
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN                     GEMEENTE Z E L Z A T E 
-------------------------                      ---------------------- 
UITTREKSEL UIT DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE  
D.D. 23 SEPTEMBER 2019 
----------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig:  Dirk Goemaere, voorzitter;  

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

Verontschuldigd: Luc Van Waesberghe, schepen en Filip Bruggheman, raadslid. 
----------------------------------------------------------------------------- 
De heer Dirk Goemaere, voorzitter van de gemeenteraad, opent de vergadering 
om 20:17 uur. 

De heren Luc Van Waesberghe en Filip Bruggeman zijn verontschuldigd.  

De voorzitter stelt voor om punten 7a en 7b als eerste punt op de agenda te 
behandelen, gelet op de aanwezigheid van dhr. Maarten Quintelier coördinator 
Bij Woonwijzer Meetjesland.  

Dit voorstel wordt aanvaard met ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, 
Dellaert Isabel, De Vuyst Steven, Acke Martin, Bruggeman Frank, Cassier 
Matthias, De Vleesschauwer Debbie, D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy, Goemaere 
Dirk, Laureys Rik, Segers Karl, Stevelinck Kristof, Uytterhaegher Kevin, Van 
Bever Karel, Van De Velde Lucien en Van Weynsberghe Kurt) bij 3 onthoudingen 
(De Beule Jan, Dierickx Vincent en Maenhout Marleen).  

De voorzitter verwijst naar een mail in verband met een bezoek aan de sites 
van IDM. Hij roept de raadsleden die interesse hebben in zo’n bezoek op om 
dit te laten weten aan het secretariaat van de algemeen directeur.  

De voorzitter vraagt of er raadsleden zijn die problemen ervaren met hun .rl 
adressen. Hier wordt negatief op geantwoord.  

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

− mevrouw Debby Adam, wonende Polderstraat, uit haar bezorgdheid over de 
gevaarlijke situatie voor fietsers en voetgangers bij het oversteken 
van de R4 (Kanaalstraat/Kerkstraat). Er is daar enkel een zebrapad, dat 
vaak geblokkeerd wordt door automobilisten (bijvoorbeeld als de brug 
heeft opengestaan). Ze vraagt of hier geen oplossingen voor kunnen 
gezocht worden. Zelf denkt ze aan een verkeersdrempel, extra lichten of 
gemachtigde opzichters die tijdens drukke momenten fietsers en 
voetgangers helpen oversteken.  

Brent Meuleman, burgemeester, deelt haar bezorgdheid. Hij stelt dat het 
bestuur bij de hogere overheid aandringt op maatregelen en dat het zelf 
al enkele acties heeft ondernomen zoals het inrichten van fietsstraten. 
Ook de mogelijkheid tot het inrichten van schoolstraten wordt momenteel 
onderzocht. Hij belooft om haar bezorgdheid en die van vele anderen 
over te maken aan het Agentschap Wegen en Verkeer en mee te nemen 
tijdens volgende veiligheidsoverlegmomenten.  

− Rudy De Meester, propere pionier en opzichten aan de gemeentelijke 
vijver:  

o Wenst op eigen initiatief een werkgroep op te richten en vraagt 
hierover de goedkeuring van de gemeenteraad zodoende verzekert te 
zijn tijdens de activiteiten; 

Steven De Vuyst, schepen, zegt dat er een werkgroep opgericht zal 
worden binnen de milieuraad die zich specifiek zal buigen over de 
zwerfvuilproblematiek. Leden van deze werkgroep zijn verzekerd via 
de polissen van de gemeente voor burgerlijke aansprakelijkheid en 



lichamelijke ongevallen. Hij zal navragen hoe IDM de verzekering 
van de propere pioniers regelt. Bovendien lijkt de oprichting van 
nog een extra werkgroep hem overbodig.  

o Is misnoegd over het feit dat sommige opzichters van de vijver 
worden geviseerd, zo erg dat iemand ontslag heeft genomen. 

Brent Meuleman, burgemeester, benadrukt dat het half uurtje van de 
burger geen moment is om persoonlijke vetes of problemen aan te 
kaarten. Hij zal aan schepen Van Waesberghe melding maken van dat 
ontslag en vragen om te verifiëren om welke reden dat ontslag werd 
genomen. 

− Annie De Bruyne ergert zich aan het feit dat er t.h.v. de vroegere 
winkel “Blancke” nu overal bloempotten staan en dat deze de doorgang 
belemmeren. Ze toont een foto van de situatie en vraagt aan het college 
of dit wettelijk is.  

Brent Meuleman, burgemeester, stelt dat hij de vraag zal overmaken 
aan de bevoegde diensten.  

De raad wordt heropend.  

PUNT 7a – GOEDKEURING STATUTEN INTERLOKALE VERENIGING TER ONDERSTEUNING VAN 
HET LOKAAL WOONBELEID IN WACHTEBEKE EN ZELZATE EN GOEDKEURING 
SUBSIDIEAANVRAAG INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND (IGS) WACHTEBEKE - 
ZELZATE  

DE RAAD: 

− Gelet op art 40 §2 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat 
de bevoegdheid van de gemeenteraad bepaalt; 

− Gelet op deel 3, titel 3 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 
2017 dat de voorwaarden tot intergemeentelijke samenwerking bepaalt; 

− Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 16 november 2018 over het 
lokaal woonbeleid; 

− Gelet op het bestuursakkoord ‘Een hart voor Zelzate’ waarbij de 
beleidslijnen rond wonen uitgezet zijn, waarbij woonkwaliteit en 
betaalbaar wonen een belangrijke topic zijn; 

− Overwegende dat voor het uitwerken van de gekozen beleidslijnen en de 
gekozen instrumenten de gemeente zich kan laten ondersteunen; dat de 
Vlaamse regering daarvoor subsidiëring voorziet van intergemeentelijke 
projecten ter ondersteuning van het lokaal Woonbeleid; dat de voorwaarden 
om in aanmerking te komen voor deze Vlaamse subsidie werden opgenomen in 
het besluit over het lokaal woonbeleid van 16 november 2018; 

− Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepen van 
Zelzate van 21 maart 2019 waarin een principiële goedkeuring werd gegeven 
om de intergemeentelijke samenwerking ter ondersteuning van het lokaal 
woonbeleid voor de periode 2020 – 2025 te vernieuwen en een 
subsidiedossier in te dienen bij het Agentschap Wonen Vlaanderen; 

− Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepen van 
Wachtebeke van 11 maart 2019 waarin een principiële goedkeuring werd 
gegeven om de intergemeentelijke samenwerking ter ondersteuning van het 
lokaal woonbeleid voor de periode 2020 – 2025 te vernieuwen en een 
subsidiedossier in te dienen bij het Agentschap Wonen Vlaanderen; 

− Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepen van stad 
Deinze van 20 juni 2019 waarin geen principiële goedkeuring werd gegeven 
om de intergemeentelijke samenwerking ter ondersteuning van het lokaal 
woonbeleid voor de periode 2020 – 2025 verder te zetten; 

− Gelet op het voorgelegde schrijven, in bijlage 1, van Som vzw (Woonwijzer 
Meetjesland) van 14 augustus 2019 waarin volgende goedkeuringen aan de 
gemeenteraad worden gevraagd:   



1. Goedkeuring van het subsidiedossier zoals voorgelegd; 
2. Goedkeuring van het financieel engagement; 
3. Goedkeuring en ondertekening van de statuten zoals voorgelegd; 
4. Aanduiding van een bestuurder en zijn/haar plaatsvervanger in de 

interlokale vereniging; 

− Gelet op het voorgelegde subsidiedossier, in bijlage 2, met daarin een 
engagementsverklaring voor de uitvoering van de verplichte activiteiten en 
een actieplan voor de eerste twee werkingsjaren voor de aanvullende 
activiteiten zoals opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering van 16 
november 2018 over het lokaal woonbeleid; 

− Gelet op de voorgelegde statuten, in bijlage 3, ter oprichting van de 
interlokale vereniging zonder rechtspersoon ter ondersteuning van het 
lokaal woonbeleid in Wachtebeke en Zelzate; 

− Gelet op de ondersteuning die projectuitvoerder SOM vzw aan de gemeente 
biedt om 1) de regisseursrol van het bestuur inzake lokaal woonbeleid te 
versterken, 2) woonkwaliteitsprocedures te doorlopen en 3) de inwoners een 
klantgerichte dienstverlening rond wonen aan te bieden; dat SOM vzw 
daarvoor een dienstverleningsbijdrage vraagt van € 13 749,48; 

− Overwegende dat de financiering voor het uitbouwen van een gemeentelijk 
energieloket door streekontwikkelingsintercommunale VENECO wordt 
toegevoegd aan de financiering van de interlokale vereniging om zo te 
komen tot een kwalitatief en integraal burgerloket voor wonen en energie; 

− Gelet op de ondersteuning die projectuitvoerder SOM vzw aan de gemeente 
biedt in het opmaken en beheren van het leegstandsregister; dat SOM vzw 
daarvoor een dienstverleningsbijdrage vraagt van € 7.792,04 

− Overwegende dat de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten een 
goedkeuring van het subsidiedossier voor 30 september moeten overmaken aan 
de Vlaamse administratie om het dossier ontvankelijk te laten zijn voor 
Vlaamse cofinanciering; 

− Overwegende dat de afgevaardigde bestuurder van de ter zitting op te 
richten interlokale vereniging ook opgenomen wordt als lid van de 
stuurgroep die het subsidiedossier inhoudelijk opvolgt; dat de 
samenstelling van die stuurgroep ten laatste 30 september 2019 moet 
meegedeeld worden aan het Agentschap Wonen Vlaanderen om het dossier 
ontvankelijk te laten zijn voor Vlaamse cofinanciering; 

− Overwegende dat de jaarlijkse basisdienstverleningsbijdrage van in totaal 
€ 13.749,48 zal worden opgenomen in het meerjarenplan voor 2020-2025; 

− Overwegende dat de leegstandsadministratie van € 7.792,04 zal worden 
opgenomen in het meerjarenplan voor 2020-2025; 

− Gelet op het visum van de wnd. financieel directeur d.d.5 september 2019. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met 15 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert Isabel, De Vuyst 
Steven, Acke Martin, Cassier Matthias, De Vleesschauwer Debbie, D'Haene Gino, 
Goemaere Dirk, Laureys Rik, Segers Karl, Uytterhaegher Kevin, Van Bever 
Karel, Van De Velde Lucien en Van Weynsberghe Kurt) tegen 5 neen-stemmen 
(Bruggeman Frank, D'Haeseleer Guy, Dierickx Vincent, Maenhout Marleen en 
Stevelinck Kristof): 

Artikel 1: - Het subsidiedossier voor IGS-Wachtebeke - Zelzate voor de 
periode 2020 - 2025 zoals ingediend bij het agentschap Wonen Vlaanderen en 
bijgevoegd in bijlage 2, goed te keuren. 



Artikel 2: - De jaarlijkse bijdrage voor de basisdienstverlening van         
€ 13 749,48 goed te keuren en te voorzien in de begroting van de 
meerjarenplanning. 

Artikel 3: - De jaarlijkse bijdrage voor de leegstandsadministratie van      
€ 7 792,04 goed te keuren en te voorzien in de begroting van de 
meerjarenplanning. 

Artikel 4: - De statuten ter oprichting van de interlokale vereniging zonder 
rechtspersoon ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid in Wachtebeke en 
Zelzate en bijgevoegd in bijlage 3, goed te keuren en een ondertekend 
afschrift te bezorgen aan SOM vzw (Woonwijzer Meetjesland). 

Artikel 5: - Een afschrift van deze beslissing over te maken aan Som vzw 
(Woonwijzer Meetjesland) vóór 30 september 2019 en aan de financieel 
directeur.  

PUNT 7b – AANDUIDEN BESTUURDER IN DE INTERLOKALE VERENIGING TER ONDERSTEUNING 
VAN HET LOKAAL WOONBELEID IN WACHTEBEKE EN ZELZATE  

DE RAAD: 

− Gelet op art 40 §2 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat 
de bevoegdheid van de gemeenteraad bepaalt; 

− Gelet op deel 3, titel 3 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 
2017 dat de voorwaarden tot intergemeentelijke samenwerking bepaalt; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 september 2019 waarin de statuten 
van de interlokale vereniging ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid 
in Wachtebeke en Zelzate werden goedgekeurd;  

− Overwegende dat de gemeenteraad een bestuurder en zijn/haar 
plaatsvervanger in de interlokale vereniging dient aan te duiden;  

− Overwegende dat de afgevaardigde bestuurder van de ter zitting op te 
richten interlokale vereniging ook opgenomen worden als lid van de 
stuurgroep die het subsidiedossier inhoudelijk opvolgt en overwegende dat 
de samenstelling van die stuurgroep ten laatste 30 september 2019 moet 
meegedeeld worden aan het Agentschap Wonen Vlaanderen om het dossier 
ontvankelijk te laten zijn voor Vlaamse cofinanciering; 

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

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

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

− Overwegende dat er wordt voorgesteld om dhr. Steven De Vuyst aan te duiden 
als bestuurslid; 

De heren Jan De Beule en Kristof Stevelinck verlaten de zitting. 

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

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 19 raadsleden aanwezig. Er worden 19 stembiljetten uitgedeeld.  



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

De voorzitter sluit de stemming. 

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

Er worden 19 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  

- Steven De Vuyst bekomt 15 stemmen 

- Kurt Van Weynsberghe bekomt 1 stem  

Er zijn 3 blanco stemmen. 

Steven De Vuyst wordt afgevaardigd als bestuurslid.  

De heren Jan De Beule en Kristof Stevelinck vervoegen de zitting.  

Mevrouw Marleen Maenhout verlaat de zitting.  

− Overwegende dat er wordt voorgesteld om dhr. Lucien Van De Velde aan te 
duiden als plaatsvervanger;  

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

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 20 raadsleden aanwezig. Er worden 20 stembiljetten uitgedeeld.  

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

De voorzitter sluit de stemming. 

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

Er worden 20 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  

- Lucien Van De Velde bekomt 15 stemmen 

- Guy D’Haeseleer bekomt 1 stem  

Er zijn 3 blanco stemmen en 1 ongeldige stem. 

Lucien Van De Velde wordt afgevaardigd als plaatsvervanger.  

BESLUIT: 

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

Artikel 1: - dhr. Steven De Vuyst wordt afgevaardigd als bestuurslid van de 
“interlokale vereniging zonder rechtspersoon ter ondersteuning van het lokaal 
woonbeleid in Wachtebeke en Zelzate” . 

Artikel 2: - dhr. Lucien Van De Velde wordt aangeduid als plaatsvervangend 
bestuurslid van de “interlokale vereniging zonder rechtspersoon ter 
ondersteuning van het lokaal woonbeleid in Wachtebeke en Zelzate”. 

Artikel 3: - Een afschrift van deze beslissing over te maken aan Som vzw 
(Woonwijzer Meetjesland) vóór 30 september 2019. 

Mevrouw Marleen Maenhout vervoegt de zitting.  

PUNT 1 - GOEDKEUREN VAN DE NOTULEN VAN DE OPENBARE GEMEENTERAADSZITTING VAN 24 
JUNI 2019  

Er zijn geen opmerkingen op de notulen van de openbare zitting van 24 juni 
2019 zodat deze als goedgekeurd worden beschouwd.  

PUNT 2 – RECHTZETTING SCHEMA’S JAARREKENING 2018 GEMEENTE  

DE RAAD: 

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



− 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 besluit van de gemeenteraad van 24 juni 2019 betreffende 
vaststelling jaarrekening 2018 GEMEENTE Zelzate; 

− Overwegende dat de goedgekeurde jaarrekening werd bezorgd aan het 
bestuurlijk toezicht; 

− Overwegende dat bij nazicht werd vastgesteld dat de toelichtende schema’s 
zoals vastgesteld door de raad op 24 juni 2019 afwijken van de 
toelichtende schema’s die per digitale rapportering werden bezorgd; dat er 
om die reden gevraagd wordt alsnog de correcte schema’s door de raad te 
laten vaststellen;  

− Overwegende dat het gaat om de schema’s TJ1 t.e.m. TJ7; 

− Overwegende dat eveneens de aangepaste jaarrekening 2018 ter vaststelling 
wordt voorgelegd aan de raad. 

BESLUIT: 
In openbare zitting 
Met 20 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert Isabel, 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, Van De Velde Lucien, Van Weynsberghe Kurt) bij 1 onthouding 
(Frank Bruggeman): 
Artikel 1: - De gemeenteraad stelt de aangepast schema’s TJ1 t.e.m. TJ7 vast.  
Artikel 2: - De gemeenteraad stelt de aangepaste jaarrekening 2018 GEMEENTE 
Zelzate opnieuw vast.  

PUNT 3 – RECHTZETTING SCHEMA’S JAARREKENING 2018 OCMW  

DE RAAD: 

− Gelet op artikel 249 van het decreet over het lokaal bestuur waarin vermeld 
wordt 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 goedkeurt. Door die 
goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief 
vastgesteld te zijn; 

− Gelet op het feit dat de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals 
vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn niet kan goedkeuren 
als dat de financiële belangen van de gemeente bedreigt. In dat geval vervalt 
de eventuele vaststelling van het deel van het beleidsrapport zoals 
vastgesteld door de gemeenteraad; 

− 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; 

− Gelet op de beslissing van de OCMW-raad d.d. 24 juni 2019, waarin de 
jaarrekening 2018 van het OCMW werd goedgekeurd; 

− Overwegende dat het schema J1 ‘De financiële doelstellingenrekening’ van de 
jaarrekening 2018 van het OCMW onvolledig is, en bestuurlijk toezicht vraagt 
om vooralsnog het volledige schema aan de raad voor te leggen (inclusief de 
onderverdeling per beleidsdomein) en hen op de hoogte te brengen van deze 
vaststelling; 



− Gelet op de beslissing van de OCMW-raad van heden, waarbij het aangepast 
schema J1 ‘De financiële doelstellenrekening’ (inclusief de onderverdeling 
per beleidsdomein) van de jaarrekening 2018 OCMW Zelzate en de aangepaste 
jaarrekening 2018 werd vastgesteld; 

− Overwegende dat bijgevolg ook aan de gemeenteraad gevraagd wordt om het 
aangepast schema J1 ‘De financiële doelstellenrekening’ van de jaarrekening 
2018 OCMW Zelzate en de aangepaste jaarrekening 2018 van het OCMW vast te 
stellen; 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met 20 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert Isabel, 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, Van De Velde Lucien, Van Weynsberghe Kurt) bij 1 onthouding 
(Frank Bruggeman): 

Artikel 1: - De gemeenteraad stelt het aangepast schema J1 ‘De financiële 
doelstellenrekening’ (inclusief de onderverdeling per beleidsdomein’ van de 
jaarrekening 2018 OCMW Zelzate vast. 

Artikel 2: - De gemeenteraad stelt de aangepaste jaarrekening 2018 van het 
OCMW Zelzate vast. 

Artikel 3: - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel 
directeur, de OCMW-voorzitter en de heer provinciegouverneur van Oost-
Vlaanderen. 

PUNT 4 – GOEDKEURING BUDGETWIJZIGING 2019/1 GEMEENTE  

DE RAAD: 

− Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 154; 

− Gelet op het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017, artikel 421 §2 
3°; 

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

- Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van 
de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de 
toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de 
provincies en de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, en latere 
wijzigingen. 

- Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/2 betreffende de budgetten en de 
éénjarige meerjarenplannen 2019, deel 3; 

- Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 betreffende 
budget 2019 GEMEENTE; 

- Gelet op de beleids- en financiële nota behorende tot de budgetwijziging, 
zoals toegevoegd als bijlage aan dit ontwerp; 

- Overwegende dat uit het ontwerp van de budgetwijziging 2019/1, blijkt dat 
het resultaat voor exploitatie nagenoeg gelijk blijft op 974.857,00 euro. 
Door de inbreng van de investeringskredieten uit 2018 daalt het resultaat 
van investeringen naar 4.206.017,00. Het resultaat van liquiditeiten 
(andere) daalt tot 509.676,00 euro. Er werd een gecumuleerd budgettair 
resultaat van vorig boekjaar uit de rekening 2018 ingebracht van 
3.818.167,,00 euro. Hierdoor komt het resultaat op kasbasis voor 2019 uit 
op 77.330,00 euro en de autofinancieringsmarge 5.181,00,00 euro. 

- Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 5 
september 2019 houdende kennisname van de budgetwijziging 2019/1 van de 
gemeente; 



- Overwegende dat de gemeenteraad wordt gevraagd de budgetwijziging 2019/1 
goed te keuren op basis van de voorliggende schema’s en cijfers, zoals 
bijgevoegd als bijlage aan dit besluit. De budgetwijziging komt er naar 
aanleiding van de actualisatie van de cijfers 2019. 

BESLUIT: 

In openbare zitting  

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

Enig artikel: - De budgetwijziging 2019/1 GEMEENTE wordt goedgekeurd. 

Resultaat op kasbasis Budget 2019 
    
I. Exploitatiebudget (B-A) 974 857 
    
   A. Uitgaven 14 328 855 
   B. Ontvangsten 15 303 712 
      1.a.Belastingen en boetes 9 147 273 
      1.b.Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden   
      1.c.Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar   
      2. Overige 6 156 439 
    
II. Investeringsbudget (B-A) -4 206 017 
    
   A. Uitgaven 8 408 901 
   B. Ontvangsten 4 202 884 
    
III. Andere (B-A) -509 676 
    
   A. Uitgaven 1 001 232 
      1. Aflossing financiële schulden 1 001 232 
         1.a Periodieke aflossingen 1 001 232 
         1.b Niet-periodieke aflossingen   
      2. Toegestane leningen   
      3. Overige uitgaven   
   B. Ontvangsten 491 556 
      1. Op te nemen leningen en leasings 460 000 
      2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 31 556 
         2.a. Periodieke terugvorderingen 31 556 
         2.b. Niet-periodieke terugvorderingen   
      3. Overige ontvangsten   
    
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -3 740 837 
    
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 3 818 167 
    
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 77 330 
    
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) 77 330 

 



Autofinancieringsmarge 
Budget 
2019 

    

I. Financieel draagvlak (A-B) 1 171 462 

    

   A. Exploitatieontvangsten 15 303 712 

   B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden 
(1-2) 14 132 250 

      1. Exploitatie-uitgaven 14 328 855 

      2. Nettokosten van de schulden 196 605 

    

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 1 166 281 

    

   A. Netto-aflossingen van schulden 969 676 

   B. Nettokosten van schulden 196 605 

    

Autofinancieringsmarge (I-II) 5 181 

PUNT 5 – GOEDKEURING BUDGETWIJZIGING 2019 NUMMER 1 OCMW  

DE RAAD: 

− Gelet op het besluit van heden, 23 september 2019 van de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn waarbij de budgetwijziging 2019 – nummer 1 werd 
goedgekeurd; 

− Gelet op het decreet betreffende de organisatie van de OCMW’s d.d. 
19 december 2008, inzonderheid artikel 156; 

− Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/2 betreffende de budgetten en de 
éénjarige meerjarenplannen 2019, deel 3; 

− Overwegende dat bij de budgetwijziging de gemeentelijke bijdrage behouden 
blijft op het initieel voorziene bedrag van € 1.770.000; 

BESLUIT: 

In openbare zitting  

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

Enig artikel: - Budgetwijziging 2019 nummer 1 van het OCMW-budget wordt 
goedgekeurd.  

PUNT 6 - GARANTIEVERKLARING BETREFFENDE THESAURIEBEWIJZENPROGRAMMA VAN ZEFIER 
CVBA 

De voorzitter stelt voor om dit punt niet te behandelen omdat de impact van 
het dossier onvoldoende duidelijk is en vraagt hierover de stemming.  

Met 19 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert Isabel, De Vuyst 
Steven, 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, Van De Velde Lucien en Van Weynsberghe Kurt) bij 2 onthoudingen (Acke 
Martin en Bruggeman Frank) wordt beslist om dit agendapunt niet te 
behandelen.  



 

PUNT 8 – AANDUIDEN VAN EEN VERVANGER VAN STEVEN DE VUYST ALS LID VAN DE RAAD 
VAN BESTUUR VAN IDM WEGENS ONVERENIGBAARHEID  

DE RAAD: 

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

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

− Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 betreffende 
de aanduiding van dhr. Steven De Vuyst als kandidaat-lid in de Raad van 
Bestuur van IDM;  

− Gelet op het verslag van de zitting van de buitengewone algemene 
vergadering van IDM van 20 maart 2019 waaruit blijkt dat Steven De Vuyst 
effectief als lid met stemrecht voor de Raad van Bestuur benoemd werd voor 
een periode van zes jaar;  

− Gelet op de eedaflegging van Dhr. Steven De Vuyst als lid van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers;  

− Gelet op artikel 25 § 4 van de statuten van IDM dat een onverenigbaarheid 
inhoudt tussen een mandaat van bestuurder bij IDM en lid van een 
wetgevende vergadering; 

− Gelet op de brief van IDM van 24 juni 2019 waarin de gemeenteraad wordt 
gevraagd een vervanger voor dhr. Steven De Vuyst als bestuurder bij IDM  
te willen aanduiden;  

− Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 12 
september 2019 waarbij het voorstelt om dhr. DIRK GOEMAERE voor te dragen 
als vervanger en om aldus het mandaat van dhr. Steven De Vuyst als 
bestuurder bij IDM te voltooien; 

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

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

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

− Overwegende dat wordt voorgesteld om Dirk Goemaere aan te duiden als 
vervanger van Steven De Vuyst in de Raad van Bestuur van IDM; 

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

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

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

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

De voorzitter sluit de stemming. 



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

Er worden 21 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  

- Dirk Goemaere bekomt 15 stemmen 

Er zijn 6 blanco stemmen. 

BESLUIT: 

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

Enig artikel: - dhr. Dirk Goemaere wordt aangeduid als vervanger van dhr. 
Steven De Vuyst als bestuurder in IDM en zal diens mandaat voltooien.  

PUNT 9 - RANGORDE VAN DE GEMEENTERAADSLEDEN – WIJZIGING  

DE RAAD:  

− Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 17 januari 2019 betreffende 
vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden;  

− Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 januari 2019 betreffende 
wijziging in de rangorde van de gemeenteraadsleden na installatie en 
eedaflegging van raadslid Kurt Van Weynsberghe; 

− Overwegende dat bij nazicht van de notulen volgende werd opgemerkt:  

o bij raadslid Frank Bruggeman ontbreekt een legislatuur, nl. van 01 
januari 2001 t.e.m. 31 december 2006 

o raadslid Kurt Van Weynsberghe is sinds 2001 raadslid, niet sinds 2007  

− Overwegende dat gevraagd wordt dit recht te zetten en de nieuwe rangorde 
vast te stellen.  

BESLUIT: 

In openbare zitting  

Met algemene stemmen: 

Enig artikel: - De rangorde van de gemeenteraadsleden wordt als volgt 
vastgesteld: 

 NAAM PERIODE IN GR  JAREN STEMMEN  PARTIJ  

1 Acke Martin 3 januari 1995 - 27 
maart 2012 

23,99 191 N-VA 

1 januari 2013 -  

2 BRUGGEMAN Frank   3 januari 1995 – 6 
augustus 1997 

21,35 1311 VLD-SD 

1 januari 2001 –   

3 GOEMAERE Dirk 1 januari 2001 -  18,76 294 PVDA 

4 VAN WEYNSBERGHE 
Kurt 

2 januari 2001 – 17 
januari 2019  

18,73 461 VLD-SD 

25 januari 2019 - 

5 VAN WAESBERGHE 
Luc 

22 februari 2001 – 1 
januari 2007 

16,81 442 sp.a 

21 oktober 2008 -  

6 ASMAN Geert 2 januari 2007 -  12,75 1068 PVDA 

7 STEVELINCK 
Kristof  

2 januari 2007 -  12,75 564 VLD-SD 

8 MAENHOUT Marleen 2 januari 2007 -  12,75 554 VLD-SD 



9 SEGERS Karl 2 januari 2007 -  12,75 401 PVDA 

10 DE BEULE Jan 2 januari 2007 -  12,75 359 VLD-SD 

11 

  

LAUREYS Rik  11 mei 2004 – 31 
januari 2013 

9,43 177 ZELZATE POSITIEF 

  
17 januari 2019 -  

12 MEULEMAN Brent  2 januari 2013 -  6,75 1334 sp.a 

13 DELLAERT Isabel 2 januari 2013 -  6,75 689 sp.a 

14 DE VUYST Steven 2 januari 2013 -  6,75 428 PVDA 

15 D'HAENE Gino 1 januari 2001 - 31 
december 2006  

6,68 406 sp.a 

17 januari 2019 -  

16 VAN BEVER Karel 17 januari 2019 -  0,70 453 PVDA 

17 VAN de VELDE 
Lucien 

17 januari 2019 -  0,70 410 sp.a 

18 UYTTERHAEGHER 
Kevin 

17 januari 2019 -  0,70 385 sp.a 

19 CASSIER Matthias 17 januari 2019 -  0,70 384 sp.a 

20 DIERICKX Vincent 17 januari 2019 -  0,70 262 VLD-SD 

21 DE VLEESSCHAUWER 
Debbie 

17 januari 2019 -  0,70 251 PVDA 

22 BRUGGHEMAN Filip 17 januari 2019 -  0,70 202 VLD-SD 

23 D’HAESELEER Guy  17 januari 2019 -  0,70 184 VLAAMS BELANG 

PUNT 10 – VERNIEUWEN OVEREENKOMST MET REPROBEL VOOR GEMEENTEADMINISTRATIE  

DE RAAD: 

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

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

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

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

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

− Overwegende dat de gemeente sinds 2004 overeenkomsten heeft gesloten met 
Reprobel voor de administratie, de onderwijsinstellingen en de 
bibliotheek;  

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

− Overwegende dat er voor het onderwijs sinds 2017 geen overeenkomsten meer 
gesloten kunnen worden; dat er een apart K.B onderwijs is dat de bedragen 



per leerling vastlegt; dat de gemeente jaarlijks het aantal leerlingen 
moet opgeven;  

− Overwegende dat voor de gemeenteadministratie en de bibliotheek nieuwe 
overeenkomsten werden onderhandeld; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 mei 2019 betreffende de 
goedkeuring aan de vernieuwde overeenkomst met Reprobel voor de 
bibliotheek; 

− Overwegende dat vandaag de vernieuwde overeenkomst met Reprobel voor de 
gemeenteadministratie voorligt; dat hier een vast jaarbedrag van € 13,30 
excl. btw per administratief personeelslid wordt voorgesteld; dat het 
tarief vroeger op € 12,188 per administratief personeelslid lag (220 
kopieën per VTE x € 0,0554 excl. btw); 

− Overwegende dat de gemeenteraad om goedkeuring wordt gevraagd. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

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

 

INDIVIDUELE OVEREENKOMST  
GEMEENTE-ADMINISTRATIE 

REPRODUCTIES OP PAPIER - FOTOKOPIEËN EN PRINTS – VERMENGDE INNING 
(REFERENTIEJAAR 2018) 

TUSSEN: 

Voor de Gemeente-administratie - Invullen a.u.b: 

NAAM GEMEENTE: Zelzate  
 
Straatnaam en nummer (gemeenteadministratie): Grote Markt 1  
 
Postcode en gemeente: 9060 Zelzate  
 
Reprobelnummer: 247423 

Ondernemingsnummer (indien van toepassing): 0207449346 

BTW-nummer (indien van toepassing): / 

e-mailadres voor facturatie : boekhouding.zelzate@zelzate.be 

Verantwoordelijke persoon :  

Hoedanigheid: financieel directeur  

Contactpersoon : Guy Verbuyst  

Rechtstreeks telefoonnummer contactpersoon : 09 342 20 24 

Rechtstreeks e-mailadres contactpersoon : guy.verbuyst@zelzate.be 

Purchase Order nr (indien nodig): ………………………………………………………… 

+ eventuele andere instellingen of entiteiten vermeld in de bijlage bij deze 
overeenkomst die in uitbreiding geplaatst worden van de huidige overeenkomst, en 
waarvoor als één geheel globaal wordt afgerekend (juridische of feitelijke band met 
de gemeente) 

Voorbehouden aan REPROBEL  

 

Datum van ontvangst: 

 

REPROBEL NR :………………….. 

Type : 190 

Contract nr :  

 

 

Aangifte nr: 

Hierna genoemd « de Debiteur » 

EN :  



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

Hierna samen ook “de Partijen” genoemd;  

OVERWEGEN VOORAFGAANDELIJK:  

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

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

Dat REPROBEL bij ministerieel besluit van 19 september 2017 werd aangesteld als centrale beheersvennootschap voor de inning en de 
verdeling van deze beide vergoedingen, en hiervoor als een uniek loket fungeert;  

Dat die aanstelling bij koninklijk besluit van 11 oktober 2018 zonder tijdsbeperking werd verlengd voor de referentiejaren 2019 en volgende;  

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

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

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

Dat op de publieke website van REPROBEL ook alle informatie te vinden is over de rechthebbenden die en het repertorium dat ze 
vertegenwoordigt wat betreft de Prints, evenals over eventuele opt-outs in het kader van de haar daarvoor verleende mandaten (op het 
niveau van individuele Belgische of buitenlandse rechthebbenden of individuele werken/uitgaven);  

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

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

Dat voor de Prints in de regel wel een hoger basispaginatarief geldt dan voor de Fotokopieën omdat er voor de Prints op mandaatbasis en 
onder exclusief auteursrecht wordt geïnd (toeslag van 20%);  

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

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

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

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

OVERWEGENDE dat Partijen er steeds voor kunnen kiezen om een jaarvolumeafrekening op basis van een paginatarief te vervangen door 
een andere objectieve berekeningsgrondslag (bv. een vast jaarbedrag per relevante werknemer of ambtenaar);  

Dat Partijen het er op objectieve gronden over eens zijn dat een vermengde inning voor Reproducties op papier en een afrekening op basis 
van een vast jaarbedrag per relevante werknemer (in de plaats van een volumeafrekening op paginabasis) aangewezen zijn in het specifieke 
geval de Debiteur als gemeente-administratie;  

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

EN KOMEN OVEREEN WAT VOLGT:                

Artikel 1: Voorwerp van de Overeenkomst 

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



§ 1. Deze Overeenkomst sterkt ertoe het totaal in aanmerking te nemen aantal Reproducties op papier (vermengde inning – fotokopieën en 
prints vermengd) genomen door de Debiteur in het referentiejaar 2018 op een objectieve wijze vast te stellen, en de totale vergoeding die 
hiervoor is verschuldigd door de Debiteur voor dit referentiejaar te bepalen. Alle bedragen waarvan sprake in deze Overeenkomst zijn BTW 
exclusief.  

§ 2. Onverminderd de wettelijke licentie voor de Fotokopieën, verleent REPROBEL door de ondertekening van deze Overeenkomst en op 
voorwaarde dat de daarin bepaalde totaalvergoeding tijdig en volledig wordt betaald, namens de rechthebbenden die en het repertoire dat 
ze vertegenwoordigt de Debiteur voor het referentiejaar 2018 een niet-exclusieve en niet-overdraagbare toelating en licentie voor de Prints 
die binnen de grenzen van deze Overeenkomst en binnen de instelling van de Debiteur op het Belgische grondgebied worden genomen. 

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

§ 3. Onverminderd de wet begrijpt en aanvaardt de Debiteur dat voor Reproducties op papier (ongeacht hun aard, dus voor Fotokopieën 
en/of Prints) in het kader van deze Overeenkomst de volgende inhoudelijke beperkingen gelden, en dat reproductiehandelingen die deze 
beperkingen te buiten gaan, in geen geval gedekt zijn door deze Overeenkomst. 

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

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

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

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

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

Artikel 2: Berekeningsgrondslag van de te betalen vergoeding (Fotokopieën en Prints) 

§ 1. De totale vergoeding waarvan sprake in artikel 1, § 1, wordt in onderling overleg bepaald op basis van de volgende parameters voor het 
referentiejaar 2018:  

 
VAST JAARBEDRAG PER ADMINISTRATIEF PERSONEELSLID /AANGIFTE aantal administratieve personeelsleden (2018) 
Totaalbedrag / VTE van de basisvergoeding 2018 Reproducties op papier : 13,30 EUR BTW excl. 
Totaal aantal administratieve personeelsleden (in VTE *) 2018: 30,22 
 
 

(*) Met administratieve personeelsleden worden bedoeld : de statutaire of contractuele personeelsleden werkzaam in de administratie 
(omgerekend in voltijdse equivalenten (VTE) op basis van het daadwerkelijk aantal gepresteerde uren op jaarbasis), met uitzondering van het 
OCMW, het onderwijzend personeel, het personeel werkzaam in de instellingen voor openbare uitlening, de brandweer, de handarbeiders en 
het personeel van de politie. 

SPECIFIEKE AANVULLENDE JAARVOLUMES 2018  (indien van toepassing - in globaal aantal pagina’s uit auteursrechtelijk 
beschermde werken / uitgaven)  
 
Jaarvolume papieren persoverzicht2: ..................................Fotokopieën en .............................. Prints  
OF ………………………............. Reproducties op papier (vermengde inning) (invullen a.u.b) 
 
Paginabedrag van de vergoeding 2018 Fotokopieën (reprografie- en wettelijke uitgeversvergoeding samen): 
0,0554 EUR excl. BTW 
 
Paginabedrag van de vergoeding 2018  Prints: 0,0660 EUR excl. BTW 
 
Bij een vermengde inning (Reproducties op papier) wordt in de publieke sector een gemiddeld en gewogen paginabedrag  gehanteerd 
van 0,0595 EUR excl. BTW voor referentiejaar 2018. 

                                                           
2 Met een ‘papieren persoverzicht’ wordt bedoeld een overzicht dat de Debiteur systematisch maakt en intern verspreidt onder zijn personeelsleden, en dat 
uitsluitend bestaat uit fotokopieën en/of prints in verschillende exemplaren van uittreksels uit kranten, weekbladen en tijdschriften. Indien er een dergelijk 
persoverzicht wordt gemaakt in de instelling van de Debiteur, dan wordt aanvullend afgerekend op globale jaarvolumebasis (dus niet per relevante werknemer). 



 

BETALING 

Betalingsmodaliteiten: overeenkomstig de factuurvoorwaarden van REPROBEL tenzij deze Overeenkomst daarvan afwijkt. 
§ 2. De Debiteur verklaart dat bovenstaande informatie geaggregeerd wordt verstrekt voor alle entiteiten of vestigingen van de Debiteur 
(inclusief de eventuele instellingen of entiteiten vermeld in de bijlage bij deze overeenkomst waarvoor in uitbreiding bij deze overeenkomst 
globaal wordt afrekend), evenals dat deze informatie volledig en correct is voor het betreffende Referentiejaar.  

§ 3. Deze Overeenkomst is de enige overeenkomst die tussen Partijen geldt voor het referentiejaar 2018 wat Reproducties op Papier betreft. 
Deze Overeenkomst vervangt integraal alle voorgaande overeenkomsten tussen Partijen met eenzelfde of een gelijkaardig voorwerp (zelfs 
als die alléén Fotokopieën tot voorwerp zouden hebben) in de mate dat ze geheel of ten dele op dit referentiejaar slaan. Als de Debiteur op 
grond van een eerdere overeenkomst tussen Partijen voor dit referentiejaar al een betaling aan REPROBEL zou hebben verricht (met name 
voor Fotokopieën), dan zal voor die oudere factuur een creditnota worden opgesteld en zal de Debiteur een nieuwe factuur worden gericht 
voor de totale vergoeding die op grond van deze Overeenkomst verschuldigd is.  

Artikel 3: Duurtijd van de Overeenkomst / stilzwijgende verlenging / eenzijdige beëindiging / heronderhandeling 
 
§ 1. Partijen komen overeen dat deze Overeenkomst wordt gesloten voor één jaar, te weten het Referentie- en kalenderjaar 2018. 

§ 2. Beide Partijen komen overeen dat deze Overeenkomst na het Referentiejaar 2018 jaarlijks stilzwijgend zal worden hernieuwd onder dezelfde 
modaliteiten indien ze niet eenzijdig wordt opgezegd bij aangetekende brief met ontvangstmelding betekend aan de andere Partij tegen uiterlijk 
30 september van het lopende Referentie- en kalenderjaar.  

§ 3. Ingeval van tijdige en regelmatige opzegging overeenkomstig § 2, zullen de Partijen te goeder trouw onderhandelingen voeren met het oog 
op het zo snel mogelijk afsluiten van een nieuwe overeenkomst c.q. een nieuw bijvoegsel voor het op dat ogenblik lopende Referentiejaar en/of 
ook voor latere Referentiejaren, zodat de Debiteur blijft voldoen aan zijn wettelijke en reglementaire verplichtingen. 

Artikel 4: Wederzijdse vrijstelling van formaliteiten  

§ 1. Deze Overeenkomst geldt als een regelmatige, tijdige en volledige aangifte voor het Referentiejaar 2018 in hoofde van de Debiteur voor 
de Fotokopieën (in het kader van de wettelijke licentie) en voor de Prints, voor zover hij tegen uiterlijk  
31 maart 2019 volledig zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst nakomt. De Debiteur wordt, onder de gestelde voorwaarde en 
voor het betreffende Referentiejaar, vrijgesteld van alle formaliteiten opgelegd door de toepasselijke wet- en regelgeving, onverminderd de 
overige paragrafen van dit artikel.  

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

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

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

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

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

Het verhoogde paginatarief waarvan sprake is met name:  

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

-  0,091 EUR voor Reproducties op papier (vermengde inning) 

                                                           
3 Art 2, tweede lid, beide KBs van 5 maart 2017. 
 



- 0,1 EUR voor Prints4. 

Artikel 5: Onoverdraagbaarheid  

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

Artikel 6: Deelbaarheidsbeding 

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

Artikel 7: Communicatie tussen Partijen 

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

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

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding 

§ 1. Het Belgische recht is van toepassing op deze Overeenkomst. 

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

Artikel 9: Bescherming van persoonsgegevens (GDPR) 

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

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

Opgemaakt te Brussel op 23 september 2019 in twee originele en ondertekende exemplaren, waarvan elke Partij verklaart het zijne 
ontvangen te hebben.  

Voor REPROBEL,        Voor de Debiteur, 

 

Karline Vanderlinden     Guy Verbuyst    Dirk Goemaere  
Verantwoordelijke Operations     algemeen directeur  voorzitter gemeenteraad  

 

PUNT 11 – WIJZIGEN VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD EN 
OCMW-RAAD MBT DE GEMEENTERAADSCOMMISSIE 

DE RAAD: 

− Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, 
artikel 38; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 maart 2019 houdende Vaststellen 
van het huishoudelijk reglement gemeente en OCMW-raad; 

− Gelet op de brief van Agentschap Binnenlands Bestuur d.d. 4 mei 2019 
waarin antwoord wordt gegeven aan de klacht omtrent de werking van de 
gemeenteraadscommissie te Zelzate; 

− Overwegende dat Agentschap Binnenlands Bestuur vaststelt dat het 
huishoudelijk reglement van de gemeenteraad geen procedure voorziet voor 
de bijeenroeping bij hoogdringendheid van de algemene 
gemeenteraadscommissie; 

                                                           
4 Art. II.1 in fine innings- en tariferingssregels prints REPROBEL. 



− Overwegende dat ABB het gemeentebestuur dan ook aanbeveelt om een 
specifieke procedure rond de spoedeisende procedure van de commissie in 
het huishoudelijk reglement uit te werken; 

− Gelet op het voorstel van wijziging van het huishoudelijk reglement van de 
gemeenteraad en de OCMW-raad; 

− Overwegende dat volgende wijzigingen van §4 van artikel 36 van het 
huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en OCMW-raad daarom 
noodzakelijk zijn: 

- Volgende zin wordt toegevoegd: ‘De oproeping wordt, in toepassing van 
artikel 291 van het decreet over het lokaal bestuur, tenminste 8 
dagen vóór de dag van de vergadering bezorgd aan de raadsleden. In 
spoedeisende gevallen kan deze oproepingsperiode worden afgeweken. 

- Volgende zin ‘1/3 van de leden van de commissie kan de voorzitter 
vragen de commissie bijeen te roepen’ wordt vervangen door ‘De 
voorzitter is verplicht om de commissie bijeen te roepen op verzoek 
van 1/3 van de leden.’ 

- Volgende zin wordt toegevoegd: ‘De aanvragers vermelden de agenda, 
waarbij de agendapunten voldoende duidelijk omschreven zijn, en de 
datum en het uur van de beoogde vergadering. De aanvraag moet 
ingediend worden, zodanig dat de voorzitter de oproeptermijnen kan 
nakomen. De voorzitter roept de vergadering bijeen op de voorgestelde 
datum en het aangewezen uur en met de voorgestelde agenda.’ 

- Volgende zin ‘De oproepingsbrief vermeldt de agenda en wordt naar 
alle raadsleden gestuurd’ wordt gewijzigd naar ‘De oproepingsbrief 
vermeldt de plaats, de dag , het tijdstip en de agenda en wordt 
digitaal naar alle raadsleden gestuurd.’ 

- Volgende zin wordt toegevoegd: ‘De dossiers die betrekking hebben op 
de agenda worden ter beschikking gesteld op de wijze voorzien in 
artikel 9, §1 en §2 van dit reglement.’ 

− Gelet op het principieel akkoord van het college van burgemeester en 
schepenen dd. 12 september 2019; 

− Overwegende dat de gemeenteraad om goedkeuring wordt gevraagd; 

− Overwegende dat dhr. Karel Van Bever volgend amendement indient:  

Aan de zin ‘De aanvraag moet ingediend worden, zodanig dat de voorzitter 
de oproeptermijnen kan nakomen’ toevoegen dat de aanvraag schriftelijk en 
gehandtekend ingediend moet worden bij de algemeen directeur.  

− Overwegende dat de voorzitter vraagt over dit amendement te stemmen; dat 
het amendement wordt aanvaard met 16 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman 
Geert, Dellaert Isabel, De Vuyst Steven, Acke Martin, Cassier Matthias, De 
Vleesschauwer Debbie, D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy, Goemaere Dirk, 
Laureys Rik, Segers Karl, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel, Van De 
Velde Lucien, Van Weynsberghe Kurt) tegen 4 neen-stemmen (Bruggeman Frank, 
De Beule Jan, Maenhout Marleen en Stevelinck Kristof) bij 1 onthouding 
(Vincent Dierickx); 

− Overwegende dat de voorzitter vraagt om de aanpassing aan het 
huishoudelijk reglement goed te keuren; dat de aanpassing aan het 
huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd met algemene stemmen; 

De heer Frank Bruggeman verlaat de zitting. 

− Overwegende dat dhr. Brent Meuleman volgend amendement indient:  

De zin ‘Indien de laatste maandag van de maand een feestdag is of een 
avond voor een feestdag, zal de gemeenteraad plaatsvinden op de 
voorlaatste maandag van de maand’ in artikel 1 § 1 van het huishoudelijk 
reglement vervangen door ‘indien de laatste maandag van de maand een 
feestdag is of een avond voor een feestdag is, of indien deze binnen een 



erkende vakantieperiode valt, zal de gemeenteraad plaatsvinden op de 
voorlaatste maandag van de maand’; 

− Overwegende dat de voorzitter vraagt om te stemmen over dit voorstel; dat 
het voorstel wordt aanvaard met 16 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman 
Geert, Dellaert Isabel, De Vuyst Steven, Acke Martin, Cassier Matthias, De 
Vleesschauwer Debbie, D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy, Goemaere Dirk, 
Laureys Rik, Segers Karl, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel, Van De 
Velde Lucien en Van Weynsberghe Kurt) bij 4 onthoudingen (De Beule Jan, 
Dierickx Vincent, Maenhout Marleen en Stevelinck Kristof); 

− Overwegende dat de voorzitter vraagt om de aanpassing aan het 
huishoudelijk reglement goed te keuren; dat de aanpassing aan het 
huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd met algemene stemmen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting: 

Artikel 1: - De zin ‘Indien de laatste maandag van de maand een feestdag is 
of een avond voor een feestdag, zal de gemeenteraad plaatsvinden op de 
voorlaatste maandag van de maand’ in artikel 1 § 1 wordt vervangen door 
‘Indien de laatste maandag van de maand een feestdag is of een avond voor een 
feestdag is, of indien deze binnen een erkende vakantieperiode valt, zal de 
gemeenteraad plaatsvinden op de voorlaatste maandag van de maand’.  

Artikel 2: - $4 van artikel 36 van het huishoudelijk reglement van de 
gemeenteraad wordt als volgt aangepast:  

De commissie wordt door hun voorzitter bijeengeroepen. De oproeping wordt, in 
toepassing van artikel 291 van het decreet over het lokaal bestuur, tenminste 
8 dagen vóór de dag van de vergadering bezorgd aan de raadsleden. In 
spoedeisende gevallen kan deze oproepingsperiode worden afgeweken.  

De voorzitter is verplicht om de commissie bijeen te roepen op verzoek van 1/3 
van de leden. De aanvragers vermelden de agenda, waarbij de agendapunten 
voldoende duidelijk omschreven zijn, en de datum en het uur van de beoogde 
vergadering. De aanvraag moet schriftelijk en gehandtekend ingediend worden 
bij de algemeen directeur, zodanig dat de voorzitter de oproeptermijnen kan 
nakomen. De voorzitter roept de vergadering bijeen op de voorgestelde datum en 
het aangewezen uur en met de voorgestelde agenda. 

De oproepingsbrief vermeldt de plaats, de dag , het tijdstip en de agenda en 
wordt digitaal naar alle raadsleden gestuurd. De dossiers die betrekking hebben 
op de agenda worden ter beschikking gesteld op de wijze voorzien in artikel 9, 
§1 en §2 van dit reglement. Deze informatie wordt eveneens bekendgemaakt aan 
het publiek door publicatie op de website van de gemeente.   

De commissie kan geldig vergaderen, ongeacht het aantal aanwezige leden. 

De vergadering van de commissie is in principe openbaar onder dezelfde 
voorwaarden als voor de gemeenteraad (zie artikel 4 t/m 6 van dit reglement). 

De leden van de commissie stemmen, zoals in de gemeenteraad, nooit geheim, 
behalve in de gevallen zoals in artikel 26 §4 van dit reglement.  

De raadsleden kunnen, weliswaar zonder stemrecht en zonder presentiegeld, de 
vergaderingen van de commissie, waarvan zij geen deel uitmaken, bijwonen. 

Vooraleer aan de vergadering deel te nemen, tekenen de effectieve leden van de 
commissie een aanwezigheidslijst, die nadien aan de algemeen directeur wordt 
bezorgd. 

Het ambt van secretaris van de commissie wordt waargenomen door een of meer 
personeelsleden van de gemeente, op voorstel van de algemeen directeur, 
aangewezen door het college van burgemeester en schepenen. 

Artikel 3: - Aan de OCMW-raad wordt gevraagd de aanpassingen aan het 
huishoudelijk reglement goed te keuren.  

De heer Jan De Beule verlaat de zitting. 



PUNT 12 - VOORLOPIGE VASTSTELLING GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN RUP 
EUROHAL 

DE RAAD: 

− Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en latere wijzigingen; 

− Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Zelzate goedgekeurd op 
11 oktober 2007; 

− Overwegende dat overeenkomstig art. 2.2.18§1 van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening het college van burgemeester en schepenen belast is 
met het opmaken van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en de 
nodige maatregelen dient te nemen voor de samenstelling van het planteam 
en voor het voeren van het geïntegreerd planningsproces; 

− Gelet dat Veneco op 21 februari 2017 de opdracht gekregen heeft een RUP 
op te stellen voor de herbestemming van parkzone ter hoogte van de 
Eurohal; 

− Gelet op het ontwerp RUP Eurohal bestaand uit de procesnota, de 
toelichtingsnota, de stedenbouwkundige voorschriften en de bijhorende 
plannen; 

− Overwegende dat het ruimtelijke uitvoeringsplan tot doel heeft om 
uitvoering te geven aan de kernbeslissing 11 van het gemeentelijk 
ruimtelijke structuurplan waarbij gesteld werd een deel van de zone 
parkgebied om te zetten naar een zone voor sport en recreatie of 
gemeenschapsvoorzienigen; dat het de 3 deelgebieden juridische 
ontwikkelingsmogelijkheden dient te bieden met oog voor de integratie in 
de omgeving;  

− Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen het voorontwerp 
startnota heeft goedgekeurd op 14 december 2017; 

− Overwegende dat een publieke raadpleging werd gehouden over de inhoud van 
de start- en procesnota van 22 januari 2018 tot en met 22 maart 2018; dat 
op 30 januari 2018 een participatiemoment werd georganiseerd; 

− Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen over de 
startnota advies gevraagd heeft aan de adviesinstanties; dat naar 
aanleiding van de adviezen de parking aan de Vredekaai bij het plangebied 
werd opgenomen; 

− Gelet op het tweede gunstig advies van 5 juli 2018 van de dienst 
veiligheidsrapportage naar aanleiding van de uitbreiding van het 
plangebied; 

− Gelet op de beslissing van de dienst omgeving-milieueffectenrapportage 
van 18 september 2018 dat geen planMER dient opgemaakt te worden;  

− Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 
26 november 2018 om geen formele plenaire vergadering te houden; dat de 
adviesinstanties wel formeel de mogelijkheid gekregen hebben om hun 
advies schriftelijk uit te brengen; dat beperkte opmerkingen ontvangen 
werden naar aanleiding van de adviesvraag;  

− Overwegende dat het voorontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan werd aangepast 
door toevoeging van ‘autonoom gebouw’ in de stedenbouwkundige 
voorschriften; op basis van de ontvangen adviezen werd aangepast; 

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

− Overwegende dat de gemeenteraad gevraagd wordt het gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan “Eurohal” voorlopig vast te stellen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 



Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - Overeenkomstig artikel 2.2.21§1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening stelt de gemeenteraad het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan “Eurohal” voorlopig vast. 

Artikel 2: - Overeenkomstig artikel 2.2.21§2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening wordt aan het college van burgemeester en schepen de opdracht 
gegeven het openbaar onderzoek te organiseren en dat binnen de dertig dagen 
na de voorlopige vaststelling wordt aangekondigd.  

PUNT 13 - AANPASSING OVEREENKOMST TUSSEN HET GEMEENTEBESTUUR EN VZW ZELZAATSE 
TENNISCLUB (ZTC) INZAKE EXPLOITATIE VAN HET TENNISTERREINEN OSCAR 
BOULTONSTRAAT  

DE RAAD: 

− Gelet op de overeenkomst van opstalrecht tussen het gemeentebestuur en 
RÜTGERS BELGIUM NV (nu RAIN CARBON bvba), Vredekaai 18 te 9060 Zelzate, 
goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 februari 2011;  

− Gelet op de overeenkomst tussen het gemeentebestuur en vzw Zelzaatse 
Tennisclub (hierna: vzw ZTC) inzake exploitatie van het tennisterreinen in 
de Oscar Boultonstraat, goedgekeurd in de gemeenteraad van 31 januari 
2012;  

− Gelet op de vraag van vzw ZTC om een terrasoverkapping te installeren;  

− Overwegende dat het gemeentebestuur voor de plaatsing van de overkapping 
toestemming dient te vragen aan Rain Carbon bvba overeenkomstig de 
bepalingen in artikel 2 in het recht van opstal; dat Rain Carbon bvba 
akkoord gaat;  

− Gelet op de verkregen omgevingsvergunning voor deze terrasoverkapping;  

− Overwegende dat vzw ZTC zijn vergunning niet in uitvoering kan brengen 
gezien de overeenkomst tussen de gemeente en vzw ZTC bepaald dat vzw ZTC 
zich ertoe verbindt geen uitbreidings-, verbeterings-, veranderingswerken 
en/of afbraakwerken uit te voeren of te laten uitvoeren; 

− Overwegende dat om voormelde reden wordt voorgesteld om punt 2 c) 1) uit 
de overeenkomst tussen het gemeentebestuur en vzw Zelzaatse Tennisclub 
(hierna: ZTC) inzake exploitatie van de tennisterreinen in de Oscar 
Boultonstraat aan te passen als volgt:  

2. Het gemeentebestuur verleent aan de vzw Zelzaatse Tennisclub het 
beheerrecht van deze tennisinfrastructuur onder volgende voorwaarden: 

c) De vzw Zelzaatse Tennisclub verbindt er zich toe: 
1) geen uitbreidings-, verbeterings-, veranderingswerken en/of 

afbraakwerken uit te voeren of te laten uitvoeren zonder voorafgaand 
schriftelijk akkoord van Rain Carbon bvba en de gemeente.  

− Gelet op het principieel akkoord van het college van burgemeester en 
schepenen dd. 12 september 2019; 

− Overwegende dat de aangepaste overeenkomst, zoals gevoegd in bijlage, ter 
goedkeuring wordt voorgelegd.  

BESLUIT:  

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Enig artikel: - De aangepaste overeenkomst, zoals gevoegd in bijlage, wordt 
goedgekeurd.  



Provincie OOST-
VLAANDEREN 

Gemeente Zelzate 

 

 
 
 

OVEREENKOMST TUSSEN HET GEMEENTEBESTUUR VAN ZELZATE 
EN DE VZW ZELZAATSE TENNISCLUB INZAKE EXPLOITATIE 

VAN HET TENNISTERREINEN OSCAR BOULTONSTRAAT 

Tussen het gemeentebestuur van Zelzate, vertegenwoordigd door Guy VERBUYST, 
algemeen directeur, en Dirk GOEMAERE, voorzitter van de gemeenteraad, in 
uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 23 september 2019 

en 

De vzw Zelzaatse Tennisclub (ZTC), vertegenwoordigd door Dirk FERMONT, 
voorzitter en Geert VANDEVELDE, ondervoorzitter,  

wordt overeengekomen: 

1. Het gemeentebestuur van Zelzate investeert in de aanleg/renovatie van 
tennisinfrastructuur (3 volwaardige competitie-, reglementaire en 
verlichte tennisvelden, kantine, heren- en damestoilet buiten de 
kleedkamers, berging en kleedruimtes voor heren en dames) gelegen in de 
Kolonel Oscar Boultonstraat, kadastraal gekend als sectie A, nummers 
493/CI3,495/3(13,495/F/4,494LRJ2 en 4957E/4, met een oppervlakte van 
tachtig are eenennegentig céntiare (80a9 1 ca). 

2. Het gemeenbestuur verleent aan de vzw Zelzaatse Tennisclub het beheerrecht 
van deze tennisinfrastructuur onder volgende voorwaarden: 

a. De Zelzaatse tennisclub zorgt voor het onderhoud van de 
infrastructuur en draagt hiertoe de gewone 
onderhoudskosten/exploitatiekosten. 

b. Buitengewone onderhoudswerken (ten laste van het gemeentebestuur) 
worden door de vzw Zelzaatse Tennisclub voorafgaande de uitvoering 
ter goedkeuring aan het gemeentebestuur van Zelzate voorgelegd. 

c. De vzw Zelzaatse Tennisclub verbindt er zich toe; 
i. Geen uitbreidings-, verbeterings-, veranderingswerken en/of 

afbraakwerken uit te voeren of te laten uitvoeren zonder 
voorafgaand schriftelijk akkoord van Rain Carbon bvba en de 
gemeente. 

ii. Geen wijzigingen aan te brengen aan de bestemming of voorwerpen 
vreemd aan de bestemming van de terreinen aan te brengen of te 
laten aanbrengen. 

iii. 3) De bijzondere voorwaarden vermeld in de akte recht van 
opstal afgesloten tussen het gemeentebestuur van Zelzate en NV 
Rütgers Belgium na te leven.  

d. De vzw Zelzaatse Tennisclub verbindt er zich toe de terreinen en 
installaties waarvan zij het gebruik heeft krachtens deze 
overeenkomst (artikel 1732 Burgerlijk Wetboek) als goede huisvader te 
beheren.  

e. Voor de inwoners van Zelzate wordt minimaal 2 keer per jaar een 
"tennismoment" georganiseerd. Bij die gelegenheden kunnen niet-leden 
van de club gebruik maken van de terreinen tegen betaling van 4 euro 
per uur. Indien de persoon in kwestie achteraf wenst lid te worden 
van de club, zal er 50% van het totaal betaalde bedrag van het 
lidmaatschapsgeld in mindering gebracht worden. Deze momenten moeten 
aangevraagd worden aan en goedgekeurd worden door het besturen iemand 
van het bestuur moet aanwezig zijn op het door het bestuur aan de 
inwoner van Zelzate aangeduide speeluur. Het behoort tot de autonomie 
van vzw ZTC om over aanvragen inzake 'tennismomenten' als inzake 



lidmaatschap te oordelen. ledere speler dient verplicht schoeisel te 
dragen aangepast aan het tennisterrein en moet zich ervan vergewissen 
dat de club niet verantwoordelijk is voor gebeurlijke ongevallen op 
persoonlijk of materieel vlak. Voor schade aangebracht door een niet 
aangesloten speler zal deze speler persoonlijk aansprakelijk gesteld 
worden voor de geleden schade. 

f. De vrije Zelzaatse Tennisclub zal Rain Carbon bvba op de hoogte 
brengen wanneer er op de terreinen activiteiten doorgaan afwijkend 
van het normale verloop. Hieronder wordt verstaan het organiseren van 
tornooien allerhande of uitzonderlijke activiteiten om de dagelijkse 
werking van de club te kunnen verzekeren (clubfeest, barbecue, …) De 
vzw ZTC zal in geval van gebeurlijke klachten de gebruikers van de 
tennisterreinen wijzen op artikel 8 van de overeenkomst inzake 
opstalrecht waarvan sprake in punt 2, c, III. Beide partijen kunnen 
íeder jaar in het eerste kwartaal van het jaar een einde aan deze 
overeenkomst stellen mits het in acht nemen van een opzegperiode van 
6 maanden (van 1 april tot 1 oktober) zonder dat dit enig recht op 
schadevergoeding doet ontstaan ten hoofde van de opzeggende partij. 
De opzeg van welke partij dan ook, zal blijken uit een per post 
aangetekend schrijven naar de leden van de raad van bestuur van de 
vzw of aan de het gemeentebestuur van de gemeente Zelzate. Afwijkend 
op deze regeling zal het gemeentebestuur van Zelzate de overeenkomst 
kunnen beëindigen tegen het einde van een lopend jaar en mits opzeg 
van 3 maanden indien in toepassing van artikel 5 van de overeenkomst 
inzake recht van opstal de opstalgever het opstalrecht zou 
beëindigen. 

g. De vzw Zelzaatse Tennisclub betaalt het gemeentebestuur van Zelzate 
een maandelijkse vaste bijdrage van 450 euro per maand te storten op 
rekeningnummer BE53 091-0 0035 1653, BIC: GKCC BEBB beginnende op 1 
april 2O12 of een latere datum indien op 1 april 2O12 de volledige 
aanleg van de 3 terreinen en/of de renovatie van de kantine en/of de 
renovatie van de kleedkamers niet voltooid is (datum ondertekening 
huidige akte geldt dan als startdatum). Bij beëindiging van 
onderhevig contract zal de maandelijkse bijdrage slechts verschuldigd 
zijn tot eind september van het kalenderjaar waarin het contract 
beëindigd wordt onafhankelijk van de partij die het contract 
verbreekt. 

h. De vzw Zelzaatse Tennisclub zal zich bij een erkende 
verzekeringsmaatschappij laten verzekeren: 

i. Tegen brand, ontploffingen, verhaal van buren en gebruikers, de 
onbruikbaarheid van onroerende goederen, waterschade, de 
brandweer-, blussings-, reddings-, opruimings- en afbraakkosten 
voor de volledige waarde van de installaties en terreinen. 

ii. Voor wat betreft de burgerlijke verantwoordelijkheid ten 
opzichte van leden, spelers, toeschouwers en bezoekers. 

De vzw Zelzaatse Tennisclub verplicht er zich toe om op 
eenvoudig verzoek een afschrift van de verzekeringspolissen 
of de kwijting van de premies voor te leggen telkens de 
gemeente dit verlangt.  

i. De vzw Zelzaatse Tennisclub draagt de kosten voor het verbruik van 
het stadswater (dit wordt niet aangewend voor het sproeien van de 
terreinen), elektriciteits- en eventueel gasverbruik alsmede de 
kosten voor telefonie en internet. 

j. Alle belastingen en taksen van welke aard, met uitzondering van de 
onroerende voorheffing, gevestigd of te vestigen bij toepassing van 
de fiscale wetten, besluiten of reglementen betreffende het in 
concessie gegeven goed en de aldaar uitgeoefende activiteiten vallen 
ten laste van de vzw Zelzaatse Tennisclub. De onroerende voorheffing 
valt ten laste van de gemeente. 



Gedaan te Zelzate, 23 september 2019  

Namens de gemeente Zelzate,    

 

 

Guy VERBUYST        Dirk GOEMAERE    

algemeen directeur      voorzitter gemeenteraad  

 

 

Namens de vzw Zelzaatse Tennisclub, 

 

 

Dirk FERMONT       Geert VANDEVELDE  

voorzitter        ondervoorzitter  

PUNT 14 - OVERNAME WEGENIS ETIENNE VAN DE WALLESTRAAT (VERKAVELING CVBA 
WONEN) 

DE RAAD: 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 28 maart 2013 houdende de 
goedkeuring tot het verkavelen van gronden gelegen te Zelzate, groenstraat 
– voorwaarden tot aanleg van de weg en de nutsvoorzieningen en de 
groenzone en het akkoord om de wegenis kosteloos over te nemen; 

− Gelet op het schrijven d.d. 11 juni 2019 van cvba Wonen, Marcel Mollelaan 
17 te 9060 Zelzate, met het verzoek de wegenis Groenstraat 105 zoals 
aangeduid op het verkavelingsplan van grondafstand dossier vk 1106 plan 
nr. 216024/akte te kunnen overdragen aan het gemeentebestuur; 

− Overwegende dat de wegenis perceel Afdeling 1, Sectie D, perceelnummers  
0768/e/3 een oppervlakte heeft van 1.257 m²; 

− Gelet op het proces-verbaal van voorlopige oplevering d.d. 19 maart 2019; 

− Overwegende dat de overdracht slechts wordt aanvaard mits vaststelling van 
het feit dat wegenis en openbaar groen zich in goede staat bevinden; 

− Gelet op het decreet betreffende het lokaal bestuur dd. 22 december 2017. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - Er wordt ingestemd met de eigendomsoverdracht van voormelde 
wegenis in het gemeentelijk wegennet. 

Artikel 2: - Deze overdracht geschiedt om reden van openbaar nut; de afstand 
geschiedt zonder beding van prijs wegens het voordeel dat de afstand aan de 
afstanddoende partij biedt. 

Artikel 3: - Aan het Aankoopcomité Gent 1 zal worden verzocht de akte van 
overdracht te verlijden en het gemeentebestuur hierbij te vertegenwoordigen 
krachtens artikel 61 par. 1 van de programmawet van 6 juli 1989; alle kosten 
verbonden aan deze akte zijn ten laste van de afstand doende partij. 

De heren Frank Bruggeman en Kurt Van Weynsberghe verlaten de zitting.  

PUNT 15 – VERNIEUWEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN GEMEENTE ZELZATE EN SOM 
VZW INZAKE DE UITVOERING VAN HUISHOUDELIJKE ENERGIESCANS BIJ KWETSBARE 
GEZINNEN EN HET PROJECTPROMOTORSCHAP VAN SOCIALE ENERGIE-EFFICIËNTIE DOOR 
WOONWIJZER 

DE RAAD: 



− Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 19 november 2010 
houdende algemene bepalingen over het energiebeleid;  

− Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 14 december 2018 tot 
wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de 
energiehuizen; 

− Gelet op het Besluit van het Vlaams energieagentschap d.d. 13 januari 2014 
betreffende de nieuwe minimale criteria over de energiescans en 
opvolgscans vanaf 2014; 

− Gelet op het Ministerieel besluit houdende vaststelling van de nadere 
regels, technische vereisten en hoogten van de premies, 
trajectbegeleidingen en collectieve renovatieprojecten, vermeld in artikel 
6.4.1/1; artikel 6.4.1/1/1, artikel 6.4.1/1,/2, artikel 6.4.1/1/3, artikel 
6.4.1/4, artikel 6.4.1/5, artikel 6.4.1/9 en artikel 6.4.1/9/1 van het 
Energiebesluit van 19 november 2010; 

− Gelet op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data 
Protection Regulation (GDPR) van 24 mei 2016; 

− Gelet op het collegebesluit van 15 december 2015 betreffende de verlenging 
van de overeenkomst energiescans bij kwetsbare gezinnen voor onbepaalde 
duur; 

− Gelet op de brief d.d 30 april 2019 van SOM vzw (waarvan Woonwijzer 
Meetjesland een afdeling is), Moeie 16a, 9900 Eeklo; 

− Overwegende dat Woonwijzer Meetjesland in de gemeente Zelzate sinds 2016 
energiescans uitvoert; 

− Overwegende dat de energiescans tot doel hebben het energiegebruik in een 
woning te inventariseren: er wordt bijkomende energiebegeleiding gegeven 
(sensibilisatie via tips, info over subsidies ...) en er wordt een pakket 
kleine energiebesparende maatregelen geplaatst, waaronder tochtstrips, 
ledlampen, thermostatische kranen en timers op keukenboilers. Deze acties 
rond rationeel energieverbruik dragen bij tot een verlaging van het 
energieverbruik, een reductie van de CO2-uitstoot, een verbetering van het 
wooncomfort, een bestrijding van energiearmoede en een algemene 
verbetering van het leefmilieu; 

− Overwegende dat de Vlaamse overheid uitdrukkelijk vraagt om deze scans bij 
voorkeur bij sociaal/financieel zwakkere klanten en beschermde afnemers 
uit te voeren. 

− Overwegende dat de budgettaire impact voor de gemeente nihil is, aangezien 
de Vlaamse overheid de uitvoering van deze scans en begeleiding van 
sociale energie efficiëntie projecten financiert via respectievelijk het 
'Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het 
energiebeleid van 19 november 2010’ en het Ministerieel besluit houdende 
vaststelling van de nadere regels, technische vereisten en hoogten van de 
premies, trajectbegeleidingen en collectieve renovatieprojecten, vermeld 
in artikel 6.4.1/1; artikel 6.4.1/1/1, artikel 6.4.1/1,/2, artikel 
6.4.1/1/3, artikel 6.4.1/4, artikel 6.4.1/5, artikel 6.4.1/9 en artikel 
6.4.1/9/1 van het Energiebesluit van 19 november 2010; 

− Gelet op de ervaring die SOM vzw reeds opgebouwd heeft door de uitvoering 
van energiescans en het begeleiden van sociale energie efficiëntie 
projecten in andere gemeenten in de regio's Meetjesland en Leie-Schelde 
kan een kwaliteitsgarantie van de acties gegarandeerd worden; 

− Overwegende dat de energiescanners de bezoeken bij voorkeur wensen uit te 
voeren bij de sociaal/financieel kwetsbare klantendoelgroep; dat ze bereid 
zijn om de gemeente te adviseren en te begeleiden bij het vinden van de 
adressen van deze doelgroep; dat ze actief informeren en doorverwijzen 
naar bevoegde instanties in geval van problemen of vragen over energie 
(factuur, premies ...), financiële, sociale, veiligheids- en 
woonkwaliteitsaspecten; 



− Overwegende dat SOM vzw zich ertoe verbindt om op regelmatige basis met de 
gemeente de voortgang van deze actie te bespreken en te evalueren; 

− Overwegende dat het gemeentebestuur kan beslissen om de energiescans en de 
begeleiding bij de sociale energie efficiëntie projecten op het 
grondgebied van de gemeente - onder de opschortende voorwaarde dat de 
Vlaamse overheid (via de distributienetbeheerder) de kosten van deze actie 
op zich neemt - te laten uitvoeren door SOM vzw; 

− Overwegende dat SOM vzw de projectpromotor voor de opvolging van sociale 
energie-efficiënte projecten voor huurwoningen op de kwetsbare huurmarkt 
is; 

− Gelet op recente wijzigingen in de wetgeving, waardoor de bestaande 
samenwerkingsovereenkomst op een aantal punten vernieuwd dient te worden: 

⋅ De distributienetbeheerders Eandis en Infrax zijn op l juli 2018 
gefuseerd tot 1 bedrijf Fluvius. 

⋅ De taakstelling van de energiehuizen is uitgebreid (cf. Besluit van 
de Vlaamse Regering d.d. 14 december 2018 tot wijziging van het 
Energiebesluit van l9 november 2010, wat betreft de energiehuizen). 
Door deze wetswijziging vallen de opvolgscans type 2 voortaan onder 
de bevoegdheid van de energiehuizen. Deze taakstelling valt dus niet 
langer onder de gemeentelijke bevoegdheid waardoor deze moet 
geschrapt worden uit de bestaande samenwerkingsovereenkomst. 

⋅ SOM vzw is geherstructureerd van energiesnoeibedrijf naar 
energiescanbedrijf. Gezien de benoeming "energiesnoeier" voorbehouden 
is voor organisaties die werkzaam zijn binnen de lokale 
diensteneconomie, kan SOM vzw deze naam niet langer gebruiken. 

⋅ De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data 
Protection Regulation (GDPR) van 24 mei 2016 is vanaf 25 mei 2018 
integraal van toepassing geworden. Er dient een 
verwerkingsovereenkomst aan de bestaande samenwerking toegevoegd te 
worden. 

− Overwegende dat bovengenoemde wijzigingen geen invloed hebben op de 
inhoudelijke uitvoering van de huishoudelijke energiescans en de sociale 
energie-efficiëntie projecten 

− Overwegende dat de financiering voor deze maatregelen behoort tot de 
verantwoordelijkheid van de distributienetbeheerder waardoor deze 
samenwerking kosteloos blijft voor de gemeente; 

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

− Overwegende dat de gemeenteraad om goedkeuring wordt gevraagd;   

BESLUIT:  

In openbare zitting 

Met 14 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert Isabel, De Vuyst 
Steven, Acke Martin, Cassier Matthias, De Vleesschauwer Debbie, D'Haene Gino, 
Goemaere Dirk, Laureys Rik, Segers Karl, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel 
en Van De Velde Lucien) bij 4 onthoudingen (D'Haeseleer Guy, Dierickx 
Vincent, Maenhout Marleen en Stevelinck Kristof): 

Artikel 1: - SOM vzw (waarvan Woonwijzer Meetjesland een afdeling is) krijgt 
de opdracht om het grondgebied van de gemeente huishoudelijke energiescans 
uit te voeren en sociale energie efficiëntie projecten te begeleiden. 

Artikel 2: De overeenkomst met bijlagen voor de uitvoering van diensten 
gericht op rationeel energiegebruik bij kwetsbare gezinnen wordt goedgekeurd. 

Artikel 3: - Afschrift van deze beslissing over te maken aan SOM vzw. 



PUNT 16 - GEMEENTELIJK ONDERWIJS – GOEDKEURING AFSPRAKENBOEKJE EN 
SCHOOLREGLEMENT VOOR BASISSCHOOL DE KREKEL SCHOOLJAAR 2019-2020 

DE RAAD: 

− Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017 en latere 
wijzigingen in bijzonderheid afd.3 art.56; 

− Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 104 en 119; 

− Gelet het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 ,artikelen 27, 28, 
33, 37, 54 en 172 quinquies;  

− Gelet op het decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het 
basisonderswijs, het secundair onderwijs en de centra voor 
leerlingenbegeleiding van 18 april 2018; 

− Gelet op het overleg in de schoolraad van 17 juni 2019; 

− Gelet op de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 21 december 
1998 betreffende het van het getuigschrift basisonderwijs; 

− Gelet op de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 8 februari 2002 
betreffende informatie bij eerste inschrijving en schoolreglement ; 

− Gelet op de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 22 juni 2007 
betreffende kostenbeheersing in het basisonderwijs ; 

− Overwegende de ministeriële omzendbrief van 21 juni 2017 betreffende 
samenstelling ondersteuningsnetwerken in het basis en het secundair 
onderwijs; 

− Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen een 
schoolreglement moet opstellen dat de betrekkingen tussen het 
schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt; 

− Gelet op het model van schoolreglement van het Onderwijssecretariaat van 
de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap; 

− Overwegende dat het huidig schoolreglement gewoon basisonderwijs 
(inclusief het afsprakenboekje) goedgekeurd op 24 september 2018 aan 
actualisatie toe is; 

− Overwegende dat meer schoolspecifieke afspraken door het College van 
Burgemeester en Schepenen, na overleg in de schoolraad, worden opgenomen 
in het afsprakenboekje; 

− Gelet op het schoolreglement (inclusief afsprakenboekje) zoals gevoegd in 
bijlage; 

− Overwegende dat het college van 18 juli 2019 principieel haar goedkeuring 
heeft gegeven betreft de wijzigingen van het afsprakenboekje en het 
schoolreglement;  

BESLUIT: 

In openbare zitting  

Met algemene stemmen:  

Artikel 1: - Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs met inbegrip 
van het afsprakenboekje, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 24 
september 2018 wordt opgeheven. 

Artikel 2: - Het hierbij gevoegde gewijzigde schoolreglement wordt 
goedgekeurd alsook de meer specifieke regels en afspraken opgenomen in het 
afsprakenboekje. 

Artikel 3: - Het schoolreglement gewoon basisonderwijs en het afsprakenboekje   
wordt bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging ter 
beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager) aan de ouders  
die ondertekenen voor akkoord. 



PUNT 17 - OVEREENKOMST BASISINFRASTRUCTUUR DIGITALE BIBLIOTHEEK VOOR DE 
OPENBARE BIBLIOTHEEK 

DE RAAD: 

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

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 oktober 2011 betreffende 
goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met de provincie Oost-
Vlaanderen binnen het Provinciaal Bibliotheek Systeem; 

- Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 oktober 2012 betreffende de 
goedkeuring van het ‘Addendum Digitaal Basispakket’ tussen de gemeente en 
de provincie Oost-Vlaanderen binnen het Provinciaal Bibliotheek Systeem; 

− Gelet op het Vlaams regeerakkoord dat een belangrijke wijziging bracht in 
de samenwerking met de provincie, de provinciale persoonsgebonden 
bevoegdheden, waaronder het streekgericht bibliotheekbeleid, werden per 1 
januari 2018 overgeheveld naar het Vlaamse bestuursniveau; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 februari 2018 betreffende de 
goedkeuring van de overeenkomst wat betreft de voortzetting van de 
aansluiting van de openbare bibliotheek op de omgeving van het Provinciaal 
Bibliotheeksysteem met Cultuurconnect vzw, Priemstraat 51, 1000 Brussel; 

− Gelet op de brief d.d. 18 juni 2019 van Cultuurconnect vzw, Priemstraat 
51, 1000 Brussel betreffende de ondertekening van de overeenkomst 
basisinfrastructuur digitale bibliotheek voor openbare bibliotheken; 

− Overwegende dat de Basisinfrastructuur digitale bibliotheek bestaat uit: 

• het Eengemaakt Bibliotheeksysteem (het sluitstuk van de 
basisinfrastructuur digitale bibliotheek voor openbare bibliotheken 
in Vlaanderen, waartoe de bibliotheek van Zelzate wenst toe te 
treden) 

• de nieuwe Bibliotheekwebsite 

• de Vlaamse Centrale Catalogus 

• het basispakket verrijkende content 

− Overwegende dat het jaarlijks budget voor deze nieuwe basisinfrastructuur 
digitale bibliotheek voorzien is in het huidige budget: in 2018 was er een 
kostprijs van 4756 euro; voor de nieuwe basisinfrastructuur moet een 
budget van 0,24 euro per inwoner (+/- 2880 euro) voorzien worden;  

− Overwegende dat om in te tekenen op het Eengemaakt Bibliotheeksysteem en 
de basisinfrastructuur digitale bibliotheek een overeenkomst dient te 
worden goedgekeurd; dat de overeenkomst bestaat uit een basisovereenkomst 
en vier bijlagen: 

• Bijlage 1: Datagebruikersovereenkomst Basisinfrastructuur Digitale 
Bibliotheek 

• Bijlage 2: Service Level Agreement (SLA) Basisinfrastructuur 
Digitale Bibliotheek 

• Bijlage 3: Gebruikersovereenkomst Open Vlacc Titelbeschrijvingen 

• Bijlage 4: Indicatieve planning migraties naar EBS 

− Overwegende dat dit voorstel werd voorgelegd aan de beheerraad van de 
openbare bibliotheek op 18 september 2019; dat de beheerraad positief 
advies gaf;  

− Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in de zitting van 
5 september 2019 principieel akkoord is gegaan met de ondertekening van de 
overeenkomst basisinfrastructuur digitale bibliotheek voor openbare 
bibliotheek Zelzate van Cultuurconnect vzw, Priemstraat 51, 1000 Brussel; 



− Overwegende dat de gemeenteraad om goedkeuring wordt gevraagd. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Enig artikel: - De gemeente wenst in te tekenen op het Eengemaakt 
Bibliotheeksysteem en de basisinfrastructuur digitale bibliotheek en keurt 
hiertoe de overeenkomst basisinfrastructuur digitale bibliotheek tussen het 
Gemeentebestuur Zelzate en Cultuurconnect vzw, Priemstraat 51, 1000 Brussel 
goed.  

PUNT 18 - AFSPRAKENNOTA HET LOKALE NETWERK VRIJETIJDSPARTICIPATIE MENSEN IN 
ARMOEDE  

DE RAAD: 

- Overwegende dat één van de voorwaarden om in te stappen in een Uitpas 
formule, de oprichting van een netwerk vrijetijdsparticipatie voor mensen 
in armoede is; 

- Overwegende dat in het bestuursakkoord van de huidige coalitie, het 
bestrijden van armoede een van de actiepunten is en dat zo’n lokaal 
netwerk een onderdeel kan zijn in deze strijd tegen armoede; 

- Overwegende dat er een “afsprakennota lokale netwerk 
vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede” werd opgesteld; 

- Overwegende dat dit een afsprakennota is tussen enerzijds de volgende 
gemeentediensten: jeugddienst, sportdienst, bibliotheek, cultuurdienst 
(cultuurraad) en het OCMW en anderzijds de welzijnsschakels Lichtpunt vzw, 
Samenlevingsopbouw Zelzate en Uit de Marge vzw; 

- Gelet op de brief d.d. 19 augustus 2019 van het Departement Cultuur, Jeugd 
& Media van de Vlaamse Overheid, betreffende de digitale aanvraag 
trekkingsrecht voor lokale netwerken voor personen in armoede 2020-2025; 

- Overwegende dat er een jaarlijks trekkingsrecht ten bedrage van 3343 euro 
kan worden aangevraagd bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de 
Vlaamse Overheid; 

- Overwegende dat er een jaarlijkse cofinanciering moet worden gebudgetteerd 
van het dubbele van het trekkingsrecht, namelijk 6686 euro; 

- Overwegende dat de aanvraag tot trekkingsrecht tot en met 1 oktober 2019 
kan worden ingediend; 

- Overwegende dat dit trekkingsrecht jaarlijks van 2020 tot en met 2025 zal 
worden aangevraagd; 

- Gelet dat het college van burgemeester en schepenen de afsprakennota 
vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede in de zitting van 12 
september 2019 heeft goedgekeurd; 

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

− Overwegende dat de gemeenteraad om goedkeuring wordt gevraagd. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De afsprakennota van het lokale netwerk vrijetijdsparticipatie 
voor mensen in armoede wordt goedgekeurd. 

Artikel 2: - Een afschrift van dit beluit wordt overgemaakt aan de 
(waarnemend) financieel directeur, de jeugddienst, de sportdienst, de 
bibliotheek, de cultuurraad, het OCMW, Lichtpunt vzw, Samenlevingsopbouw 
Zelzate en Uit de Marge vzw. 

VRAGENRONDE  



Raadslid Marleen Maenhout maakt melding van een barbecue t.h.v. Groenplein op 
vrijdagavond 20 september 2019. De politie zou aan de barbecueërs gevraagd 
hebben zich te verplaatsen naar het park t.h.v. Hoogbouwplein. Ze denkt dat 
het op het grondgebied van Zelzate niet toegelaten is om te barbecueën op 
openbaar domein en vraagt om dit te verifiëren.  

Ze vraagt ook of de camera’s die daar hangen al operationeel zijn. Die vraag 
komt er naar aanleiding van klachten/meldingen van bewoners die stellen dat 
de situatie daar soms uit de hand loopt.  

Brent Meuleman, burgemeester, antwoordt dat de situatie op het 
Groenplein het gevolg is van verschillende problematieken die stuk voor 
stuk worden aangepakt.    

Geert Asman, schepen, vertelt dat er recent een subsidieaanvraag werd 
uitgewerkt en ingediend door Samenlevingsopbouw zodat er gedurende 18 
maanden gewerkt kan worden rond ‘een gezonde woonbuurt’. Het bestuur 
zal rond 15 oktober weten of het dossier aanvaard werd.  

Raadslid Martin Acke informeert naar de stand van zaken betreffende het 
busstation. Hij vraagt wanneer de werken zouden aanvangen. 

Guy Verbuyst, algemeen directeur, antwoord dat er eerst een 
budgetwijziging nodig was. Nu de budgetten voorzien zijn, kan de 
opdracht door het college gegund worden en wordt aan De Lijn het 
signaal gegeven om de werken uit te voeren.  

Raadslid Kristof Stevelinck vraagt aan het bestuur om duidelijk te 
communiceren dat wie een propere pionier wil zijn, zich daarvoor moet 
aanmelden bij IDM. Er zijn heel wat mensen die uit sympathie meehelpen, maar 
deze mensen zijn niet automatisch een propere pionier en dus niet verzekerd. 

Steven De Vuyst, schepen, vindt dit een terechte opmerking. Er zijn 
inderdaad mensen die onder de radar mee helpen. Het bestuur moet dus 
blijven (positief) communiceren over de gemeentelijke zwerfvuilacties 
en de mogelijkheid om propere pionier te worden. 

 

De raad wordt geschorst. 

De raad wordt heropend. 

Hierop wordt tot de geheime zitting overgegaan.   

Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting 

De algemeen directeur,       De voorzitter, 
Guy Verbuyst Dirk Goemaere 
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