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

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

DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE D.D. 21 NOVEMBER 2019 

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

Aanwezig:  Dirk Goemaere, voorzitter;  

Brent Meuleman, burgemeester,  

Geert Asman, Isabel Dellaert, Luc Van Waesberghe en Steven De 

Vuyst, schepenen; 

Frank Bruggeman, Filip Bruggheman, Matthias Cassier, Jan De Beule, 

Debbie De Vleesschauwer, Gino D'Haene, Guy D'Haeseleer, Vincent 

Dierickx, Rik Laureys, Marleen Maenhout, Karl Segers, Kristof 

Stevelinck, Kevin Uytterhaegher, Karel Van Bever, Lucien Van de 

Velde en Kurt Van Weynsberghe, raadsleden. 

Guy Verbuyst, algemeen directeur. 

Verontschuldigd: Martin Acke, raadslid.  

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

PUNT I     OPENBARE ZITTING 

De heer Dirk Goemaere, voorzitter van de gemeenteraad, opent de vergadering 

om 19:01 uur.  

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

Er zijn geen tussenkomsten.  

De raad wordt heropend. 

MEDEDELINGEN VAN DE VOORZITTER 

1. De heer Martin Acke is verontschuldigd. Mijnheer Kristof Stevelinck zal de 
raad op een later tijdstip vervoegen.   

2. De voorzitter vraagt om volgend punt bij hoogdringendheid toe te voegen 
aan de agenda: “datum van de volgende gemeenteraadszitting”. De raad is 

unaniem akkoord. Er wordt voorgesteld om de vergadering te laten doorgaan 

op maandag 30 december i.p.v. maandag 16 december 2019. Dit voorstel wordt 

aanvaard met 18 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert Isabel, 

Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Bruggeman Frank, Bruggheman Filip, De 

Vleesschauwer Debbie, D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy, Joosten Patricia, 

Goemaere Dirk, Laureys Rik, Segers Karl, Stevelinck Kristof, Uytterhaegher 

Kevin, Van Bever Karel, Van De Velde Lucien, Van Weynsberghe Kurt) bij 3 

onthoudingen (Jan De Beule, Vincent Dierickx en Marleen Maenhout).  

3. Er wordt meegedeeld dat er maandag 16 december 2019 een commissie 
financiën wordt gehouden. De commissie vangt aan om 19:00 uur.  

4. De voorzitter vraagt om agendapunt 19 “verkiezing van de 
vertegenwoordiging van de gemeente Zelzate in de stuurgroep 

brownfieldconvenant project 206: Callemansputte” van de agenda te halen. 

Punt is zonder voorwerp aangezien de brownfieldconvenant nog niet werd 

goedgekeurd door de Vlaamse Overheid. De raad is unaniem akkoord.  

PUNT 01 – GOEDKEUREN VAN DE NOTULEN VAN DE OPENBARE ZITTING VAN 21 OKTOBER 

2019 

DE RAAD: 

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

− Overwegende dat de notulen van de vergadering van de gemeenteraad onder de 

verantwoordelijkheid van de algemeen directeur worden opgesteld;  

− Overwegende dat, behalve in spoedeisende gevallen, de notulen van de 

vorige vergadering ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering 

ter beschikking worden gesteld van de gemeenteraadsleden; 

− Overwegende dat elk gemeenteraadslid het recht heeft om tijdens de 

vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de 

vorige vergadering; dat als die opmerkingen door de gemeenteraad worden 

aangenomen, de notulen in die zin aangepast worden; 



− Overwegende dat als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van 

de vorige vergadering de notulen als goedgekeurd worden beschouwd. 

BESLUIT:  

in openbare zitting, met algemene stemmen: 

Enig artikel: - Er worden geen opmerkingen gemaakt over de notulen van de 

openbare zitting van 21 oktober 2019 waardoor deze als goedgekeurd worden 

beschouwd.  

PUNT 02 – KENNISNAME VAN DE RAPPORTERING OVER DE VOORAFGAANDE CONTROLE VAN DE 

WETTIGHEID EN REGELMATIGHEID VAN DE VOORGENOMEN VERBINTENISSEN DOOR DE 

WAARNEMEND FINANCIEEL DIRECTEUR AAN COLLEGE EN GEMEENTERAAD OVER DE PERIODE 

27 MEI 2019 TOT 4 NOVEMBER 2019. 

DE RAAD: 

- Gelet op de artikels 176, 177, 178, 266 en 267 van het decreet lokaal 

bestuur van 22 december 2017; 

- Overwegende dat de financieel directeur in volle onafhankelijkheid in 

staat voor de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de 

beslissingen van de gemeente en van het openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn met budgettaire en financiële impact; dat hij 

daarover aan de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, het 

vast bureau en aan het college van burgemeester en schepenen dient te 

rapporteren;  

- Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 mei 2019 betreffende de 

aanstelling van de heer Johnnie Van Coillie als waarnemend financieel 

directeur voor de periode van 6 maanden ter vervanging van de wegens 

ziekte afwezige heer Smet David, financieel directeur; 

- Gelet op het besluit het college van burgemeester en schepenen van 31 

oktober 2019 houdende de akkoordverklaring tot deeltijdse werkhervatting 

van de heer David Smet, financieel directeur, met ingang van 4 november 

2019; 

- Overwegende dat de heer Johnnie Van Coillie wenst te rapporteren over de 

visumdossiers die hij behandelde gedurende zijn functie als waarnemend 

financieel directeur in de periode van 27 mei 2019 tot en met 4 november 

2019;  

- Gelet op bijgevoegde documenten “overzicht visums” en “rapportage gemeente 

visum art. 177 270519 – 4112019”; 

- Overwegende dat de rapportering een overzicht van de besluiten behelst 

waarbij visum werd verleend met of zonder voorwaarden; dat de rapportering 

inzicht biedt in het aantal behandelde dossiers in bovenvermelde periode 

en dat ze een aantal aandacht – en verbeterpunten oplijst;  

- Overwegende dat een afschrift van de rapportering ook aan de algemeen 

directeur ter beschikking werd gesteld;  

- Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 08 

november 2019 houdende kennisname van de rapportering over de voorafgaande 

controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen 

verbintenissen door de waarnemend financieel directeur aan college en 

gemeenteraad over de periode 27 mei 2019 tot 4 november 2019; 

- Overwegende dat ook de gemeenteraad kennis dient te nemen van de 

rapportering. 

BESLUIT: 

in openbare zitting: 

Artikel 1: - De gemeenteraad neemt kennis van de rapportering van de 

voorafgaande controle namelijk het verlenen van het visum met betrekking tot 

de voorgenomen beslissingen in de periode van 27 mei 2019 tot en met 4 

november 2019; zoals opgenomen in de documenten “overzicht visums” en 



“rapportage gemeente visum art. 177 270519 – 4112019”; opgesteld door de heer 

Johnnie Van Coillie.  

Artikel 2: - Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de algemeen 

directeur, de financieel directeur en de waarnemend financieel directeur. 

PUNT 03 – ALGEMENE VERGADERING VAN IGS WESTLEDE DD. DINSDAG 3 DECEMBER 2019 – 

GOEDKEURING DAGORDE EN VASTSTELLEN MANDAAT  VERTEGENWOORDIGER 

DE RAAD: 

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

− Gelet op het feit dat gemeente Zelzate aangesloten is bij IGS Westlede; 

− Gelet op de statuten van IGS Westlede, artikel 30;  

− Gelet op de oproepingsbrief dd. 3 oktober 2019 voor de algemene 

vergadering van IGS Westlede op dinsdag 03 december 2019, waarin volgende 

agenda wordt meegedeeld: 

1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 5 juni 2019, 

2. Activiteiten en strategie 2020 

3. Begroting 2020  

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 25 februari 2019 houdende de 

aanduiding van Matthias Cassier als vertegenwoordiger van de gemeente 

Zelzate in de (buitengewone) algemene vergaderingen van IGS Westlede en 

waarin de heer Gino D’Haene wordt aangeduid als plaatsvervanger; 

− Gelet op het ontslag als gemeenteraadslid van dhr. Matthias Cassier; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 21 oktober 2019 houdende de 

aanstelling en beëdiging van mevrouw Patricia Joosten als 

gemeenteraadslid; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 21 oktober 2019 waarbij mevrouw 

Patricia Joosten wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de 

(buitengewone) algemene vergaderingen van IGS Westlede, ter vervanging van 

dhr. Matthias Cassier;  

− Overwegende dat aan de gemeenteraad gevraagd wordt om goedkeuring te 

hechten aan de agenda van de algemene vergadering en het mandaat van de 

vertegenwoordiger vast te stellen. 

BESLUIT: 

in openbare zitting, met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan volgende 

punten op de agenda van de algemene vergadering van IGS Westlede op 03 

december 2019 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek 

van de agendapunten:  

1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 5 juni 2019, 

2. Activiteiten en strategie 2020 

3. Begroting 2020  

Artikel 2: - De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend 

vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met 

betrekking tot de algemene vergadering van IGS Westlede vastgesteld op 03 

december 2019, te onderschrijven en haar/zijn stemgedrag af te stemmen op het 

in de beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met 

betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering. 

PUNT 04 – STATUTENWIJZIGING TMVS DV DIE ZAL WORDEN VOORGELEGD OP DE 

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DINSDAG 10 DECEMBER 2019 – GOEDKEURING  

DE RAAD:  

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



− Gelet op het feit dat gemeente Zelzate aangesloten is bij TMVS dv; 

− Gelet op de statuten van TMVS dv; 

− Overwegende dat artikel 427 van het decreet over het lokaal bestuur 

bepaalt dat uiterlijk negentig kalenderdagen voor de algemene vergadering 

die de statutenwijzigingen moet beoordelen, een door de raad van bestuur 

opgesteld ontwerp aan alle deelnemers wordt voorgelegd; dat de 

beslissingen terzake van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben 

goedgekeurd, het mandaat bepalen van de respectieve vertegenwoordigers op 

de algemene vergadering en dat zij bij het verslag gevoegd worden ; dat de 

algemene vergadering waarvan sprake in deze alinea voorzien wordt op 10 

december 2019; 

− Gelet op het feit dat het ontwerp van statutenwijziging door TMVS dv aan 

de gemeente werd overgemaakt per aangetekend schrijven van 4 september 

2019; 

− Gelet op de artikelsgewijze toelichting bij de statutenwijziging zoals 

gevoegd in bijlage; 

− Overwegende dat er geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de 

voorgelegde statutenwijzigingen te weigeren; 

BESLUIT : 

in openbare zitting, met 20 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert 

Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, De Beule Jan, De Vleesschauwer 

Debbie, D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy, Dierickx Vincent, Joosten Patricia, 

Goemaere Dirk, Laureys Rik, Maenhout Marleen, Segers Karl, Stevelinck 

Kristof, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel, Van De Velde Lucien, Van 

Weynsberghe Kurt) bij 2 onthoudingen (Frank Bruggeman, Filip Bruggheman): 

Artikel 1: - De voorgestelde statutenwijziging van de Tussengemeentelijke 

Maatschappij voor Services, Dienstverlenende vereniging, in het kort TMVS dv, 

goed te keuren. 

Artikel 2: - Opdracht te geven aan zijn vertegenwoordiger(s) deze wijzigingen 

op de buitengewone algemene vergadering die erover zal beslissen, goed te 

keuren. 

Artikel 3: - Een afschrift van dit besluit zal per elektronische post aan 

20191210BAVTMVS@farys.be bezorgd worden. 

PUNT 05 -  BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN TMVS dv DD. DINSDAG 10 

DECEMBER 2019 – GOEDKEURING DAGORDE EN VASTSTELLEN MANDAAT  VERTEGENWOORDIGER 

DE RAAD: 

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

− Gelet op het feit dat gemeente Zelzate aangesloten is bij TMVS dv; 

− Gelet op de statuten van TMVS dv, artikel 27; 

− Gelet op de oproepingsbrief dd. 23 oktober 2019 voor de buitengewone 

algemene vergadering van TMVS dv op dinsdag 10 december 2019, waarin 

volgende agenda wordt meegedeeld: 

1. Toetreding van deelnemers en naamswijziging van een deelnemer, 

2. Actualisering van bijlagen 1, 2 en 3 aan de statuten ingevolge diverse 
toetredingen en naamswijziging deelnemer, 

3. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de dienstverlenende 
vereniging en het ondernemingsplan 2019 – 2024 (cfr. artikel 459 en 432 

DLB) 

4. Begroting 2020 (cfr. artikel 432 DLB)  

5. Vaststelling van code van goed bestuur (cfr. artikel 434 DLB) 
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6. Kennisname van de artikelsgewijzigde toelichting van de raad van 
bestuur om de statuten te wijzigen  

7. Goedkeuring van alle voorstellen tot wijziging van de statuten  

8. Volmacht  

Varia  

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 25 februari 2019 houdende de 

aanduiding de heer Dirk Goemaere als vertegenwoordiger van de gemeente 

Zelzate in de (buitengewone) algemene vergaderingen van TMVS dv en waarbij 

de heer Lucien Van De Velde wordt aangeduid als plaatsvervanger; 

− Overwegende dat aan de gemeenteraad gevraagd wordt om goedkeuring te 

hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering en het 

mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen. 

BESLUIT: 

in openbare zitting, met 20 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert 

Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, De Beule Jan, De Vleesschauwer 

Debbie, D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy, Dierickx Vincent, Joosten Patricia, 

Goemaere Dirk, Laureys Rik, Maenhout Marleen, Segers Karl, Stevelinck 

Kristof, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel, Van De Velde Lucien, Van 

Weynsberghe Kurt) bij 2 onthoudingen (Frank Bruggeman, Filip Bruggheman): 

Artikel 1: - De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op 

de agenda van de buitengewone algemene vergadering TMVS dv van 10 december 

2019 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de 

agendapunten:  

1. Toetreding van deelnemers en naamswijziging van een deelnemer, 

2. Actualisering van bijlagen 1, 2 en 3 aan de statuten ingevolge diverse 
toetredingen en naamswijziging deelnemer, 

3. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de dienstverlenende 
vereniging en het ondernemingsplan 2019 – 2024 (cfr. artikel 459 en 432 

DLB) 

4. Begroting 2020 (cfr. artikel 432 DLB)  

5. Vaststelling van code van goed bestuur (cfr. artikel 434 DLB) 

6. Kennisname van de artikelsgewijzigde toelichting van de raad van 
bestuur om de statuten te wijzigen  

7. Goedkeuring van alle voorstellen tot wijziging van de statuten  

8. Volmacht  

Varia  

Artikel 2: - De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger of 

plaatsvervangend vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en 

bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van TMVS 

dv vastgesteld op 10 december 2019, te onderschrijven en haar/zijn (hun) 

stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de (gemeente)raad van 

heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde 

algemene vergadering. 

PUNT 06 – STATUTENWIJZIGING TMVW OV DIE ZAL WORDEN VOORGELEGD OP DE 

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DONDERDAG 19 DECEMBER 2019 – 

GOEDKEURING  

DE RAAD:  

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

− Gelet op het feit dat gemeente Zelzate aangesloten is bij TMVW ov; 

− Gelet op de statuten van TMVS dv; 



− Overwegende dat artikel 427 van het decreet over het lokaal bestuur 

bepaalt dat uiterlijk negentig kalenderdagen voor de algemene vergadering 

die de statutenwijzigingen moet beoordelen, een door de raad van bestuur 

opgesteld ontwerp aan alle deelnemers wordt voorgelegd ; dat de 

beslissingen terzake van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben 

goedgekeurd, het mandaat bepalen van de respectieve vertegenwoordigers op 

de algemene vergadering en dat zij bij het verslag gevoegd worden ; dat de 

algemene vergadering waarvan sprake in deze alinea voorzien wordt op 19 

december 2019. 

− Gelet op het feit dat het ontwerp van statutenwijziging door TMVW ov aan 

de gemeente werd overgemaakt per aangetekend schrijven van 13 september 

2019; 

− Gelet op de toelichting bij deze statutenwijziging die als bijlage aan 

onderhavig besluit wordt gevoegd; 

− Overwegende dat er geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de 

voorgelegde statutenwijzigingen te weigeren; 

BESLUIT : 

in openbare zitting, met algemene stemmen:  

Artikel 1: - De voorgestelde statutenwijziging van de Tussengemeentelijke 

Maatschappij voor Watervoorziening, opdrachthoudende vereniging, in het kort 

TMVW ov goed te keuren. 

Artikel 2: - Opdracht te geven aan zijn vertegenwoordiger(s) deze wijzigingen 

op de buitengewone algemene vergadering die erover zal beslissen, goed te 

keuren. 

Artikel 3: - Een afschrift van dit besluit zal per elektronische post aan 

20191210BAVTMVS@farys.be bezorgd worden. 

PUNT 07 – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN TMVW OV DD. DONDERDAG 19 

DECEMBER 2019 – GOEDKEUREN AGENDA EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER  

DE RAAD: 

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

− Gelet op het feit dat gemeente Zelzate aangesloten is bij TMVW ov; 

− Gelet op de statuten van TMVW ov, artikel 46; 

− Gelet op de oproepingsbrief dd. 4 november 2019 voor de buitengewone 

algemene vergadering van TMVW ov op donderdag 19 december 2019, waarin 

volgende agenda wordt meegedeeld: 

1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen, gedeeltelijke en algemene 
uittredingen en naamswijziging van een deelnemer 

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten 

3. Statutaire benoemingen en mededelingen 

4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende 
vereniging en het ondernemingsplan 2019 – 2025 (cfr. Art. 459 en 432 

DLB) 

5. Begroting 2020 (cfr. artikel 432 DLB) 

6. Vaststelling van code van goed bestuur (cfr. artikel 434 DLB) 

7. Krijtlijnen organisatie uitzendarbeid  

8. Kennisname van de artikelsgewijze toelichting van de raad van bestuur 
om de statuten en de bijlagen 3 en 4 aan te passen aan de overwegingen 

en de voorstellen gedaan in de toelichting 

9. Splitsing van de T-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 
door de Vereniging uitgegeven T-aandeel 992 T-aandelen in ruil 
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ontvangen en de nominale waarde per T-aandeel daalt van EUR 2.480 naar 

EUR 2,50 

10. Splitsing van de TK-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 
door de Vereniging uitgegeven TK-aandeel 2.000 TK-aandelen in ruil 

ontvangen en de nominale waarde per T-aandeel daalt van EUR 5.000 naar 

EUR 2,50 

11. Omzetting van de TK-aandelen in T-aandelen als gevolg waarvan de 
deelnemers in ruil voor 1 TK-aandeel 1 T-aandeel ontvangen 

12. Splitsing van de D-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 
door de Vereniging uitgegeven D-aandeel 4.749 D-aandelen in ruil 

ontvangen en de nominale waarde per D-aandeel daalt van EUR 118.725 

naar EUR 25 

13. Afschaffing van de D²-aandelen 

14. Splitsing van de DK-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 
door de Vereniging uitgegeven DK-aandeel 60 DK-aandelen in ruil 

ontvangen en de nominale waarde per DK-aandeel daalt van EUR 1.500 naar 

EUR 25 

15. Omzetting van DK-aandelen in D-aandelen als gevolg waarvan de 
deelnemers voor 1 DK-aandeel 1 D-aandeel in ruil krijgen 

16. Splitsing van de Z-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 
door de Vereniging uitgegeven Z-aandeel 11.500 Z-aandelen in ruil 

ontvangen en de nominale waarde per Z-aandeel daalt van EUR 862.500 

naar EUR 75 

17. Splitsing van de SK-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 
door de Vereniging uitgegeven SK-aandeel 50 SK-aandelen in ruil 

ontvangen en de nominale waarde per SK-aandeel daalt van EUR 2.500 naar 

EUR 50 

18. Splitsing van de S-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 
door de Vereniging uitgegeven S-aandeel 3.600 S-aandelen in ruil 

ontvangen en de nominale waarde per S-aandeel daalt van EUR 180.000 

naar EUR 50 

19. Splitsing van de V-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 
door de Vereniging uitgegeven V-aandeel 80 V-aandelen in ruil ontvangen 

en de nominale waarde per V-aandeel daalt van EUR 2.000 naar EUR 25 

20. Afschaffing van de F1-aandelen met terugbetaling van de ingebrachte 
gelden 

21. Afschaffing van de F3-aandelen 

22. Wijziging van de benaming van de F2-aandelen in F-aandelen 

23. Goedkeuring en aanneming van de volgende voorstellen tot wijziging van 
de statuten: 

24. Goedkeuring en aanneming van een nieuwe ‘Bijlage 2: Lijst van de 
deelnemers met vermelding van het aantal aandelen per deelnemer 

(artikel 7)’ ingevolge de besluiten genomen onder agendapunten 1 

t.e.m. 16. 

25. Goedkeuring en aanneming van de volgende voorstellen tot wijziging van 
‘Bijlage 3 Financieringsreglement Zuivering en Wegenis’. 

26. Goedkeuring en aanneming van de volgende voorstellen tot wijziging van 
‘Bijlage 4: Financieringsreglement inzake secundaire activiteit.’ 

27. Volmachten 

Varia 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 25 februari 2019 houdende de 

aanduiding van de heer Luc Van Waesberghe en de heer Lucien Van De Velde, 

als vertegenwoordigers van de gemeente Zelzate in de (buitengewone) 



algemene vergaderingen van TMVW ov en waarbij de heer Gino D’Haene wordt 

aangeduid als plaatsvervanger. 

− Overwegende dat aan de gemeenteraad gevraagd wordt om goedkeuring te 

hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering en het 

mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen. 

BESLUIT: 

in openbare zitting, met 20 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert 

Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, De Beule Jan, De Vleesschauwer 

Debbie, D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy, Dierickx Vincent, Joosten Patricia, 

Goemaere Dirk, Laureys Rik, Maenhout Marleen, Segers Karl, Stevelinck 

Kristof, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel, Van De Velde Lucien, Van 

Weynsberghe Kurt) bij 2 onthoudingen (Frank Bruggeman, Filip Bruggheman): 

Artikel 1: - De (gemeente)raad beslist goedkeuring te verlenen aan alle 

punten op de agenda van de buitengewone algemene vergadering TMVW ov van 19 

december 2019 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek 

van de agendapunten : 

1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen, gedeeltelijke en algemene 
uittredingen en naamswijziging van een deelnemer 

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten 

3. Statutaire benoemingen en mededelingen 

4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende 
vereniging en het ondernemingsplan 2019 – 2025 (cfr. Art. 459 en 432 

DLB) 

5. Begroting 2020 (cfr. artikel 432 DLB) 

6. Vaststelling van code van goed bestuur (cfr. artikel 434 DLB) 

7. Krijtlijnen organisatie uitzendarbeid  

8. Kennisname van de artikelsgewijze toelichting van de raad van bestuur 
om de statuten en de bijlagen 3 en 4 aan te passen aan de overwegingen 

en de voorstellen gedaan in de toelichting 

9. Splitsing van de T-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 
door de Vereniging uitgegeven T-aandeel 992 T-aandelen in ruil 

ontvangen en de nominale waarde per T-aandeel daalt van EUR 2.480 naar 

EUR 2,50 

10. Splitsing van de TK-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 
door de Vereniging uitgegeven TK-aandeel 2.000 TK-aandelen in ruil 

ontvangen en de nominale waarde per T-aandeel daalt van EUR 5.000 naar 

EUR 2,50 

11. Omzetting van de TK-aandelen in T-aandelen als gevolg waarvan de 
deelnemers in ruil voor 1 TK-aandeel 1 T-aandeel ontvangen 

12. Splitsing van de D-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 
door de Vereniging uitgegeven D-aandeel 4.749 D-aandelen in ruil 

ontvangen en de nominale waarde per D-aandeel daalt van EUR 118.725 

naar EUR 25 

13. Afschaffing van de D²-aandelen 

14. Splitsing van de DK-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 
door de Vereniging uitgegeven DK-aandeel 60 DK-aandelen in ruil 

ontvangen en de nominale waarde per DK-aandeel daalt van EUR 1.500 

naar EUR 25 

15. Omzetting van DK-aandelen in D-aandelen als gevolg waarvan de 
deelnemers voor 1 DK-aandeel 1 D-aandeel in ruil krijgen 

16. Splitsing van de Z-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 
door de Vereniging uitgegeven Z-aandeel 11.500 Z-aandelen in ruil 

ontvangen en de nominale waarde per Z-aandeel daalt van EUR 862.500 

naar EUR 75 



17. Splitsing van de SK-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 
door de Vereniging uitgegeven SK-aandeel 50 SK-aandelen in ruil 

ontvangen en de nominale waarde per SK-aandeel daalt van EUR 2.500 

naar EUR 50 

18. Splitsing van de S-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 
door de Vereniging uitgegeven S-aandeel 3.600 S-aandelen in ruil 

ontvangen en de nominale waarde per S-aandeel daalt van EUR 180.000 

naar EUR 50 

19. Splitsing van de V-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 
door de Vereniging uitgegeven V-aandeel 80 V-aandelen in ruil 

ontvangen en de nominale waarde per V-aandeel daalt van EUR 2.000 naar 

EUR 25 

20. Afschaffing van de F1-aandelen met terugbetaling van de ingebrachte 
gelden 

21. Afschaffing van de F3-aandelen 

22. Wijziging van de benaming van de F2-aandelen in F-aandelen 

23. Goedkeuring en aanneming van de volgende voorstellen tot wijziging van 
de statuten: 

24. Goedkeuring en aanneming van een nieuwe ‘Bijlage 2: Lijst van de 
deelnemers met vermelding van het aantal aandelen per deelnemer 

(artikel 7)’ ingevolge de besluiten genomen onder agendapunten 1 

t.e.m. 16. 

25. Goedkeuring en aanneming van de volgende voorstellen tot wijziging van 
‘Bijlage 3 Financieringsreglement Zuivering en Wegenis’. 

26. Goedkeuring en aanneming van de volgende voorstellen tot wijziging van 
‘Bijlage 4: Financieringsreglement inzake secundaire activiteit.’ 

27. Volmachten 

Varia 

Artikel 2: - De raad draagt de aangeduide 

vertegenwoordiger(s)/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om namens het 

bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene 

vergadering van TMVW ov vastgesteld op 19 december 2019, te onderschrijven en 

haar/zijn (hun) stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de 

(gemeente)raad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de 

agendapunten van voormelde algemene vergadering. 

Artikel 3: - Een afschrift van dit besluit zal hetzij per post - t.a.v. TMVW 

ov, Stropstraat 1 te 9000 Gent - hetzij per elektronische post t.a.v. 

20191219BAVTMVW@farys.be - gestuurd worden. 

PUNT 08 -  BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN FLUVIUS ov DD. DINSDAG 10 

DECEMBER 2019 – GOEDKEURING DAGORDE EN VASTSTELLEN MANDAAT  VERTEGENWOORDIGER 

DE RAAD: 

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

onder meer het artikel 432 

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

− Gelet op de oproepingsbrief dd. 1 oktober 2019 voor de buitengewone 

algemene vergadering van Fluvius ov op dinsdag 10 december 2019, waarin 

volgende agenda wordt meegedeeld: 

1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal 
bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 

voor het boekjaar 2020 alsook van het door de Raad van Bestuur 

opgestelde budget 2020 

2. Code goed bestuur 

3. Statutaire benoemingen 

mailto:20191219BAVTMVW@farys.be


4. Statutaire mededelingen 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 25 februari 2019 houdende de 

aanduiding van Matthias Cassier als vertegenwoordiger van de gemeente 

Zelzate in de (buitengewone) algemene vergaderingen van Fluvius ov en 

waarin de heer Karel Van Bever wordt aangeduid als plaatsvervanger; 

− Gelet op het ontslag als gemeenteraadslid van dhr. Matthias Cassier; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 21 oktober 2019 houdende de 

aanstelling en beëdiging van mevrouw Patricia Joosten als 

gemeenteraadslid; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 21 oktober 2019 waarbij mevrouw 

Patricia Joosten wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de 

(buitengewone) algemene vergaderingen van Fluvius ov, ter vervanging van 

dhr. Matthias Cassier;  

− Overwegende dat aan de gemeenteraad gevraagd wordt om goedkeuring te 

hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering en het 

mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen. 

BESLUIT: 

in openbare zitting, met 20 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert 

Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, De Beule Jan, De Vleesschauwer 

Debbie, D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy, Dierickx Vincent, Joosten Patricia, 

Goemaere Dirk, Laureys Rik, Maenhout Marleen, Segers Karl, Stevelinck 

Kristof, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel, Van De Velde Lucien, Van 

Weynsberghe Kurt) bij 2 onthoudingen (Frank Bruggeman, Filip Bruggheman): 

Artikel 1: - Goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone 

Algemene Vergadering van Fluvius ov d.d. 10 december 2019 met als 

agendapunten:  

1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal 
bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 

voor het boekjaar 2020 alsook van het door de Raad van Bestuur 

opgestelde budget 2020 

2. Code goed bestuur 

3. Statutaire benoemingen 

4. Statutaire mededelingen 

Artikel 2: - De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan 

de Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius ov op 10 december 2019 (of 

iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te 

dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de 

gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen. 

PUNT 09 – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN FLUVIUS ANTWERPEN OP 

DONDERDAG 19 DECEMBER 2019 - GOEDKEURING DAGORDE EN VASTSTELLEN MANDAAT 

VERTEGENWOORDIGER 

DE RAAD: 

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

onder meer het artikel 432; 

− Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten 

aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen; 

− Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 18 

september 2019 werd opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone 

algemene vergadering van Fluvius Antwerpen die op donderdag 19 december 

2019 plaatsheeft;  

− Gelet op volgende agenda:  

1. Statutenwijziging: 



a. Goedkeuring van de statutenwijzigingen 

b. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit 
agendapunt bij authentieke akte te doen vaststellen en de 

statuten dienovereenkomstig aan te passen. 

2. Realisatie van een partiële splitsing door overneming conform art. 
677 en 728 e.v. van het W.Venn. van de Opdrachthoudende Vereniging 

Iveka (te splitsen vennootschap) om de activiteiten van de gemeenten 

Malle, Ranst, Wommelgem en Zoersel welke zij hebben toevertrouwd aan 

Iveka over te brengen naar de Opdrachthoudende Vereniging Fluvius 

Antwerpen (overnemende vennootschap) 

2.1. Vaststelling van de in de splitsingsvoorstellen opgenomen opschortende 

voorwaarden en tijdsbepaling.  

2.2. Kennisneming van de splitsingsvoorstellen (art. 728 W.Venn.) en van de 

bijzondere verslagen van de raad van bestuur (art. 730 W.Venn.) en van 

de commissaris (art.731 W.Venn.) met betrekking tot de voorstellen tot 

partiële splitsing door overneming, met juridische, boekhoudkundige en 

fiscale uitwerking per 1 januari 2020. 

De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel 

van de vereniging kennis nemen van de splitsingsvoorstellen, voormelde 

bijzondere verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 730, 

731 en 733 van het Wetboek van Vennootschappen en kosteloos een kopie 

van deze stukken verkrijgen. 

2.3. Goedkeuring van: 

a. de partiële splitsingen door overneming van de Opdrachthoudende 
Vereniging Iveka (te splitsen vennootschap) om de activiteiten van de 

gemeenten Malle, Ranst, Wommelgem en Zoersel welke zij hebben 

toevertrouwd aan Iveka over te brengen naar de Opdrachthoudende 

Vereniging Fluvius Antwerpen (overnemende vennootschap) omvattende alle 

activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch 

voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 30 juni 

2019, met inwerkingtreding per 1 januari 2020 en dit op basis van de 

ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 30 juni 2019 en 

een definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december 

2019. 

b. de overeenkomstige kapitaalwijzigingen. 

2.4. Aanvaarding van de aansluiting voor de activiteit elektriciteit en 

aardgas van de gemeenten Malle, Ranst, Wommelgem en Zoersel binnen 

Fluvius Antwerpen vanaf 1 januari 2020. 

2.5. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen 

van de desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming 

omtrent de partiële splitsingen en kapitaalwijzigingen en inzonderheid 

verlenen van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot 

subdelegatie om:  

a. de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden 
ten aanzien van de partiële splitsingen zoals vermeld onder punt 2.1. 

vast te stellen; 

b. de verwezenlijking van partiële splitsingen vast te stellen; 

c. het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de 
hypotheekbewaarders vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve 

inschrijving; 

d. de definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsingen 
vast te stellen op basis van de geactualiseerde netto en bruto-waarde 

van de activa en passiva van de partieel op te splitsen verenigingen en 

de overnemende verenigingen per 31 december 2019, berekend volgens de 

principes vastgelegd in de partiële splitsingsvoorstellen en de 

bijzondere verslagen over de partiële splitsingsvoorstellen, dit na 

revisorale controle van de cijfers per 31 december 2019; 



e. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles 
te doen wat nodig of nuttig kan zijn; 

f. alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van 
de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering en de 

uitvoering van de partiële splitsingen in de meest brede zin. 

2.6. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voorgaand 

agendapunt 2 bij authentieke akte te doen vaststellen. 

3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur 

van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het 

boekjaar 2020 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 

2020. 

4. Code goed bestuur. 

5. Statutaire benoemingen. 

6. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor 

(neven)activiteiten. 

7. Statutaire mededelingen. 

− Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente 

per brief van 18 september 2019 overgemaakt werd;  

− Overwegende dat de voorgestelde statutenwijzigingen hun oorsprong vinden 

in meerdere domeinen: 

o Creatie Aov-aandelen en aanverwante bepalingen 

o Winstverdeling preferent / niet-preferent 

o Referentiewinst  

o Aanbrengen van statutaire verfijningen inzake de overname van het 

personeel en de daarmee verband houdende kosten vermits er niet 

alleen contractuele maar ook statutaire werknemers worden ingezet 

o Overige statutaire bepalingen: update, aanvulling.  

− Overwegende dat, naar aanleiding van de uittredingen van de 4 Iveka-

gemeenten die ervoor geopteerd hebben om op 1 januari 2020 toe te treden 

tot de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen en waarvan akte 

genomen werd op de algemene vergaderingen van respectievelijk 18 en 26 

juni 2019, een voorstel van partiële splitsing door overneming werd 

overgemaakt; 

− Overwegende dat het gehele vermogen van deze activiteiten, die alle activa 

en passiva en alle rechten en plichten omvat, overeenkomstig artikel 677 

en volgende van het Wetboek van Vennootschappen over zal gaan naar Fluvius 

Antwerpen en dit vanaf 1 januari 2020.  

− Overwegende dat de opschortende voorwaarden inzake de partiële splitsingen 

door overneming de volgende zijn:  

o De voorafgaande goedkeuring door de Buitengewone Algemene 

Aandeelhoudersvergaderingen van de opdrachthoudende verenigingen 

Fluvius Antwerpen en Iveka van de voorgestelde partiële splitsing 

door overneming. 

o De voorafgaande goedkeuring door de Buitengewone Algemene 

Aandeelhoudersvergadering van Fluvius Antwerpen van de omzetting van 

het aantal bestaande aandelen binnen Fluvius Antwerpen à rato van 25 

euro per eigen vermogenswaarde voor de activiteit elektriciteit, 

aardgas, Publi-T, Publigas, openbare verlichting, riolering en kabel. 

o De voorafgaande goedkeuring door de Buitengewone Algemene 

Aandeelhoudersvergadering van Fluvius Antwerpen tot aanpassing van 

haar bestaande aandelen (i.e. per 31.12.2019) A (niet-preferente 

aandelen) en A’ (preferente aandelen) binnen de activiteit 

Elektriciteit en Gas waarbij de A’-aandelen het excedent 



vertegenwoordigen aan Eigen Vermogen boven 40% van de RAB binnen de 

activiteit Elektriciteit en de activiteit Gas.  

− Overwegende dat er wordt geopteerd voor een voorlopige ruilverhouding 

gebaseerd op de gegevens per 30 juni 2019; dat op basis van de definitieve 

cijfers per 31 december 2019 die geattesteerd zullen worden door de 

betrokken commissarissen, de definitieve ruilverhouding, bepaald aan de 

hand van de goedgekeurde ruilverhoudingsmethodiek met betrekking tot de 

cijfers van 30 juni 2019 (voorlopige ruilverhouding), zal worden 

vastgelegd en verwerkt; dat deze werkwijze in de eerste plaats toelaat om 

met de meest geactualiseerde boekhoudkundige cijfers rekening te kunnen 

houden die zo dicht mogelijk aansluiten op de datum van 1 januari 2020, 

waarop genoemde partiële splitsingen binnen Iveka en Fluvius Antwerpen 

fiscaal en juridisch van kracht worden. 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 25 februari 2019 houdende de 

aanduiding van de heer Lucien Van De Velde als vertegenwoordiger van de 

gemeente Zelzate in de (buitengewone) algemene vergadering van Fluvius 

Antwerpen, met als plaatsvervanger de heer Kevin Uytterhaegher.  

− Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal 

bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de 

vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering. 

BESLUIT:  

in openbare zitting, met 20 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert 

Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, De Beule Jan, De Vleesschauwer 

Debbie, D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy, Dierickx Vincent, Joosten Patricia, 

Goemaere Dirk, Laureys Rik, Maenhout Marleen, Segers Karl, Stevelinck 

Kristof, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel, Van De Velde Lucien, Van 

Weynsberghe Kurt) bij 2 onthoudingen (Frank Bruggeman, Filip Bruggheman): 

Artikel 1: - Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone 

Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen 

d.d. 19 december 2019: 

1. Statutenwijziging: 

a. Goedkeuring van de statutenwijzigingen 

b. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt 
bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten 

dienovereenkomstig aan te passen. 

2. Realisatie van een partiële splitsing door overneming conform art. 677 
en 728 e.v. van het W.Venn. van de Opdrachthoudende Vereniging Iveka 

(te splitsen vennootschap) om de activiteiten van de gemeenten Malle, 

Ranst, Wommelgem en Zoersel welke zij hebben toevertrouwd aan Iveka 

over te brengen naar de Opdrachthoudende Vereniging Fluvius Antwerpen 

(overnemende vennootschap) 

2.1. Vaststelling van de in de splitsingsvoorstellen opgenomen opschortende 

voorwaarden en tijdsbepaling.  

2.2. Kennisneming van de splitsingsvoorstellen (art. 728 W.Venn.) en van de 

bijzondere verslagen van de raad van bestuur (art. 730 W.Venn.) en van 

de commissaris (art.731 W.Venn.) met betrekking tot de voorstellen tot 

partiële splitsing door overneming, met juridische, boekhoudkundige en 

fiscale uitwerking per 1 januari 2020. 

De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel 

van de vereniging kennis nemen van de splitsingsvoorstellen, voormelde 

bijzondere verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 730, 

731 en 733 van het Wetboek van Vennootschappen en kosteloos een kopie 

van deze stukken verkrijgen. 

2.3. Goedkeuring van: 

a. de partiële splitsingen door overneming van de Opdrachthoudende 
Vereniging Iveka (te splitsen vennootschap) om de activiteiten van de 



gemeenten Malle, Ranst, Wommelgem en Zoersel welke zij hebben 

toevertrouwd aan Iveka over te brengen naar de Opdrachthoudende 

Vereniging Fluvius Antwerpen (overnemende vennootschap) omvattende alle 

activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch 

voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 30 juni 

2019, met inwerkingtreding per 1 januari 2020 en dit op basis van de 

ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 30 juni 2019 en 

een definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december 

2019. 

b. de overeenkomstige kapitaalwijzigingen. 

2.4. Aanvaarding van de aansluiting voor de activiteit elektriciteit en 

aardgas van de gemeenten Malle, Ranst, Wommelgem en Zoersel binnen 

Fluvius Antwerpen vanaf 1 januari 2020. 

2.5. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen 

van de desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming 

omtrent de partiële splitsingen en kapitaalwijzigingen en inzonderheid 

verlenen van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot 

subdelegatie om:  

a. de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden 
ten aanzien van de partiële splitsingen zoals vermeld onder punt 2.1. 

vast te stellen; 

b. de verwezenlijking van partiële splitsingen vast te stellen; 

c. het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de 
hypotheekbewaarders vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve 

inschrijving; 

d. de definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsingen 
vast te stellen op basis van de geactualiseerde netto en bruto-waarde 

van de activa en passiva van de partieel op te splitsen verenigingen en 

de overnemende verenigingen per 31 december 2019, berekend volgens de 

principes vastgelegd in de partiële splitsingsvoorstellen en de 

bijzondere verslagen over de partiële splitsingsvoorstellen, dit na 

revisorale controle van de cijfers per 31 december 2019; 

e. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles 
te doen wat nodig of nuttig kan zijn; 

f. alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van 
de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering en de 

uitvoering van de partiële splitsingen in de meest brede zin. 

2.6. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voorgaand 

agendapunt 2 bij authentieke akte te doen vaststellen. 

3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur 

van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het 

boekjaar 2020 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 

2020. 

4. Code goed bestuur. 

5. Statutaire benoemingen. 

6. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor 

(neven)activiteiten. 

7. Statutaire mededelingen. 

Artikel 2: - Goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen 

van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen; 

Artikel 3: - Goedkeuring te hechten aan de voorstellen van partiële splitsing 

Fluvius Antwerpen /Iveka door overneming inzake de overgang van Iveka naar 

Fluvius Antwerpen van de activiteiten verbonden aan de 4 uittredende 

gemeenten. 



Artikel 4: - De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de 

Buitengewone Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius 

Antwerpen op 19 december 2019 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld 

of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op 

de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 

1 van onderhavige beslissing. 

Artikel 5: - Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de 

uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te 

verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen, ter attentie 

van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres 

vennootschapssecretariaat@fluvius.be . 

PUNT 10 – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN VENECO DD. DONDERDERDAG 12 

DECEMBER 2019 - GOEDKEURING DAGORDE EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER 

DE RAAD: 

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

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

Intergemeentelijke Vereniging Veneco; 

− Gelet op de statuten van Veneco, artikel 33 § 5  

− Gelet op de oproepingsbrief dd. 25 oktober 2019 voor de buitengewone 

algemene vergadering van Veneco op donderdag 12 december 2019, waarin 

volgende agenda wordt meegedeeld: 

1. Akteneming/goedkeuring van verslag 59ste jaarvergadering dd. 20-06-2019 

2. Goedkeuring werkprogramma en begroting 2020 

3. Benoeming en desgevallend ontslag van bestuurders en deskundigen 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 25 februari 2019 betreffende de 

aanduiding van de heer Luc Van Waesberghe als vertegenwoordiger van de 

gemeente Zelzate in de (buitengewone) algemene vergadering van Veneco, met 

als plaatsvervanger de heer Dirk Goemaere; 

− Overwegende dat aan de gemeenteraad gevraagd wordt om goedkeuring te 

hechten aan de agenda van de algemene vergadering en het mandaat van de 

vertegenwoordiger vast te stellen. 

BESLUIT: 

in openbare zitting, met 20 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert 

Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, De Beule Jan, De Vleesschauwer 

Debbie, D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy, Dierickx Vincent, Joosten Patricia, 

Goemaere Dirk, Laureys Rik, Maenhout Marleen, Segers Karl, Stevelinck 

Kristof, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel, Van De Velde Lucien, Van 

Weynsberghe Kurt) tegen 2 neen-stemmen (Frank Bruggeman, Filip Bruggheman): 

Artikel 1: - De agenda en elk van de afzonderlijke punten van de agenda van 

de buitengewone algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging 

Veneco die plaatsvindt op 12 december 2019 worden goedgekeurd:  

1. Akteneming/goedkeuring van verslag 59ste jaarvergadering dd. 20-06-2019 

2. Goedkeuring werkprogramma en begroting 2020 

3. Benoeming en desgevallend ontslag van bestuurders en deskundigen 

Artikel 2: - Aan de vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate houder van 118 

aandelen, die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van de 

Intergemeentelijke Vereniging Veneco die plaatsvindt op 12 december 2019 

wordt het mandaat gegeven om, met recht van indeplaatsstelling door de 

plaatsvervanger: 

• Er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle 

voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, 

stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het 



algemeen, het nodige te doen om de agendapunten van de Algemene 

Vergadering uit te voeren 

• Deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde 

dagorde, in geval de op 28 maart 2019 geplande buitengewone algemene 

vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen en daarbij aan 

alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met 

betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, 

aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te 

doen om de agendapunten van de Algemene Vergadering te realiseren.” 

Artikel 3: - Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de 

uitvoering van de hierbij genomen beslissingen en deze over te maken aan de 

toezichthoudende overheid en er kennis van te geven aan Veneco, ter attentie 

van mevrouw Veronique Verstraeten, Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen.  

PUNT 11 – ALGEMENE VERGADERING VAN IDM DD. WOENSDAG 18 DECEMBER 2019 – 

GOEDKEURING DAGORDE EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER 

DE RAAD: 

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

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

− Gelet op de oproepingsbrief dd. 4 september 2019 voor de buitengewone 

algemene vergadering van IDM op woensdag 18 december 2019, waarin volgende 

agenda wordt meegedeeld: 

1. Goedkeuring beleidsplan 2019-2024 en evaluatierapport 2013-2018 

2. Goedkeuring beleidsplan 2020 en communicatieplan 2020 

3. Goedkeuring begroting 2020 

4. Inzet van uitzendkrachten – modaliteiten van toepassing bij IDM in 
uitvoering van het decreet van 27 april 2018 betreffende de 

uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen 

(publicatie Belgisch Staatsblad dd. 16 mei 2018) 

5. Benoeming bestuurders  

6. Varia  

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 februari 2019 waarbij de heer 

Karl Segers aangeduid werd als vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate 

in de (buitengewone) algemene vergadering van de intercommunale vereniging 

Durme-Moervaart, met als plaatsvervanger de heer Matthias Cassier;  

− Gelet op het ontslag als gemeenteraadslid van dhr. Matthias Cassier; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 21 oktober 2019 houdende de 

aanstelling en beëdiging van mevrouw Patricia Joosten als 

gemeenteraadslid; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 21 oktober 2019 waarbij mevrouw 

Patricia Joosten wordt aangeduid als plaatsvervanger van dhr. Karl Segers 

in de (buitengewone) algemene vergaderingen van IDM, ter vervanging van 

dhr. Matthias Cassier;  

− Overwegende dat aan de gemeenteraad gevraagd wordt om goedkeuring te 

hechten aan de agenda van de algemene vergadering en het mandaat van de 

vertegenwoordiger vast te stellen. 

BESLUIT: 

in openbare zitting, met 20 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert 

Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, De Beule Jan, De Vleesschauwer 

Debbie, D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy, Dierickx Vincent, Joosten Patricia, 

Goemaere Dirk, Laureys Rik, Maenhout Marleen, Segers Karl, Stevelinck 

Kristof, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel, Van De Velde Lucien, Van 

Weynsberghe Kurt) bij 2 onthoudingen (Frank Bruggeman, Filip Bruggheman): 



Artikel 1: - Goedkeuring wordt gehecht aan de agenda en elk van de 

afzonderlijke punten van de agenda van de buitengewone algemene vergadering 

van de intercommunale vereniging Durme-Moervaart op 18 december 2019: 

1. Goedkeuring beleidsplan 2019-2024 en evaluatierapport 2013-2018 

2. Goedkeuring beleidsplan 2020 en communicatieplan 2020 

3. Goedkeuring begroting 2020 

4. Inzet van uitzendkrachten – modaliteiten van toepassing bij IDM in 
uitvoering van het decreet van 27 april 2018 betreffende de 

uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen 

(publicatie Belgisch Staatsblad dd. 16 mei 2018) 

5. Benoeming bestuurders  

6. Varia  

Artikel 2: - De gemeentelijke vertegenwoordiger de heer Karl Segers, met 

plaatsvervanger mevrouw Patricia Joosten, wordt gemandateerd om: 

− aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met 

betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, 

aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te 

doen;  

− deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde en 

met hetzelfde mandaat in geval de eerste algemene vergadering niet 

rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen. 

PUNT 12 - OMGEVINGSCONTRACT PROVINCIE OOST-VLAANDEREN  

DE RAAD: 

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

wijzigingen; 

- Gelet op de brief d.d. 21 oktober 2019 van de provincie Oost-Vlaanderen, 

betreffende het omgevingscontract; 

- Overwegende dat gemeente Zelzate, net zoals alle Oost-Vlaamse gemeenten, in 

de voorbije jaren een milieucontract heeft afgesloten met de Provincie; 

- Overwegende dat de gemeente tot op heden gebruik gemaakt heeft van dat 

omgevingscontract voor de opmaak van bodemonderzoeken en de opmaak van 

klimaatmitigatie- en klimaatadaptatieplan;  

- Overwegende dat het milieucontract vanaf 2020 een omgevingscontract wordt; 

dat het contract loopt van 1 januari 2020 tot uiterlijk 31 december 2025; 

dat het jaarlijks opgezegd kan worden; dat het een ondersteuning kan zijn 

bij het milieu- en klimaatbeleid van de gemeente; 

- Gelet op het omgevingscontract zoals gevoegd in bijlage;  

- Overwegende dat de provincie zich ertoe verplicht om haar deskundigheid ter 

beschikking te stellen en op vraag van de gemeente ondersteuning en advies 

op technisch-wetenschappelijk, juridisch, beleidsmatig, procesmatig en 

educatief vlak te bieden;  

- Overwegende dat de aangeboden ondersteuning volgende zaken omvat: 

o een project-aanbod: de Gemeente kan in het kader van het 

Omgevingscontract intekenen op een aantal projecten uit het aanbod. 

Andere projecten "op maat" zijn ook mogelijk. De juiste inhoud en de 

prijs worden in overleg afgesproken; 

o metingen of analyses uitgevoerd door het Provinciaal Centrum voor 

Milieuonderzoek: de Gemeente krijgt 50% korting voor terreinwerk, 

monsternames, metingen en analyses, inclusief rapportering van de 

bekomen resultaten, uitgevoerd door het Provinciaal Centrum voor 

Milieuonderzoek;  

o andere ondersteuning op vraag van de Gemeente, waaronder bijstand in 

het kader van de handhaving, klachten of calamiteiten, interpretatie 



van resultaten van onderzoeken, advies op maat op basis van 

onderzoeksresultaten, de opmaak van een rapport of specifiek 

kaftmateriaal, het aanleveren van sprekers voor bepaalde grondgebonden 

thema's, het geven van een toelichting of het opvolgen van 

werkvergaderingen, praktijkgerichte opleiding op maat en ter plaatse 

in de gemeente. 

- Overwegende dat de gemeente zich ertoe verbindt om gedurende de looptijd van 

de overeenkomst jaarlijks een basistrekkingsrecht te betalen; dat van deze 

trekkingsrechten de geleverde prestaties worden afgetrokken: 

o de door de Provincie geleverde arbeidsuren worden aangerekend tegen 

kostprijs van 60 euro per uur in het jaar 2020. Deze uurprijs wordt 

vanaf 2021 jaarlijks geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex van 

december van het voorgaande jaar 

o de kostprijs van de monsternames, analyses en metingen wordt bepaald 

volgens de prijslijst van het Provinciaal Centrum voor 

Milieuonderzoek, waarbij 50% korting wordt verleend 

o voor projecten een specifieke prijs afgesproken wordt bij de opstart; 

- Overwegende dat het trekkingsrecht voor Zelzate jaarlijks 1500 euro 

bedraagt; dat deze kost zal geboekt worden op AR/BI 6493000/035000; dat een 

visum is gevraagd; dat visum werd verleend door de financieel directeur op 

14 november 2019 

- Overwegende dat, wanneer blijkt dat het bedrag van 1500 euro niet toereikend 

is, de gemeente steeds bijkomende trekkingsrechten kan aankopen a rato van 

1500 euro per pakket; 

- Overwegende dat het bestuur gebruik wenst te maken van de ondersteuning voor 

het omgevingsbeleid zoals ze door de Provincie wordt aangeboden in het kader 

van dit Omgevingscontract; 

- Gelet op de principiële goedkeuring van het college van burgemeester en 

schepenen dd. 08 november 2019; 

− Overwegende dat de gemeenteraad om goedkeuring wordt gevraagd. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeenteraad beslist gebruik te maken van de ondersteuning 

voor het omgevingsbeleid zoals ze door de Provincie wordt aangeboden in het 

kader van dit Omgevingscontract.  

Artikel 2: - Het omgevingscontract zoals gevoegd in bijlage wordt 

goedgekeurd.  

PUNT 13 – PROJECTVERENIGING COMEET - STATUTENWIJZIGING IN HET KADER VAN DE 

UITSLUITING VAN EEN LID – DOORSTART COMEET   

DE RAAD: 

− Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, de artikels 401 

t.e.m. 412; 

− Gelet op het Decreet Bovenlokale Cultuurwerking van 15 juni 2018; 

− Gelet op het Decreet Cultureel Erfgoed van 24 februari 2017; 

− Gelet op de oprichtingsakte van de projectvereniging COMEET van 5 mei 

2004; 

- Overwegende dat de huidige (derde) werkingstermijn van COMEET verloopt op 

31 december 2019; dat de aangesloten gemeenten een principe - akkoord 

dienden te sluiten om vanaf 2020 verder intergemeentelijk te blijven 

inzetten op cultuur en erfgoed en de bijhorende Vlaamse middelen te 

verwerven; 

- Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 8 

augustus 2019 principieel akkoord is gegaan met een verlenging van de 



projectvereniging COMEET (inclusief de werking van de Erfgoedcel 

Meetjesland) voor de termijn van 6 jaar (van 1 januari 2020 tem. 31 

december 2025); 

- Overwegende dat de gemeente Maldegem het lidmaatschap van de 

projectvereniging COMEET niet wenst te verlengen, zoals te lezen in de 

brief van COMEET dd. 30 oktober 2019 betreffende de doorstart van COMEET; 

− Overwegende dat COMEET zich hierdoor genoodzaakt ziet om een heel aantal 

maatregelen te nemen van juridische, bestuurlijke en administratieve aard 

om een ontbinding te vermijden en een mogelijke doorstart van de 

projectvereniging te realiseren vanaf 1 januari 2020, voor de negen 

gemeenten die de verlenging wel hebben goedgekeurd; 

− Overwegende dat dit eerste instantie gaat om een aanpassing van de huidige 

nog geldende statuten voor de termijn 2014 – 2019 (art. 17 en art. 18); 

dat voornamelijk de toevoeging van art. 17 het mogelijk moet maken dat de 

Raad van Bestuur een lid kan uitsluiten als deze gemeente het lidmaatschap 

in COMEET niet wenst te verlengen; 

− Gelet op de aangepaste statuten zoals gevoegd in bijlage; 

− Overwegende dat wordt gevraagd deze statutenwijziging die kadert in de 

doorstart van COMEET goed te keuren. 

BESLUIT: 

in openbare zitting, met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeenteraad gaat akkoord met de statutenwijziging van 

projectvereniging COMEET, waardoor het mogelijk wordt om een doorstart van de 

projectvereniging te realiseren vanaf 1 januari 2020. 

Artikel 2: - Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan van Rebecca 

Van Rechem, Coördinator van COMEET en Herlinde Trenson Voorzitter van COMEET. 

PUNT 14 - KENNISNAME VAN DE ONTBINDING EN VEREFFENING VAN DE REGIONALE 

JEUGDDIENST MEETJESLAND, GOEDKEURING VAN DE OPRICHTING VAN DE NIEUWE 

PROJECTVERENIGING MEETJESMAN, AANDUIDEN VAN DE LEDEN IN DE RAAD VAN BESTUUR 

VAN DEZE NIEUWE PROJECTVERENIGING 

DE RAAD:  

- Gelet op de brief van mevrouw Isaura Calsyn, voorzitter Regionale 

jeugddienst Meetjesland en schepen van jeugd van de stad Eeklo betreffende 

oprichting projectvereniging Meetjesman; 

- Overwegende de intentie van het bestuur toe te treden bij de regionale 

jeugddienst Meetjesland en om hier jaarlijks 3.500 euro voor te voorzien 

in het meerjarenplan 2020-2025; 

ONTBINDING EN VEREFFENING REGIONALE JEUGDDIENST MEETJESLAND 

- Overwegende dat de gemeenten Aalter, Deinze en Maldegem aangegeven hebben 

te willen uittreden; 

- Overwegende dat het decreet bepaalt dat, bij uitstap van één of meerdere 

gemeenten, de projectenvereniging dient ontbonden te worden; dat men 

genoodzaakt is een nieuwe projectvereniging op te richten;  

- Overwegende dat de huidige projectvereniging ‘Regionale Jeugddienst 

Meetjesland’ automatisch ontbindt op 31 december 2019;  

- Overwegende dat mevr. Isaura Calsyn en dhr. Tijs Blomme werden aangesteld 

als vereffenaars; dat hun taak eruit bestaat het netto vermogen van de 

Regionale jeugddienst Meetjesland, alsook alle materialen zo snel mogelijk 

na ontbinding over te  dragen naar de nieuwe projectvereniging 

‘Meetjesman’;  

- Overwegende dat de in gebruik genomen goederen van stad Eeklo eigendom 

blijven van stad Eeklo; dat er een vernieuwde convenant komt voor de 

komende zes jaar met de nieuwe projectvereniging ‘Meetjesman’;  



- Overwegende dat, van zodra de gelden en het materiaal van de 

projectvereniging vereffent zijn, de projectvereniging ‘Regionale 

jeugddienst Meetjesland’ zal ophouden te bestaan; 

- Overwegende dat de gemeenteraad kennis dient te nemen van de ontbinding en 

vereffening van de Regionale Jeugddienst Meetjesland’; 

OPRICHTING NIEUWE PROJECTVERENIGING 

- Overwegende dat acht Meetjeslandse gemeenten (Assenede, Eeklo, Evergem, 

Kaprijke, Lievegem, Sint-Laureins, Wachtebeke en Zelzate) zich engageren 

om de komende zes jaar verder te willen werken aan een regionaal 

jeugdbeleid; dat deze acht de nieuwe projectvereniging ‘Meetjesman’ zullen 

oprichten;  

- Overwegende dat het doel van de projectvereniging ongewijzigd blijft: 

Meetjesman is een expertise- en ondersteuningsplatform voor ‘jeugdige 

beleidsmakers’ binnen het Meetjesland. Door samenwerking met lokale, 

regionale, provinciale, Vlaamse en landelijke organisaties versterkt 

Meetjesman het jeugdbeleid in de regio. Binnen de dynamische jeugdsector 

zet Meetjesman op een innovatieve manier in op blinde vlekken, actuele 

tendensen en opportuniteiten. 

- Gelet op de statuten en de oprichtingsakte van de projectvereniging 

Meetjesmand, zoals gevoegd in bijlage;  

- Overwegende dat, om continuïteit te verzekeren voor personeel, werking en 

financiële middelen, het noodzakelijk is dat de beslissing tot oprichting 

van de nieuwe projectvereniging wordt genomen door de respectievelijke 

gemeenteraden in november 2019; 

- Overwegende dat gevraagd wordt hiertoe de oprichtingsakte van Meetjesman 

te onderschrijven en de schepen van jeugd te machtigen om de 

oprichtingsakte en de statuten te ondertekenen zodat deze kunnen 

neergelegd worden bij de ondernemingsrechtbank; 

- Overwegende dat de gemeente zich, door het ondertekenen van de 

oprichtingsakte, lid verklaart van de projectvereniging Meetjesman voor de 

komende zes jaar (2020-2025);  

AANDUIDEN (NIEUWE)LEDEN RAAD VAN BESTUUR 

- Overwegende dat, met de oprichting van de nieuwe projectvereniging 

Meetjesman, een nieuwe Raad van Bestuur samengesteld dient te worden; dat 

aan de gemeenteraad gevraagd wordt om twee leden aan te duiden die zullen 

zetelen in deze Raad van Bestuur;  

- Overwegende dat het eerste lid stemgerechtigd is en lid dient te zijn van 

het college van burgemeester en schepenen of lid van een 

meerderheidspartij in de gemeenteraad; 

- Overwegende dat het tweede lid een raadgevende stem zal hebben en lid 

dient te zijn van de oppositie;  

− Gelet op artikel 34 van het DLB dat stelt dat voor de aanwijzing van de 

leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers 

van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere 

rechtspersonen en feitelijke verenigingen geheim dient te worden gestemd; 

− Gelet op artikel 35 van het DLB betreffende de werking van de gemeenteraad 

dat stelt dat voor elke benoeming in ambten, elke contractuele 

aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten een 

afzonderlijke stemming wordt gehouden; 

− Overwegende dat voor elke afzonderlijke stemming vooraf 23 stembiljetten 

werden gemaakt en dat éénvormig schrijfgerief ter beschikking van de 

raadsleden wordt gesteld;  

− Overwegende dat mevrouw Debby De Vleesschauwer wordt voorgedragen als 

stemgerechtigd lid in de Raad van Bestuur van Meetjesman;  

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



Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 22 raadsleden aanwezig. Er worden 22 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 22 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  

- Debby De Vleesschauwer bekomt 20 stemmen 

Er is 1 onthouding/blanco stem en 1 ongeldig stem. 

Mevrouw Debby De Vleesschauwer is verkozen als stemgerechtigd lid van de 

Raad van Bestuur van Meetjesman;  

− Overwegende dat de heren Kristof Stevelinck en Filip Bruggheman worden 

voorgedragen als lid van de raad van bestuur met raadgevende stem; 

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

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 22 raadsleden aanwezig. Er worden 22 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 22 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  

- Kristof Stevelinck bekomt 19 stemmen 

- Filip Bruggheman bekomt 2 stemmen 

- Kurt Van Weynsberghe bekomt 1 stem 

Er zijn geen onthoudingen/ blanco of ongeldige stemmen. 

De heer Kristof Stevelinck wordt verkozen als lid van de raad van bestuur 

met raadgevende stem;  

BESLUIT: 

in openbare zitting:  

Artikel 1: - De gemeenteraad neemt kennis van de ontbinding en vereffening 

van de ‘Regionale jeugddienst Meetjesland’. 

in openbare zitting, met algemene stemmen: 

Artikel 2: - Goedkeuring wordt gehecht aan de statuten en de oprichtingsakte 

van de projectvereniging Meetjesman, zoals gevoegd in bijlage.  

Artikel 3: - Er zal jaarlijks een budget van 3.500 euro voorzien worden in de 

meerjarenplanning voor de toetreding bij projectvereniging ‘Meetjesman’. 

in openbare zitting, bij geheime stemming met gesloten stembriefjes:  

Artikel 4: - Mevrouw Debbie De Vleesschauwer wordt aangeduid als 

stemgerechtigd lid in de Raad van Bestuur. 

Artikel 5: - De heer Kristof Stevelinck wordt aangeduid als lid van de Raad 

van Bestuur met raadgevende stem. 

PUNT 15 - VERZOEK TOT OPRICHTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD DIERENWELZIJN 

ZELZATE 

DE RAAD: 



- Gelet op het informeel overleg d.d. 8 oktober 2019 georganiseerd door 

schepen van dierenwelzijn; 

- Overwegende dat tijdens dat overleg onder meer volgende thema’s aan bod 

kwamen: 

o meldpunt voor dieren in nood, 

o zwerfkatten, 

o hondenlosloopweides, 

o dierenbegraafplaats, 

o verbod van “circusdieren”, 

o geluidsarm vuurwerk, 

o organisatie van veganistische activiteiten,  

- Gelet op de brief d.d. 9 oktober 2019 van een inwoner waarin zij verwijst 

naar dat informeel overleg en waarin zij aangeeft zich verder te willen 

inzetten rond de thema’s aangaande dierenwelzijn en waarin ze vraagt of de 

oprichting van een gemeentelijke adviesraad voor dierenwelzijn kan worden 

gerealiseerd;  

- Gelet op artikel 41 van het decreet van 22 december 2017 betreffende het 

lokaal bestuur dat stelt dat het inrichten van adviesraden en 

overlegstructuren een bevoegdheid is die uitsluitend aan de gemeenteraad 

toekomt; 

- Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de 

gemeenteraad om in te stemmen met het verzoek tot oprichting van een 

gemeentelijke adviesraad dierenwelzijn omdat dit aansluit bij de wens van 

het bestuur om een diervriendelijke gemeente te worden, zoals ook 

aangegeven in het bestuursakkoord en omdat het thema dierenwelzijn 

onvoldoende tot uiting kan komen in andere bestaande adviesraden. 

BESLUIT: 

in openbare zitting, met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeenteraad stemt in met het verzoek tot oprichting van een 

gemeentelijke adviesraad dierenwelzijn.  

Artikel 2: - Er wordt een oproep tot kandidaatstelling gelanceerd in het 

reclameblad en op de gemeentelijke website.   

Artikel 3: - De statuten en de afsprakennota worden in een latere fase 

opgemaakt in samenspraak met de geïnteresseerden.   

PUNT 16 – OVEREENKOMST BETREFFENDE GRONDBEZETTING OP DE GEWEZEN NMBS-BEDDING 

VAN DE EX-SPOORWEGLIJN 204 BOMA-ZELZATE 

DE RAAD: 

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

- Overwegende dat op de gewezen NMBS-bedding van de ex-spoorweglijn 204 

Boma-Zelzate, tussen de R4 en de Matexi-wijk diverse beplantingen werden 

uitgevoerd en een fietspad werd aangelegd; 

- Overwegende dat voor de bezetting van de voormelde bedding een 

overeenkomst tussen het gemeentebestuur en de NMBS werd afgesloten; dat 

deze overeenkomst werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 31 oktober 1991 

en telkens verlengd werd voor negen jaar in de gemeenteraad van 

respectievelijk 3 april 2001 en 24 september 2009; 

- Overwegende dat de overeenkomst op 31 december 2018 afliep;  

- Gelet op het schrijven dd. 5 maart 2019 van de NMBS waarin voorgesteld 

wordt de overeenkomst te verlengen met twee jaar;  

- Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 28 

maart 2019 waarbij akkoord wordt gegaan met het voorstel van de NMBS om de 

overeenkomst met twee jaar te verlengen en waarbij de opdracht gegeven 



wordt aan de technische dienst om die termijn te proberen verlengen naar 6 

jaar; 

- Gelet op het schrijven dd. 3 juli 2019 van de NMBS waarin gevraagd wordt 

de concessiecontracten eindigend op 31 december 2020 met bijlagen te 

ondertekenen en terug te bezorgen; 

- Overwegende dat de gemeenteraad om goedkeuring wordt gevraagd; 

- Gelet op het amendement van raadslid Frank Bruggeman: “De NMBS of de 

gemeentelijke diensten staan in voor het onderhoud van het terrein 

(jaarlijks 3 maal)”; 

- Gelet op het amendement van burgemeester Brent Meuleman: “De NMBS dient de 

terreinen op regelmatige basis te onderhouden”; 

- Overwegende dat niet over deze amendementen wordt gestemd. 

BESLUIT : 

In openbare zitting, met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De overeenkomst “concessie op een goed van het openbaar domein 

van de NMBS” voor de bezetting van de gewezen NMBS-bedding van de ex-

spoorweglijn 204 en zoals gevoegd in bijlage wordt goedgekeurd.  

Artikel 2: - De bezetting geschiedt conform de voorwaarden zoals bepaald in 

de overeenkomst gevoegd bij dit besluit en loopt tot 31 december 2020. 

Artikel 3: - De bezettingsvergoeding bedraagt 5128,64 euro (ofte 

4 299,00 euro gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen met als 

aanvangsindexcijfer dat van de maand juni 2009). 

PUNT 17 – JAARVERSLAG 2018-2019 EN BEGROTING 2019-2020 VAN DE 

SCHOLENGEMEENSCHAP MEETJESLAND – GOEDKEURING   

DE RAAD: 

− Gelet op het schrijven dd. 17 oktober 2019 betreffende jaarverslag 

scholengemeenschap – fin. verslag + begroting 2019-20; 

− Gelet op het jaarverslag “Terugblik 2018-‘19” van de scholengemeenschap 

Meetjesland, zoals gevoegd in bijlage; 

− Gelet op de begroting 2019-’20 van de scholengemeenschap Meetjesland, 

zoals gevoegd in bijlage; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 2 juli 2014 houdende goedkeuring van 

de overeenkomst inzake scholengemeenschap Meetjesland 2014-2020 in de vorm 

van een interlokale vereniging; 

− Gelet op artikel 9 § 3 van voormelde overeenkomst dat stelt dat het 

jaarverslag en de begroting ter goedkeuring aan de gemeenteraad moet 

worden voorgelegd;  

− Overwegende dat de gemeenteraad aldus om goedkeuring wordt gevraagd; 

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

BESLUIT: 

in openbare zitting, met algemene stemmen: 

Enig artikel: - Goedkeuring wordt gehecht aan het jaarverslag “Terugblik 

2018-‘19” en de begroting 2019-’20 van de scholengemeenschap Meetjesland.  

Mevrouw Marleen Maenhout verlaat de zitting.  

PUNT 18 - POLITIEZONE REGIO PUYENBROECK - EXPLOITATIE- EN INVESTERINGSDOTATIE 

2020 – GOEDKEURING  

DE RAAD: 

− Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 

politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, in bijzonder artikel 40, 

derde en zesde lid, artikel 71, eerste lid en artikel 208; 



− Gelet op de brief dd. 28 oktober 2019 betreffende de exploitatie – en 

investeringsdotatie Politiezone Regio Puyenbroeck; 

− Gelet op de in de politiebegroting 2020 opgenomen gemeentelijke dotatie 

van Zelzate ten bedrage van 1.767.437,98 EUR; 

− Overwegende dat er voor de eerste maal een opsplitsing is in een 

exploitatiedotatie (€ 1.659.809,58 euro) en een investeringsdotatie 

(€ 107.628,40) volgens het systeem van de brandweer; 

− Overwegende dat het begrotingsontwerp reeds werd gestemd door de 

begrotingscommissie van 14 oktober 2019; 

− Overwegende dat de begroting gestemd zal worden in een eerstvolgende 

politieraad; 

− Overwegende dat aan de gemeenteraad gevraagd wordt de dotatie goed te 

keuren en deze aan de politiezone Puyenbroeck toe te kennen; 

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

BESLUIT: 

in openbare zitting, met algemene stemmen:  

Artikel 1: - De bijdrage van de gemeente Zelzate zoals ingeschreven in de 

politiebegroting 2020 ten bedrage van € 1.767.437,98 (exploitatietoelage ten 

bedrage van € 1.659.809,58 + investeringstoelage ten bedrage van 

€ 107.628,40) goed te keuren en deze aan de politiezone Puyenbroeck toe te 

kennen. 

Artikel 2: - Afschrift van dit besluit zal voor goedkeuring worden 

toegestuurd aan de heer provinciegouverneur en aan de Federale Directie, 

politionele veiligheid. 

Artikel 3: - Afschrift van dit besluit zal voor kennisgeving worden 

toegestuurd aan de zone en aan de financieel directeur. 

Mevrouw Marleen Maenhout vervoegt de zitting.  

PUNT 19 - VERKIEZING VAN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE GEMEENTE ZELZATE IN DE 

STUURGROEP BROWNFIELDCONVENANT PROJECT 206: CALLEMANSPUTTE  

DE RAAD:  

− Overwegende dat de Brownfieldconvenant project 206: Callemansputte nog 

niet werd goedgekeurd door de Vlaamse Overheid kan de gemeente nog geen 

vertegenwoordiging aanduiden; 

− Overwegende dat wordt voorgesteld om dit punt van de agenda te halen.  

BESLUIT: 

In openbare zitting, met algemene stemmen: 

Enig artikel: - Dit punt wordt van de agenda gehaald.  

PUNT 20 - KENNISGEVINGEN/MEDEDELINGEN  

Volgende stukken worden ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd: 

1. Verslag van de kindergemeenteraad d.d. 18/09/2019  

2. Eindverslag contractuele begeleiding Gemeentelijke Basisschool De Krekel 
en de gemeentelijke kleuterschool Het Krekeltje – Zelzate. 

3. IDM - verslag van de raad van bestuur van 25 september 2019  

4. IDM - verslag van de buitengewone algemene vergadering van 23 oktober 
2019  

5. IDM - het verslag van de raad van bestuur van 23 oktober 2019  

6. Veneco - Verslag en beknopt overzicht van de beslissingen van de Raad 
van Bestuur van 29 augustus 2019 



7. Veneco - Verslag en beknopt overzicht van de beslissingen van de Raad 
van Bestuur van Veneco van 24 september 2019. 

8. Fluvius Antwerpen– Notulen van de raad van bestuur van 11 september 
2019. 

9. Fluvius Antwerpen - Het halfjaarlijks syntheseverslag 2019. 

10. Fluvius Antwerpen - Algemene Informatie - Infosessie. 

Er zijn geen vragen of opmerkingen over de voorgelegde stukken.  

VRAGEN AAN DE VOORZITTER  

In een voorbije gemeenteraad werd beslist om 3 wegversmallingen te voorzien 

in de Denderdreve. De inwoners werden hierover bevraagd. De heer Luc Van 

Waesberghe, schepen, deelt mee dat de resultaten niet positief waren. Het 

college wenst daarom enkele flankerende maatregelen te nemen, waaronder het 

plaatsen van een spookbord, het terugplaatsen van de borden “uitzonderlijk 

plaatselijk verkeer”, het aanbrengen van de toegelaten snelheid via een 

wegmarkering en het aanleggen van fietssuggestiestroken.  

De heer Frank Bruggeman, raadslid, vraagt om een soortgelijke rondvraag te 

doen bij de inwoners in de Tunnellaan rond de wegversmalling die daar werd 

opgesteld.  

De heer Frank Bruggeman, raadslid, deelt mee dat de (versnelde) aanleg van de 

spoorlijn (voor personenvervoer) tussen Terneuzen en Gent werd goedgekeurd in 

Nederland. Hij vraagt aan het bestuur om deze beslissing op te vragen en deze 

voor de te leggen aan de betrokken partijen, zodat ook in Vlaanderen de 

nodige budgetten voor de aanleg van die spoorlijn worden vrijgemaakt. De heer 

Brent Meuleman, burgemeester, engageert zich om dit dossier verder op te 

volgen.  

PUNT 21 - CAMERA’S ALS HULPMIDDEL BIJ DIEFSTALLEN (OP VERZOEK VAN VLD-SD) 

− Gelet op het tijdig verzoek van raadslid Filip Bruggheman dd. woensdag 20 

november 2019 om voorliggende aangelegenheid te agenderen op de 

vergadering van de gemeenteraad van heden: 

Directeur, meneer de voorzitter, 

Na de recente inbraken en diefstallen in huizen, auto’s en het stelen van 

elektrische fietsen heeft de politie via de sociale media enkele tips 

verspreid hoe zich hiertegen te wapenen, wat voor ons zeer nuttig blijkt 

te zijn. 

Toch willen wij de nodige aandacht trekken op de camera’s die 

geïnstalleerd werden en die veel geld hebben gekost. Deze camera’s filmen 

het in- en uitrijdend verkeer van de gemeente en zijn dus een nuttige 

investering ter bescherming van de Zelzaatse bevolking en ter preventie en 

hulp om de daders van zulke misdrijven te helpen opsporen 

De politie beheert en controleert deze beelden 

Vandaar mijn vraag of de politie deze beelden daadwerkelijk gebruikt en 

hiermee de nodige acties onderneemt om deze diefstallenplaag op te lossen? 

Zoals men dat bv. in de politiezone Ardennen heeft gedaan. 

− Gelet op het antwoord van de korpschef zoals voorgelezen door de 

burgemeester:  

“De politiezone Regio Puyenbroeck maakt enerzijds gebruik van de beelden 

zoals die gecapteerd worden door de verschillende ANPR-installaties 

waarbij nummerplaten en foto’s van passerende voertuigen geregistreerd 

worden. Dit systeem is technisch in beheer bij PROXIMUS en wordt 

operationeel beheerd door onze politiezone. Met dit systeem worden zéér 

regelmatig successen geboekt op verkeersmatig en gerechtelijk vlak. 

Anderzijds kan de politiezone een beroep doen op de beelden zoals deze 

gecapteerd worden door de verschillende camera’s die geplaatst zijn op 

openbaar domein te Zelzate, op een aantal cruciale plaatsen. De 

politiezone is daar de enige die de beelden kan gebruiken. 



Het spreekt voor zich dat onze eerstelijns- en tweedelijnsdiensten gebruik 

maken van deze beelden. De politiezone beschikt over een Lokaal Informatie 

Kruispunt dat onze operationele medewerkers ondersteunt bij het inzamelen 

en gericht verspreiden van onderzoeksgegevens. Daarnaast zal de Lokale 

Recherche ook op eigen initiatief het beeldmateriaal consulteren om 

gericht nazicht te doen naar aanleiding van criminele feiten. 

Onderzoekstechnisch is het niet mogelijk om zonder toestemming van het 

parket inzage te geven in onze politionele technieken in concrete 

dossiers. Uiteraard kan ik u bevestigen dat we maximaal gebruik maken van 

de tools die we ter beschikking krijgen om misdrijven op te helderen. De 

camera’s zijn één van onze tools. Licht- en weersomstandigheden kunnen 

natuurlijk een beperking vormen voor de kwaliteit van de opgenomen 

beelden. 

Tenslotte kan ik u ook bevestigen dat de beelden van de camera’s al konden 

gebruikt worden om concrete dossiers vooruit te helpen”. 

− Overwegende dat het antwoord van de korpschef voor de indiener van dit 

agendapunt voldoende duidelijk is zodat het punt als afgehandeld wordt 

beschouwd.  

 

PUNT 22 - VRAGEN BIJ HET UITDELEN VAN 10 KG STROOIZOUT (VLD-SD) 

− Gelet op het tijdig verzoek van raadslid Kristof Stevelinck dd. woensdag 

20 november 2019 om voorliggende aangelegenheid te agenderen op de 

vergadering van de gemeenteraad van heden: 

Geachte voorzitter 

Beste Dirk 

Bij deze had ik graag namens onze fractie (4) een punt op de agenda 

geplaatst van komende gemeenteraad. 

Het betreft een aantal vragen bij de bedeling van het strooizout aan onze 

inwoners. 

Als ik het goed heb begrepen kan ieder gezin 10 kg strooizout afhalen op 

bepaalde tijdstippen. Dit om ervoor te zorgen dat iedereen zijn voetpad 

sneeuwvrij maakt op de momenten dat het moet. 

Bij deze graag een paar bedenkingen en vragen omtrent dit onderwerp: 

1. Wat gaat het bestuur doen bij strenge - en of lange winter en de tien 
kilo niet toereikend is? 

2. Wat met voetpaden die niet sneeuwvrij zullen zijn gemaakt? Zal er 
controle op worden gedaan? 

3. Wat met gezinnen die om bepaalde redenen geen zout hebben kunnen 
afhalen en ook niet in staat zijn voetpad sneeuwvrij te maken (medisch, 

leeftijd, ouderdom, in isolement leven)? 

4. Wordt de mensen de raad gegeven op welke manier (preventief) en met 
welke hoeveelheden men moet strooien? 

− Gelet op het antwoord van de burgemeester:  

1. De hoeveelheid strooizout die door het bestuur wordt aangereikt is goed 
voor 29 strooibeurten. Bovendien gebruiken andere gemeenten dezelfde 

hoeveelheden en blijkt de hoeveelheid daar zeker toereikend.   

2. De verplichting om voetpaden vrij te maken is opgenomen in de GAS-
reglementering. Het niet naleven van die reglementering heeft soms GAS-

boetes tot gevolg. Het gratis strooizout dat door het bestuur ter 

beschikking wordt gesteld moet een extra stimulans zijn voor mensen om 

hun voetpaden vrij te maken. Het is niet de bedoeling om actief op zoek 

te gaan naar mensen die hun voetpaden niet vrijmaken en om die dan te 

bestraffen.  



3. Inwoners kunnen op verschillende dagen en tijdstippen strooizout 
afhalen. De afhaalmomenten worden zodanig gespreid dat het voor de 

meeste mensen mogelijk moet zijn om zelf strooizout af te halen. Wie 

zelf niet kan langskomen kan eventueel de hulp van buren, vrienden, 

familie inroepen of mag contact opnemen met het gemeentebestuur.  

4. Preventief strooien is altijd beter. Een handvol (tussen de 20 à 50 
gram) strooizout per vierkante meter volstaat.  

− Overwegende dat het antwoord van de burgemeester voor de indiener van dit 

agendapunt voldoende duidelijk is zodat het punt als afgehandeld wordt 

beschouwd.  

PUNT 23 - PLAATSEN VAN SIGNALISATIEBORDEN AAN AED-TOESTELLEN (OP VERZOEK VAN 

VLD-SD) 

DE RAAD:  

− Gelet op het tijdig verzoek van raadslid Marleen Maenhout dd. woensdag 20 

november 2019 om voorliggende aangelegenheid te agenderen op de 

vergadering van de gemeenteraad van heden: 

Beste Secretaris , 

Is het mogelijk om volgende punten door te geven voor de aanstaande 

gemeenteraad en deze toe te voegen? 

Plaatsen van signalisatieborden aan AED-toestellen. 

Onze gemeente heeft gelukkig al enkele AED-toestellen die in vele gevallen 

een leven kunnen redden. Echter als men geen hulp kan aanbieden aan een 

slachtoffer met plotse hartstilstand, omdat men het toestel niet kan 

vinden, vermindert de overlevingskans met ongeveer 10% per minuut. 

Vandaar is een goede signalisatie van deze toestellen uiterst belangrijk 

om geen kostbare minuten te verliezen. Voor heel wat Zelzatenaren, laat 

staan voor bezoekers van onze gemeente, zijn de locaties onbekend. 

Daarom stel ik voor dat elk AED-toestel in onze gemeente voorzien wordt 

van het nodige signalisatiebord op straat zodat er meer mensenlevens 

kunnen gered worden.  

Wij wensen de stemming over volgend voorstel:  

• Het plaatsen van 1 signalisatiebord op straat per locatie waar zich 

een AED-toestel bevindt. 

− Gelet op de intentie van het bestuur om signalisatieborden aan elke AED-

toestel te plaatsen wordt door de VLD-SD fractie afgezien van de vraag tot 

stemming over dit voorstel. 

BESLUIT: 

Enig artikel: - Neemt kennis van de intentie van het bestuur om 

signalisatieborden te plaatsen.  

De heer Karel Van Bever verlaat de zitting.  

PUNT 24 - PLAATSEN VAN EEN GLASBOL OP DE SITE VAN DE KASTANJE EN HET PLAATSEN 

VAN EEN VOORLOPIGE CONTAINER IN AFWACHTING VAN DEZE GLASBOL (OP VERZOEK VAN 

VLD-SD) 

DE RAAD:  

− Gelet op het tijdig verzoek van raadslid Marleen Maenhout dd. woensdag 20 

november 2019 om voorliggende aangelegenheid te agenderen op de 

vergadering van de gemeenteraad van heden: 

Beste Secretaris , 

Is het mogelijk om volgende punten door te geven voor de aanstaande 

gemeenteraad en deze toe te voegen? 

Plaatsen van een glasbol op de site van De Kastanje en het plaatsen van 

een voorlopige container in afwachting van deze glasbol. 



De bewoners van de sociale woningen op de site van De Kastanje kunnen 

enkel hun glas kwijt in de glasbol op het Groenplein. Gezien de meeste 

bewoners bejaard zijn of een beperking hebben, is dit meestal een grote 

opgave. Wij hebben vernomen dat de technische dienst glasrecipiënten 

ophaalt die aangeleverd worden door het dienstencentrum De Kastanje. Wij 

vinden dat deze dienst ook ter beschikking moet kunnen zijn van de 

omwonenden. Bij het plaatsen van een glasbol, wordt de werking van de 

technische dienst ook ontlast. 

Wij wensen de stemming over volgende voorstellen: 

• Het plaatsen van een glasbol op de site van De Kastanje 

• Het plaatsen van een voorlopige container waar bewoners glasafval 

kunnen deponeren, in afwachting van een glasbol. Het glasafval uit 

deze container zou moeten worden opgehaald door de technische dienst. 

− Overwegende dat het plaatsen van een extra glascontainer de 

dienstverlening ten goede komt is het bestuur dit voorstel genegen;  

− Overwegende dat er aan de achterkant van het dienstencentrum plaats is 

voor een glascontainer;  

− Overwegende dat aan FostPlus werd gevraagd of er een extra glascontainer 

kan geplaatst worden dan wel of er een glascontainer (die niet veel 

gebruikt wordt) kan verplaatst worden naar de site aan het 

dienstencentrum;  

− Overwegende dat het bestuur niet wenst in te gaan op het voorstel tot het 

plaatsen van een voorlopige container.  

BESLUIT:  

in openbare zitting 

met algemene stemmen  

Enig artikel: - De gemeenteraad gaat, in afwachting van het antwoord van 

FostPlus, principieel akkoord met het plaatsen van een glascontainer op de 

site van het dienstencentrum De Kastanje.  

De heer Karel Van Bever vervoegt de zitting.  

PUNT 25 - INVOERING VAN BLAUWE PARKEERZONE OP DE MARKT EN STIMULERING VAN 

CARPOOLING OP GESCHIKTERE LOCATIES (OP VERZOEK VAN VLD-SD) 

DE RAAD:  

− Gelet op het tijdig verzoek van raadslid Marleen Maenhout dd. woensdag 20 

november 2019 om voorliggende aangelegenheid te agenderen op de 

vergadering van de gemeenteraad van heden: 

Beste Secretaris, 

Is het mogelijk om volgende punten door te geven voor de aanstaande 

gemeenteraad en deze toe te voegen? 

Invoering van blauwe parkeerzone op de markt en stimulering van carpooling 

op geschiktere locaties. 

Zelzate is een centrumgemeente waar vele mensen gebruik maken van de 

beschikbare parkeerplaatsen om hun auto te parkeren en deel te nemen aan 

carpooling om naar het werk te gaan. Wij juichen het systeem van carpoolen 

toe, maar niet ten koste van parkeerplaatsen die tijdelijk gebruikt kunnen 

worden door klanten van onze lokale handelaars. Hierdoor is de Grote Markt 

steeds volledig bezet door langdurig geparkeerde wagens, terwijl de 

Vredekaai een ideale carpoollocatie is. 

Daarom wensen we de stemming over volgende voorstellen:    

1. Het invoeren van een blauwe parkeerzone voor de markt, ter 
bevordering van de lokale economie en het invoeren van een 

bewonersparkeerkaart voor bewoners woonachtig op de Grote Markt 

zonder beschikbare garage. 



2. Het stimuleren van carpooling in onze gemeente, met duidelijke 
signalisatie op welke plaatsen carpooling geschikt is. 

− Gelet op het antwoord van de burgemeester:  

1. Het invoeren van een blauwe zone wordt door de politie negatief 
geadviseerd omwille van het feit dat de politiezone momenteel niet 

kan voorzien in handhaving. Hetzelfde geldt voor een bewonerskaart.  

2. Het aanduiden van parking Vredekaai als carpoollocatie is een mooi 
voorstel en wordt gesteund door het bestuur. Wel met dien verstande 

dat de parking slechts na de werken aan het busplein ter beschikking 

wordt gesteld.  

− Overwegende dat de burgemeester voorstelt om ondertussen te zoeken naar 

andere, geschikte carpoolplaatsen; dat dit zal worden geagendeerd op een 

volgend veiligheidsoverleg;  

− Overwegende dat raadslid Frank Bruggeman, vraagt om een hoorzitting te 

organiseren met de betrokken actoren (omwonenden, handelaars) om hun 

mening te horen over het invoeren van een blauwe zone, de 

hervorming/herinrichting van de markt, …  

BESLUIT: 

In openbare zitting, met algemene stemmen:  

Artikel 1: - Na de werken aan het busplein signalisatie te voorzien om aan te 

geven welke plaatsen geschikt zijn voor carpooling. In een volgend 

veiligheidsoverleg bespreken welke andere plaatsen dan de parking Vredekaai 

geschikt zijn voor carpooling.  

In openbare zitting, met 6 ja (Bruggeman Frank, Bruggheman Filip, De Beule 

Jan, Dierickx Vincent, Maenhout Marleen, Stevelinck Kristof) tegen 15 neen 

(Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst 

Steven, De Vleesschauwer Debbie, D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy, Joosten 

Patricia, Goemaere Dirk, Segers Karl, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel, 

Van De Velde Lucien, Van Weynsberghe Kurt) bij 1 onthouding (Rik Laureys): 

Artikel 2: - Er wordt geen blauwe zone ingevoerd op de Grote Markt.  

In openbare zitting, met 6 ja (Bruggeman Frank, Bruggheman Filip, De Beule 

Jan, Dierickx Vincent, Maenhout Marleen, Stevelinck Kristof) tegen 15 neen 

(Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst 

Steven, De Vleesschauwer Debbie, D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy, Joosten 

Patricia, Goemaere Dirk, Segers Karl, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel, 

Van De Velde Lucien, Van Weynsberghe Kurt) bij 1 onthouding (Rik Laureys): 

Artikel 3: - Er wordt geen bewonerskaart voor bewoners van de Grote Markt die 

niet over garages beschikken ingevoerd.  

In openbare zitting, met 2 ja-stemmen (Bruggeman Frank, Bruggheman Filip) 

tegen 14 nee-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert Isabel, Van 

Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, De Vleesschauwer Debbie, D'Haene Gino, 

Joosten Patricia, Goemaere Dirk, Segers Karl, Uytterhaegher Kevin, Van Bever 

Karel, Van De Velde Lucien, Van Weynsberghe Kurt) bij 6 onthoudingen (De 

Beule Jan, D'Haeseleer Guy, Dierickx Vincent, Laureys Rik, Maenhout Marleen, 

Stevelinck Kristof): 

Artikel 4: - Er wordt geen hoorzitting over de herinrichting van de Grote 

Markt gehouden. Het bestuur is van mening dat de inwoners reeds voldoende 

betrokken worden en inspraak hebben tijdens verscheidene overlegmomenten.  

PUNT 26 - NET OVER AANHANGWAGENS DIE NAAR HET GEMEENTELIJK RECYCLAGEPARK 

RIJDEN (OP VERZOEK VAN VLD-SD) 

DE RAAD:  

− Gelet op het tijdig verzoek van raadslid Marleen Maenhout dd. woensdag 20 

november 2019 om voorliggende aangelegenheid te agenderen op de 

vergadering van de gemeenteraad van heden: 



Beste Secretaris , 

Is het mogelijk om volgende punten door te geven voor de aanstaande 

gemeenteraad en deze toe te voegen? 

Net over aanhangwagens die naar het gemeentelijk recyclagepark rijden. 

Wij merken op dat de meeste aanhangwagens van burgers die gebruik maken 

van het recyclagepark, niet voorzien zijn van een net. Hierdoor ontstaat 

er veel onvrijwillig zwerfvuil op de route die deze burgers nemen. Een 

signaal die de propere pioniers ook doorgeven. Er zijn gemeenten die hun 

inwoners stimuleren tot het gebruik van een net over de aanhangwagen. Er 

zijn gemeenten waar men zich niet mag aanmelden op het recyclagepark 

zonder dit net. 

Wij wensen de stemming over het volgende voorstel 

• Burgers met een aanhangwagen die hun afval aanbieden op het 

recyclagepark, dienen over een net te beschikken over de aanhangwagen, 

om het mogelijk zwerfvuil te vermijden. 

− Gelet op het Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie 

van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, artikel 45 

Lading van de voertuigen: algemene voorschriften 

45.1. De lading van een voertuig moet zodanig geschikt zijn dat ze bij 

normale wegomstandigheden : 

1° de zichtbaarheid van de bestuurder niet kan hinderen; 

2° geen gevaar voor de bestuurder, de vervoerde personen en de andere 

weggebruikers kan vormen; 

3° geen schade kan veroorzaken aan de openbare weg, zijn aanhorigheden, 

aan de erin liggende kunstwerken of aan de openbare of privé-eigendommen; 

4° niet op de openbare weg kan slepen of vallen; 

5° de stabiliteit van het voertuig niet in het gedrang kan brengen; 

6° de lichten, de reflectoren en het inschrijvingsnummer niet onzichtbaar 

kan maken. 

45.2. De ladingen van graangewassen, vlas, stro, paarden- of veevoeder in 

bulk of in balen, moeten overdekt worden met een dekzeil of met een net. 

Deze bepaling geldt echter niet voor vervoer binnen een straal van 25 km 

van de plaats van lading, voor zover het niet langs een autosnelweg 

geschiedt. 

45.3. Bestaat de lading uit lange stukken, dan moeten deze onderling en 

ook aan het voertuig zo stevig vastgemaakt worden dat zij bij het 

schommelen niet buiten de grootste zijomtrek het voertuig komen. 

45.4. Al wat dient om de lading vast te maken of te beschutten moet in 

goede staat zijn en correct worden gebruikt. 

Elk onderdeel dat de lading omsluit, zoals een ketting, een dekzeil, een 

net, enz. moet de lading nauw omsluiten. 

− Gelet op het huishoudelijk reglement van het recyclagepark, artikel 3, dat 

stelt dat de bepalingen uit de wegcode dienen te worden gerespecteerd;  

− Overwegende dat het bijgevolg niet nodig is om voorgaande bepalingen op te 

nemen in een gemeentelijk reglement;  

− Overwegende dat wordt voorgesteld om in te zetten op sensibilisering; dat 

mensen op hun verplichtingen moeten gewezen worden; dat bij herhaalde 

overtreding geverbaliseerd moet worden;  

− Gelet op de intentie van het bestuur om in te zetten op sensibilisering 

wordt door de VLD-SD fractie afgezien van de vraag tot stemming over dit 

agendapunt;  

− Overwegende dat gevraagd wordt om de gemeenteraad op de hoogte te houden 

van de genomen acties en resultaten.  



BESLUIT:  

Enig artikel: Het bestuur engageert zich om in samenspraak met IDM een 

sensibiliseringsactie op te starten. De gemeenteraad wordt op de hoogte 

gehouden van de genomen acties en resultaten.  

De voorzitter sluit de vergadering om 22:25 uur.  

Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting 

 

 

 

De algemeen directeur, De voorzitter, 

Guy Verbuyst Dirk Goemaere 


