
Gent nv van publiek recht (ook “North Sea Port Flanders” genaamd), het 
Vlaamse Gewest of desgevallend aan derden, alsook voor het beheer van 
financiële middelen die afkomstig zijn van het Vlaamse Gewest of de 
deelgenoten.  

 De projectvereniging doet tevens nadere prospectie ten behoeve van concrete 
projecten, voor zover deze niet door andere rechtspersonen van publiek recht 
op een adequate manier worden opgenomen, met onder meer het statuut van de 
gronden, prijsschatting, de juridische randvoorwaarden.     

Het betreft een samenwerkingsverband zonder beheersoverdracht vanwege de Stad 
Gent, de Gemeente Evergem en de Gemeente Zelzate.  

De afbakening van het zeehavengebied noch het aanvullend grondbeleid zullen 
invloed hebben op de territoriale begrenzing van het grondgebied van elke 
gemeente en de ermee samenhangende fiscale bevoegdheid. 

Er gebeurt evenmin een overdracht van de havenbestuurlijke bevoegdheden door 
het Havenbedrijf Gent nv van publiek recht (North Sea Port Flanders) met 
betrekking tot de gronden die reeds behoren tot het havendomein. 

Artikel 3  Zetel 

De maatschappelijke zetel van de projectvereniging is gevestigd in het 
Stadhuis van Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent.  

De administratieve zetel van de projectvereniging is gevestigd in de John 
Kennedylaan 32, 9042 Gent. 

Hij kan krachtens besluit van de raad van bestuur naar een andere plaats 
worden overgebracht.  De zetel moet echter steeds gevestigd zijn op het 
grondgebied van een deelnemende gemeente in een gebouw dat toebehoort aan het 
samenwerkingsverband zelf of aan een deelnemende gemeente.  

Artikel 4  Duur 



De projectvereniging wordt opgericht voor een periode van zes jaar vanaf 
heden, nadien verlengbaar met het oog op de verdere realisatie van het 
aanvullend grondbeleid en de gefaseerde uitvoering, de gebiedsgerichte acties 
en het begeleidingsplan.  

Tijdens deze periode is er geen mogelijkheid tot vroegtijdige uittreding van 
één van de deelgenoten. 

De projectvereniging kan opeenvolgende keren verlengd worden voor een termijn 
die telkens niet langer mag zijn dan zes jaar, ingevolge de voor het 
verstrijken van de termijn door de betrokken besturen genomen beslissing ten 
gunste van de verlenging. 

Bij gebrek aan instemming van alle betrokken deelgenoten of bij het 
uitblijven van een of meer beslissingen, wordt de projectvereniging ontbonden 
en vervolgens vereffend overeenkomstig de bepalingen van de statuten.  

Artikel 5 Toetreding van nieuwe deelgenoten  

De toetreding van nieuwe deelgenoten is slechts mogelijk mits het unaniem 
akkoord van alle deelgenoten.  

TITEL II. WERKINGSKAPITAAL  

Artikel 6  

De projectvereniging wordt opgericht zonder maatschappelijk kapitaal. 

Ter financiering van de werkingskosten van de projectvereniging zal een 
werkingskapitaal gevormd worden en een gemeenschappelijke rekening gehouden 
worden, tot dewelke elke deelgenoot in een gelijke mate zal bijdragen door 
middel van een semesteriële provisie, dewelke, na goedkeuring der rekeningen 
en boekhouding naar realiteit zal verrekend worden. Bij huidige oprichting 
wordt door elke deelgenoot een bedrag van tienduizend (10.000) € als eerste 
provisie ter beschikking gesteld. 

Dit werkingskapitaal zal aangewend worden ter financiering van de 
pragmatische uitvoering der taken van de raad van bestuur van de 
projectvereniging, zoals ten exemplatieve titel ten behoeve van de kosten van 
het organiseren van een secretariaat, het ter beschikking stellen of houden 
van de benodigde logistieke infrastructuur, de boekhouding en de 
werkzaamheden van de accountant, de verzekeringen, de presentiegelden.   

Zo deze taken niet aan derden toevertrouwd worden, doch door een der 
deelgenoten waargenomen worden, zullen de kosten hiervan tegen werkelijke 
kostprijs doorgerekend worden op voorlegging van de staten. 

De aanwending der gelden en de controle hierop zullen in het huishoudelijk 
reglement nader geregeld worden. 

TITEL III. RAAD VAN BESTUUR – ACCOUNTANT 

Artikel 7 Samenstelling 

De projectvereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur met vier (4) 
leden. 

 Alleen natuurlijke personen kunnen lid zijn van de raad van bestuur.  De 
deelgenoten benoemen rechtstreeks de leden van de raad van bestuur.  Elke 
deelgenoot duidt één afgevaardigde in de raad van bestuur aan. 

Voor de gemeenten kunnen uitsluitend gemeenteraadsleden, burgemeesters of 
schepenen dit mandaat vervullen.  

Iedere bestuurder beschikt over één stem.  

Artikel 8  Voorzitter – Ondervoorzitter - Secretaris 

In de schoot van de raad van bestuur wordt door de bestuurders een Voorzitter 
benoemd, volgens de voorwaarden hierbij gestipuleerd.  

De Voorzitter wordt voor de duur van zijn mandaat als bestuurder gekozen door 
de raad van bestuur. 



Het voorzitterschap van de raad van bestuur wordt altijd toevertrouwd aan een 
bestuurder die een gemeente aangewezen heeft. 

Door de raad van bestuur, wordt tevens, voor de duur van het mandaat als 
bestuurder, één  Ondervoorzitter aangeduid. 

Door de raad van bestuur wordt  eveneens een Secretaris aangeduid.  

De vergaderingen worden voorgezeten door de Voorzitter of, bij diens 
afwezigheid door de Ondervoorzitter. In het geval van afwezigheid van zowel 
de Voorzitter als de Ondervoorzitter, wordt de vergaderingen voorgezeten door 
de bestuurder die onder de aanwezigen het grootste aantal dienstjaren bezit. 
Bij gelijkheid van dienstjaren zal de oudste het voorzitterschap waarnemen. 

Artikel 9 

Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door een door 
de ieder van de aangesloten gemeenten  aangeduide afgevaardigde, als lid met 
een raadgevende stem, zonder dat zijn aanwezigheid meetelt voor de berekening 
van een eventueel aanwezigheidsquorum. Deze afgevaardigden zijn steeds 
raadsleden in de betrokken gemeenten, verkozen op een lijst waarvan geen 
enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen. 

De maatschappelijk adviseur aangesteld door de Vlaamse regering kan in 
voorkomend geval de vergaderingen van de raad van bestuur bijwonen met 
raadgevende stem. 

Artikel 10 

Het mandaat geldt voor een duur van zes jaar. Bij de eventuele verlenging van 
de projectvereniging zal beslist worden over hetzij de verderzetting van het 
bestaande mandaat, hetzij over de vervanging der bestuurders.  

Bij het ontslag door een bestuurder of bij diens onbeschikbaarheid, zal het 
opengevallen mandaat opnieuw toevertrouwd worden aan een door dezelfde 
deelgenoot aan te duiden bestuurder. 

Alle bestuurders zijn van rechtswege ontslagnemend bij verlies van hun 
openbaar mandaat, uitgezonderd in geval van algehele vernieuwing van de 
gemeenteraden. In dat geval wijzen de deelnemende gemeenten in de loop van de 
maand januari die volgt op het jaar van de verkiezingen tot algehele 
vernieuwing van de gemeenteraden, de nieuwe bestuurders aan. Zij treden aan 
op 1 februari daaropvolgend. Eventueel worden nog bestuurders door de andere 
deelgenoten aangewezen in de loop van de maand die volgt op de installatie 
van hun eigen raden. 

De deelgenoten kunnen te allen tijde het mandaat van de door hen aangeduide 
bestuurders intrekken en vervangen. 

Artikel 11 Onverenigbaarheden 

§ 1. Onverminderd andere wettelijke of decretale bepalingen die van 
toepassing zijn op bestuurders, bestaat een onverenigbaarheid tussen het 
mandaat van bestuurder en de volgende ambten, functies of mandaten: 

- lid van een regering, zowel op federaal niveau als op niveau van de 
gewesten en gemeenschappen 

- lid van een wetgevende vergadering, zowel op federaal niveau als op 
niveau van de gewesten en gemeenschappen 

- lid van het Europees Parlement en van de Europese Commissie 

- provinciegouverneur   

- arrondissementscommissaris of adjunct-arrondissementscommissaris 

- provinciegriffier 

- lid van een bestuurs- of controleorgaan in of werknemer van een 
privaatrechtelijke rechtspersoon die activiteiten uitoefent in dezelfde 
beleidsdomeinen als de projectvereniging 

- werknemer van een aangesloten openbaar bestuur of van een administratie 



die belast is met hetzij de uitoefening van het gewoon toezicht op de 
lokale besturen, hetzij de uitoefening van een specifiek toezicht 

§ 2. Ten aanzien van de bestuurders zijn een aantal onverenigbaarheden 
bepaald. 

Een bestuurder mag niet: 

1° aanwezig zijn bij een beraadslaging of besluit over zaken waarbij hij een 
rechtstreeks belang heeft, of waarbij zijn bloed- of aanverwanten tot en met 
de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Dit verbod 
strekt niet verder dan de bloed- en aanverwanten tot de tweede graad als het 
gaat om de voordracht van kandidaten, benoemingen, afzettingen en 
schorsingen; 

2° rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan overeenkomsten die met de 
projectvereniging zijn gesloten  

3° als advocaat, notaris of zaakwaarnemer optreden in rechtsgedingen tegen de 
projectvereniging. Het is hem verboden, in dezelfde hoedanigheid ten behoeve 
van de projectvereniging te pleiten, raad te geven of op te treden in enige 
betwisting, tenzij dit kosteloos gebeurt 

4° optreden als raadsman van een personeelslid in tuchtzaken 

Artikel 12 

De bestuurders, alsook hun plaatsvervangers, zijn niet persoonlijk gebonden 
door de verbintenissen van de projectvereniging. Zij zijn overeenkomstig het 
gemeen recht verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak 
en aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen in de normale 
uitoefening van hun bestuur. 

Artikel 13 

De vertegenwoordigers van de deelgenoten kunnen per bijgewoonde vergadering 
van de raad van bestuur een presentiegeld ontvangen dat ten hoogste gelijk is 
aan het hoogste bedrag dat uitkeerbaar is aan een gemeenteraadslid voor een 
gemeenteraadszitting in één van de deelnemende gemeenten. 

Artikel 14 Oproeping van de raad van bestuur 

De raad van bestuur vergadert telkens wanneer het belang van de 
projectvereniging het vereist en met minimum van twee vergaderingen per jaar. 

De oproepingen tot de vergadering van de raad van bestuur worden ondertekend 
door de Voorzitter en bij ontstentenis door de Secretaris. 

De oproepingsberichten worden, behoudens in geval van hoogdringendheid, ten 
minste vijf werkdagen voor de vergadering bij brief, of e-mail aan de 
vertegenwoordigers van de deelgenoten toegezonden. Het oproepingsbericht 
vermeldt datum, uur, plaats en agenda voor de vergadering. 

Artikel 15 Vergadering van de raad van bestuur 

Om geldig te beraadslagen en te beslissen is een aanwezigheidsquorum 
vastgesteld op de gewone meerderheid van het aantal bestuurders, zowel in het 
geheel als in de groep van de door de gemeenten benoemde bestuurders. 

Van dit aanwezigheidsquorum wordt afgeweken voor een tweede vergadering die 
volgt op een onvoldoende samengestelde eerdere vergadering, en voor zover het 
gaat om punten die voor de tweede maal op de agenda voorkomen. 

De voor de beslissingen vereiste meerderheid is steeds de gewone meerderheid 
die bereikt moet worden zowel in het geheel als in de groep van de door de 
gemeenten benoemde bestuurders. 

Elke bestuurder in de groep van de door de gemeenten benoemde bestuurders 
beschikt over een vetorecht met betrekking tot de goedkeuring van projecten 
die gerealiseerd worden op het grondgebied van zijn gemeente. Het vetorecht 
dient ter zitting te worden uitgeoefend. 

Indien een besluit niet werd verworven bij een eerste stemming, dan kan de 
meest gerede groep bestuurders het desbetreffende punt voor een tweede maal 



ter stemming brengen. 

Deze bepalingen gelden niet voor de voorstellen tot statutenwijziging en 
aanvaarding van toetredingen die geregeld worden volgens de procedure zoals 
bepaald in artikel 16. 

Artikel 16 Voorstellen tot wijziging van de statuten en aanvaarding van 
toetreding 

De oproepingen tot de vergadering van de raad van bestuur betreffende 
voorstellen tot wijziging van de statuten en aanvaarding van toetreding van 
nieuwe deelgenoten worden ondertekend door de Voorzitter en de Secretaris. 

De oproeping voor de raad van bestuur gebeurt voor het overige overeenkomstig 
artikel 14 van deze Statuten. 

Om geldig te beraadslagen en te beslissen over de wijziging van de statuten 
en de aanvaarding van toetreding is vereist dat elke bestuurder van elke 
deelgenoot aanwezig is. 

 De wijziging van de statuten en de aanvaarding van toetredingen van nieuwe 
deelgenoten wordt beslist bij unanimiteit. 

Artikel 17 Bevoegdheden van de raad van bestuur 

De raad van bestuur is uitsluitend bevoegd voor het stellen van alle 
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de 
verwezenlijking van het maatschappelijk doel, onder meer voor het nemen van 
de beslissingen  

in het bijzonder met betrekking tot: 

- het verwerven en het tussentijds beheer van de onroerende goederen, 
desgevallend verwijdering van de gebouwen, en overdracht van de 
goederen aan het Havenbedrijf Gent nv van publiek recht, het Vlaamse 
Gewest of derden, alsook de prospectie ten behoeve van concrete 
deelprojecten, voor zover deze niet door andere instanties op een 
adequate manier worden opgenomen, met onder meer het statuut van de 
gronden, prijsschatting, de juridische randvoorwaarden etc.   

- de vaststelling en uitvoering van de gebiedsgerichte acties 

- de vaststelling en uitvoering van het begeleidingsplan met in begrip 
van de concrete modaliteiten voor de uitvoering van de vrijwillige 
verkoop/aankoop van de onroerende goederen, de vaststelling van de 
herhuisvestingsstrategie, de vaststelling van mogelijke 
herhuisvestingsprojecten,  

en in het algemeen met betrekking tot: 

- het opstellen van een activiteitenverslag 

- het beheer van financiële middelen  

- het vaststellen van de jaarrekening  

- de wijziging van de statuten en de aanvaarding van nieuwe leden 

De raad van bestuur zal functioneren via de opstelling van een jaarprogramma 
dat onderdeel is van een indicatief meerjarenprogramma waarin de 
verschillende projecten worden gedefinieerd. 

Dat jaarprogramma zal de volgende onderdelen bevatten: 

- alle deelprojecten inzake grondverwerving met nadere uitwerking ten 
behoeve van gebieden te verwerven voor infrastructurele doeleinden, 
leefbaarheidsverwervingen, koppelingsgebieden, 

- alle acties gekoppeld aan het grondbeleid en de verworven gebieden met 
verwijderingen, realisatie van essentiële onderdelen van 
koppelingsgebieden, beheersovereenkomsten.  

De raad van bestuur bezit binnen het kader van de opgesomde bevoegdheden de 
meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking. Zij kan dadingen en 



schikkingen treffen in elke stand van het geding over alle maatschappelijke 
belangen. 

De raad van bestuur beschikt echter niet over de bevoegdheid om leningen aan 
te gaan, te leasen of te renten, hypotheken en andere zekerheden te verlenen, 
of zakelijke rechten toe te staan en te verwerven, andere dan het 
eigendomsrecht, met uitzondering van het sluiten van een 
prefinancieringsovereenkomst met het Vlaamse Gewest en andere deelgenoten 
betreffende de uitvoering van het maatschappelijk doel, in het bijzonder 
betreffende het aanvullend grondbeleid, en het toestaan van een hypothecair 
mandaat aan het Vlaamse Gewest in het kader hiervan. 

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om tot onteigening overgaan voor 
zover de projectvereniging overeenkomstig artikel 412 van het Decreet over 
het lokaal bestuur van 22 december2017 hiertoe gemachtigd wordt door de 
Vlaamse regering. 

De Voorzitter en de Secretaris van de raad van bestuur worden belast met het 
dagelijks bestuur van de projectvereniging. Ze zullen elk individueel bevoegd 
zijn voor de transacties van dagelijks bestuur met een maximale waarde van 
2500 €.  Samen handelend als een college, zijn ze bevoegd voor de transacties 
van dagelijks bestuur met een maximale waarde van 12.500€. Gelijk welke 
transactie die het bedrag van 12.500 € overstijgt, zal door het dagelijks 
bestuur voorafgaandelijk aan de raad van bestuur voorgelegd worden, dewelke 
zijn goedkeuring zal verlenen. Het dagelijks bestuur is steeds en op eerste 
verzoek van de raad van bestuur verantwoording en rekening verschuldigd aan 
de raad van bestuur. 

Artikel 18 

Voor de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur zal de 
projectvereniging ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn 
door de Voorzitter en één bestuurder. 

Artikel 19 Vertegenwoordiging in rechte 

De projectvereniging zal in rechte, ongeacht de aard der procedure, zowel als 
eiseres als verweerster vertegenwoordigd worden door haar Voorzitter, die bij 
de eerstvolgende raad van bestuur integraal verslag zal uitbrengen. 

De rechtsvordering waarbij de projectvereniging als eiseres optreedt mogen 
door de Voorzitter slechts worden ingesteld na machtiging door de raad van 
bestuur. 

Artikel 20 Werkingsmodaliteiten 

De werkingsmodaliteiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in het als 
Bijlage aangehecht huishoudelijk reglement dat gewijzigd kan worden bij 
eenvoudige beslissing van de raad van bestuur.  

Artikel 21 Notulen 

§ 1. De beraadslagingen en stemmingen van de raad van bestuur worden 
vastgelegd in notulen. Zij worden ondertekend door de Voorzitter en één 
bestuurder en gebundeld in een daartoe bestemd register. 

De voor eensluidend verklaarde afschriften en uittreksels van deze notulen 
worden ondertekend door de Voorzitter. 

§ 2. De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar. De 
gedetailleerde notulen met bijgevoegd stemgedrag van de individuele leden en 
alle documenten waar in de notulen naar verwezen wordt, liggen ter inzage van 
de gemeenteraadsleden op het secretariaat van de aangesloten gemeenten en van 
op de maatschappelijke zetel van de projectvereniging, onverminderd de 
decretale bepalingen inzake openbaarheid van bestuur. 

Artikel 22 Accountant 

De controletaak op de financiële toestand wordt toevertrouwd aan een 
accountant benoemd door de raad van bestuur, die tevens de vergoeding zijner 
prestaties zal bepalen. 



De accountant is belast met de taken en de bevoegdheden zoals voorzien in  
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. 

Hij heeft een onbeperkt recht van toezicht en controle op alle verrichtingen 
van de projectvereniging. Hij mag inzage nemen, doch zonder ze te 
verplaatsen, van de boeken, de brieven, de notulen en, in het algemeen, van 
alle geschriften van de projectvereniging.   

Elk jaar brengt de accountant verslag uit betreffende de uitoefening van zijn 
opdracht aan de raad van bestuur.  Hij vermeldt zijn vaststellingen en 
spreekt zich uit, onder meer, over het feit dat de verrichtingen weergegeven 
door de boekhouding in overeenstemming zijn met de wet en de statuten. 

Artikel 23 Boekhouding 

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wetgeving op de boekhouding 
van ondernemingen en met naleving van de richtlijnen die de overheid 
uitvaardigt met betrekking tot de boekhoudkundige verrichtingen. 

Het boekjaar loopt per kalenderjaar. 

De jaarrekeningen worden na hun goedkeuring overeenkomstig de procedure 
bepaald in artikel 24 van deze statuten, door toedoen van de raad van bestuur 
neergelegd bij de Nationale Bank van België.  

Artikel 24 Goedkeuring jaarrekeningen - Décharge 

De raad van bestuur stelt de jaarrekeningen vast en legt ze, samen met een 
activiteitenverslag en het verslag van de accountant, voor aan de deelgenoten 
teneinde hun goedkeuring te bekomen overeenkomstig de hiernavolgende 
procedure. 

De boekhouding van de projectvereniging en alle desbetreffende bescheiden 
zullen permanent ter maatschappelijke zetel bijgehouden worden en steeds ter 
inzage der bestuurders en de accountant zijn.  

De jaarrekeningen zullen jaarlijks opgesteld worden uiterlijk binnen de drie 
maanden na het verstrijken van elk boekjaar door toedoen van de hiertoe 
aangestelde bestuurder of derde. Binnen de vier maanden na het verstrijken 
van elk boekhoudkundig jaar zal de accountant zijn verslag zoals bedoeld bij 
artikel 22 van huidige statuten schriftelijk uitbrengen. 

Terwijl van deze jaarrekeningen en van het verslag van de accountant een 
exemplaar samen met de desbetreffende stavingstukken ter beschikking zal zijn 
op de maatschappelijke zetel, zal aan elke bestuurder een exemplaar 
toegezonden worden, samen met een oproeping voor de vergadering ter 
goedkeuring der jaarrekeningen overeenkomstig artikel 14 van de statuten. 

Na de mondelinge toelichtingen van de accountant gehoord te hebben, stelt de 
raad van bestuur deze jaarrekening principieel met een aanwezigheids- en 
goedkeuringsmeerderheid zoals bepaald in artikel 15 van de statuten vast.  

Ingeval de accountant negatief verslag uitbracht of ingeval de raad van 
bestuur in haar beslissing van de bevindingen van de accountant afwijkt, is 
vereist dat elke bestuurder van elke deelgenoot op de raad van bestuur 
aanwezig is en dient de beslissing van de raad van bestuur bij unanimiteit 
genomen te worden. Wordt de aanwezigheids- en goedkeuringsmeerderheid niet 
bereikt, dan zal binnen de veertien dagen een tweede vergadering gehouden 
worden, alwaar de gewone meerderheden zullen volstaan. 

Er gebeurt kennisgeving van de goedgekeurde jaarrekeningen aan de 
gemeenteraden en de raad van bestuur van het Havenbedrijf Gent nv van publiek 
recht, dewelke hiervan akte nemen, hetgeen geldt als décharge van de 
bestuurders en de aangeduide accountant. 

TITEL IV. BESTEMMING SALDO 

Artikel 25 

Na de uitvoering van alle opdrachten en de terugbetaling van de 
prefinanciering vanwege het Vlaamse gewest, zal een eventueel positief saldo 
niet worden uitgekeerd onder de deelgenoten, doch aangewend tot het aanleggen 



van een fonds in het gemeenschappelijk belang der deelgenoten. 

De bestemming en aanwendingswijze van deze gelden zullen bij unanimiteit 
beslist worden. 

Bij afwezigheid van unanimiteit wordt het saldo uitgekeerd onder de 
deelgenoten volgens hun financiële bijdrage in de verwezenlijking van het 
maatschappelijk doel. 

Ingeval een verlies of een tekort zou blijken, zal elk der deelgenoten, 
ponds-pondsgewijs, volgens de afgesproken bijdragen deze verliezen 
aanzuiveren binnen een nog te bepalen termijn na het bekendmaken van deze 
cijfers. 

TITEL V. VEREFFENING 

Artikel 26  Vereffening 

In geval huidige deelgenoten na het verstrijken van elke zesjarige periode 
van oprichting beslissen de projectvereniging niet verder te zetten, dient de 
projectvereniging vereffend te worden.  

De raad van bestuur zal in voorkomend geval een vereffenaar of een college 
van vereffenaars aanduiden.  

Deze vereffenaar(s) zullen beschikken over de bevoegdheden zoals voorzien bij 
artikel 2:82 ev. van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. 

Zij hebben als eerste doelstelling de door het Vlaams Gewest aan de 
projectvereniging toegestane prefinanciering terug te betalen, hetzij door de 
onmiddellijke realisatie van het bestaande actief, hetzij door het verder 
zetten van de activiteiten tot de integrale terugbetaling volgens de 
vastgestelde modaliteiten. 

Artikel 27 

In geval van vereffening en bij realisatie van het onroerend actief, zullen 
de gemeenten op wiens grondgebied de onroerende goederen zich bevinden een 
voorkooprecht hebben om bij preferentie deze goederen te verwerven, zonder 
evenwel afbreuk te doen aan het decretaal recht van voorkoop op private 
onroerende eigendommen ten gunste van het Havenbedrijf Gent nv van publiek 
recht krachtens artikel 12 van het Decreet van 2 maart 1999 houdende het 
beleid en het beheer van de zeehavens en het Besluit van de Vlaamse regering 
van 27 april 2001 betreffende het voorkooprecht van de havenbedrijven en 
eventuele andere op de dag van de oprichting van de projectvereniging reeds  
bestaande wettelijke en decretale geregelde voorkooprechten die steeds voorrang 
hebben, hierbij ook rekening houdend met de aankoopoptie op eerste verzoek ten 
voordele van het Havenbedrijf Gent nv van publiek rechten het Vlaamse Gewest 
verleend in uitvoering van de beleidsovereenkomst zoals aanvaard door de 
betrokken deelgenoten en aangehecht hierna.  

Artikel 28 

§ 1. Bij een openbare verkoop maakt de instrumenterende ambtenaar ten minste 
dertig dagen voor de verkoop de plaats, de dag en het uur van de verkoop 
bekend aan de gemeente die de begunstigde is van het recht van voorkoop. 

§ 2. Als de verkoop wordt gehouden zonder voorbehoud van eventuele 
uitoefening van het recht van hoger bod, vraagt de instrumenterende ambtenaar 
bij het einde van opbieding en vóór de toewijzing, in het openbaar aan de 
aanwezige gevolmachtigde van de gemeente die met een recht van voorkoop is 
begunstigd, of zij haar recht van voorkoop wenst uit te voeren tegen de 
laatst geboden prijs. 

§ 3. Als de verkoop wordt gehouden onder voorbehoud van eventuele uitoefening 
van het recht van hoger bod, beperkt de instrumenterende ambtenaar zich ertoe 
de begunstigde gemeente kennis te geven van het hoger bod of, als er geen 
hoger bod gedaan wordt of als het bod niet wordt aanvaard, van het laatste 
bod.  

Als de begunstigde gemeente de aanvaarding van dit bod niet binnen één maand 
na de verzending van de kennisgave, bedoeld in het eerste lid, aan de 



instrumenterende ambtenaar heeft laten betekenen bij 
gerechtsdeurwaarderexploot of als de begunstigde gemeente per aangetekende 
brief aan de instrumenterende ambtenaar ter kennis heeft gebracht dat zij 
afziet te zien van het gebruik van het recht op voorkoop, dan is de 
toewijzing definitief. 

Artikel 29 

§ 1. Bij een onderhandse verkoop geeft de instrumenterende ambtenaar aan de 
gemeente dat zich op het recht van voorkoop kan beroepen, kennis van de 
inhoud van de onderhandse overeenkomst, die wordt opgesteld onder de 
opschortende voorwaarde van niet-uitoefening van het recht van voorkoop. 

Die kennisgeving gebeurt aan de hand van een aangetekende brief met 
ontvangstbewijs, gericht aan het college van burgemeester en schepenen van de 
begunstigde gemeente en geldt voor de gemeente als aanbod van voorkoop. 

§ 2. Het recht van voorkoop wordt uitgeoefend binnen twee maanden na de 
verzending van de kennisgeving, bedoeld in § 1 bij 
gerechtsdeurwaarderexploot, betekend aan de instrumenterende ambtenaar en aan 
de vereffenaar. 

De verkoop is voltrokken de dag na de betekening van het 
gerechtsdeurwaarderexploot. 

§ 3. Onverminderd hetgeen bepaald in § 4 en § 5, kan de begunstigde gemeente 
voor het verstrijken van de termijn, vermeld in § 2, besluiten geen beroep te 
doen op haar voorkooprecht.  Die beslissing wordt per aangetekende brief ter 
kennis gebracht van de instrumenterende ambtenaar. 

De dag na de verzending van die brief wordt de opschortende voorwaarde, 
vermeld in § 1 , geacht te zijn vervuld. 

§ 4. Als het recht van voorkoop niet binnen de termijn, vermeld in § 2, wordt 
uitgeoefend of als de begunstigde gemeente voor het verstrijken van die 
termijn heeft afgezien van een beroep op haar voorkooprecht, dan mag de 
vereffenaar het goed niet onderhands verkopen tegen een lagere prijs of onder 
gunstigere voorwaarden zonder een nieuwe kennisgeving overeenkomstig § 1 aan 
de begunstigde gemeente. 

Na verloop van één jaar na het aanbod mag het goed niet onderhands worden 
verkocht, zelfs niet onder de oorspronkelijke voorwaarden, zonder een nieuwe 
kennisgeving aan de begunstigde gemeente overeenkomstig § 1. 

§ 5. De instrumenterende ambtenaar voor wie de akte van verkoop uit de hand 
wordt verleden met betrekking tot een onroerend goed waarop een recht van 
voordkoop rust, moet binnen één maand na de registratie aan de gemeente die 
zich op het recht van voorkoop kan beroepen, kennisgeven van de prijs en de 
voorwaarden van de verkoop. 

Artikel 30 

§ 1. In geval van miskenning van het recht van voorkoop, heeft de begunstigde 
gemeente het recht om in de plaats van de koper te worden gesteld. In dat 
geval moet de vordering gelijktijdig op de verkoper en op de eerste koper 
worden ingesteld en is ze pas ontvankelijk na inschrijving op de kant van de 
overschrijving van de betwiste akte en, eventueel, op de kant van de 
overschrijving van de laatst overgeschreven titel. 

§ 2. Elke uitspraak over een eis tot indeplaatsstelling wordt ingeschreven 
achter de inschrijving van de eis. 

§ 3. De gemeente die in de plaats gesteld is, betaalt aan de koper de prijs 
terug die het aan de verkoper heeft betaald.  De gemeente die haar vordering 
ingewilligd ziet, is alleen gebonden aan de verplichtingen die voor de koper 
voortvloeien uit de authentieke akte van verkoop en aan de lasten waarmee de 
koper heeft toegestemd, voor zover die laatste zijn ingeschreven of zijn 
overgeschreven voor de inschrijving van de eis. 

De begunstigde gemeente is ertoe gehouden de kosten van de akte aan de koper 
te vergoeden. 



§ 4. De vordering tot indeplaatsstelling verjaart, bij openbare verkoop, drie 
maanden na de definitieve toewijzing en, bij onderhands verkoop, drie maanden 
na de kennisgeving, bepaald in artikel 29, § 5.  Bij gebrek aan die 
kennisgeving verjaart de vordering twee jaar na de overschrijving van de 
akte. 

Artikel 31 

Na de bewerkingen van vereffening dient het saldo van de verrichtingen onder 
de deelgenoten verdeeld worden volgens hun eigen financiële inbreng en 
bijdragen tijdens de duur van de werking van de projectvereniging.  

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PROVAG 

Artikel 1 

Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld bij eenvoudige beslissing van 
de Raad van Bestuur van de projectvereniging overeenkomstig artikel 20 en 
artikel 15 van de Statuten. 

Artikel 2 

Ter financiering van de werkingkosten van het filiaal zal een 
werkingskapitaal gevormd worden en een gemeenschappelijke rekening gehouden 
worden, tot dewelke elke deelgenoot in een gelijke mate zal bijdragen door 
middel van een semesteriële provisie, dewelke, na goedkeuring der rekeningen 
en boekhouding naar realiteit zal verrekend worden.  

Bij de oprichting wordt door elke deelgenoot een bedrag van tienduizend 
(10.000) € als eerste provisie ter beschikking gesteld. 

Artikel 3 

De pragmatische uitvoering der taken van de Raad van Bestuur van het filiaal, 
zoals ten exemplatieve titel het organiseren van een secretariaat, het ter 
beschikking stellen of houden van de benodigde logistieke infrastructuur, de 
boekhouding kan toevertrouwd worden aan derden of aan de deelgenoten, in welk 
geval de kosten hiervan tegen werkelijke kostprijs doorgerekend worden op 
voorlegging van de staten. 

Artikel 4 

De presentiegelden verschuldigd aan de vertegenwoordigers der deelgenoten in 
de Raad van Bestuur, zijnde de leden en hun plaatsvervangers alsook de door 
deelgenoten aangeduide afgevaardigden, zullen eveneens gefinancierd worden 
door de gemeenschappelijke rekening van het filiaal.  

De hoegrootheid van deze presentiegelden wordt bepaald op een bedrag dat ten 
niet hoger is dan het hoogste bedrag dat uitkeerbaar is aan een 
gemeenteraadslid voor een gemeenteraadszitting in één van de deelnemende 
gemeenten. 

Artikel 5 

Van alle uitgaven en inkomsten wordt een boekhouding gevoerd conform artikel 
23 en 24 van de statuten van het filiaal. 

PUNT 5 – DOTATIE AAN DE HULPVERLENINGSZONE CENTRUM NA BUDGETWIJZIGING 2019 – 
GOEDKEURING  

DE RAAD: 

− Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, 
artikelen 67 en 68; 

− Gelet op het KB van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de hulpverleningszones;  

− Gelet op het decreet dd. 22 december 2017 betreffende het lokaal bestuur, 
artikel 40; 

− Overwegende dat de zoneraad van Hulpverleningszone Centrum op 24 oktober 
2018 de begroting voor het dienstjaar 2019 heeft goedgekeurd;  



− Overwegende dat voor Zelzate volgende dotaties in de begroting 2019 
opgenomen werden: 

o Voor exploitatie: 600.995,74 euro                                                                                                                                                            

o Voor investeringen: 53.935,95 euro 

o Bijdrage voor de pensioenen: 2.998,12 euro  

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 29 oktober 2018 houdende de 
goedkeuring aan de dotaties; 

− Overwegende dat - naar aanleiding van de toetreding van de fusiegemeenten 
Deinze en Lievegem - de begroting 2019 door de zoneraad in haar nieuwe 
samenstelling op 30 januari 2019 werd bekrachtigd; 

− Overwegende dat de initiële begroting van de hulpverleningszone 
bijgestuurd werd na bespreking ervan in de begrotingscommissie op 6 mei 
2019;  

− Overwegende dat het zonecollege van de hulpverleningszone op 29 mei 2019 
het ontwerp van de begrotingswijziging voor het dienstjaar 2019 
goedkeurde; 

− Overwegende dat de definitieve goedkeuring van de begrotingswijziging 2019 
door de zoneraad is ingepland op 17 juni 2019;  

− Overwegende dat een belangrijke aanpassing van de begroting het verwerken 
van het begrotingsresultaat van 2018 betreft:  

Het resultaat wordt o.m. aangewend voor de laatste schijf van de 
compensatie van de gemeenten die bij de zonevorming roerende goederen 
ingebracht hebben. In 2019 wordt in totaal 1.250.681,84 euro geristorneerd 
naar de gemeenten (volgens de respectievelijke bijdrage van iedere 
gemeente in het resultaat van 2018).  

Het ristorno zal verwerkt worden via de uitgavenkredieten van de zone en 
dus los staan van de hieronder vermelde gewijzigde dotatie.  

− Overwegende dat, in functie van het ontwerp van de begrotingswijziging en 
de door de gemeenten aanvaarde verdeelsleutel, voor 2019 door Zelzate 
volgende dotaties worden toegekend aan de Hulpverleningszone Centrum: 

o Voor exploitatie: 473.287,59 euro (i.p.v. 600.995,74 euro)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

o Voor investeringen: 57.624,82 euro (i.p.v. 53.935,95 euro) 

o Bijdrage voor de pensioenen: 2.998,12 euro  

− Overwegende dat de gemeenteraad de gewijzigde dotaties van de gemeente aan 
de hulpverleningszone dient goed te keuren. 

BESLUIT: 

in openbare zitting, met algemene stemmen: 

Artikel 1: - Keurt goed de dotatie van 473.287,59 euro voor exploitatie- en 
2.998,12 euro voor investeringsuitgaven; en de bijdrage voor de pensioenen 
van 57.624,82 euro. 

Artikel 2: - Een voor eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing 
wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid en aan de 
Hulpverleningszone Centrum. 

PUNT 6a – KENNISNAME VAN DE JAARREKENING 2018 VAN DE WELZIJNSVERENIGING AUDIO  

DE RAAD: 

− Gelet op het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, 
artikelen 485 en 490 paragraaf 2; 

− Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) BBC artikel 193, 2e 
lid; 



− Gelet op de jaarrekening 2018 van Welzijnsvereniging Audio, zoals gevoegd 
in bijlage; 

− Overwegende dat de Algemene Vergadering van Welzijnsvereniging Audio op 
9 mei de jaarrekening 2018 goedkeurde;  

− Overwegende dat de gemeenteraad gevraagd wordt kennis te nemen van de 
jaarrekening 2018 en desgevallend haar opmerkingen erover ter kennis te 
brengen van de provinciegouverneur die de jaarrekening uiteindelijk zal 
goedkeuren. 

BESLUIT:  

In openbare zitting: 

Enig artikel: - Neemt kennis van het jaarverslag 2018 van de 
Welzijnsvereniging Audio zoals gevoegd in bijlage. Er zijn geen opmerkingen.  

PUNT 6b – TOETREDING VAN ELF LOKALE BESTUREN OF ERVAN AFHANKELIJKE ENTITEITEN 
ALS NIEUWE LEDEN DE VERENIGING – GOEDKEURING  

DE RAAD: 

− Gelet op art. 482, tweede lid, van het decreet over het lokaal bestuur dat 
de instemming van alle deelgenoten vereist voor de toetreding van nieuwe 
deelgenoten; 

− Gelet op de vraag vanwege stad Aalst om toe te treden tot de vereniging 
Audio, zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 29 januari 
2019;   

− Gelet op de vraag vanwege stad Diksmuide om toe te treden tot de 
vereniging Audio, zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 25 
februari 2019;  

− Gelet op de vraag vanwege gemeente Evergem om toe te treden tot de 
vereniging Audio, zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 28 
februari 2019;   

− Gelet op de vraag vanwege gemeente Maldegem om toe te treden tot de 
vereniging Audio, zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 28 
juni 2018; 

− Gelet op de vraag vanwege gemeente Moerbeke om toe te treden tot de 
vereniging Audio, zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 30 
oktober 2018; 

− Gelet op de vraag vanwege gemeente Wachtebeke om toe te treden tot de 
vereniging Audio, zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 22 
november 2018; 

− Gelet op de vraag vanwege gemeente Zele om toe te treden tot de vereniging 
Audio, zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 21 februari 
2019; 

− Gelet op de vraag vanwege OCMW Diksmuide om toe te treden tot de 
vereniging Audio, zoals blijkt uit de notulen van de OCMW-raad van 25 
februari 2019; 

− Gelet op de vraag vanwege OCMW Moerbeke om toe te treden tot de vereniging 
Audio, zoals blijkt uit de notulen van de OCMW-raad van 8 november 2018; 

− Gelet op de vraag vanwege zorgvereniging Mintus om toe te treden tot de 
vereniging Audio, zoals blijkt uit de notulen van de raad van bestuur van 
22 juni 2018; 

− Gelet op de vraag vanwege zorgbedrijf Harelbeke om toe te treden tot de 
vereniging Audio, zoals blijkt uit de notulen van de raad van bestuur van 
17 oktober 2018; 



− Gelet op de groeistrategie goedgekeurd door de Algemene Vergadering Audio 
van 14 juni 2018; 

− Gelet op het verzoek van de vereniging Audio, om de toetreding van stad 
Aalst, stad Diksmuide, gemeente Evergem, gemeente Maldegem, gemeente 
Moerbeke, gemeente Wachtebeke, gemeente Zele, OCMW Diksmuide, OCMW 
Moerbeke, zorgvereniging Mintus en zorgbedrijf Harelbeke formeel goed te 
keuren; 

− Overwegende dat de gemeenteraad om goedkeuring wordt gevraagd. 

Notulering stemgedrag raadslid Martin Acke (N-VA): “Audio heeft in het 
verleden voor Zelzate een audit uitgevoerd m.b.t. tot de organisatie van het 
gemeentebestuur. Ik heb daarbij – zelfs als schepen en voorzitter van de 
gemeenteraad - de verslaggeving naar het schepencollege en de gemeenteraad 
i.v.m. de organisatorische en personeelsproblemen als ondermaats ervaren. Ik 
sluit evenwel niet uit dat dit voor een groot stuk te wijten was aan een 
intern gebrek aan openheid en bereidheid tot communicatie van ons eigen 
gemeentebestuur. Enkele personen binnen het beleid en het bestuur gingen er 
immers van uit dat het personeelsbeleid exclusief hun bevoegdheid was en dat 
andere mandatarissen zich daar zo weinig mogelijk mee moesten bemoeien.  

Een auditorganisatie kan maar degelijk werk afleveren als zij voor de 
verslaggeving en adviezen voldoende onafhankelijkheid bezit t.o.v. haar 
opdrachtgevers. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat dit de voorbije 
jaren niet altijd het geval was. Toch keur ik de uitbreiding van Audio goed 
vanuit de hoop dat dit ten gunste zal komen van de goede werking en de 
grotere onafhankelijkheid t.o.v. haar individuele opdrachtgevers”. 

BESLUIT: 

in openbare zitting, met 16 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert 
Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, Cassier Matthias, 
De Vleesschauwer Debbie, D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy, Goemaere Dirk, 
Laureys Rik, Segers Karl, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel en Van De 
Velde Lucien) bij 6 onthoudingen (Bruggeman Frank, Bruggheman Filip, De Beule 
Jan, Dierickx Vincent, Maenhout Marleen en Stevelinck Kristof): 

Enig artikel: - De toetreding van volgende lokale besturen of ervan 
afhankelijke entiteiten als nieuwe leden de vereniging Audio wordt 
goedgekeurd: 

− stad Aalst 

− stad Diksmuide  

− gemeente Evergem  

− gemeente Maldegem  

− gemeente Moerbeke  

− gemeente Wachtebeke  

− gemeente Zele  

− OCMW Diksmuide  

− OCMW Moerbeke  

− zorgvereniging Mintus  

− zorgbedrijf Harelbeke. 

PUNT 7 – TOETREDING TOT DE INTERGEMEENTELIJKE HANDHAVINGSCEL VAN VENECO 

DE RAAD: 

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



− Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten meer bepaald 
artikel 30 betreffende het in-house toezicht; 

− Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de intergemeentelijke en 
kostendelende vereniging Veneco; dat de gemeente alzo diensten kan afnemen 
zonder marktbevraging; 

− Overwegende dat Veneco sinds 2018 een intergemeentelijke handhavingscel 
heeft opgericht voor het ondersteunen van de gemeenten bij het aanpakken 
van bouw- en milieumisdrijven met als doel de hinder van wantoestanden zo 
snel mogelijk weg te nemen;  

− Overwegende dat reeds 16 van de 21 gemeentes van het werkingsgebied van 
Veneco aangesloten zijn bij de handhavingscel; 

− Overwegende dat handhaven het sluitstuk is van elk degelijk bestuur; dat 
er in de gemeente nood is aan bijstand; 

− Overwegende dat de instapkost 2.000 euro bedraagt; dat dit voor onder 
andere de opmaak van een gemeentelijk handhavingsprogramma een jaarverslag 
handhaving aangewend wordt;  

− Overwegende dat de opstartkost voorzien is in het budget 2019 op artikel 
2140007/060000; 

− Overwegende dat Veneco daarnaast concrete dossiers op afroep uitvoert; dat 
dit in samenspraak met de gemeente gebeurt;  

− Overwegende dat het tarief hiervoor momenteel 90 euro per uur bedraagt; 
dat dit tarief jaarlijks wordt herzien;  

− Overwegende dat hiervoor maximum 3.600 euro voorzien is in het budget 2019 
op artikel 6131002/060000; 

− Gelet op de visums van de wnd. financieel directeur van 13 juni 2019; 

− Overwegende dat gevraagd wordt de toetreding tot de intergemeentelijke 
handhavingscel van Veneco goed te keuren. 

Notulering stemgedrag van de N-VA fractie: “N-VA stelt vast dat er slechts 
een bedrag van 3.600 euro voorzien is voor assistentie door Veneco bij de 
handhaving van vooral bouwmisdrijven. Dit komt overeen met maximaal 40 uren 
assistentie, wat veel te weinig is. N-VA pleit voor een betere handhaving bij 
stedenbouwkundige overtredingen en dus een verhoging van dit budget. Enkel op 
die manier kan het respecteren van de wetgeving afgedwongen worden. We mogen 
niet vergeten dat het tolereren van bouwmisdrijven misschien enkele personen 
gelukkiger kan maken maar vele andere inwoners ongelukkig”. 

Mevrouw Marleen Maenhout (VLD-SD) vraagt voor welke dossiers de 
handhavingscel zal worden ingezet. Schepen Luc Van Waesberghe antwoordt dat 
het voornamelijk om bouwmisdrijven gaat, maar zal dit ook nog eens navragen 
bij de stedenbouwkundig ambtenaar.  

De heer Frank Bruggeman (VLD-SD) vraagt of de politie nog zal tussenkomen bij 
bouwmisdrijven. De heer Brent Meuleman, burgemeester, antwoordt dat dit 
mogelijk is. Hij verduidelijkt dat de toetreding tot de handhavingscel er 
vooral komt op vraag van de administratie, zodat ze bij moeilijke dossiers 
beroep kan doen op (ondersteuning door) experts.  

BESLUIT: 

in openbare zitting, met 16 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert 
Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, Cassier Matthias, 
De Vleesschauwer Debbie, D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy, Goemaere Dirk, 
Laureys Rik, Segers Karl, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel en Van De 
Velde Lucien) bij 6 onthoudingen (Bruggeman Frank, Bruggheman Filip, De Beule 
Jan, Dierickx Vincent, Maenhout Marleen en Stevelinck Kristof): 



Artikel 1: - Goedkeuring wordt gehecht aan de toetreding van de gemeente 
Zelzate tot de handhavingscel van Veneco. 

Artikel 2: - De kosten voor de opstart zijn voorzien in het budget 2019 op 
artikel 2140007/060000.  

Artikel 3: - Voor de dossiers op afroep is een maximumbedrag van 3600 euro 
voorzien in het budget 2019 op artikel 6131002/060000. 

Artikel 4: - Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de 
uitvoering van deze opdracht. 

Artikel 5: - Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan Veneco, 
Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen en aan de financieel directeur.  

Marleen Maenhout verlaat de zitting.  

PUNT 8 - VERLENGING CONCESSIE BROODJESZAAK EN OMSCHAKELING NAAR FRITUUR – 
GOEDKEURING OVEREENKOMST 

DE RAAD: 

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

− Gelet op de principebeslissing van het college van burgemeester en 
schepenen d.d. 18 april 2019 houdende de overdracht van de concessie 
‘broodjeszaak op de Grote Markt’ aan de nieuwe eigenaars De Meyer-Roegies 
bvba voor een termijn eindigend op 06 november 2019; 

− Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 29 april 2019 houdende houdende 
de overdracht van de concessie ‘broodjeszaak op de Grote Markt’ aan de 
nieuwe eigenaars De Meyer-Roegies bvba voor een termijn eindigend op 06 
november 2019 en de goedkeuring aan de concessieovereenkomst met ingang 
van 30 april 2019;  

− Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 
06 juni 2019 om de concessie na 06 november 2019 automatisch en 
stilzwijgend te verlengen voor een duur van zes jaar onder de voorwaarde 
dat de concessie een broodjeszaak tot 6 november 2020 blijft en in de 5 
daaropvolgende jaren terug een frituur wordt; 

− Overwegende dat de concessieovereenkomst, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van 29 april 2019, in die zin aangepast dient te 
worden. 

BESLUIT: 

in openbare zitting, met algemene stemmen:  

Enig artikel: - De in bijlage opgenomen concessieovereenkomst wordt 
goedgekeurd en vervangt de concessieovereenkomst zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad op 29 april 2019.  

OVEREENKOMST 

CONCESSIE VAN DE VASTE STANDPLAATS VOOR BROODJESZAAK / FRITUUR 

Tussen het gemeentebestuur van Zelzate, vertegenwoordigd door de heer Dirk 
Goemaere, voorzitter gemeenteraad, en de heer Guy Verbuyst, algemeen 
directeur, enerzijds 

en 

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

Het gemeentebestuur van Zelzate geeft in concessie de vaste standplaats voor 
de broodjeszaak/frituur  op de Grote Markt te Zelzate, rechtover woning nr. 
27, metende max. 12 m op 4 m,  voor een termijn eindigend op 06 november 
2025.   

In navolging van de gemeenteraad van 29 april 2019 werd de concessie 
“broodjeszaak Petra’s” overgedragen aan De Meyer- Roegies bvba met een 



concessietermijn eindigend op 6 november 2019. Door het college is op 6 juni 
2019 is beslist om de concessie met 6 jaar te verlengen tot 06 november 2025,  
met dien verstande dat de broodjeszaak mag blijven bestaan in het eerste jaar 
(tot 6 november 2020) en dat de 5 daaropvolgende jaren de concessie terug een 
frituur dient te worden. 

In geval van stopzetting, krijgt de uitbater evenwel 10 kalenderdagen de tijd 
om de plaats netjes te ontruimen. 

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

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

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

indexcijfer der consumptieprijzen november van het jaar van herziening 

indexcijfer der consumptieprijzen maart 2017 

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

5. De concessiehouder wordt burgerlijk verantwoordelijk geacht voor eventuele 
schade, in welke vorm ook, door hemzelf of door zijn personeel of 
materiaal, aan natuurlijke- of rechtspersonen, of hun goederen toegebracht 
in uitvoering van deze handel. De concessiehouder is derhalve verplicht 
een verzekeringspolis te onderschrijven met waarborg voor een onbeperkt 
bedrag. Hij is gehouden een afschrift van deze polis aan het college van 
burgemeester en schepenen te overhandigen en de kwijtschriften op verzoek 
voor te leggen. Deze polis zal vermelden dat zij slechts kan vernietigd 
worden één maand na een aangetekende schriftelijke verwittiging van het 
bestuur door de verzekeringsmaatschappij. 

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

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

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

9. In geval door het college van burgemeester en schepenen wordt vastgesteld 
dat de concessiehouder één of meerder bepalingen van onderhavige 
voorwaarden niet naleeft, wordt hij per aangetekend schrijven aangemaand 
om zich binnen de drie werkdagen na ontvangst van de aanmaning in regel te 
stellen. Wordt binnen de termijn van drie werkdagen geen gevolg gegeven, 
dan is de concessiehouder van rechtswege en zonder ingebrekestelling een 



schadevergoeding verschuldigd van 15 euro per dag. Na verloop van één 
maand, te rekenen vanaf de datum van aanmaning, is het college van 
burgemeester en schepenen gerechtigd, zonder ingebrekestelling en alleen 
door het verstrijken van de termijn, de concessie te verbreken, zonder dat 
de concessiehouder enig recht op schadevergoeding kan doen gelden of 
terugbetaling van reeds gestorte pachtsommen. De schadevergoedingen worden 
van rechtswege en zonder enige ander formaliteit ingehouden op de betaalde 
borgsom. 

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

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

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

Zelzate,  24 juni 2019 

De concessehouder De algemeen directeur De voorzitter gemeenteraad 

Bvba De Meyer-Roegies Guy Verbuyst Dirk Goemaere 

PUNT 9 – BELASTING BETREFFENDE DE CONTANTE BELASTING OP DE AFGIFTE VAN 
GETUIGSCHRIFTEN OF ANDERE STUKKEN - INTREKKEN GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 29 
APRIL 2019 EN NEMEN NIEUWE BESLISSING INZAKE AANPASSING BEDRAG VAN DE 
BELASTING OP DE AFGIFTE VAN EEN DAGVISVERGUNNING 

DE RAAD: 

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

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

- Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 29 april 2019 houdende de 
goedkeuring aan de aanpassing van het belastingreglement betreffende de 
contante belasting op de afgifte van getuigschriften of andere stukken 
waarbij 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 werd verhoogd naar 5 euro 
en het bedrag van de belasting op de afgifte van een dagvisvergunning 
aangekocht n.a.v. een controlebezoek door politie of gemachtigde 
controleur naar 12 euro;  

- Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 18 mei 2017 houdende een wijziging 
aan het reglement betreffende de contante belasting op de afgifte van 
getuigschriften of andere stukken; 

- Overwegende dat bij de opmaak van het gemeenteraadsbesluit van 29 april 
2019 geen rekening werd gehouden met de beslissing van 18 mei 2017 tot 
wijzigen van het reglement;  

- Overwegende dat het besluit van 29 april 2019 dient te worden ingetrokken 
en een nieuwe beslissing dient te worden genomen waarbij het vergeten 
gedeelte wel is opgenomen. 

BESLUIT:  

in openbare zitting, met 16 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert 
Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, Cassier Matthias, 
De Vleesschauwer Debbie, D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy, Goemaere Dirk, 
Laureys Rik, Segers Karl, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel en Van De 
Velde Lucien) bij 5 onthoudingen (Bruggeman Frank, Bruggheman Filip, De Beule 
Jan, Dierickx Vincent en Stevelinck Kristof): 

Artikel 1: - De gemeenteraadsbeslissing van 29 april 2019 wordt ingetrokken. 



Artikel 2: - Artikel 2 o) van het gemeenteraadsbesluit van 28 december 2016 
houdende de contante belasting op de afgifte van getuigschriften of andere 
stukken te heffen, gewijzigd bij besluit van 18 mei 2017, wordt gewijzigd als 
volgt:  

o) op de afgifte van een visvergunning: 

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

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

- jaarvergunning voor inwoners: 15 euro; 

- jaarvergunning voor niet-inwoners: 25 euro. 

Provincie OOST-
VLAANDEREN 

Gemeente Zelzate 

 

 
CONTANTE BELASTING OP DE AFGIFTE VAN GETUIGSCHRIFTEN OF 
ANDERE STUKKEN 

 

GESTEMD IN DE GEMEENTERAAD VAN 28 DECEMBER  2016 EN 
AANGEPAST IN ZITTING VAN 18 MEI 2017 EN 24 JUNI 2019 

 

 

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

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

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

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

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

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

- 5,00 EUR gemeentebelasting; 

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

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

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

d) op de afgifte van reispassen: 

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

− minderjarigen van 12 tot 18 jaar:  
5,50 EUR voor een reispas geldig gedurende vijf jaar + 2,75 EUR taks 
voor legalisatie van de handtekening door de persoon die het ouderlijk 



gezag uitoefent, verhoogd met de aanmaakkosten ons medegedeeld en 
aangerekend door het Ministerie van Buitenlandse Zaken; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i) op de afgifte van een badge voor het recyclagepark: 25,00 euro 

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

• 28,00 euro voor een melding klasse 3; 

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

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

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

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

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

k) op de afgifte van een omgevingsvergunning of - weigering: 

• de portkosten van de gewone of beveiligde zendingen naar aanleiding van 
de individuele kennisgeving van een aanvraag bij het houden van een 
openbaar onderzoek 

• de publicatiekosten  

• 400,00 euro voor een aanvraag - bijstelling tot een omgevingsvergunning 
met betrekking tot de exploitatie van een ingedeelde inrichting of 
activiteit welk een rubriek uit de eerste klasse omvat 

l) op de afgifte van een rijbewijs in bankkaartmodel: 



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

m) op de afgifte van een internationaal rijbewijs:  

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

n) op de afgifte van een conformiteitsattest: 

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

o) op de afgifte van een visvergunning: 

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

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

- jaarvergunning voor inwoners: 15 euro; 
- jaarvergunning voor niet-inwoners: 25 euro. 

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

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

Bij gebreke aan contante betaling wordt de belasting een kohierbelasting. 

Artikel 4: - Zijn van de belasting vrijgesteld: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Het moet schriftelijk worden gedaan, met redenen omkleed zijn en overhandigd 
of per post verzonden worden binnen een termijn van drie maanden te rekenen 



vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het 
aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van 
de contante inning. 

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

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

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

Mevrouw Marleen Maenhout vervoegt de zitting.  

PUNT 10 - RETRIBUTIE VOOR GRAFCONCESSIES OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS – 
HERNIEUWING 

DE RAAD: 

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

− Gelet op het decreet van 16 januari 2004 betreffende de begraafplaatsen en 
de lijkbezorging en latere wijzigingen;  

− Gelet op de Omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de 
coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit; 

− Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29 december 2014 waarbij een 
retributie wordt geheven op de concessies op de gemeentelijke 
begraafplaats, gewijzigd bij besluit van 14 december 2015, 30 december 2015 
en 28 december 2016; 

− Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering van 
rendabele belastingen vraagt; 

− Overwegende dat voor de aanslagjaren van 2020 t.e.m. 2024 een 
indexaanpassing van 1,7% wordt toegepast en dat de tarieven worden 
afgerond. 

De heer Filip Bruggheman (VLD-SD) vraagt notulering van volgend standpunt: de 
partij is niet akkoord met de onnodige prijsstijging die voorligt.  

Andere raadsleden verduidelijken dat het hier om een indexering gaat, niet om 
een tariefverhoging. Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur om 
indexering toe te passen.  

BESLUIT: 

in openbare zitting, met 16 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert 
Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, Cassier Matthias, 
De Vleesschauwer Debbie, D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy, Goemaere Dirk, 
Laureys Rik, Segers Karl, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel en Van De 
Velde Lucien) bij 6 onthoudingen (Bruggeman Frank, Bruggheman Filip, De Beule 
Jan, Dierickx Vincent, Maenhout Marleen en Stevelinck Kristof): 

Artikel 1: - Het retributiereglement voor grafconcessies op de gemeentelijke 
begraafplaats zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 28 december 2016 en 
gewijzigd bij besluit van 14 december 2015, 30 december 2015 en 28 december 
2016 wordt met ingang van 01 januari 2020 opgeheven.  

Artikel 2: - Voor de aanslagjaren van 2020 t.e.m. 2024 worden de vergoedingen 
bij het verlenen van concessies op de gemeentelijke begraafplaats vastgesteld 
als volgt met toepassing van de indexering: 



A. Grondconcessies: 
1. concessie in volle aarde voor een duur van 15 jaar: 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 

voor 2 stoffelijke 
overschotten (kist 
en/of urne) 

€ 494,50 € 502,50 € 511,00 € 520,00  € 
529,00 

voor een kindergraf 
(kist en/of urne) 

€ 296,50 € 301,50 € 306,50 € 312,00 € 
317,00  

2. concessie in volle aarde voor een duur van 50 jaar: 
 2020 2021 2022 2023 2024 

voor 2 stoffelijke 
overschotten (kist en/of 
urne) 

€ 941,50 € 
958,00 

€ 
974,00 

€ 
990,50 

€ 
1007,50 

voor een kindergraf (kist 
en/of urne) 

€ 565,00 € 
574,50 

€ 
584,50 

€ 
594,50 

€ 
604,50 

Na het verstrijken van de concessieovereenkomst kan de concessie worden 
verlengd: 

 2020 2021 2022 2023 2024 

voor eenzelfde duur 
volgens de huidige 
vergoedingen die van 
toepassing zijn of voor 
een periode van 5 jaar  

€ 170,50  € 173,00 € 176,00 € 179,00 € 182,00 

voor eenzelfde duur 
volgens de huidige 
vergoedingen die van 
toepassing zijn of voor 
een periode van 5 jaar 
(kindergraf) 

€ 101,50  € 103,50 € 105,00 € 107,00 € 109,00 

3. concessie voor een kelder voor een duur van 50 jaar: 
 2020 2021 2022 2023 2024 

voor 2 stoffelijke 
overschotten  

€ 1806,00  € 
1837,00 

€ 
1868,00 

€ 
1900,00 

€ 
1932,00 

Voor 3 stoffelijke 
overschotten of 
meerdere stoffelijke 
overschotten wordt de 
concessie telkens 
verhoogd met 

€ 903,00  € 918,50 € 934,00 € 950,00 € 966,00 

Na het verstrijken van de concessieovereenkomst kan de concessie worden 
verlengd: 

 2020 2021 2022 2023 2024 

voor eenzelfde duur 
volgens de huidige 
vergoedingen die van 
toepassing zijn of voor 
een periode van 5 jaar 
tegen de prijs van : 

€ 170,50 € 173,00 € 176,00 € 179,00 € 182,00 

In de kelders worden niet meer dan het maximum aantal toegelaten 
stoffelijke overschotten bijgezet; de term bijzetting omvat de 
plaatsing van een lijkkist of een asurn; het maximum aantal toegelaten 



stoffelijke overschotten (kist en/of urne) in een kelder bedraagt 6 
stoffelijke overschotten (¹). 

(¹) Maximum aantal toegelaten stoffelijke overschotten in een kelder 
(6) is enkel van toepassing op nieuwe kelderconcessies en niet op de 
lopende grafconcessies. 

B. Columbariumconcessies: 
1. concessie voor een duur van 15 jaar: 
 2020 2021 2022 2023 2024 

Per nis (max. 2 urnen 
per nis) 

€ 272,00  € 276,50 € 281,50 € 286,00 € 291,00 

voor 3 urnen verhoogd 
met 

€ 136,50  € 138,50 € 141,00 € 143,50 € 146,00 

voor 4 urnen verhoogd 
met 

€ 272,00  € 276,50 € 281,50 € 286,00 € 291,00 

2. concessie voor een duur van 50 jaar: 
 2020 2021 2022 2023 2024 

Per nis (max. 2 urnen 
per nis) 

€ 722,50 € 735,00 € 747,50 € 760,00 € 773,00 

voor 3 urnen verhoogd 
met 

€ 361,50 € 367,50 € 373,50 € 380 € 386,50  

voor 4 urnen verhoogd 
met 

€ 722,50 € 735,00 € 747,50 € 760,00 € 773,00 

Na het verstrijken van de concessieovereenkomst kan de concessie worden 
verlengd: 

 2020 2021 2022 2023 2024 

voor eenzelfde duur 
volgens de huidige 
vergoedingen die van 
toepassing zijn of voor 
een periode van 5 jaar 
tegen de prijs van 
(voor 2 urnen per nis): 

€ 93,50  € 95,00 € 97,00 € 98,50 € 100,00 

voor 3 urnen per nis € 140,50  € 143,00 145,00 147,50 150,00 

voor 4 urnen per nis € 186,50  € 190,00 € 193,00 € 196,50 € 199,50  

C. Urnenveld: 
1. urnenkelder: concessie voor een duur van 15 jaar:  
 2020 2021 2022 2023 2024 

Max. 2 urnen per kelder 
(incl. de urnenkelder en 
het plaatsen van de 
kelder) 

€ 396,00  € 
403,00 

€ 
409,50 

€ 
416,50 

€ 
423,00 

Na het verstrijken van de 
concessieovereenkomst kan 
de concessie worden 
verlengd voor eenzelfde 
duur volgens de huidige 
vergoeding die van 
toepassing is of voor een 
periode van 5 jaar tegen 
de prijs van :  

€ 69,50  € 70,00 € 71,00 € 72,00 € 73,50 

 
  



2. urnengraf: concessie voor een duur van 15 jaar : 
 2020 2021 2022 2023 2024 

voor het begraven van een 
urne in volle grond: 
(maxi. 2 urnen per 
urnengraf) 

€ 198,50  € 201,50 € 205,00 € 208,50 € 
212,00 

Na het verstrijken van de 
concessieovereenkomst kan 
de concessie worden 
verlengd voor eenzelfde 
duur volgens de huidige 
vergoeding die van 
toepassing is of voor een 
periode van 5 jaar tegen 
de prijs van : 

€ 69,50 € 70,00 € 71,00 € 72,00 € 
73,50  

D. Herdenkingsplaatje op de zuil van de verstrooiingsweide en op de 
gemeenschappelijke herdenkingssteen voorbehouden voor levenloos geboren 
kinderen: 

De prijs voor dit herdenkingsplaatje wordt vastgesteld op:  

2020 2021 2022 2023 2024 

27,00 EUR 27,00 EUR 28,00 EUR 28,00 EUR 29,00 EUR 

In deze prijs is begrepen: 

* het aanbrengen van het plaatje; 

* het plaatje zelf; 

* het graveren van de naam en voornaam, geboorte- en/of overlijdensdatum. 

Artikel 3: - Ontgravingen: 

Onder ontgravingen wordt verstaan: de ontgraving van stoffelijke resten uit 
een gewoon graf, uit een begraafplaatsconcessie in volle grond of een 
grafkelder, uit een urnengraf of de verwijdering van een urne uit een 
columbarium nis/urnenveld en dit met het oog op een andere bestemming van de 
stoffelijke resten, of van de urne en/of de as. 

De te betalen retributie voor de ontgravingen bedraagt: 

 2020 2021 2022 2023 2024 

voor de ontgravingen uit 
volle grond van een niet-
gecremeerd stoffelijk 
overschot 

€ 749,00  € 
762,00 

€ 
774,50 

€ 
788,00 

€ 
801,50  

voor het verwijderen van 
een asurne (uit een 
urnengraf, uit de 
columbariummuur, uit een 
grafkelder of uit volle 
grond) 

€ 214,00  € 
217,50 

€ 
221,50 

€ 
225,00 

€ 
229,00  

Twee jaar na het verwijderen van een asurn vervalt de concessie zonder dat 
deze verwijdering aanleiding kan geven tot een terugbetaling van de betaalde 
concessie. 

De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de dienstverlening en te 
betalen bij de aanvraag. 

De retributie is niet verschuldigd voor ontgravingen bevolen door de 
gerechtelijke overheid, voor ontgravingen uitgevoerd ten gevolge van de 
verandering van bestemming van de begraafplaats of het columbarium. 

Artikel 4: - Deze retributie zal, indien nodig, worden ingevorderd door het 
uitvaardigen - door de financieel beheerder - van een dwangbevel te betekenen 



bij gerechtsdeurwaardersexploot, voor zover voormelde niet-fiscale 
schuldvordering onbetwist en opeisbaar is (art.94 van het gemeentedecreet). 

Artikel 5: - Dit retributiereglement zal worden overgemaakt aan de 
toezichthoudende overheid, aan de financieel beheerder en aan het diensthoofd 
burgerzaken. 

PUNT 11 – AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER - AANPASSING 

DE RAAD: 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen enkel gemeentewegen 
betreft; 

- Overwegende dat per collegebesluit van 13 juni 2019 principieel akkoord 
werd gegaan met het invoeren van volgende verkeersmaatregelen: 

o stilstaan op de zone laden-en-lossen op de Grote Markt te 
reserveren voor leveranciers aan de winkels en de horeca zonder 
tijdsvenster 

o in beide wandelpaden langs de kerk Sint-Laurens het parkeerverbod 
uniform aan te duiden zowel links als rechts van de kerk vanaf de 
hoek; 

o fietsstraten in te voeren op de Grote Markt en op het Groenplein. 

- Overwegende dat de gemeenteraad wordt verzocht om deze voorgestelde 
verkeersmaatregelen te bekrachtigen en deze op te nemen in de 
gecoördineerde tekst van het aanvullend reglement op de politie over het 
wegverkeer. 

BESLUIT: 

in openbare zitting, met algemene stemmen:  

Artikel 1: - De gemeenteraad geeft goedkeuring aan voorgestelde 
verkeersmaatregelen en past de gecoördineerde tekst van het aanvullend 
reglement op de politie over het wegverkeer aan met hierna vermelde artikels. 

Artikel 2: - Het artikel 6.1. “Parkeerverbod” wordt uitgebreid met: 

6.1.18. - Grote Markt beide wandelpaden bezijden de kerk Sint-
Laurens: verhoogde borduur vanaf de hoek tot het einde 
(GR 24/06/2019) 

Deze maatregel zal aangeduid worden door het trekken van een onderbroken gele 
streep. 



Artikel 3: - Het artikel 6.3. “stilstaan en parkeerverbod met beperkte 
maatregel” wordt aangepast met: 

6.3.1. -  Grote Markt - West, langs kant der woningen 

6.3.2. -  Grote Markt - Oost, langs kant der woningen 

Deze maatregel zal aangeduid worden door middel van het verkeersbord E3 met 
onderbord “uitgezonderd laden en lossen vanaf 0.00 tot 10.00” (GR 21/12/2009) 
“uitgezonderd laden en lossen leveranciers winkels/horeca” (GR 24/06/2019) 

Artikel 4: - Een nieuwe afdeling 11 “Fietsstraten” en een nieuw artikel 18 
“Een fietsstraat wordt voorzien in volgende straten of gedeelten ervan:” 
wordt voorzien en uitgebreid met: 

18.1. - Grote Markt - Oost (GR 24/06/2019) 

18.2. - Grote Markt - West (GR 24/06/2019) 

18.3. - Groenplein (GR 24/06/2019) 

Deze maatregel wordt aangeduid met het verkeersbord F111 (begin) en F113 
(einde). Als extra aandachtstrekker wordt het gelijkvormig pictogram ook op 
de rijweg aangebracht ter hoogte van het verkeerbord. (GR 24/06/2019) 

Artikel 5: - Dit gemeenraadsbesluit treedt in werking vanaf 24 juli 2019. 

Artikel 6: - De gemeenteraad beslist dit aanvullend reglement af te kondigen 
conform artikels 285 - 289 van het decreet over het Lokaal Bestuur. 

Artikel 7: - Afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar: 

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

− de griffie van de Politierechtbank te Gent; 

− de heer zonechef van de Lokale Politie; 

− de bestendige deputatie van de provincieraad; 

− de gemeentelijke technische dienst. 

Artikel 8: - Dit besluit wordt ter kennis gebracht aan de toezichthoudende 
overheid door de lijst bedoeld in artikel 330 van het Decreet over het Lokaal 
Bestuur. 

Artikel 9: - Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan  
de Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

PUNT 12a – GOEDKEURING AAN HET VERNIEUWDE MARKTPLAN  

DE RAAD: 

− Gelet op de vergadering van de marktcommissie dd. 1 april 2019 waarbij de 
reorganisatie van de maandagmarkt en de wijziging van het marktplan werden 
besproken;  

− Gelet op het nieuw marktplan zoals gevoegd in bijlage;  

− Gelet op het principieel akkoord van het college van burgemeester en 
schepenen dd. 25 mei 2019;  

− Overwegende dat de gemeenteraad om goedkeuring wordt gevraagd.  

Notulering stemgedrag raadslid Martin Acke (N-VA): “Eindelijk. Ik besef dat 
een aantal marktkramers schrik heeft om verplaatst te worden en dat niet 
iedereen akkoord is met een algemene reorganisatie. Maar de manifeste 
achteruitgang van onze maandagsmarkt in de voorbij jaren noopt ons hiertoe.  

Ik heb als voormalig schepen van economie tevergeefs veel inspanningen gedaan 
om de problemen aan te pakken. Deze beslissing werd echter steeds 
tegengehouden door onze vroegere burgemeester. Ik wens het nieuwe bestuur en 
schepen van economie Isabel Dellaert in het bijzonder proficiat voor deze 
beslissing”. 
  



BESLUIT:  

in openbare zitting, met 20 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert 
Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, Cassier Matthias, 
De Beule Jan, De Vleesschauwer Debbie, D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy, 
Dierickx Vincent, Goemaere Dirk, Laureys Rik, Maenhout Marleen, Segers Karl, 
Stevelinck Kristof, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel en Van De Velde 
Lucien) bij 1 onthouding (Filip Bruggheman): 

Enig artikel: - Het nieuwe marktplan zoals gevoegd in bijlage wordt 
goedgekeurd. 

De heren Frank Bruggeman en Vincent Dierickx verlaten de zitting. 

PUNT 12b – REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN - 
WIJZIGING 

DE RAAD: 

− Gelet op het decreet van 22 december 2017 betreffende het lokaal bestuur, 
artikel 40; 

− Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante 
activiteiten en de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij wet van 
4 juli 2005 en wet van 20 juli 2006, de artikelen 8 tot en met 10; 

− Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de 
uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten, de artikelen 23 tot 
en met 44; 

− Gelet op zijn besluit van 19 november 2008 houdende de bepaling van het 
gemeentelijk reglement betreffende de organisatie van ambulante 
activiteiten in Zelzate, zoals gewijzigd bij gemeenteraadsbesluiten van 
24 februari 2009, 31 maart 2009 en 24 september 2009; 

− Gelet op de vergadering van de marktcommissie dd. 1 april 2019 waarbij de 
reorganisatie van de maandagmarkt en het marktplan werd besproken; 

− Overwegende volgende voorstellen van de marktcommissie:  

− om de variëteit in het aanbod te behouden en te bevorderen en de 
leefbaarheid van de onderneming te waarborgen worden de specialisaties 
voor de maandagmarkt herverdeeld;  

− om de mogelijkheid voor standwerkers om hun abonnement voor een 
standplaats onder te verhuren aan andere standwerkers te beperken wordt 
in artikel 15 een bepaling opgenomen die stelt dat een standwerker 
minimaal twee maal per trimester persoonlijk de standplaats waarvan hij 
een abonnement bezit moet gebruiken; 

− in artikel 25 wordt een bepaling opgenomen die stelt dat het 
gemeentebestuur te allen tijde en om welke reden ook kan overgaan tot 
een herschikking van de markt en/of standplaatsen of kan beslissing te 
markt tijdelijk of definitief over te brengen naar een andere locatie 
zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding;  

− Overwegende dat het college van burgemeester zich wenst te laten adviseren 
door een commissie inzake markten; dat hiertoe een gemeentelijke 
marktcommissie werd opgericht; dat wordt voorgesteld om de werking van 
deze commissie op te nemen in het reglement betreffende de organisatie van 
ambulante activiteiten in Zelzate; 

− Gelet op het aangepaste reglement zoals gevoegd in bijlage;  

− Gelet op het principieel akkoord van het college van burgemeester en 
schepenen dd. 25 mei 2019;  

− Overwegende dat de gemeenteraad om goedkeuring wordt gevraagd.  



BESLUIT: 

in openbare zitting, met 19 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert 
Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, Cassier Matthias, 
De Beule Jan, De Vleesschauwer Debbie, D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy, 
Goemaere Dirk, Laureys Rik, Maenhout Marleen, Segers Karl, Stevelinck 
Kristof, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel en Van De Velde Lucien) bij 1 
onthouding (Bruggheman Filip):  

Artikel 1: - artikel 3 van het gemeentelijk reglement betreffende de 
organisatie van ambulante activiteiten in Zelzate wordt opgeheven en 
vervangen door: 

Artikel 3 - Verhouding abonnementen – losse plaatsen (KB art. 24 §1) 

De standplaatsen op de openbare markt worden toegewezen: 

• hetzij per abonnement (maximum 95 % van het totaal aantal standplaatsen) 

• hetzij van dag tot dag (minimum 5 % van het totaal aantal standplaatsen)  

Bij de standplaatsen die per abonnement worden toegewezen, wordt voorrang 
gegeven aan de standwerkers tot 5 % van het totaal aantal standplaatsen op de 
markt. Als standwerker wordt beschouwd, de persoon van wie de activiteit 
uitsluitend bestaat uit verkoop, op verschillende markten, van producten of 
diensten waarvan hij de kwaliteit aanprijst en/of het gebruik uitlegt, door 
middel van argumenten en/of demonstraties gericht op een betere bekendheid 
bij het publiek en zodoende de verkoop ervan te promoten.  

Teneinde de variëteit in het aanbod te behouden en te bevorderen en de 
leefbaarheid van de onderneming te waarborgen worden voor de maandagmarkt de 
specialisaties als volgt bepaald: 

1. textielwaren: 
 

max. 30% 

2. voedingswaren:  
 

max. 30% 

3. diverse producten:  
 

max.30% 

(*) het saldo van 10% betreft 5% standwerken en 5% losse plaatsen. 

Artikel 2: - artikel 15 van voormeld reglement wordt opgeheven en vervangen 
door: 

Artikel 15 - Onderverhuur standwerkers (KB art. 36) 

De standwerkers, die een abonnement voor een standplaats verkregen hebben, 
kunnen hun tijdelijk gebruiksrecht op deze standplaats onderverhuren aan 
andere standwerkers namelijk:  

• rechtstreeks aan een andere standwerker; 

• via een vereniging om die voor alle standwerkers zonder discriminatie 
openstaat. 

Een standwerker kan per markt slechts 1 abonnement aanvragen. Hij moet 
minimaal 2 maal per trimester persoonlijk de standplaats waarvan hij een 
abonnement bezit, gebruiken. 

Al naargelang, deelt de standwerker of de vereniging de lijst van 
standwerkers mee, aan wie het tijdelijk gebruiksrecht van de standplaats werd 
onderverhuurd. 

De prijs van de onderverhuring mag niet hoger zijn dan het deel van de 
abonnementprijs voor de duur van de onderverhuring. 

Artikel 3: - artikel 25 van voormeld reglement wordt opgeheven en vervangen 
door:   



Artikel 25 

De burgemeester en de aangeduide marktleider kunnen steeds, om gegronde 
redenen, tijdelijk de standplaatsen veranderen, zonder recht van 
schadevergoeding. Dit kan bijvoorbeeld naar aanleiding van kermis, 
wegeniswerken, enz. Iedereen moet zich tevreden stellen met de aangewezen 
marktplaats. Het is de verkopers verboden zich onderling of tegenover het 
publiek of de aangeduide marktleider op hinderlijke of onbehoorlijke wijze te 
gedragen. Het is hen tevens verboden enige vergoeding of voordeel aan te 
bieden, te verstrekken of te aanvaarden voor het verkrijgen, het overdragen 
of het ruilen van standplaatsen. 

Het gemeentebestuur kan te allen tijde, om welke reden ook, overgaan tot een 
herschikking van de markt en/of standplaatsen, of de markt tijdelijk of 
definitief overbrengen naar een andere locatie zonder gehouden te zijn tot 
enige schadevergoeding. 

Artikel 4: - aan voormeld reglement wordt een artikel 29 toegevoegd dat 
volgende inhoud bevat:   

Artikel 29 

Het college van burgemeester en schepenen laat zich adviseren door een 
commissie: gemeentelijke marktcommissie. 

Die commissie is samengesteld als volgt: 

• de burgemeester die de commissie zal voorzitten 

• twee schepenen 

• twee gemeenteraadsleden (geen lid van het college van burgemeester en 
schepenen) 

• de algemeen directeur of de persoon die hem vervangt die zorgt voor de 
verslaggeving 

• de marktleider 

• een vertegenwoordiger van de politiezone 

• één afgevaardigde per marktkramersbond die zich kandidaat stelt voor 
lidmaatschap 

• drie vertegenwoordigers van marktkramers die op de maandagmarkt staan: één 
vertegenwoordiger voor de voedingskramen, één vertegenwoordiger voor de 
textielkramen en één voor de overige kramen 

De gemeentelijke marktcommissie vergadert onder voorzitterschap van de 
burgemeester telkens wanneer zij dit nodig acht. Zij adviseert het college op 
eigen initiatief of op aanvraag over alle aangelegenheden die de goede en 
ordelijke werking van de openbare markten, jaarmarkten, foren, kermismarkten, 
feest- en avondmarkten betreffen. 

De leden van de gemeentelijke marktcommissie worden door het college van 
burgemeester en schepenen aangesteld voor een termijn van zes jaar. De 
commissie wordt om de zes jaar vernieuwd, in de loop van de eerste maand 
volgend op de installatie van de nieuwe gemeenteraad. 

Artikel 5: - het aangepaste reglement betreffende de organisatie van 
ambulante activiteiten in Zelzate, zoals gevoegd in bijlage, wordt 
goedgekeurd.  

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

REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN 

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

GESTEMD IN DE GEMEENTERAAD VAN 19 NOVEMBER 2008 EN GEWIJZIGD IN DE 
GEMEENTERADEN VAN 24 FEBRUARI, 31 MAART, 24 SEPTEMBER 2009 en 24 JUNI 2019 

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



AFDELING 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten 

Artikel 1 - Gegevens van openbare markten (wet art. 8 §2) 

De gemeente richt op het openbaar domein volgende openbare markten in: 

PLAATS: Grote Markt 

DAG: maandag (wekelijks) 

UUR: 07.00u – 13.00u 

SPECIALISATIE: voeding, textiel en diverse producten 

PLAN VAN DE STANDPLAATSEN: in bijlage 

De burgemeester kan gedurende de jaarlijkse kermissen of telkens wanneer 
hij/zij het nuttig acht de markt op een andere plaats laten doorgaan. 

Wanneer de markt valt op een wettelijke feestdag, kan de burgemeester de 
markt laten doorgaan op de voorafgaande vrijdagmiddag. 

Artikel 2 - Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 8 §2, 
art. 10 §1 en KB art. 25) 

Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegewezen worden aan:  

• de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit 
uitoefenen houders van een “machtiging als werkgever” 

• rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden 
toegekend door tussenkomst van een persoon verantwoordelijk voor het 
dagelijks bestuur van de vennootschap die houder is van de “machtiging als 
werkgever”  

De standplaatsen kunnen occasioneel ook toegewezen worden aan de 
verantwoordelijken van verkoop acties zonder commercieel karakter, hiervoor 
toegelaten overeenkomstig artikel 7 van voornoemd KB van 24 september 2006 . 

Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal 
standplaatsen per onderneming beperkt tot 1. 

Artikel 3 - Verhouding abonnementen – losse plaatsen (KB art. 24 §1) 

De standplaatsen op de openbare markt worden toegewezen: 

• hetzij per abonnement (maximum 95 % van het totaal aantal standplaatsen) 

• hetzij van dag tot dag (minimum 5 % van het totaal aantal standplaatsen)  

Bij de standplaatsen die per abonnement worden toegewezen, wordt voorrang 
gegeven aan de standwerkers tot 5 % van het totaal aantal standplaatsen op de 
markt. Als standwerker wordt beschouwd, de persoon van wie de activiteit 
uitsluitend bestaat uit verkoop, op verschillende markten, van producten of 
diensten waarvan hij de kwaliteit aanprijst en/of het gebruik uitlegt, door 
middel van argumenten en/of demonstraties gericht op een betere bekendheid 
bij het publiek en zodoende de verkoop ervan te promoten.  

Teneinde de variëteit in het aanbod te behouden en te bevorderen en de 
leefbaarheid van de onderneming te waarborgen worden voor de maandagmarkt de 
specialisaties als volgt bepaald: 

4. textielwaren: 
 

max. 30% (44%) 

5. voedingswaren:  
 

max. 30% (26%) 

6. diverse producten:  
 

max.30% (20%) 

(*) het saldo van 10% betreft 5% standwerken en 5% losse plaatsen. 

Artikel 4 - Toewijzingsregels losse plaatsen (KB art 27) 



De toewijzing van losse plaatsen gebeurt bij loting. 

De houder van de machtiging als werkgever moet bij de toewijzing van de 
standplaats aanwezig zijn. De losse standplaatsen zijn beperkt tot 8 lm per 
standplaats. 

Diegene die de standplaats krijgt toegewezen, betaalt de vergoeding aan de 
marktleider of concessionaris tegen afgifte van een ontvangstbewijs.  

Artikel 5 - Toewijzingsregels per abonnement op de openbare markten 

5.1. Vacature en kandidatuurstelling standplaats per abonnement (KB art. 28 
en 30) 

Wanneer een standplaats die per abonnement toegewezen wordt, vrijkomt ,zal 
deze vacature bekend gemaakt worden door publicatie van een kennisgeving.  

Deze kennisgeving zal gebeuren door middel van een bericht aangeplakt aan het 
gemeentelijk infobord en via de website. 

De kandidaturen kunnen ingediend worden na een melding van vacature of op elk 
ander tijdstip. 

De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften van artikel 30 §1, 
tweede lid van het KB van 24 september 2006 en binnen de termijn voorzien in 
de kennisgeving van de vacature. Kandidaturen die hieraan niet voldoen, 
worden niet weerhouden.  

Bij ontvangst van de kandidatuur volgt de onmiddellijke afgifte van een 
ontvangstbewijs door de gemeente of de concessionaris aan de kandidaat met 
vermelding van de datum van de volgorde van zijn kandidatuur en welk hem 
informeert over zijn recht om het register van de kandidaturen te raadplegen. 
De afgifte geschiedt hetzij bij een ter post aangetekend schrijven met 
ontvangstbewijs, hetzij bij overhandiging tegen ontvangstbewijs, hetzij op 
een duurzame drager tegen ontvangstbewijs. 

5.2. Register van de kandidaturen (KB art. 31) 

Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst (chronologisch) bijgehouden 
in een register. Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de 
openbaarheid van bestuur kan dit register steeds geraadpleegd worden.  

De kandidaturen blijven geldig zolang ze niet werden nagekomen of ingetrokken 
door hun auteur. Marktkramers die een wijziging / ruil van marktplaats 
aanvragen, dienen zich op dezelfde wijze kandidaat te stellen en hun 
kandidatuur wordt eveneens chronologisch in het register opgenomen. 

Om de 3 jaar dienen de  kandidaten opgenomen in het register hun kandidatuur 
te bevestigen om in het register opgenomen te blijven. 

5.3. Volgorde van toekenning van de standplaatsen (KB art. 29 en 31) 

Bij het vacant komen van een standplaats per abonnement worden met het oog op 
de toekenning ervan, de kandidaturen als volgt geklasseerd in het register  

1. in eerste orde per specialisatie 

2. vervolgens voorrang aan standwerkers voor zover ze 5% van het 
totaal aantal standplaatsen niet bereiken 

3. vervolgens voorrang aan de kandidaturen van de volgende 
categorieën: 

a) personen die een standplaats vragen als gevolg van de opheffing ervan 
die ze op één van de markten van de gemeente innamen of aan wie de 
gemeente een vooropzeg heeft gegeven omwille van definitieve opheffing 
van de markt of een deel van de standplaatsen; 

b) personen die een uitbreiding van hun standplaats vragen; 
c) personen die een wijziging / ruil van hun standplaats vragen; 
d) de externe kandidaten. 

Wanneer twee of meerdere aanvragen behorend tot dezelfde categorie 
tezelfdertijd ingediend worden, wordt als volgt voorrang gegeven: 



a) voorrang wordt gegeven aan de aanvrager die de hoogste anciënniteit op 
de markten van de gemeente heeft; wanneer de anciënniteit niet kan 
vergeleken worden, wordt de voorrang bepaald bij loting; 

b) voor de externe kandidaten wordt de voorrang bepaald bij loting. 
Bij het wijzigingen / ruilen van standplaatsen wordt de standplaats 
toegewezen volgens chronologische volgorde van indiening van de aanvragen tot 
wijziging / ruil van de standplaats. 

5.4. Bekendmaking van de toewijzing van de standplaatsen (KB art. 33) 

De toewijzing van de standplaats wordt bekend gemaakt aan de aanvrager: 

• bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs; 

• of door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs; 

Bij een wijziging / ruil van marktplaats wordt deze beslissing bekendgemaakt 
via aanplakking op het infobord en via de website. 

5.5. Het register van de standplaatsen toegewezen per abonnement (KB art. 34) 

Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke standplaats 
toegewezen per abonnement vermeld staat: 

• de naam, voornaam, het adres van de persoon aan wie of door wiens 
tussenkomst de standplaats werd toegekend; 

• in voorkomend geval, de handelsnaam van de rechtspersoon aan wie de 
standplaats toegekend werd en het adres van haar maatschappelijke zetel; 

• het ondernemingsnummer; 

• de producten en/of diensten die te koop aangeboden worden; 

• in voorkomend geval, de hoedanigheid van standwerker; 

• de datum van de toewijzing van de standplaats en de duur van het 
gebruiksrecht; 

• indien de activiteit seizoensgebonden is, de periode van activiteit; 

• de prijs van de standplaats, behalve indien deze op een uniforme wijze 
vastgelegd is; 

• desgevallend, de naam en het adres van de overlater en de datum van de 
overdracht. 

Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van 
bestuur kan dit register steeds geraadpleegd worden.  

Artikel 6 - Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten op 
openbare markt (KB art. 21) 

Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op de openbare markt, 
dient zich te identificeren aan de hand van een leesbaar uithangbord, 
zichtbaar geplaatst op het kraam of het voertuig, indien hij de activiteit 
aan het kraam of het voertuig uitoefent. Het bord moet eveneens door de 
aangestelden aangebracht worden wanneer deze alleen werken.  

Het bord bevat volgende vermeldingen: 

1° hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit 
uitoefent als natuurlijk persoon voor eigen rekening of voor wiens 
rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; hetzij de 
naam, de voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur binnen een 
rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in wiens dienst de 
activiteit wordt uitgeoefend; 

2° de firmanaam en/of de benaming van de onderneming; 

3° al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of 
van de uitbatingszetel; en indien de onderneming niet in België gelegen 
is, het land en de gemeente waar deze zich bevindt; 



4° het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een 
identificatie die deze vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf 
gaat). 

Artikel 7 - Duur abonnement (KB art. 32) 

De abonnementen worden toegekend voor de duur van 12 maanden.  

Na verloop van deze termijn worden zij stilzwijgend verlengd behoudens anders 
bepaald door de aanvrager (cf. artikel 8 en 9 van onderhavig marktreglement) 
en behoudens intrekking bij aangetekend schrijven door het gemeentebestuur in 
de gevallen bepaald in artikel 10 van onderhavig marktreglement  

Artikel 8 - Opschorting abonnement (KB art. 32) 

De houder van een abonnement kan het abonnement opschorten voor een voorziene 
periode van tenminste een maand wanneer hij ongeschikt is zijn activiteit uit 
te oefenen: 

• door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest 

• door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond. 

De opschorting gaat in de dag waarop de gemeente op de hoogte gebracht wordt 
van de ongeschiktheid en houdt op ten laatste vijf dagen na de melding van 
het hernemen van de activiteiten. Na afloop van de opschorting krijgt de 
geabonneerde zijn standplaats terug. 

De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen 
die uit de overeenkomst voorkomen.  

Gedurende de periode van opschorting kan de standplaats toegewezen worden als 
losse plaats. 

Artikel 9 - Afstand van het abonnement (KB art. 32) 

De houder van een abonnement kan afstand doen van het abonnement 

• bij de vervaldag van het abonnement mits een opzegtermijn van tenminste 30 
dagen 

• bij stopzetting van de ambulante activiteiten mits een opzegtermijn van 
tenminste 30 dagen 

• indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen 
omwille van redenen vermeld in artikel 8 van dit reglement. In dit geval 
is geen vooropzeg nodig. 

• op ieder ogenblik mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen. 

De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn 
activiteit uitoefent kunnen bij zijn overlijden, zonder vooropzeg afstand 
doen van het abonnement waarvan hij de houder was. 

De aanvragen van opschorting, herneming of opzegging van een abonnement 
worden betekend volgens één van de vermelde modaliteiten: 

• bij per post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs 

• overhandiging tegen ontvangstbewijs 

• op een duurzame drager (fax, e-mail) tegen ontvangstbewijs 

Artikel 10 - Schorsing en opzegging van abonnement (KB art. 32 laatste lid) 

Het abonnement zal door het college van burgemeester en schepenen geschorst 
of ingetrokken worden in volgende gevallen: 

• bij niet of niet tijdige betaling standplaatsvergoeding 

• bij afwezigheid gedurende vier opeenvolgende weken zonder de marktleider 
vooraf of tijdens zijn eerste week van afwezigheid ervan op de hoogte te 
stellen. 



• bij overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan 
voorwaarden bepaald in artikel 14 van onderhavig gemeentelijk reglement 

• wanneer andere waren verkocht worden of andere diensten aangeboden worden 
dan diegene vermeld op zijn abonnement 

• bij afwezigheid van meer dan 40 marktdagen per jaar, tenzij deze 
afwezigheid gewettigd is door een ziekteattest of door overmacht 
aangetoond op een verantwoorde wijze 

• bij onvolledige of onjuiste verklaringen van de aanvrager.    

De beslissing tot schorsing of opzegging wordt betekend bij een ter post 
aangetekend schrijven met ontvangstbewijs of op een duurzame drager tegen 
ontvangstbewijs.  

Artikel 11 - Vooropzeg vanuit de gemeente (Wet art. 8 § 2) 

Wanneer de manifestatie of een deel van de standplaatsen definitief worden 
opgeheven, geldt een termijn van vooropzeg aan de houders van een standplaats 
per abonnement van één jaar. Deze personen krijgen voorrang bij het toekennen 
van een vacante standplaats per abonnement (cf. artikel 5.3). 

Artikel 12 - Seizoensgebonden ambulante activiteiten (KB art. 37) 

Een seizoensgebonden activiteit is in het algemeen een activiteit die 
betrekking heeft op producten of diensten die wegens hun aard of traditie 
slechts gedurende een periode van het jaar verkocht worden. 

De abonnementen die toegekend worden voor de verkoop van hoger vernoemde 
activiteiten worden geschorst gedurende de periode van non-activiteit. 

De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen 
die uit de overeenkomst voortkomen. 

Gedurende de periode van non-activiteit kunnen deze standplaatsen toegewezen 
worden als losse standplaatsen.  

Artikel 13 - Inname standplaatsen (KB art. 26) 

De standplaatsen op de openbare markt kunnen ingenomen worden door: 

a)  
1° de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante 
activiteit uitoefenen, houders van een “machtiging als werkgever”, aan wie 
een standplaats is toegewezen 

2° de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, 
aan wie de standplaats is toegewezen, houder van een “machtiging als 
werkgever”  

b) de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de 
standplaats werd toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” 
voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening; 

c) de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de 
natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houder van een 
“machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een ambulante 
activiteit voor eigen rekening; 

d) de standwerker, houder van een “machtiging als werkgever” aan wie het 
tijdelijk gebruikrecht van de standplaats werd onderverhuurd, 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 36 van voornoemd KB van 24 
september 2006 alsook aan de standwerker, houder van een “machtiging als 
aangestelde A en B” voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor 
rekening of in dienst van de persoon aan wie de standplaats werd 
toegewezen of onderverhuurd;  

e) door de personen die beschikken over een “machtiging als aangestelde A” 
of een “machtiging als aangestelde B”, die een ambulante activiteit 
uitoefenen voor rekening of in dienst van de natuurlijke persoon of 
rechtspersoon bedoeld in a) tot c) 



f) De personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen 
het kader van de acties bedoeld in artikel 7 van voornoemd KB van 24 
september 2006, kunnen geen standplaats innemen die deel uitmaakt van het 
marktplan; aan hen wordt een locatie toegewezen in een aparte zone buiten 
de standplaatsen (losse en vaste) die deel uitmaken van het marktplan. 
Indien deze personen een standplaats binnen het marktplan wensen, vallen 
zij onder de toewijzigingsregels voor losse plaatsen (zie art.4) 

De personen opgesomd in a) 2) tot e) kunnen de standplaatsen innemen, 
toegewezen of onderverhuurd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor 
wiens rekening of in wiens dienst zij de activiteit uitoefenen, buiten de 
aanwezigheid van de persoon aan wie of door middel van wie de standplaats 
werd toegewezen of onderverhuurd.  

Artikel 14 - Overdracht standplaats (KB art. 35) 

14.1. De overdracht van een standplaats is toegelaten onder de volgende 
voorwaarden: 

1° wanneer de houder van de standplaats(en) zijn ambulante activiteiten 
als natuurlijk persoon stopzet of overlijdt of wanneer de rechtspersoon 
haar ambulante activiteiten stopzet. Bij stopzetting bezorgt de overlater 
of zijn rechthebbenden een document als bewijs van schrapping van zijn 
ambulante activiteit in de Kruispuntbank van Ondernemingen. 

2° en indien de overnemer(s) houder(s) zijn van een machtiging tot het 
uitoefenen van ambulante activiteiten als werkgever en de specialisatie 
van de overlater voortzetten op elke overgedragen standplaats. Een 
eventuele wijziging van de specialisatie dient aangevraagd te worden per 
aangetekend schrijven bij het college van burgemeester en schepenen. In 
beide gevallen (behoud specialisatie of toegelaten wijziging van 
specialisatie) dient de overnemer over de gepaste machtiging tot het 
uitoefenen van ambulante activiteiten te beschikken) 

3° De onderneming van de overnemer mag door de overname over niet meer dan 
1 standplaatsen beschikken (cf. art. 2) 

14.2. In afwijking van 14.1. wordt de overdracht van standplaatsen toegelaten 
tussen  

• echtgenoten bij feitelijke scheiding,  

• echtgenoten bij scheiding van tafel en bed en van goederen 

• echtgenoten bij echtscheiding 

• wettelijk samenwonenden bij stopzetting van de wettelijke samenwoning 

op voorwaarde dat 

• de overlater of de overnemer aan de gemeente een document voorlegt als 
bewijs van de vermelde toestand in 14.2. 

• de overnemer voldoet aan de voorwaarden vermeld in 14.1 2° en 3°  

De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement 
van de overlater. Ingeval van overdracht wordt het abonnement eveneens 
stilzwijgend vernieuwd.  

Artikel 15 - Onderverhuur standwerkers (KB art. 36) 

De standwerkers, die een abonnement voor een standplaats verkregen hebben, 
kunnen hun tijdelijk gebruiksrecht op deze standplaats onderverhuren aan 
andere standwerkers namelijk:  

• rechtstreeks aan een andere standwerker; 

• via een vereniging om die voor alle standwerkers zonder discriminatie 
openstaat. 

Een standwerker kan per markt slechts 1 abonnement aanvragen. Hij moet 
minimaal 2 maal per trimester persoonlijk de standplaats waarvan hij een 
abonnement bezit, gebruiken. 



Al naargelang, deelt de standwerker of de vereniging de lijst van 
standwerkers mee, aan wie het tijdelijk gebruiksrecht van de standplaats werd 
onderverhuurd. 

De prijs van de onderverhuring mag niet hoger zijn dan het deel van de 
abonnementprijs voor de duur van de onderverhuring. 

AFDELING 2 Organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein 
buiten de openbare markten 

Artikel 16 - Toepassingsgebied (KB art. 43) 

Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere plaatsen 
van het openbaar domein buiten de openbare markten om ambulante activiteiten 
uit te oefenen dient dit voorafgaand aan te vragen bij de gemeente. 

Artikel 17 - Voorafgaande machtiging 

1. Aanvraag machtiging (KB art. 43) 

Om een standplaats in te nemen zoals vermeld in artikel 16 dient men te 
beschikken over een machtiging. Deze machtiging dient voorafgaand aan het 
uitoefenen van de ambulante activiteit aangevraagd te worden bij het College 
van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 1, 9060 Zelzate. 

2. Beslissing machtiging  

In geval van positieve beslissing verkrijgt de aanvrager een machtiging met 
daarin vermeld  

• de aard van de producten of diensten die hij gemachtigd is te verkopen 

• de plaats 

• de datum en duur van de verkoop 

De gevraagde machtiging kan geweigerd worden omwille van één of meerdere van 
onderstaande redenen: 

• redenen van openbare orde 

• redenen van volksgezondheid 

• bescherming van de consument 

• activiteit kan het bestaand commercieel aanbod in gevaar brengen 

De gemeente zal deze reden(-en) motiveren in zijn kennisgeving van de 
negatieve beslissing aan de aanvrager en verwijst tevens naar rechtsmiddelen 
inzake beroep. 

Artikel 18 - Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen 

De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen (cf. supra 
Afdeling 1 artikel 2) en innemen van de standplaatsen op de openbare markt 
(cf. supra Afdeling 1 artikel 13) kunnen standplaatsen op het openbaar domein 
verkrijgen en innemen.  

Artikel 19 - Toewijzingsregels losse standplaatsen (KB art. 43 §2) 

De toewijzing van losse plaatsen gebeurt volgens de chronologische volgorde 
van aanvragen en desgevallend in functie van de gevraagde plaats en 
specialisatie. 

Wanneer twee of meerdere aanvragen voor standplaatsen gelijktijdig ingediend 
worden, gebeurt de toewijzing via loting. 

Artikel 20 - Toewijzingsregels per abonnement  

Hier gelden dezelfde regels als voor de openbare markten (cf. supra). 
Voorwaarden inzake melding van vacature (cf. Afdeling 1 artikel 5.1 van dit 
reglement) geldt niet. 

Artikel 21 - Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten (KB 
art. 21) 



Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op het openbaar domein, 
dient zich te identificeren aan de hand van een leesbaar uithangbord, 
zichtbaar geplaatst op de kraam of het voertuig, indien hij de activiteit aan 
het kraam of het voertuig uitoefent. Het bord moet eveneens door de 
aangestelden aangebracht worden wanneer deze alleen werken.  

Het bord bevat volgende vermeldingen: 

1° hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit 
uitoefent als natuurlijk persoon voor eigen rekening of voor wiens 
rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; hetzij de 
naam, de voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur binnen een 
rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in wiens dienst de 
activiteit wordt uitgeoefend; 

2° de firmanaam en/of de benaming van de onderneming; 

3° al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of 
van de uitbatingszetel; en indien de onderneming niet in België gelegen 
is, het land en de gemeente waar deze zich bevindt; 

4° het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een 
identificatie die deze vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf 
gaat). 

AFDELING 3: Marktleider  

Artikel 22 - Bevoegdheid marktleider (KB art. 44) 

De marktleider is bevoegd om documenten die de machtiging en identiteit van 
de personen die een ambulante activiteit uitoefenen aantonen te controleren. 

Hij wordt aangesteld door de burgemeester onder het gemeentepersoneel. 

AFDELING 4: Reglement van inwendige orde  

Artikel 23 

De houders van een standplaats moeten de standplaatsvergoeding betalen, 
overeenkomstig de modaliteiten van de desbetreffende gemeentelijke 
belastingsverordening. 

In geval van niet-betaling van de standplaatsvergoeding overeenkomstig de 
modaliteiten bedoeld in het eerste lid, worden de abonnementen en hun 
hernieuwingen van rechtswege en zonder aanmaning ingetrokken.  

Artikel 24 

Het is verboden na het sluitingsuur van de markt, op de markt te kopen of te 
verkopen. Een uur na het sluiten van de markt moeten alle koopwaren van de 
marktplaats verwijderd zijn. Marktkramers mogen de markt niet verlaten voor 
het einduur van de markt, tenzij zij dit kunnen doen zonder de andere 
marktkramers te hinderen bij het uitoefenen van hun handelsverrichtingen. Wie 
tot 1 uur na de openingstijd zich aanbiedt en zonder hinder voor de andere 
marktkramers en marktbezoekers zijn standplaats nog kan innemen, mag dit 
doen. Wie zich later dan 1 uur na de opening van de markt aanbiedt, wordt 
niet meer toegelaten tot de marktplaats.  

Artikel 25 

De burgemeester en de aangeduide marktleider kunnen steeds, om gegronde 
redenen, tijdelijk de standplaatsen veranderen, zonder recht van 
schadevergoeding. Dit kan bijvoorbeeld naar aanleiding van kermis, 
wegeniswerken, enz. Iedereen moet zich tevreden stellen met de aangewezen 
marktplaats. Het is de verkopers verboden zich onderling of tegenover het 
publiek of de aangeduide marktleider op hinderlijke of onbehoorlijke wijze te 
gedragen. Het is hen tevens verboden enige vergoeding of voordeel aan te 
bieden, te verstrekken of te aanvaarden voor het verkrijgen, het overdragen 
of het ruilen van standplaatsen. 

Het gemeentebestuur kan te allen tijde, om welke reden ook, overgaan tot een 
herschikking van de markt en/of standplaatsen, of de markt tijdelijk of 



definitief overbrengen naar een andere locatie zonder gehouden te zijn tot 
enige schadevergoeding. 

Artikel 26 

Het is de marktkramers verboden om hun afval van hun waren, papieren, enz. , 
op de marktplaatsen achter te laten. Na afloop van de marktdag dienen zij hun 
afval met zich mee te nemen.  

De marktkramer mag de bekleding van de marktplaats niet beschadigen. In geen 
geval mag er vuilnis of afval achtergelaten worden. 

Artikel 27 

De marktkramers moeten zich schikken naar de voorschriften die de aangeduide 
marktleider nodig acht. Degene die weigert eraan gevolg te geven kan 
verplicht worden zijn standplaats te verlaten. 

Artikel 28 

Het is de marktkramers verboden voertuigen op de markt te laten staan langer 
dan nodig voor het lossen en laden van koopwaren, behalve die welke nodig 
zijn voor de normale uitoefening van hun activiteit. De aangeduide 
marktleider zal hierover oordelen.  

Teneinde brandgevaar op de markt te voorkomen dienen de marktkramersdie 
gebruik maken van gasvuren (o.a. verkopers van kip aan het spit)volgende 
voorzorgsmaatregelen in acht nemen:  

a) alle gasflessen en toebehoren dienen te voldoen aan de vigerende 
Belgische normen; 

b) onbrandbare schotten dienen geplaatst tussen de gasflessen en de 
braadovens; 

c) een voldoende en ruime afstand dient gelaten te worden tussen deze 
kramen en de kramen ernaast; 

d) slechts twee gasflessen per braadoven mogen ter plaatse gelaten 
worden; 

e) één brandblusapparaat dient in de nabijheid van een braadoven 
geplaatst te worden 

Zij dienen zich burgerlijk aansprakelijk te stellen tegen brand- en 
ontploffingsgevaar; op elk verzoek van de marktleider moet het bewijs worden 
voorgelegd dat aan deze verplichting wordt voldaan. 

Zij dienen een brandblusapparaat met minimum 1 kg poederinhoud in hun 
onmiddellijke nabijheid te hebben.  

Artikel 29 

Het college van burgemeester en schepenen laat zich adviseren door een 
commissie: gemeentelijke marktcommissie. 

Die commissie is samengesteld als volgt: 

• de burgemeester die de commissie zal voorzitten 

• twee schepenen 

• twee gemeenteraadsleden (geen lid van het college van burgemeester en 
schepenen) 

• de algemeen directeur of de persoon die hem vervangt die zorgt voor de 
verslaggeving 

• de marktleider 

• een vertegenwoordiger van de politiezone 

• één afgevaardigde per marktkramersbond die zich kandidaat stelt voor 
lidmaatschap 



• drie vertegenwoordigers van marktkramers die op de maandagmarkt staan: één 
vertegenwoordiger voor de voedingskramen, één vertegenwoordiger voor de 
textielkramen en één voor de overige kramen 

De gemeentelijke marktcommissie vergadert onder voorzitterschap van de 
burgemeester telkens wanneer zij dit nodig acht. Zij adviseert het college op 
eigen initiatief of op aanvraag over alle aangelegenheden die de goede en 
ordelijke werking van de openbare markten, jaarmarkten, foren, kermismarkten, 
feest- en avondmarkten betreffen. 

De leden van de gemeentelijke marktcommissie worden door het college van 
burgemeester en schepenen aangesteld voor een termijn van zes jaar. De 
commissie wordt om de zes jaar vernieuwd, in de loop van de eerste maand 
volgend op de installatie van de nieuwe gemeenteraad. 

De heer Vincent Dierickx vervoegt de zitting.  

PUNT 12c – CONTANTE BELASTING OP HET GEBRUIK VAN HET OPENBAAR DOMEIN NAAR 
AANLEIDING VAN MARKTEN/KERMISSEN/ROMMELMARKTEN - AANPASSING 

DE RAAD: 

− Gelet op het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017, artikel 41; 

− Gelet op het reglement van 28 december 2016 betreffende de contante 
belasting op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van 
markten/kermissen/rommelmarkten; 

− Gelet op de vergadering van de marktcommissie dd. 1 april 2019 waarbij de 
reorganisatie van de maandagmarkt en het gewijzigde marktplan werden 
besproken;  

− Overwegende dat de marktcommissie vraagt om opnieuw een retributie op de 
standplaatsen te voorzien, waarbij een korting wordt voorzien voor 
marktkramers met een abonnement die minder dan 10 keer afwezig zijn op 
jaarbasis;  

− Overwegende dat het reglement op de contante belasting op het gebruik van 
het openbaar domein naar aanleiding van markten/kermissen/rommelmarkten in 
die zin aangepast dient te worden;  

− Gelet op het principieel akkoord van het college van burgemeester en 
schepenen van 23 mei 2019 aan de aanpassing van het reglement op de 
contante belasting op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding 
van markten/kermissen/rommelmarkten;  

− Overwegende dat de gemeenteraad om goedkeuring wordt gevraagd; 

BESLUIT: 

in openbare zitting, met 20 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert 
Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, Cassier Matthias, 
De Beule Jan, De Vleesschauwer Debbie, D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy, 
Dierickx Vincent, Goemaere Dirk, Laureys Rik, Maenhout Marleen, Segers Karl, 
Stevelinck Kristof, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel en Van De Velde 
Lucien) bij 1 onthouding (Filip Bruggheman): 

Artikel 1: - artikel 2 van het reglement op de contante belasting op het 
gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van 
markten/kermissen/rommelmarkten/… wordt met ingang van 01 juli 2019 opgeheven 
en vervangen door: 

a)Voor het gebruik van het openbaar domein ter gelegenheid van de wekelijkse 
markt wordt het plaatsrecht vastgesteld als volgt: 

- 21,00 EUR per lopende meter per 3 maand voor de marktkramers die in de 
periode van 12 maanden voorafgaand aan 1 juli meer dan 10 marktdagen zijn 
afwezig geweest; 



- 12,00 EUR per lopende meter per 3 maand voor de marktkramers die in de 
periode van 12 maanden voorafgaand aan 1 juli minder dan 10 marktdagen zijn 
afwezig geweest of in deze periode van 12 maanden een eerste standplaats zijn 
toegewezen. 

Elk gedeelte van een lopende meter wordt als een volle lopende meter 
beschouwd.  

De belasting is verschuldigd door de gebruiker.  

Vanaf de dag dat de gemeente een brief ontvangt tot opzeg van het plaatsrecht 
gebeurt er een verrekening pro rata temporis.  

b)Voor het gebruik van de elektrische aansluitingskasten op de Grote Markt, 
gelden volgende retributies : 

 AJ 2017 AJ 2018 AJ 2019 

Vaste marktkramers (enkel 
verlichting) per semester 

72,21 EUR 73,44 EUR 74,68 EUR 

Vaste marktkramers (ook 
elektrische koel- en/of 
verwarmingsinstallatie) per 
semester 

144,42 EUR 146,87 EUR 149,37 EUR 

Risicoplaatsen (enkel 
verlichting) per marktdag 

3,40 EUR 3,40 EUR 3,50 EUR 

Risicoplaatsen (ook 
elektrische koel- en/of 
verwarmingsinstallatie) per 
marktdag 

6,80 EUR 6,80 EUR 6,90 EUR 

Artikel 2: - Onderhavig reglement wordt overgemaakt volgens artikel 287 van 
het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen aan de 
Gouverneur, provinciale afdeling van het Agentschap Binnenlands Bestuur en 
aan de financieel directeur. 
----------------------------------------------------------------------------- 
CONTANTE BELASTING OP HET GEBRUIK VAN HET OPENBAAR DOMEIN NAAR AANLEIDING VAN 
MARKTEN / KERMISSEN / ROMMELMARKTEN / 
----------------------------------------------------------------------------- 

Artikel 1: - Er wordt voor de aanslagjaren 2017 t.e.m. 2019 een plaatsrecht 
geheven voor de markten en de kermissen op het grondgebied van de gemeente.  

A. Wekelijkse markt van koopwaren (Grote Markt / Pierets - De 
Colvenaerplein)  

Artikel 2: - Voor het gebruik van het openbaar domein ter gelegenheid van de 
wekelijkse markt wordt het plaatsrecht vastgesteld als volgt:  

a)Voor het gebruik van het openbaar domein ter gelegenheid van de wekelijkse 
markt wordt het plaatsrecht vastgesteld als volgt: 

- 21,00 EUR per lopende meter per 3 maand voor de marktkramers die in de 
periode van 12 maanden voorafgaand aan 1 juli meer dan 10 marktdagen zijn 
afwezig geweest; 

- 12,00 EUR per lopende meter per 3 maand voor de marktkramers die in de 
periode van 12 maanden voorafgaand aan 1 juli minder dan 10 marktdagen zijn 
afwezig geweest of in deze periode van 12 maanden een eerste standplaats zijn 
toegewezen. 

Elk gedeelte van een lopende meter wordt als een volle lopende meter 
beschouwd.  

De belasting is verschuldigd door de gebruiker.  

Vanaf de dag dat de gemeente een brief ontvangt tot opzeg van het plaatsrecht 
gebeurt er een verrekening pro rata temporis.  

b) Voor het gebruik van de elektrische aansluitingskasten op de Grote Markt, 
gelden volgende retributies : 



 AJ 2017 AJ 2018 AJ 2019 

Vaste marktkramers (enkel 
verlichting) per semester 

72,21 EUR 73,44 EUR 74,68 EUR 

Vaste marktkramers (ook 
elektrische koel- en/of 
verwarmingsinstallatie) per 
semester 

144,42 EUR 146,87 EUR 149,37 EUR 

Risicoplaatsen (enkel 
verlichting) per marktdag 

3,40 EUR 3,40 EUR 3,50 EUR 

Risicoplaatsen (ook 
elektrische koel- en/of 
verwarmingsinstallatie) per 
marktdag 

6,80 EUR 6,80 EUR 6,90 EUR 

Artikel 3: - De belasting voor een risicoplaats wordt vanaf het ogenblik van 
het plaatsen contant betaald tegen afgifte van een kwitantie.  

De belasting voor een standplaats voor de vaste marktkramers wordt 
ingevorderd bij wege van een kohier, dat door het college van burgemeester en 
schepenen vastgesteld en uitvoerbaar wordt verklaard. De belasting is 
betaalbaar binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. De 
belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college 
van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van verval, 
schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De indiening moet, op 
straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf de 
derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of 
vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning  

Artikel 4: - Voor koopwaren die, hetzij los op de grond of in recipiënten 
worden uitgestald, geldt hetzelfde tarief zoals bepaald in artikel 2.  

Iedere verpakking wordt beschouwd als ten minste één lopende meter 
oppervlakte in te nemen. 

Artikel 5: - Voor de verkoop of de uitstalling op kramen, voertuigen en 
soortgelijke, of op de voetpaden der straten binnen een afstand van 150 m. 
van de marktpleinen wordt volgend tarief gerekend : 

 AJ 2017 AJ 2018 AJ 2019 

Een plaatsrecht per lopende 
meter per dag 

3,10 EUR 3,20 EUR 3,20 EUR 

Een plaatsrecht per lopende 
meter per 3 maanden 

17,29 EUR 17,58 EUR 17,88 EUR 

Elk gedeelte van een lopende meter wordt als een volle lopende meter 
beschouwd.  

Vanaf de dag dat de gemeente een brief ontvangt tot opzeg van het plaatsrecht 
gebeurt er een verrekening pro rata temporis.  

Artikel 6: - De belasting voor een dagstandplaats wordt vanaf het ogenblik 
van het plaatsen contant betaald tegen afgifte van een kwitantie.  

De belasting voor een 3-maandelijke standplaats voor de vaste marktkramers 
wordt ingevorderd bij wege van een kohier, dat door het college van 
burgemeester en schepenen vastgesteld en uitvoerbaar wordt verklaard. De 
belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet. De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze 
belasting bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet, op 
straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. 
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van 
drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van 
het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum 
van de contante inning  

B. Gebakkramen die het ganse jaar plaatsnemen op het marktplein 



Artikel 7: - Gebakkramen die het ganse jaar plaatsnemen op het marktplein 
betalen : 

 AJ 2017 AJ 2018 AJ 2019 

Per kwartaal indien er een 
consumptiezaal is aangehecht 

679,36 EUR 690,91 EUR 702,65 EUR 

Per kwartaal indien er geen 
consumptiezaal is aangehecht 

164,76 EUR 167,55 EUR 170,40 EUR 

Deze belasting wordt contant ingevorderd tegen afgifte van een kwitantie.  

Bij gebreke van contante betaling, wordt de belasting een kohierbelasting. 

C. Eéndaags of meerdaags (aaneengesloten periode) gebruik van het openbaar 
domein voor organisatie van avond-, rommel-, kerstmarkten, braderieën, 
optredens  

Artikel 8:  

A. Voor het terbeschikking stellen van het openbaar domein aan derden om 
er een eendaagse of meerdaagse (aaneengesloten periode) avondmarkt, 
rommelmarkt, kerstmarkt, braderie of optreden te organiseren  

§1: Tarieven:  

 AJ 2017 AJ 2018 AJ 2019 

a)Grote Markt tussen R4 en 
Marktstraat (incl. forfaitaire 
elektriciteitsbijdrage) per 
dag 

556,30 EUR 565,92 EUR 575,37 EUR 

b)Grote Markt tussen 
Marktstraat en Fr. 
Wittoucklaan (ev. incl. 
Pierets- De Colvenaerplein en 
incl. forfaitaire 
elektriciteitsbijdrage) per 
dag 

442,40 EUR 449,92 EUR 457,56 EUR 

c)Grote Markt tussen R4 en Fr. 
Wittoucklaan (ev. incl 
Pierets- De Colvenaerplein en 
incl. forfaitaire 
elektriciteitsbijdrage) per 
dag 

839,03 EUR 853,29 EUR 867,80 EUR 

d)Groenplein per dag 339,68 EUR 345,46 EUR 351,33 EUR 

Andere straten/pleinen per dag 62,04 EUR 63,10 EUR 64,17 EUR 

Voor meerdaags gebruik wordt het dagtarief voor de pleinen a) tot en met d) 
verminderd met 10% per dag vanaf de tweede gebruiksdag (= - 10% voor dag 2, - 
20% voor dag 3, …). 

§2: Avond-, rommel-, kerstmarkten, braderieën of optredens georganiseerd door 
de gemeente erkende raden en de verenigingen lid van deze raden, door de in 
de gemeenteraad vertegenwoordigde politieke partijen en hun aanverwante 
organisaties alsook door de gemeentelijke feestcommissie, lokale feestcomités 
of plaatselijke handelsverenigingen worden van de belasting vrijgesteld.  

§3: Indien meerdere kandidaturen worden ontvangen voor de organisatie van een 
avond-, rommel-, kerstmarkt of een braderie wordt de terbeschikkingstelling 
van het openbaar domein toegewezen door het College van Burgemeester en 
Schepenen op basis van het advies van de gemeentelijke marktcommissie; data 
van de avondmarkten alsook de aanduiding van de beroepsvereniging die zal 
instaan voor de organisatie ervan zal het onderwerp uitmaken van een advies 
van de gemeentelijke marktcommissie.  

B. Voor het innemen van het openbaar domein (standgeld) naar aanleiding 
van een rommelmarkt georganiseerd door het gemeentebestuur  



§1: Grote Markt / Pierets – De Colvenaerplein  

 AJ 2017 AJ 2018 AJ 2019 

Voor de verkoop van 
tweedehands artikelen (per 
lopende meter) 

2,34 EUR 2,38 EUR 2,42 EUR 

Voor de verkoop van nieuwe 
artikelen (per lopende meter 
per dag) 

3,06 EUR 3,10 EUR 3,16 EUR 

    

§2: andere locaties in Zelzate  

 AJ 2017 AJ 2018 AJ 2019 

Voor de verkoop van 
tweedehands artikelen (per 
lopende meter 

1,17 EUR 1,19 EUR 1,21 EUR 

Voor de verkoop van nieuwe 
artikelen (per lopende meter 
per dag) 

1,53 EUR 1,56 EUR 1,58 EUR 

D. Kermissen  
Artikel 9: - Voor het plaatsen van attracties of welkdanige foorinstellingen 
op de erkende kermissen zal een forfaitair plaatsrecht worden betaald : 

Attractie of kraam Paas- en augustuskermis De Katte, Groenplein, 
Wittouck 

Autoscooter 350,00 EUR 175,00 EUR 

Lunapark 200,00 EUR 70,00 EUR 

Spelen ( visspel, …) 55,00 EUR 25,00 EUR 

Kindermolens  100,00 EUR 50,00 EUR 

Frituur 35,00 EUR 35,00 EUR 

Hamburger, hotdog 35,00 EUR 35,00 EUR 

Suikerspin 35,00 EUR 35,00 EUR 

Voor woonwagens, caravans, of mobilhomes die op de Grote Markt geplaatst 
staan: 

 AJ 2017 AJ 2018 AJ 2019 

Plaatsrecht per kermis 51,90 EUR 52,75 EUR 53,65 EUR 

De belasting is verschuldigd door de exploitant van de kermisinstallatie.  

De belastingplichtig is gehouden uiterlijk 24 uur voor het plaatsen, het 
gemeentebestuur daarover in te lichten en de ingenomen oppervlakte aan te 
geven.  

Het is het Schepencollege toegelaten door haar te bepalen belangrijke 
kermisinstellingen bij aanbesteding of bij aanbod toe te laten.  

De belasting moet vanaf het ogenblik van het plaatsen contant worden betaald, 
tegen afgifte van een kwitantie. Bij gebreke van contante betaling, wordt de 
belasting een kohierbelasting. 

Voor het gebruik van de elektrische aansluitingskasten (marktkasten) gelden 
volgende retributies : 

 AJ 2017 AJ 2018 AJ 2019 

32A-240V-monofasig (CEE-
stekker / beveiligd met 25A) 
per dag 

15,25 EUR 15,51 EUR 15,77 EUR 



63A-240V-driefasig (CEE-
stekker / beveiligd met 50A) 
per dag 

30,51 EUR 31,00 EUR 31,50 EUR 

E. Diversen  
Artikel 10: - Ambulante handelaars die een standplaats innemen op het 
openbaar domein buiten de onder A, B of C vermelde organisaties betalen : 

 AJ 2017 AJ 2018 AJ 2019 

Plaatsrecht per dag 65,10 EUR 66,21 EUR 67,32 EUR 

De belasting moet vanaf het ogenblik van het plaatsen contant worden betaald, 
tegen afgifte van een kwitantie. Bij gebreke van contante betaling, wordt de 
belasting een kohierbelasting. 

Voor het elektriciteitsverbruik via de marktkasten dient een retributie 
betaald te worden : 

 AJ 2017 AJ 2018 AJ 2019 

Enkel verlichting (per dag) 3,40 EUR 3,40 EUR 3,50 EUR 

Verlichting / elektrische 
koel- en/of 
verwarmingsinstallatie (per 
dag) 

6,80 EUR 6,80 EUR 6,90 EUR 

Artikel 11: - Er is geen teruggave of vermindering van belasting mogelijk 
indien door bepaalde omstandigheden de markt van koopwaren of de kermissen op 
andere plaatsen dan gebruikelijk worden gehouden. 

Artikel 12: - De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting 
bij het college van burgemeester en schepenen. 
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd.  
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van 
drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van 
het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum 
van de contante inning  

Artikel 13: - Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet, zijn 
de bepalingen van titel VII,(Vestiging en Invordering van de belastingen) 
hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 
(bewijsmiddelen van de administratie), 6 (aanslagtermijnen), 7 tot en met 
9bis (rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- 
en moratoriumintrest; rechten en voorrechten van de schatkist, 
strafbepalingen) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 
126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m. de 
verjaring en de vervolgingen) van toepassing, voor zover zij met name niet de 
belastingen op de inkomsten betreffen.  

Artikel 14: - Deze verordening zal aan de heer provinciegouverneur worden 
overgemaakt. 

PUNT 13 – OPENBARE BIBLIOTHEEK ZELZATE – AANPASSING AAN HET ORGANIEK 
REGLEMENT BETREFFENDE HET BEHEERORGAAN 

DE RAAD: 

- Gelet op de Wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de 
ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt en het decreet 
van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; 

- Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid; 

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

- Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 ter 
uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal 
Cultuurbeleid; 



- Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 maart 2013 betreffende 
de goedkeuring van het organiek reglement van het beheersorgaan van de 
openbare bibliotheek Zelzate; 

- Gelet op artikel 5 van het organiek reglement dat stelt dat het 
beheersorgaan bestaat uit 16 leden, waarvan de helft afgevaardigd wordt 
door de politieke partijen; dat de berekening van het aantal 
afgevaardigden per politieke fractie gebeurt op basis van het aantal leden 
dat elke politieke fractie telde op het ogenblik van de 
installatievergadering van de gemeenteraad; dat de berekening gebeurt 
volgens het systeem D’Hondt;  

- Overwegende dat in het organiek reglement geen melding wordt gemaakt van 
de rol van de bevoegde schepen; 

- Overwegende dat op de vergadering van het beheersorgaan van 5 juni 2019 
werd voorgesteld om de bevoegde schepen, zonder stemrecht, deel te laten 
uitmaken van het beheersorgaan van de openbare bibliotheek Zelzate, dat 
dit voorstel werd aanvaard;  

- Overwegende dat het organiek reglement in die zin aangepast dient te 
worden; 

- Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2019 houdende de 
samenstelling van het beheersorgaan van de openbare bibliotheek; 

- Overwegende dat tijdens de gemeenteraad van 27 mei 2019 werd opgemerkt 
dat, door de toepassing van het systeem D’Hondt, de kleinere fracties (N-
VA; Zelzate Positief en Vlaams Belang) niet vertegenwoordigd zijn binnen 
het beheersorgaan van de openbare bibliotheek; dat gevraagd werd deze 
fracties evenwel toe te voegen; 

- Gelet op volgend voorstel: de fractie die ten gevolge van de toepassing 
van het systeem D’Hondt niet vertegenwoordigt is in het beheersorgaan, kan 
een vertegenwoordiger aanwijzen die als lid met raadgevende stem (niet- 
stemgerechtigd)in het beheerorgaan zetelt; 

- Overwegende dat dit voorstel tijdens de vergadering van het beheersorgaan 
van 5 juni 2019 werd aanvaard; 

- Overwegende dat het organiek reglement in die zin aangepast dient te 
worden;  

- Gelet op het principieel akkoord van het college van burgemeester en 
schepenen van 13 juni 2019; 

- Overwegende dat aan de gemeenteraad gevraagd wordt akkoord te gaan met 
deze aanpassingen. 

BESLUIT:  

in openbare zitting, met algemene stemmen:  

Enig artikel: - artikel 5 van het organiek reglement van het beheerorgaan van 
de openbare bibliotheek Zelzate van 27 juni 2013 wordt opgeheven en vervangen 
door wat volgt:  

Artikel 5. 

§1. Het beheersorgaan bestaat enerzijds uit afgevaardigden van de inrichtende 
overheid, volgens het principe van evenredige vertegenwoordiging 
(systeem D’Hondt), en anderzijds uit vertegenwoordigers van gebruikers 
en filosofische en ideologische strekkingen. 

§2. De berekening van het aantal afgevaardigden per politieke fractie gebeurt 
op basis van het aantal leden dat elke politieke fractie telde op het 
ogenblik van de installatievergadering van de gemeenteraad.  

§3. De gemeenteraad bepaalt de criteria waaraan de afgevaardigden van 
gebruikers en filosofische en ideologische strekkingen moeten 
beantwoorden en de manier waarop kandidaturen ingediend worden : de 
kandidaturen voor de afgevaardigden van de filosofische en ideologische 
strekkingen worden ingezameld door de cultuurraad, voor de 



afgevaardigden van de gebruikers wordt er een open oproep gelanceerd. 
Deze kandidaturen dienen gericht te worden aan het College van 
Burgemeester en Schepenen. 

§4. De leden van het beheersorgaan worden benoemd door de gemeenteraad. Elk 
lid van het beheersorgaan heeft één stem. 

§5 Het beheersorgaan bestaat uit 16 stemgerechtigde leden (waarvan de helft 
afgevaardigd wordt door de politieke partijen, 5 leden worden 
voorgedragen door de Cultuurraad en 3 leden uit open oproep). 

§6 Worden aan het beheersorgaan toegevoegd als leden met raadgevende stem 
(niet-stemgerechtigd):  

- de bevoegde schepen  

- één vertegenwoordiger per fractie die ten gevolge van de toepassing van 
het systeem D’Hondt niet vertegenwoordigd is in het beheersorgaan, met een 
maximum van 3 vertegenwoordigers  

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK ZELZATE 

Titel I: Opdracht 

Artikel 1. 

Er wordt een beheersorgaan opgericht dat als opdracht krijgt de gemeenteraad 
en college van burgemeester en schepenen bij te staan bij het beheer van de 
gemeentelijke openbare bibliotheek. 

De bevoegdheden van het beheersorgaan dienaangaande worden nader omschreven 
in artikel 4. 

Titel II: Omvang 

Artikel 2. 

De gemeentelijke openbare bibliotheek omvat volgende infrastructuur: 

Bibliotheek, gelegen te Burgemeester Jozef Chalmetlaan 50 9060 Zelzate. 

Titel III: Doel 

Artikel 3. 

(art. 2, 4° decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid) De 
gemeentelijke openbare bibliotheek is een basisvoorziening waar elke burger 
terecht kan met zijn vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning, 
en die actief bemiddelt bij het beantwoorden van deze vragen. De openbare 
bibliotheek is actief inzake cultuurspreiding en cultuurparticipatie; ze 
werkt in een geest van objectiviteit en vrij van levensbeschouwelijke, 
politieke en commerciële invloeden. Deze taken worden geconcretiseerd in de 
strategische meerjarenplanning van de gemeente. 

Titel IV: Bevoegdheden en verplichtingen 

Artikel 4. 

Het beheersorgaan heeft inspraak- en adviesrecht over alle aspecten van het 
beheer van de openbare bibliotheek (werking, verbouwingswerken, inrichting en 
uitrusting, het financiële beleid, het opstellen van het huishoudelijke 
reglement, …) en in het bijzonder over de beleidsplanning met betrekking tot 
de bibliotheek.  

Om zijn bevoegdheden daadwerkelijk te kunnen uitoefenen heeft het 
beheersorgaan recht op informatie ten aanzien van alle beleidsbeslissingen 
van de inrichtende overheid betreffende de openbare bibliotheek. 

Het beheersorgaan stelt, samen met de bibliothecaris een jaarlijks actieplan 
op, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en 
schepenen. Het beheersorgaan stelt jaarlijks ook, samen met de 
bibliothecaris, een werkingsverslag op dat beschrijft hoe het actieplan in 
het voorbije jaar werd uitgevoerd en dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan 
het college van burgemeester en schepenen. Eventuele afwijkingen ten aanzien 
van het actieplan worden uitdrukkelijk gemotiveerd. 



Het beheersorgaan werkt onder andere mee aan het respecteren van de 
wettelijke opdrachten van de bibliotheek zoals opgesomd in het decreet van 6 
juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid (artikel 9). Zo kan het 
beheersorgaan mee de beleidslijnen vaststellen in het kader van de 
collectievorming. 

Ook inzake promotie van de bibliotheek en het organiseren van 
uitbreidingsactiviteiten kan het beheersorgaan mee het algemeen beleid 
bepalen. 

Bij het opstellen of wijzigen van het dienstreglement voor de gebruikers van 
de openbare bibliotheek moet het beheersorgaan steeds een advies geven. 

Titel V: Samenstelling 

Artikel 5. 

§1. Het beheersorgaan bestaat enerzijds uit afgevaardigden van de inrichtende 
overheid, volgens het principe van evenredige vertegenwoordiging 
(systeem D’Hondt), en anderzijds uit vertegenwoordigers van gebruikers 
en filosofische en ideologische strekkingen. 

§2. De berekening van het aantal afgevaardigden per politieke fractie gebeurt 
op basis van het aantal leden dat elke politieke fractie telde op het 
ogenblik van de installatievergadering van de gemeenteraad.  

§3. De gemeenteraad bepaalt de criteria waaraan de afgevaardigden van 
gebruikers en filosofische en ideologische strekkingen moeten 
beantwoorden en de manier waarop kandidaturen ingediend worden : de 
kandidaturen voor de afgevaardigden van de filosofische en ideologische 
strekkingen worden ingezameld door de cultuurraad, voor de 
afgevaardigden van de gebruikers wordt er een open oproep gelanceerd. 
Deze kandidaturen dienen gericht te worden aan het College van 
Burgemeester en Schepenen. 

§4. De leden van het beheersorgaan worden benoemd door de gemeenteraad.  

§5 Het beheersorgaan bestaat uit 16 stemgerechtigde leden (waarvan de helft 
afgevaardigd wordt door de politieke partijen, 5 leden worden 
voorgedragen door de Cultuurraad en 3 leden uit open oproep). 

§6 Worden aan het beheersorgaan toegevoegd als leden met raadgevende stem 
(niet stemgerechtigd):  

- de bevoegde schepen  

- één vertegenwoordiger per fractie die ten gevolge van de toepassing van 
het systeem D’Hondt niet vertegenwoordigt is in het beheersorgaan, met een 
maximum van 3 vertegenwoordigers  

Artikel 6. 

De toetreding tot het beheersorgaan behelst de aanvaarding van het organiek 
reglement [en van het huishoudelijk reglement], en houdt de verplichting in 
tot het nakomen ervan. 

Artikel 7. 

§1. De hoedanigheid van lid van het beheersorgaan wordt verloren: 

a. Voor de leden die benoemd zijn op voordracht van een politieke 
fractie van de gemeenteraad: indien op voorstel van deze fractie een 
ander lid wordt benoemd. 

b. Voor de leden die benoemd werden als afgevaardigde van de gebruikers 
of van de filosofische en ideologische strekkingen: indien door de 
gemeenteraad een andere afgevaardigde wordt benoemd. 

Dit kan gebeuren op voordracht van de Cultuurraad, die tot vervanging 
van de afvaardiging uit de Cultuurraad besluit.  

c. Door ontslag van het lid. Dit ontslag dient schriftelijk aan de 
voorzitter van het beheersorgaan meegedeeld te worden. 



d. Door overlijden of rechtsonbekwaamheid. 

e. Door uitsluiting, waarover het beheersorgaan met een meerderheid van 
twee derden van de aanwezige stemgerechtigde leden beslist. Een niet-
gemotiveerde afwezigheid op drie achtereenvolgende samenkomsten van 
het beheersorgaan is een reden uit uitsluiting. 

§2. Na de installatie van de nieuwe gemeenteraad moet het beheersorgaan 
opnieuw worden samengesteld. Het vroegere beheersorgaan blijft echter in 
functie totdat het nieuw samengestelde beheersorgaan is geïnstalleerd. 
Het lidmaatschap mag dus niet langer duren dan zes jaar, maar is 
hernieuwbaar.  

§3. Indien aan een lidmaatschap voortijdig een einde komt, door de in dit 
artikel vermelde redenen, wordt zo spoedig mogelijk in de opvolging 
voorzien door de gemeenteraad. Deze opvolging moet geschieden met 
inachtneming van de voorwaarden gesteld onder artikel 5.  

Titel VI: Voorzitter, Ondervoorzitter 

Artikel 8. 

Het beheersorgaan kiest onder zijn stemgerechtigde leden na kandidaatstelling 
bij geheime stemming en bij volstrekte meerderheid een voorzitter en een 
ondervoorzitter.  

Titel VII: Secretariaat 

Artikel 9. 

De bibliothecaris is, zonder stemrecht, belast met het secretariaatswerk van 
het beheersorgaan. Hij kan zich hierbij laten bijstaan door andere 
personeelsleden van de bibliotheek.  

Titel VIII. Samenkomsten, huishoudelijk reglement 

Artikel 10. 

Het beheersorgaan komt ten minste eenmaal per kwartaal samen en zo dikwijls 
als de belangen van de gemeentelijke bibliotheek het vereisen. 

Artikel 11. 

Het beheersorgaan stelt een huishoudelijk reglement op waarin zij haar 
interne werking verder regelt, minstens wat betreft de leiding der 
vergaderingen, de agenda en de wijze van stemmen. Het huishoudelijk reglement 
dient niet aan de gemeenteraad ter goedkeuring te worden voorgelegd. 

Artikel 12. 

§1. Van elke bijeenkomst van het beheersorgaan, wordt een verslag opgesteld 
en opgenomen in een register. Deze notulen worden opgesteld onder de 
verantwoordelijkheid van de secretaris en door hem samen met de voorzitter 
ondertekend, na goedkeuring op de volgende samenkomst.  

§2. De leden, de waarnemers en het college van burgemeester en schepenen 
ontvangen een beknopt verslag van de samenkomsten van het beheersorgaan 
binnen één maand na de samenkomst. 

Titel IX: Verzekeringen 

Artikel 13. 

Het beheersorgaan ressorteert onder het Gemeentebestuur. Ter dekking van de 
risico’s “Burgerlijke Aansprakelijkheid”, “Rechtsbijstand” en “Lichamelijke 
Ongevallen”, zal het gemeentebestuur de nodige verzekeringspolissen afsluiten 
voor de stemgerechtigde leden van het beheersorgaan. 

Titel X: Algemene bepalingen 

Artikel 14. 

Aan het organiek reglement voor het beheersorgaan kunnen slechts wijzigingen 
door de gemeenteraad aangebracht worden, na voorafgaande besprekingen met het 
beheersorgaan, die tevens gevraagd moet worden een schriftelijk advies uit te 
brengen  



De heer Filip Bruggheman verlaat de zitting. 

PUNT 14 – KENNISGEVINGEN / MEDEDELINGEN  

Er zijn geen tussenkomsten.  

PUNT 15 – PARKEREN BINNEN HET CENTRUM (Marleen Maenhout) 

DE RAAD:  

− Gelet op het tijdig verzoek van mevr. Marleen Maenhout (VLD-SD) dd. 18 
juni 2019 om voorliggende aangelegenheid te agenderen op de vergadering 
van de gemeenteraad van heden:  

“Parkeren en parkeerplaats vinden is niet enkel een probleem voor de 
gemeente Zelzate, alhoewel we binnen het centrum het voorrecht hebben om 
de parkeerplaatsen te gebruiken op het busstation, alsook de parking op de 
Vredekaai . Deze week ontving ik vragen van zelfstandige ondernemers 
waarbij parkeren niet echt gezien wordt als een plaats innemen voor 12 of 
24 uur, maar eerder voor 3 weken. 

Schets 1  Colvenaerplein 

Een camionette (met Poolse nummerplaat) stond 3 weken geparkeerd voor de 
ingang van een winkel. Deze zelfstandige ondernemer ondervindt een 
negatieve verkoop. Laden en lossen kan zelfs ’s morgens vroeg niet, omdat 
deze plaats bezet is 24/24h en weken na elkaar. Kan hieromtrent een 
oplossing gevonden worden? 

Schets 2 Kerkstraat - Peperstraat  

Hetzelfde probleem. Hier staan meermaals 3 bestelwagens voor meerdere 
weken geparkeerd.  

Volgens de info die ik mocht ontvangen, gaat het om werknemers van een 
Zelzaats bedrijf. De werknemers kregen daar in de buurt een woning ter 
beschikking door de werkgever. 

Het zou op zijn minst een steun zijn naar onze plaatselijke ondernemers om 
hierin een algemene regeling te hanteren. Tot op heden werd het kort 
parkeren toegestaan voor de handelszaken die hiervoor persoonlijk de vraag 
hebben ingediend naar het college. 

Ik vraag dan ook aan het bestuur om na te denken over het parkeerbeleid in 
het algemeen, maar vooral in het centrum. De overweging te nemen in het 
centrum een blauwe zone in te voeren ter ondersteuning van de zelfstandige 
ondernemers van onze gemeente, gezien de optie voor parkeermeters in de 
eerdere politieke samenstelling geen draagvlak kende”. 

− Overwegende dat de heer Brent Meuleman, burgemeester, opmerkt dat de 
problematiek werd besproken met de politie; dat het invoeren van blauwe 
zones op de markt voor de politie onmogelijk te handhaven is; dat de 
politie daarom voorstelt om aan het Pierets-de-Colvenaerplein twee 
parkeerplaatsen in te voeren met tijdsbeperking (15 min);  

− Overwegende dat raadslid Kristof Stevelinck (VLD-SD) vraagt om te 
overwegen om dergelijke parkeerplaatsen aan beide kanten van het Pierets-
de-Colvenaerplein te voorzien (dus vier parkeerplaatsen in totaal); 

− Overwegende dat raadslid Martin Acke (N-VA) vraagt om de parkeerplaatsen 
voor elektrische wagens groen te arceren;  

BESLUIT:  

Artikel: - De suggestie om aan beide kanten van het Pierets-de-Colvenaerplein 
twee parkeerplaatsen met tijdsbeperking in te voeren wordt verder onderzocht. 

Artikel 2: - Er wordt niet ingegaan op het voorstel om de parkeerplaatsen 
voor elektrische wagens groen te arceren. De parkeerplaatsen zijn reeds 
voldoende kenbaar gemaakt en er wordt gecontroleerd op fout parkeren.  

PUNT 16 – VASTSTELLING VAN BRUGDAGEN VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL VOOR HET 
KALENDERJAAR 2019 



DE RAAD: 

− Overwegende dat er in 2019 één feestdag samen valt met een zondag, 
namelijk 21 juli en dat deze dag aldus bij het verlof geteld mag worden 
(volgens de prestatiebreuk); 

− Overwegende dat het om organisatorische redenen opportuun is brugdagen 
verplicht vast te leggen voor het administratief en technisch personeel 
(het personeel tewerkgesteld in de sportdienst en de bibliotheek valt 
buiten de regeling van de brugdagen gezien zij in het weekend ook 
arbeidsprestaties verrichten); 

− Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 
28 februari 2019 houdende voorstel tot invoering van brugdagen voor 2019; 

− Overwegende dat het voorstel voor de vaststelling van brug- en 
compensatiedagen voor 2019 voorgelegd werd in het syndicaal overlegorgaan 
d.d. 14 juni 2019; 

− Gelet op het decreet over het Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017 en 
latere wijzigingen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met algemene stemmen:  

Artikel 1: - Voor het administratief en technisch personeel, met uitzondering 
van het personeel tewerkgesteld bij de sportdienst en de bibliotheek, wordt 
voorgesteld om in 2019 de volgende brugdagen verplicht in te voeren: vrijdag 
12 juli 2019 en vrijdag 16 augustus 2019. 

Artikel 2: - Deze brugdagen dienen in eerste orde te worden afgenomen van de 
verlofdag die wordt toegekend ter compensatie van feestdag die samenvalt met 
een zondag (21 juli) en in tweede orde, gezien het onvoldoende aantal 
compensatiedagen, van de vakantiedagen. 

Artikel 3: - Personeel waarvan het uurrooster zo is geregeld dat zij geen 
prestaties op de voormelde brugdagen leveren, vallen buiten deze regeling. 

VRAGENRONDE  

Dhr. Martin Acke (N-VA) vraagt naar de stand van zaken betreffende het 
busstation en de doorsteek in de Sint-Stevensstraat.  

Schepen Luc Van Waesberghe antwoordt dat het dossier betreffende het 
busstation werd uitgesteld naar eind september.  

Burgemeester Brent Meuleman antwoordt dat het gemeentebestuur volop in 
gesprek is met AWV over het dossier betreffende de doorsteek in de 
Sint-Stevensstraat. Dit dossier hangt bovendien samen met de omvorming 
van de R4.  

Schepen Geert Asman verduidelijkt dat beide dossiers niets met elkaar 
te maken hebben: er is momenteel € 500.000 voorzien, op termijn moet 
daar nog € 450.000 bij komen. De bedoeling is om dat budget vrij te 
maken via budgetwijziging begin september. Het budget voor de doorsteek 
is er en zal er ook blijven.  

Dhr. Karl Segers (PVDA) wenst aandacht te vestigen op de campagne die gevoerd 
wordt rond “warme dagen”. Tijdens hittegolven ligt het sterftecijfer bij 
risicogroepen nl. 13 % hoger. Hij vraagt om tijdens warme dagen dus zorg te 
dragen voor bv. oudere mensen, alleenstaanden, kleine kinderen.  

De raad wordt geschorst.  

De raad wordt heropend.  

PUNT II  GEHEIME ZITTING  

PUNT 1 - GOEDKEUREN VAN DE NOTULEN VAN DE GEHEIME GEMEENTERAADSZITTING VAN 27 
MEI 2019  

Er zijn geen opmerkingen op de notulen van de geheime zitting van 27 mei 2019 
zodat deze als goedgekeurd worden beschouwd.  



PUNT 2 – SAMENSTELLING BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK NA AANPASSING AAN 
HET ORGANIEK REGLEMENT  

DE RAAD: 

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

- Gelet op de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de 
ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt en het decreet 
van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; 

- Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid; 

- Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 ter 
uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal 
Cultuurbeleid; 

- Gelet op het raadsbesluit d.d. 28 maart 2013 houdende het organiek 
reglement van het beheersorgaan van de openbare bibliotheek; 

- Gelet op het raadsbesluit d.d. 27 mei 2019 houdende de samenstelling van 
het beheerorgaan van de openbare bibliotheek Zelzate; 

- Gelet op het collegebesluit d.d. 13 juni 2019 houdende principiële 
goedkeuring aan een wijziging in het organiek reglement betreffende het 
beheerorgaan van de openbare bibliotheek Zelzate;  

- Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 24 juni 2019 houdende goedkeuring 
aan een wijziging in het organiek reglement betreffende het beheerorgaan 
van de openbare bibliotheek Zelzate;  

- Overwegende dat de bevoegde schepen als lid met raadgevende stem deel zal 
kunnen uitmaken van het beheerorgaan;  

- Overwegende dat volgende fracties - die ten gevolge van de toepassing van 
het systeem D’Hondt niet vertegenwoordigt zijn in het beheersorgaan – 
alsnog een vertegenwoordiger kunnen aanwijzen die als lid met raadgevende 
stem (niet- stemgerechtigd)in het beheerorgaan zetelt:  

o N-VA 

o Zelzate Positief 

o Vlaams Belang  

- Gelet op de voordrachten van N-VA en Zelzate Positief; 

- Overwegende dat de leden van het beheersorgaan worden benoemd door de 
gemeenteraad. 

BESLUIT:  

in geheime zitting, met algemene stemmen:  

Artikel 1: - Worden toegevoegd als lid met raadgevende stem aan de beheerraad 
van de plaatselijke openbare bibliotheek:  

o De bevoegde schepen: Isabel Dellaert  

o Namens N-VA: Herman Herremans 

o Namens Zelzate Positief: Luc De Vos 

Artikel 2: - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de 
bibliothecaris en aan de voorzitter van de gemeentelijke cultuurraad. 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:51 uur.  

Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting 

 
 
 
De algemeen directeur, De voorzitter, 
Guy Verbuyst Dirk Goemaere 
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