PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
GEMEENTE Z E L Z A T E
---------------------------------------------ZITTINGSVERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 27 APRIL 2020 (VIA E-MAILPROCEDURE)
----------------------------------------------------------------------------Aanwezig:
Dirk Goemaere, voorzitter;
Brent Meuleman, burgemeester;
Geert Asman, Isabel Dellaert, Luc Van Waesberghe en Steven De
Vuyst, schepenen;
Martin Acke, Frank Bruggeman, Filip Bruggheman, Jan De Beule,
Debbie De Vleesschauwer, Gino D'Haene, Guy D'Haeseleer, Vincent
Dierickx, Patricia Joosten, Rik Laureys, Marleen Maenhout, Karl
Segers, Kristof Stevelinck, Kevin Uytterhaegher,
Karel Van Bever, Lucien Van de Velde, Kurt Van Weynsberghe,
raadsleden.
Christine Coone, wnd. algemeen directeur.
----------------------------------------------------------------------------Om 18:48 u stuurt de heer Dirk Goemaere, voorzitter van de gemeenteraad, aan
alle raadsleden met de wnd. algemeen directeur in CC, een e-mail met de
mededeling dat om 19:00 uur de gemeenteraad van 27 april 2020 via e-mail van
start zal gaan. Dit is nieuw voor iedereen, mochten er problemen opduiken,
vraagt de voorzitter om die snel te melden via mail. De wnd. algemeen
directeur, mevrouw Christine Coone, is stand-by en zal verduidelijking of
bijstand leveren indien problemen.
Via dezelfde e-mail vraagt de voorzitter aan de raadsleden om hun
aanwezigheid te bevestigen via een “reply to all” op zijn e-mail. De
voorzitter vermeldt erbij dat hij geen verontschuldigingen heeft ontvangen.
Op die manier is het duidelijk, of het quorum is bereikt en of iedereen
aanwezig is.
De wnd. algemeen directeur, mevrouw Christine Coone, dient in elke mail in CC
geplaatst te worden. De voorzitter dankt de raadsleden bij voorbaat voor hun
medewerking.
Alle 23 raadsleden bevestigen hun aanwezigheid. De heer Dirk Goemaere,
voorzitter van de gemeenteraad, opent om 19:00 u de gemeenteraad van
27 april 2020 via e-mail.
PUNT 01 – GOEDKEUREN VAN DE NOTULEN VAN ZITTING VAN 2 MAART 2020
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;
1) De heer Martin Acke kwam in de raad van 2 maart 2020 tussen bij
agendapunt 3 “goedkeuren deontologische code voor lokale
mandatarissen”. Hij verwees toen naar artikel 33 en stelde dat hij in
kader van een procedure openbaar onderzoek adviezen had opgevraagd
waarbij namen/verenigingen e.d. zwart werden gemaakt niettegenstaande
voor verenigingen de wet op privacy niet geldt en men als
gemeenteraadslid bevoegd is om dergelijke bestuursdocumenten
ongecensureerd in te zien; de wet op de privacy geldt immers niet
binnen het mandaat aangezien raadsleden verplicht zijn om zich (als
mandataris) aan die wet te houden. Hij vraagt daarom dat hem als
gemeenteraadslid in de toekomst de correcte documenten ongecensureerd

bezorgd worden waarbij het aan de gemeenteraadsleden is om hiermee
deontologisch om te gaan conform de wetgeving op de privacy.
Er werd afgesproken dat de waarnemend algemeen directeur zou nagaan of
de regelgeving gevolgd is; indien de regels niet werden toegepast, dit
in de toekomst wel zou gebeuren.
De heer Martin Acke vraagt of door de waarnemend algemeen directeur
ondertussen al werd nagegaan of de regelgeving werd gevolg en wat de
uitkomst hier van is.
De waarnemend algemeen directeur antwoordt dat de privacywetgeving
inderdaad niet van toepassing is op raadsleden: Bestuursdocumenten
mogen niet gecensureerd zijn. Raadsleden hebben recht op alle
informatie, maar ze moeten er wel op een correcte manier (dus cf. de
privacywetgeving) mee omgaan. In de toekomst zal worden toegezien op
een correcte toepassing van deze regelgeving.
De heer Martin Acke is akkoord met dit antwoord.
2) In de raad van 2 maart 2020 werd ingegaan om het voorstel van raadslid
Martin Acke om een brief naar Vlaams minister van mobiliteit Lydia
Peeters te schrijven met de vraag om niet in te gaan op het voorstel
van Infrabel en ervoor te zorgen dat er verdere uitvoering wordt
gegeven aan de beslissing van de federale Ministerraad van 14 december
2017 om de beschikbaar gekomen geldmiddelen prioritair te investeren in
spoorlijn 204.
De heer Martin Acke stelt dat het in het verleden altijd de regel
geweest is dat minstens het raadslid - maar wat hem betreft alle
raadsleden - wiens verzoek wordt ingewilligd automatisch een kopie
krijgt van de brief.
Een kopie van de brief en de motie die per e-mail werd overgemaakt aan
ministers Bellot en Peters werd ondertussen aan alle raadsleden
bezorgd. De brief wordt eveneens nog aangetekend overgemaakt aan het
kabinet van de ministers.
De heer Martin Acke stelt dat de brief ook inhoudelijk beantwoordt aan
zijn verwachtingen. Het laatste woord in beide brieven moet INFRABEL
zijn i.p.v. INFRAX.
−

Overwegende dat er verder geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen
van de vorige vergadering waardoor de notulen als goedgekeurd worden
beschouwd.

BESLUIT:
In openbare zitting, met 20 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert
Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, De Beule Jan, De
Vleesschauwer Debbie, D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy, 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 3 onthoudingen: Bruggeman Frank, Bruggheman Filip,
Dierickx Vincent):
Enig artikel: - De notulen van de zitting van de gemeenteraad van 2 maart
2020 worden goedgekeurd.
PUNT 02 – BEKRACHTIGEN VAN DE VERORDENING VAN DE BURGEMEESTER INZAKE
AFSLUITEN GRENSOVERGANGEN MET NEDERLAND
DE RAAD:
−

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

−

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 133, lid 2 en artikel
135 S2,5° dat stelt dat de gemeente passende maatregelen kan nemen om
rampen en plagen zoals brand, epidemieën en epizoötieën te voorkomen en
het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden;

−

Gelet op artikel 134, SI van de nieuwe gemeentewet dat stelt dat in geval
van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de openbare
rust of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel
gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners, de burgemeester
politieverordeningen kan maken onder verplichting om daarvan onverwijld
aan de gemeenteraad kennis te geven, met opgave van de redenen waarom hij
heeft gemeend zich niet tot de raad te moeten wenden. Die verordeningen
vervallen dadelijk, indien zij door de raad in de eerstvolgende
vergadering niet worden bekrachtigd;

−

Gelet op de Europese basisvrijheid van vrij verkeer van personen zoals
gewaarborgd door het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
dd. 26 oktober 2012;

−

Gelet op artikel 45, S3,b van voornoemd verdrag dat stelt dat de lidstaten
gerechtvaardigde beperkingen kunnen opleggen op dit recht uit hoofde van
de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid;

−

Gelet op de verspreiding van het COVID—19 virus (coronavirus) binnen
Europa en België;

−

Gelet op de introductie van de social distancing maatregelen die door alle
supranationale gezondheidsorganisaties ondersteund worden en in
verschillende landen genomen worden;

−

Gelet op de bijeenkomsten van de Nationale Veiligheidsraad van 12 maart
2020, 17 maart 2020;

−

Gelet op het ministerieel besluit dd. 13 maart 2020 houdende de
afkondiging van de federale fase betreffende de coördinatie en het beheer
van de crisis coronavirus COVID—19; opgeheven bij het ministerieel besluit
van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van
het coronavirus COVID-19 te beperken (later opgeheven bij het besluit van
23 maart 2020 2020 houdende bijzondere maatregelen in het kader van de
SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch
recht, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 27 maart en 7 april
2020) waarin o.a. niet essentiële reizen vanuit België verboden zijn en
personen ertoe gehouden zijn thuis te blijven;

−

Gelet op de afwijkende strategie die Nederland hanteert inzake de
bestrijding van het COVID—19 coronavirus;

−

Overwegende dat de politiezone Regio Puyenbroeck sedert 18 maart 2020
actieve grenscontroles voert; dat hierbij wordt vastgesteld dat onnodige
verplaatsingen tussen België en Nederland blijven plaatsvinden;

−

Overwegende dat de politiezone bovendien aangeeft dat het wenselijk is het
aantal grensovergangen tot een minimum te beperken teneinde de controles
zo efficiënt mogelijk te laten verlopen;

−

Gelet op de uitzonderlijkheid en hoogdringendheid is de burgemeester
genoodzaakt bijkomende maatregelen te nemen om de openbare veiligheid en
gezondheid te herstellen;

−

Gelet op de verordening van de burgemeester van 23 maart 2020 inzake
afsluiten van de grensovergangen met Nederland;

−

Overwegende dat de verordening zowel gemeentelijke als gewestelijke wegen
treft;

−

Overwegende dat de verordening het vrij verkeer van personen beperkt tot
noodzakelijke verplaatsingen en tot 1 grensovergang; de overige wegen en
sluipwegen worden afgezet worden door middel van een fysieke barrière; het
vrij verkeer van goederen blijft gevrijwaard;

−

Overwegende dat de gemeenteraad de verordening dient te bekrachtigen.

BESLUIT:
In openbare zitting, met algemene stemmen:

Enig artikel: - De gemeenteraad bekrachtigt de verordening van de
burgemeester van 23 maart 2020 inzake afsluiten van de grensovergangen met
Nederland.
PUNT 03 – BEKRACHTIGEN VAN HET BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER HOUDENDE HET BEVEL
TOT OPVORDERING VAN ONTSMETTINGSALCOHOL
DE RAAD:
−

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

−

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, art.
181;

−

Gelet op het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 tot vaststelling van de
modaliteiten van de opvorderingsbevoegdheid bedoeld in art. 181 van de wet
van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, art. 4;

−

Gelet op het decreet lokaal bestuur;

−

Gelet op de verspreiding van het COVID—19 virus (coronavirus) binnen
Europa en België;

−

Overwegende dat de verspreiding van het coronavirus COVID—19 een risico
voor de volksgezondheid meebrengt;

−

Overwegende dat basishygiënemaatregelen gelden; dat ook aangeraden wordt
desinfecterende handgels op basis van ontsmettingsalcohol te gebruiken;

−

Overwegende dat de normale leveringskanalen voor ontsmettingsalcohol om
die handgels te maken de voorraden momenteel niet op peil kunnen houden;

−

Overwegende dat ook de Zelzaatse zorgsector tekort heeft aan
ontsmettingsalcohol om desinfecterende handgels te maken;

−

Overwegende dat jeneverstokerij Eenvoud, Wachtebekestraat 118 te 9060
Zelzate heeft aangeboden om haar productie om te gooien zodat ze
ontsmettingsalcohol kan stoken;

−

Overwegende dat enkel erkende ziekenhuisapothekers ontsmettingsalcohol
mogen produceren; dat het productieproces van ontsmettingsalcohol bij
jeneverstokerij Eenvoud daarom opgevolgd zal worden door de
ziekenhuisapotheker van Sint—Jan Baptist te Zelzate; dat eveneens een
apotheker van COOP assistentie zal verlenen;

−

Overwegende dat de ontsmettingsalcohol geproduceerd door jeneverstokerij
Eenvoud geleverd zal worden aan de Zelzaatse zorgsector, o.a. apothekers,
artsenpraktijken, WZC Zilverbos, psychiatrisch centrum Sint—Jan Baptist en
hulpdiensten;

−

Overwegende dat jeneverstokerij Eenvoud voorwaarden aan de bestelling van
ontsmettingsalcohol bij haar bedrijf heeft verbonden en dat het opzet van
deze voorwaarden is om elke vorm van misbruik uit te sluiten en om enkel
bestellingen in functie van de noden te aanvaarden;

−

Overwegende dat de burgemeester op 23 maart 2020 op grond van artikel 134,
§1 van de nieuwe gemeentewet besliste tot bevel tot opvordering van alle
ontsmettingsalcohol geproduceerd door jeneverstokerij Eenvoud, gevestigd
Wachtebekestraat 118 te 9060 Zelzate tot het einde van de periode waarin
de verspreiding van het COVID—19 coronavirus wordt bestreden;

−

Overwegende dat het besluit van de burgemeester volgens datzelfde artikel
door de raad in de eerstvolgende vergadering moet worden bekrachtigd.
De heer Martin Acke stelt dat Stokerij Eenvoud ongetwijfeld extra onkosten
heeft voor deze productie en heeft z.i. recht op een billijke vergoeding.
Hij vraagt wat hieromtrent overeengekomen is tussen het bedrijf en het
gemeentebestuur.
Het bestuur antwoordt dat Stokerij Eenvoud verklaart heeft geen (on)kosten
te hebben die door de gemeente moeten gedragen worden. Er werd logistieke

ondersteuning geboden door het gemeentebestuur (NADAR-hekken en
verkeersborden), Brandweerzone Centrum (PBM’s) en PC Sint-Jan-Baptist
(recipiënten en personeel).
De heer Martin Acke antwoordt dat dit een zeer mooi gebaar is van
Stokerij Eenvoud. N-VA apprecieert ten zeerste dit prima staaltje van
burgerzin van een ondernemer. De heer Martin Acke stelt voor dat dit ook
in een schrijven namens de gemeenteraad aan Stokerij Eenvoud wordt
benadrukt.
BESLUIT:
In openbare zitting, met algemene stemmen:
Enig artikel: - De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester
van 23 maart 2020 houdende het bevel tot opvordering van ontsmettingsalcohol.
PUNT 04 – BEKRACHTIGEN VAN HET BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER TOT DE ORGANISATIE
VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD EN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VIA E-MAIL
DE RAAD:
−

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

−

Gelet op het decreet lokaal bestuur;

−

Gelet op de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus afgekondigd
door de federale overheid sinds donderdag 12 maart 2020;

−

Gelet op het aanvankelijke advies van de federale overheidsdienst,
werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg om vergaderingen uit te
stellen;

−

Overwegende dat het tot de taak en bevoegdheid van de gemeente behoort tot
het nemen van passende maatregelen om epidemieën, zoals de ernstige
dreiging die het Covid-19-virus met zich meebrengt, te voorkomen;

−

Gelet op de politieverordening van de burgemeester van 18 maart 2020
houdende het afgelasten van de gemeenteraad en de raad voor
maatschappelijk welzijn op 30 maart 2020 als rechtvaardige maatregel in de
strijd tegen het Coronavirus COVID-19;

−

Overwegende dat ondertussen duidelijk is geworden dat de normale situatie
niet meteen terugkeert; dat lokale besturen niettemin hun dagelijkse
werking moeten kunnen garanderen;

−

Overwegende dat de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad en raad voor
maatschappelijk welzijn gepland is op 27 april 2020;

−

Overwegende dat fysieke vergaderingen nog steeds te vermijden zijn; dat
digitale vergaderingen via videoconferentie of e-mail daarom sterk
aangeraden worden; dat het voor de gemeente tot op heden niet de
mogelijkheden bezit om via videoconferentie te vergaderen;

−

Gelet op het besluit van de burgemeester waarin hij, op grond van de
artikelen 134 §1 en artikel 135 §2 van de nieuwe gemeentewet, aan de
raadsleden voorstelt om via e-mail te vergaderen op voorwaarde dat een
meerderheid van de raadsleden akkoord gaat met deze werkwijze;

−

Overwegende dat hierdoor voldaan wordt aan de wens van de federale
regering om te zorgen voor continuïteit van de noodzakelijke werking van
de overheidsorganen en tegelijk de risico’s tot verspreiding van het virus
te minimaliseren;

−

Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad het besluit van de
burgemeester aan de raadsleden bezorgde op 16 april 2020;

-

Overwegende dat aan de raadsleden gevraagd werd of zij akkoord gaan met
deze werkwijze; dat raadsleden hun stem via e-mail aan de voorzitter van
de gemeenteraad dienden te bezorgen;

-

Gelet op het unaniem akkoord / Overwegende dat een meerderheid van de
raadsleden akkoord gaat met de organisatie van de vergadering van de
gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 27 april 2020 via email;

−

Overwegende dat de gemeenteraad het besluit van de burgemeester van 16
april 2020 dient te bekrachtigen.

BESLUIT:
In openbare zitting, met 21 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert
Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, 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 (Bruggeman Frank, Bruggheman
Filip)
Enig artikel: - De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester
van 16 april 2020 houdende de organisatie van de vergadering van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 27 april 2020 via e-mail.
PUNT 05 – KENNISNAME OPMERKING VAN TOEZICHT OVER HET MEERJARENPLAN 2020-2025
DE RAAD:
−

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

−

Overwegende dat toezicht een opmerking formuleerde over het meerjarenplan
2020-2025 met daarin expliciet de vraag om die opmerking voor te leggen
aan de raad:
Schema T1 ‘Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard’: overeenstemming
tussen DR en PDF
Het schema T1 in het PDF-rapport dat de raad vaststelde en de digitale
rapportering erover aan de Vlaamse Regering stemmen niet overeen.
Uit de ontvangen verklaring van uw bestuur blijkt dat men vertrokken was
van een draft van de documenten. Nadien zijn een aantal cijfers nog
aangepast en alle documenten geüpdatet, behalve het bewuste schema T1.
Op 16 december 2019 hebben de raadsleden in de gemeenteraadscommissie
uitleg gekregen over de cijfers en de inhoud van het meerjarenplan (MJP).
Deze uitleg is gebeurd vanuit schema M2 ‘Staat van het financieel
evenwicht’, met alle details om het MJP goed te kunnen interpreteren en de
leden kregen ook een volledige lijst van de investeringen. De raadsleden
hebben op die manier een MJP vastgesteld waarvan ze inhoudelijk en
cijfermatig volledig op de hoogte waren.
Het beleidsrapport dat aan de raadsleden wordt voorgelegd en de digitale
rapportering erover aan Vlaanderen komen uit hetzelfde boekhoudsysteem.
Beide rapporteringen zijn gebaseerd op dezelfde registraties en moeten
altijd volledig overeenstemmen. De overeenstemming tussen de papieren en
digitale versie is essentieel.
De foutieve verwerking had geen invloed op het beschikbaar budgettair
resultaat en de autofinancieringsmarge voor de periode van het MJP daar de
schema’s M1 ‘Financieel doelstellingenplan’ en M2 ‘Staat van het
financieel evenwicht’ correct waren.
Omwille van de informatieplicht aan de raad stellen we echter wel voor om
op de eerstvolgende raadszitting de leden in te lichten over de foutieve
weergave van dit schema T1 en ons hiervan een afschrift te bezorgen.

−

Overwegende dat het correcte schema T1 er als volgt uitziet:

Zelzate

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020
ALGEMENE
FINANCIERING
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
ALGEMENE
DIENSTVERLENING
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
OMGEVING
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
VRIJE TIJD
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
LEREN EN WELZIJN

2021

2022

2023

2024

2025

835 602
14898 781
14063 180

799 819
15147 065
14347 246

374 546
15348 034
14973 488

346 800
15720 873
15374 073

321 203
15833 282
15512 079

298 839
16054 553
15755 714

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1173 251
0
-1173 251

1146 654
0
-1146 654

1060 708
0
-1060 708

1009 679
0
-1009 679

901 284
0
-901 284

868 315
0
-868 315

7561 023
85 598
-7475 426

7602 170
86 514
-7515 656

7942 686
87 441
-7855 245

8281 571
88 378
-8193 192

8502 865
89 327
-8413 537

8475 672
90 288
-8385 384

1278 853
0
-1278 853

553 593
0
-553 593

429 831
0
-429 831

219 267
0
-219 267

213 594
0
-213 594

216 802
0
-216 802

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3452 066
581 071
-2870 995

3258 939
584 887
-2674 052

3352 967
564 220
-2788 746

3447 370
569 095
-2878 275

3532 853
573 970
-2958 882

3472 963
742 658
-2730 306

1136 300
60 000
-1076 300

285 000
0
-285 000

160 000
0
-160 000

160 000
0
-160 000

145 000
0
-145 000

145 000
0
-145 000

0
25 200
25 200

0
25 200
25 200

0
25 200
25 200

0
25 200
25 200

0
25 200
25 200

0
25 200
25 200

2152 945
774 099
-1378 846

2045 692
660 072
-1385 620

2077 941
665 846
-1412 095

2111 120
671 619
-1439 501

2146 583
677 393
-1469 190

2151 352
683 166
-1468 186

334 500
0
-334 500

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

−

6636 521
4949 146
-1687 375

6799 926
5015 154
-1784 773

6940 997
5048 267
-1892 730

7065 203
5082 001
-1983 202

7180 345
5116 369
-2063 975

7279 709
5151 386
-2128 324

75 000
0
-75 000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
1 000
1 000

0
1 000
1 000

0
1 000
1 000

0
1 000
1 000

0
1 000
1 000

0
1 000
1 000

Overwegende dat dit ter kennisgeving aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

BESLUIT:
In openbare zitting:
Enig artikel: - De gemeenteraad neemt kennis van de opmerking van toezicht
over het meerjarenplan 2020-2025 en het correcte schema T1.
PUNT 06 – VASTSTELLING SALARISSCHALEN DECRETALE GRADEN
DE RAAD:
−

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende
de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het
provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn;

−

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 met
betrekking tot de rechtspositieregeling voor lokale besturen en latere
wijzigingen;

−

Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 28 april 2009 houdende vaststelling
van de lokale rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel en
bijlagen, en latere wijzigingen;

−

Gelet op het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017 en latere
wijzigingen, inzonderheid artikel 588 met betrekking tot de vaststelling
van de salarisschalen van de algemeen directeur en de financieel
directeur;

−

Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 22 maart 2018 houdende ambtshalve
aanstelling van algemeen directeur en financieel directeur;

−

Gelet op besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d.
25 februari 2020 houdende beslissing tot vaststelling van de
salarisschalen van de algemeen directeur en financieel directeur in de
eerstvolgende zitting van de gemeenteraad;

-

Overwegende dat als gevolg van de huidige maatregelen ter bestrijding van
het coronavirus COVID-19 afgekondigd door de federale overheid sinds
donderdag 12 maart 2020 het opportuun is om de vaststelling van deze
salarisschalen apart te beslissen en later te integreren in de
plaatselijke rechtspositieregeling, rekening houdend met de bepalingen van
het syndicaal statuut, te meer omdat het gaat om een gebonden bevoegdheid.
De VLD-SD-fractie vraagt (1) of deze toeslag ook verder loopt voor de heer
Guy Verbuyst, (2) of dit een eerdere beslissing is die niet werd
doorgevoerd en (3) of de wnd. algemeen directeur deze toeslag niet krijgt.
Het bestuur antwoordt:
(1)

In uitvoering van artikel 581 van het decreet lokaal bestuur d.d.
22 december 2017 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 588
(gewijzigd 15 februari 2018) met betrekking tot de vaststelling van

de salarisschalen van de algemeen directeur en de financieel
directeur dat bepaalt dat:
de salarisschaal van de algemeen directeur gelijk is aan de
salarisschaal van de secretaris verhoogd met 30% en de salarisschaal
van de financieel directeur gelijk is aan de salarisschaal van de
financieel beheerder verhoogd met 30%. Dit is dus geen toeslag, maar
de effectieve wedde van de algemeen en van de financieel directeur
sedert februari 2018.
(2)

Beide directeurs ontvangen reeds sinds 25 februari 2018 van
rechtswege deze (verhoogde) weddenschaal -> zie besluit van de
gemeenteraad d.d. 22 maart 2018 houdende ambtshalve aanstelling van
algemeen directeur en financieel directeur (voor de gemeente en voor
het OCMW).

(3)

De waarnemend algemeen directeur heeft recht op een
waarnemingstoelage die het verschil is tussen haar wedde als
stafmedewerker en de wedde van de algemeen directeur, rekening
houdend met de jaren anciënniteit.

BESLUIT:
In openbare zitting, met algemene stemmen:
Artikel 1: - De salarisschaal van de algemeen directeur wordt vastgesteld
tussen het volgende minimum en maximum: 39.294,07 EUR en 58.036,33 EUR en
wordt gespreid over 15 jaar.
De uitgewerkte salarisschaal van de algemeen directeur bevindt zich in
bijlage bij dit besluit.
Artikel 2: - De salarisschaal van de financieel directeur wordt vastgesteld
tussen het volgende minimum en maximum: 37.016,16 EUR en 54.671,90 EUR en
wordt gespreid over 15 jaar.
De uitgewerkte salarisschaal van de financieel directeur bevindt zich in
bijlage bij dit besluit.
Artikel 3: - Artikel 175 en bijlage V van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel, zoals laatst vastgesteld door de gemeenteraad in zitting
d.d. 20 september 2017, zullen bij een eerstvolgende aanpassing van de
rechtspositieregeling worden gewijzigd na de reglementaire voorziene
sectorale onderhandelingen.
Artikel 4: - Van dit besluit wordt melding gegeven.
Salarisschaal algemeen directeur klasse 2
Verhogingen

1 x 1 x 2.947,11
7 x 2 x 2.256,45

Minimum
Maximum
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

39 294,07
58 036,33
39 294,07
42.241,18
42.241,18
44.497,63
44.497,63
46.754,08
46.754,08
49.010,53
49.010,53
51.266,98
51.266,98
53.523,43

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

12
13
14
15

53.523,43
55.779,88
55.779,88
58.036,33

EUR
EUR
EUR
EUR

Salarisschaal financieel directeur klasse 2
Verhogingen

1 x 1 x 2.776,26
7 x 2 x 2.125,64
37.016,16 EUR

Minimum
Maximum
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

54.671,90
37.016,16
39.792,42
39.792,42
41.918,06
41.918,06
44.043,70
44.043,70
46.169,34
46.169,34
48.294,98
48.294,98
50.420,62
50.420,62
52.546,26
52.546,26
54.671,90

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

PUNT 07 – GOEDKEUREN AANPASSINGEN AAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP HET
RECYCLAGEPARK
DE RAAD:
−

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

−

Gelet op de brief van IDM d.d. 21 februari 2020 betreffende de aanpassing
van het huishoudelijk reglement van het recyclagepark;

−

Overwegende dat de afvalfracties PMD en folies niet meer aanvaard worden en
dat er een algemeen rookverbod zal gelden op het recyclagepark;

−

Overwegende dat IDM vraagt de aanpassingen aan het huishoudelijk reglement
op het recyclagepark goed te keuren.

BESLUIT:
In openbare zitting, met algemene stemmen:
Enig artikel: - Goedkeuring wordt gehecht aan de aanpassingen aan het
huishoudelijk reglement op het recyclagepark.
PUNT 08 - OPHEFFEN VAN HET POLITIEREGLEMENT OP HET STORTEN VAN HUISHOUDELIJKE
AFVALSTOFFEN IN CONTAINERS OP HET GEMEENTELIJKE RECYCLAGEPARK
DE RAAD:
−

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

−

Gelet op het politiereglement op het storten van huishoudelijke

afvalstoffen in containers op het gemeentelijke recyclagepark zoals
goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 juni 2015;
−

Gelet op het huishoudelijk reglement op het recyclagepark zoals opgesteld
door IDM en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van heden;

−

Overwegende dat de bepalingen opgenomen in het politiereglement op het
storten van huishoudelijke afvalstoffen in containers op het gemeentelijke
recyclagepark ook opgenomen zijn in het huishoudelijk reglement
recyclagepark en/of in het reglement gemeentelijke administratieve
sancties;

−

Overwegende dat bijgevolg wordt voorgesteld om het politiereglement op het
storten van huishoudelijke afvalstoffen in containers op het gemeentelijke
recyclagepark op te heffen;

−

Overwegende dat de gemeenteraad om goedkeuring wordt gevraagd.

BESLUIT:
In openbare zitting, met algemene stemmen:
Enig artikel: - Het politiereglement op het storten van huishoudelijke
afvalstoffen in containers op het gemeentelijke recyclagepark wordt
opgeheven.
PUNT 09 – INTEKENEN IN DE GEMEENSCHAPPELIJK E-BOEKENDIENST EN GOEDKEURING
OVEREENKOMST MET VIA CULTUURCONNECT
DE RAAD:
−

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

-

Gelet op de brief van vzw Cultuurconnect van 5 maart 2020 betreffende de
e-boekendienst voor openbare bibliotheken;

-

Overwegende dat Cultuurconnect in 2019 de opdracht voor het realiseren van
een e-boekendienst voor de Nederlandstalige openbare bibliotheken in
Vlaanderen en Brussel gegund heeft aan Stadaard Boekhandel;

-

Overwegende dat Standaard Boekhandel samenwerkt met een Bibliotheca, die
het IT-platform CloudLibrary aanlevert; dat Standaard Boekhandel
verantwoordelijk is voor de onderhandeling met de uitgevers;

-

Overwegende dat de e-boekendienst wordt aangeboden in een coöperatief
bestuursmodel: alle bibliotheken die intekenen op de E-boekendienst zijn
coöperanten die via een coöperantengroep en een stuurgroep inspraak hebben
en mee de inrichting van de e-boekendienst bepalen. De stuurgroep
mandateert een werkgroep om het project samen met CultuurConnect te
realiseren;

-

Overwegende dat De E-boekendienst als volgt wordt uitgebouwd:

o Leden (eindgebruikers) krijgen toegang tot een gemeenschappelijke
collectie op Vlaams niveau.

o De collectie wordt centraal samengesteld door een werkgroep onder
leiding van Cultuurconnect.

o De licenties op de e-boeken laten enkel een ‘single use’ gebruik toe:
per licentie op een titel kan slechts 1 eindgebruiker gelijktijdig een
e-boek uitlenen. Indien meer eindgebruikers gelijktijdig toegang willen
geven tot dezelfde titel moeten meerdere licenties worden gekocht.

o De werkgroep bepaalt het aantal licenties per titel en houdt daarbij
rekening met het inwoneraantal van de aangesloten bibliotheken, het
effectieve gebruik door het publiek en de kostprijs van de licenties.

o De gebruiker kan 2 titels gelijktijdig lenen en 2 titels reserveren.
Elke titel kan maximaal gedurende 6 weken gelezen worden.

o De e-boekendienst wordt aangeboden als app voor mobiele toestellen, als
applicatie voor persoonlijke computers waarmee men de e-boeken op een
e-reader kan plaatsen en als online toepassing.

o De collectie e-boeken zal te zien zijn via de bibliotheekwebsites.
o De e-boekendienst wordt op kwaliteit geëvalueerd door een werkgroep van
bibliotheken.
-

Gelet op het voorstel tot overeenkomst betreffende de gemeenschappelijke
e-boekendienst, geldig voor een periode van 6 jaar, startend in mei 2020;

-

Overwegende dat de jaarlijkse kost voor een deelname aan de e-boekendienst
2516,44 euro bedraagt; dat deze kost geboekt kan worden op AR/BI:
070300/6159999;

-

Overwegende dat een visum noodzakelijk is; dat een visum gevraagd werd op
14 april 2020; dat de financieel directeur visum verleende op 14 april
2020;

-

Overwegende dat de collectie van de openbare bibliotheek bij het instappen
in de e-boekendienst wordt uitgebreid met 3000 e-boeken; dat die jaarlijks
wordt aangevuld met 5000 exemplaren;

-

Overwegende dat de bibliothecaris voorstelt om, net zoals andere
bibliotheken van Regiobib Meetjesland, in te tekenen in de
gemeenschappelijke e-boekendienst voor de Nederlandstalige openbare
bibliotheken in Vlaanderen en Brussel;

-

Overwegende dat de openbare bibliotheek in Zelzate op die manier tegemoet
komt aan de vraag van de leden om ook e-boeken in de collectie op te
nemen;

−

Overwegende dat de gemeenteraad om goedkeuring wordt gevraagd.

BESLUIT:
In openbare zitting, met algemene stemmen:
Enig artikel: - In te tekenen in de gemeenschappelijke e-boekendienst voor de
Nederlandstalige openbare bibliotheken in Vlaanderen en Brussel en de
hiervoor opgestelde overeenkomst met Cultuurconnect vzw goed te keuren.
PUNT 10 – GOEDKEUREN VAN HET JAARVERSLAG EN DE JAARREKENING 2019 VAN ILV
MEETJESLANDSE BURENSPORTDIENST
DE RAAD:
-

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

-

Gelet op de het decreet van 22 december 2017 houdende het lokaal bestuur;

-

Overwegende dat de gemeente Zelzate samen met de gemeenten Assenede,
Lievegem, Kaprijke, Evergem, Maldegem, Eeklo en Sint-Laureins deel
uitmaakt van de Interlokale Vereniging Meetjeslandse burensportdienst;

-

Gelet op de statuten van de ILV Meetjeslandse Burensportdienst, in het
bijzonder de artikelen 8, 14 en 16;

-

Overwegende dat het beheerscomité op dinsdag 3 maart 2020 het programma en
de begroting voor het volgend werkjaar goedkeurde evenals het jaarverslag;
dat de jaarrekening van 2019 voorlopig werd vastgesteld;

-

Overwegende dat de rekening van de interlokale vereniging jaarlijks ter
goedkeuring voorgelegd moet worden aan de gemeenteraden van de deelnemende
gemeenten en aan de provincieraad van de provincie; dat samen met de
rekening ook het jaarverslag ter goedkeuring moet voorgelegd worden aan de
deelnemende gemeenten.

BESLUIT:
In openbare zitting, met algemene stemmen:

Enig artikel: - Goedkeuring wordt gehecht aan de jaarrekening 2019 en het
jaarverslag 2019 van de burensportdienst Meetjesland.
PUNT 11 – ALGEMENE VERGADERING VAN FINEG OP 12 MEI 2020 - GOEDKEURING DAGORDE
EN EN ELK VAN DE AFZONDERLIJKE PUNTEN VAN DE DAGORDE
DE RAAD:
−

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

−

Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij FINEG nv;

−

Overwegende dat aan de gemeente per aangetekend schrijven van 15 april
2020 werd meegedeeld dat dat de Algemene Vergadering tevens
Jaarvergadering van FINEG plaatsvindt op dinsdag 12 mei 2020 met volgende
agenda:
1. Kennisneming van het verslag van de Raad van Bestuur over de werking
van de vennootschap in het boekjaar 2019
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2019
3. Kennisneming van het jaarverslag over het boekjaar 2019
4. Goedkeuring van de winstverdeling
5. Toekenning en betaalbaarstelling van het dividend 2019
6. Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders
7. Statutaire benoemingen
8. Statutaire mededelingen

−

Gelet op het een dossier met documentatiestukken bij deze agendapunten;

−

Overwegende dat, door de huidige maatregelen in het kader van het
coronavirus en de kans dat deze verlengd worden, het fysiek plaatsvinden
van de algemene vergadering in gedrang komt;

−

Overwegende dat, om de goedkeuring van de jaarrekening 2019 veilig te
stellen, het noodzakelijk is at deze vergadering plaatsvindt;

−

Overwegende dat de Raad van Bestuur van FINEG daarom beslist heeft een
schriftelijke algemene vergadering te houden conform artikel 7:133 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen dat stipuleert dat de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten kunnen nemen die
tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden;

−

Overwegende dat FINEG vraagt om akkoord te gaan met de agendapunten zoals
vermeld op het voorliggendestemformulier, zoals gevoegd in bijlage;

−

Overwegende dat, aangezien elk agendapunt dat voorgelegd wordt aan de
vergadering slechts als goedgekeurd kan beschouwd worden indien we van
alle vennoten een eenparig en schriftelijk akkoord hebben van elk
agendapunt, gevraagd wordt het stemformulier punt per punt in te vullen;

−

Overwegende dat FINEG een naamloze vennootschap is en derhalve niet
onderworpen is aan het decreet lokaal bestuur; dat de vaststelling van het
mandaat hier bijgevolg niet van toepassing is.

BESLUIT:
In openbare zitting, met 21 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert
Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, 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 (Bruggeman Frank, Bruggheman
Filip):

Artikel 1: - Goedkeuring te hechten aan de agenda en elk afzonderlijk punt
van de agenda van de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering FINEG nv van
12 mei 2020:
1. Kennisneming van het verslag van de Raad van Bestuur over de werking van
de vennootschap in het boekjaar 2019
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2019
3. Kennisneming van het jaarverslag over het boekjaar 2019
4. Goedkeuring van de winstverdeling
5. Toekenning en betaalbaarstelling van het dividend 2019
6. Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders
7. Statutaire benoemingen
8. Statutaire mededelingen
Artikel 2: - Het mandaat van de vertegenwoordiger dient niet te worden
vastgesteld aangezien FINEG een naamloze vennootschap is en derhalve niet
onderworpen is aan het decreet lokaal bestuur.
Artikel 3: - Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de
uitvoering van voormelde beslissing, kennisgeving hiervan te verrichten en
het ingevulde en ondertekende stemformulier te bezorgen aan FINEG nv, ter
attentie van het secretariaat op het e-mailadres secretariaat@fineg.be.
PUNT 12 - ALGEMENE VERGADERING VAN FLUVIUS OV D.D. 27 MEI 2020 – GOEDKEURING
DAGORDE EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER
DE RAAD:
−

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

−

Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij Fluvius Opdrachthoudende
Vereniging;

−

Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven van 18 maart 2020
werd opgeroepen om deel te nemen aan de Algemene Vergadering tevens
jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging die op 27 mei 2020
plaatsheeft te Affligem met als agenda:
1. Kennisneming van het verslag van de Raad van Bestuur en van de
Commissaris.
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2019.
3. Kennisneming van het jaarverslag over het boekjaar 2019.
4. Benoeming Commissaris-Revisor.
5. Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de
Commissaris.
6. Statutaire benoemingen.
7. Statutaire mededelingen.

−

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

−

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;

−

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;

−

Overwegende dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID19, waarbij het op heden niet vaststaat onder welke vorm de algemene
vergadering zal kunnen plaatsvinden;

−

Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de
gouverneurs en de informatie via het Agentschap Binnenlands Bestuur
omtrent het coronavirus COVID-19 (en de mogelijke evolutie in en
aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op de
algemene vergadering, wordt gevraagd om een expliciete beslissing over
alle voorliggende agendapunten. Op deze manier kan desgevallend overgegaan
worden tot het houden van een schriftelijke algemene vergadering indien
dit noodzakelijk mocht blijken.

BESLUIT:
In openbare zitting, met 21 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert
Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, 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 (Bruggeman Frank, Bruggheman
Filip):
Artikel 1: - Goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering
tevens jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging d.d. 27 mei
2020 met als agendapunten:
1. Kennisneming van het verslag van de Raad van Bestuur en van de
Commissaris.
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2019.
3. Kennisneming van het jaarverslag over het boekjaar 2019.
4. Benoeming Commissaris-Revisor.
5. Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de
Commissaris.
6. Statutaire benoemingen.
7. Statutaire mededelingen.
Artikel 2:
-

In geval van schriftelijke algemene vergadering:

Akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten. Dit geeft het
standpunt van de gemeente/stad weer, en dient in geval van een schriftelijke
algemene vergadering als een bindend akkoord te worden beschouwd en dat
opgenomen zal worden in een overzichtslijst ‘houdende ontvangen inhoudelijke
goedkeuringen van de deelnemers’ die gevoegd zal worden bij de notulen van
bovenvermelde Algemene Vergadering en waarbij de individuele
gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket zullen overgemaakt worden
aan de toezichthoudende overheid.
-

In geval van een fysieke algemene vergadering:

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene
vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op
27 mei 2020 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou
worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van
onderhavige beslissing.
Artikel 3: - Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de
uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te
verrichten aan Fluvius Opdrachthoudende Vereniging, ter attentie van het

secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres
vennootschapssecretariaat@fluvius.be
PUNT 13 – GOEDKEUREN DADING ALS GEVOLG VAN HET VROEGTIJDIG BEËINDIGEN VAN HET
CONTRACT MET GLS INZAKE BENELADIES TOUR
DE RAAD:
-

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d.
17 maart 2015 houdende goedkeuring van de afsprakenlijst voor organisatie
van de BENE Ladies Tour en de ondertekening van een overeenkomst met GLS
SPORT voor organisatie van de BENE Ladies Tour in de gemeente in 2015,
2016 en 2017;

-

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 20
september 2016 houdende goedkeuring de afsprakenlijst voor organisatie van
de BENE Ladies Tour en de ondertekening van een overeenkomst met GLS SPORT
voor organisatie van de BENE Ladies Tour in de gemeente in 2018, 2019 en
2020;

-

Overwegende dat overeengekomen werd dat jaarlijks 12.500 euro betaalt
dient te worden aan GLS SPORT; dat de werkingskosten voor de organisatie
van de BENE Ladies Tour geraamd werd op € 6.000 per jaar;

-

Overwegende dat de gemeente moet instaan voor seingevers, lunchpakketten,
SABAM, bloementuilen, vuilnisbakken IDM, VIP-arrangementen, aankoop
dranken wielercafé; dat de gemeente naast de logistiek ook moet instaan
voor de veiligheid in- en rond het parcours;

-

Overwegende dat de werkingskosten in werkelijkheid dus een veelvoud van de
geraamde werkingskost bedragen;

-

Overwegende dat het college en burgemeester deze kosten niet in verhouding
vindt van de ondersteuning van de andere sportverenigingen in haar
gemeente; dat ze daarom de samenwerking met GLS wenst stop te zetten;

-

Overwegende de gemeente mondeling een minnelijke ten bedrage van 2.500
euro heeft voorgesteld, ter compensatie van een vervroegde verbreking van
de samenwerking;

-

Overwegende dat GLS hierop een advocaat heeft aangesteld;

-

Gelet op het schrijven van meester Edwin De Backer d.d. 12 november 2019
en herinnering d.d. 26 november 2019;

-

Overwegende dat in het schrijven van meester Edwin De Backer onmiddellijk
wordt gedreigd met een rechtszaak;

-

Overwegende dat het college en burgemeester zich wenst te laten
vertegenwoordigen in dit conflict teneinde tot een minnelijke oplossing te
komen;

-

Gelet op de beslissing van het college en burgemeester en schepenen d.d. 9
december 2019 tot aanstelling van het advocatenkantoor Vandevelde &
Heytens, Westkade 19 te Zelzate door Bart Heytens;

-

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

-

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van
bestuur;

-

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

-

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

-

Gelet de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid
artikel 81 §2 3° b) en artikel 92;

-

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen;

-

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

-

Overwegende de onderhandelingen door meester Bart Heytens en advocaat van
GLS;

-

Gelet op het advies van meester Bart Heytens aan het bestuur in mail d.d.
10 februari 2020, nl.
‘Beste,
Ik kreeg zonet bericht van de raadsman van Sportadviesbureau GLS, in
reactie op mijn laatste tegenvoorstel, dat zijn cliënte in het kader van
een minnelijke regeling wenst vast te houden aan het bedrag van 9.000 EUR.
Er wordt hierbij uitdrukkelijk verwezen naar de regeling die werd getroffen
met de Gemeente Sint-Laureins (en ook inmiddels werd uitgevoerd).
Het is natuurlijk wat vervelend dat inmiddels reeds geregeld werd door de
naburige gemeente…
Er zijn nu 2 opties:
a) Ofwel minnelijk regelen aan 9000 EUR (dwz 72 % van het contractueel
vastgesteld bedrag èn geen extra organisatiekosten meer)
b) Ofwel het risico nemen van een procedure
Ik denk niet dat ik op basis van onderhandelingen nog tot een mindere
schadevergoeding zal kunnen komen.
Optie a lijkt mij – op grond van proceseconomische overwegingen – de beste.
Graag uw zienswijze, waarna dan verder zal kunnen afgehandeld worden.
Met vriendelijke groeten,
Bart Heytens
Advocaat
Westkade 19’

De heer Martin Acke:
Ik begreep dat dit evenement de voorbije jaren heel wat personeelsinzet van
de gemeente vereiste voor het opzetten van de tenten en de logistieke
ondersteuning van de veiligheid van het parcours en alleen daardoor al heel
wat meer kostte dan in de begroting werd opgenomen. Ik neem echter met grote
verwondering kennis van alle andere bijkomende kosten van dit evenement:
betaling seingevers, lunchpakketten, SABAM, bloementuilen, vuilnisbakken IDM,
VIP-arrangementen, aankoop dranken wielercafé. Er werd in het verleden door
onze vorige burgemeester Frank Bruggeman beweerd dat die extra kosten beperkt
bleven, onder meer door externe sponsoring. Als dit niet klopt dan zou dat
betekenen dat hij het schepencollege en de gemeenteraad heeft voorgelogen
door de kosten te minimaliseren om de organisatie van BeneLadies Tour
goedgekeurd te krijgen. De motivatie voor het verantwoorden van de
voorliggende dading van 9.000 euro is slechts vaag gemotiveerd.
Hoe werd dit dan in het verleden betaald en op welke begrotingsposten? De
financiële dienst moet deze kosten voor 2017 en 2018 toch ook nu nog op
transparante wijze kunnen voorleggen. Hoeveel kostte dit de vorige twee jaar
los van de personeelskost?
De VLD-SD fractie:
De stopzetting van de BENE ladies werd reeds eerdere maanden beslist door het
college. Wij als fractie vinden dit een spijtige zaak, zeker nu we lezen dat
de schadevergoeding oploopt tot 9000 Euro. De motivatie rond werkbesteding
vanuit de logistiek, alsook de 12.500 Euro waren volgens ons, voor ons
bestuur eerder haalbaar. De nodige sponsoring kon opgehaald worden door in
contact te komen met bedrijven.

Het sportief event organiseren, laat toe om ook de lokale horeca
ondersteuning te geven. Het sportief event laat toe plaatselijke ondernemers
(die zelf hun sponsoring betalen) bekendheid te geven aan hun gerealiseerde
projecten op onze gemeente. 9000 euro voor niets! Veel geld.
Heeft het bestuur eerst geïnformeerd bij de organisatoren of er een schade
zou vooropgesteld worden alvorens hierover een beslissing te nemen? Is er
vooraf bij het bestuur van Sint – Laureins afgetoetst of er nog andere
mogelijkheden waren?
De heer Brent Meuleman:
Op donderdag 7 maart 2019 vond een eerste overleg plaats met Geert Stevens (GLS
Sport), organisator van BeNeLadies Tour. Toen reeds meegegeven dat we van plan
waren samenwerking stop te zetten omwille van de te hoge kosten en de zeer
beperkte return voor de Zelzatenaar. De organisator maakte zich vooral zorgen
om de editie van dát jaar. We hebben uiteraard het engagement uitgesproken om
dat jaar (2019) opnieuw BeNeLadies te organiseren en vervolgens evaluatie te
maken over al dan niet voortzetten dan de samenwerking.
Editie 2019 toonde aan dat de meerwaarde die dit evenement had moeten creëren
zich niet evenredig verhoudt tot de inspanningen die nodig waren voor de
realisatie ervan - wat trouwens ook uit voorgaande edities is gebleken - en
dus ook de aanleiding was om dit evenement niet langer in onze gemeente te
hosten. Kort na editie 2019 aan Geert Stevens bevestigd dat we de
samenwerking wilden stopzetten. In het contract stond nergens een clausule
m.b.t. verbrekingsvergoeding. Via diverse kanalen vernomen (oa. Pers) dat er
al een alternatief voor de rit in Zelzate was gezocht en gevonden.
Ondertussen liet ook de gemeente Sint-Laureins weten tot dezelfde conclusie
te zijn gekomen (investering versus meerwaarde) en de samenwerking te willen
stoppen. Tussen de gemeente Zelzate en GLS Sport werd een
verbrekingsvergoeding van 9.000 euro bepaald.
BeNeLadies Tour is voor onze lokale politiezone qua workload en
personeelsinzet op en rond het parcours, het tweede grootste evenement dat
in onze zone wordt georganiseerd, na het driedaagse dancefestival ‘The
Continent’ (Puyenbrouck, Wachtebeke). Om een gedetailleerd overzicht te
kunnen maken van de kosten die bij deze organisatie horen, werden bij de
gemeentelijke financiële dienst en Politiezone Puyenbroeck de recentste
cijfers opgevraagd.
De financieel directeur laat weten dat de inkomsten voor editie 2018
(sponsorgelden + omzet bar) € 12.344,61 bedroegen. De uitgaven (contract,
materialen, aankoop drank, seingevers, onkosten, …) bedroegen € 26.418,99.
Er werd € 2.235,39 euro BTW op inkomsten betaald. Er werd € 4.605,99 BTW op
uitgaven gerecupereerd. Dit geeft een totale kost van € 11.703,78.
Aangezien voor de organisatie van dit evenement uiteraard beroep wordt
gedaan op een aanzienlijke hoeveelheid personeelsleden en manuren, moet ook
deze kost in rekening worden gebracht. De financieel directeur schat de
personeelskost van 2018 tussen € 20.000,00 en € 40.000,00. Exact is dat
bedrag niet te bepalen omdat naast het personeel van de technische dienst
ook de secretariaatsmedewerkers van de toenmalige burgemeester en logistiek
personeel werden ingeschakeld bij de voorbereidingen en organisatie van dit
evenement.
Sinds vorig jaar houdt ook de politiezone personeelskosten bij voor
evenementen. De cijfers die we kregen m.b.t. personeelsinzet gaan dus over
2019. Er werd ons meegedeeld dat de politionele kost voor BeNeLadies Tour
2019 € 21.728,00 bedroeg.
Alle rechtstreekse kosten en personeelsonkosten samengeteld, kost één editie
van de BeNeLadies Tour onze gemeenschap tussen € 53.431,78 en € 73.431,78.
De heer Martin Acke:
Antwoord van het bestuur volstaat en maakt duidelijk dat de maatschappelijke
return van dit evenement niet in evenredigheid stond met de uitgaven. Het is
spijtig dat de verbreking van dit contract 9.000 euro kost maar ik heb daar

begrip voor wanneer ik dit plaats tegenover de uitsparing van 53 à 73.000
euro overheidskosten. Ook de politie-uitgaven worden immers voor een groot
deel door Zelzate betaald. De noodzakelijke personeelsinzet gaat bovendien
gepaard met een ernstig verlies aan potentiële mankracht voor andere, voor NVA meer prioritaire, taken zoals veiligheid (politie) en de toestand en
netheid van het openbaar domein van de gemeente (technisch personeel). Ik sta
dan ook achter deze beslissing.
Repliek van de heer Martin Acke op tussenkomst van de VLD-SD-fractie:
Er zijn meer verantwoorde manieren te bedenken om onze horeca en het image
van onze gemeente te steunen dan dit ééndaags evenement. Nu krijgt de
Adviesraad Economie van Zelzate jaarlijks amper een gemeentelijke toelage
van afgerond 4.500 euro. Stel u voor welke kernversterkende maatregelen ten
gunste van onze middenstand zouden kunnen genomen worden met een budget van
50.000 euro!
Antwoord op de cijfers van de Bene Ladies Tour namens de heer Filip
Bruggheman en de heer Frank Bruggeman:
Er wordt hier met de natte vingers cijfers naar voor gegoocheld die in de
verste verte kant noch wal raken.
De financieel directeur goochelt met cijfers van 20 tot 40.000 euro en dit
zijn geen extra kosten daar alles zoveel mogelijk op donderdag en vrijdag
werd klaar gezet. Enkel op de dag zelf waren er 3 mensen van de technische
dienst aanwezig.
Wat betreft de politie-onkosten is dit een verhaal dat niet klopt, want zij
staan in voor de veiligheid van de burger en dit zit in het totale bedrag van
de dotatie van de gemeente aan de politie. Ook andere gemeenten betalen mee
in dit bedrag via hun jaarlijkse dotatie aan de politiezone.Zo ook betalen
wij mee aan het evenement quontinent en andere organisatie's binnen de zone
waar politie gevraagd wordt zoals verkeerscontrle's aangevraagd door de
burgemeester.
Deze cijfers zijn dus ver uit hun context getrokken en de medewerkers van het
kabinet werkten gratis mee aan dit evenement.
Vanaf heden zouden wij na het lezen van het antwoord van dit bestuur willen
vragen aan de financieel direkteur en de wnd. algemeen directeur dat bij alle
inzet van de technische dienst en politie, administratief en uitvoerend
personeel van de technische dienst bij alle evenementen.... dus feestcomité,
allerlei aanverwante organisaties van de gemeente, ook privé-evenementen in
de openbare gebouwen van de gemeente en op marktevenementen en andere
openbare plaatsen een gedetailleerde kostprijs op te maken.
De cijfers van 2018 en 2019 door elkaar gebruiken getuigt van onkunde van dit
gemeentebestuur.
Repliek van de heer Brent Meuleman:
Ik heb geen enkele reden om te twijfelen aan de deskundigheid van onze
financieel directeur en onze korpschef. Ook betreur ik dat u hun integriteit
in twijfel trekt door de gegeven cijfers te betwisten. Waarvan akte.
Het gemeentebestuur waakt over de gemeenschapsmiddelen als een goede
huisvader. De berekening spreekt voor zich. Wat de context volgens u ook mag
zijn, het evenement BeNeLadies Tour koste onze gemeenschap tussen de 50.000
en 70.000 euro, geld dat de Toekomstcoalitie liever naar andere projecten
ziet gaan, die op een andere, betere manier terugvloeien naar de gemeenschap.
Uw vraag om vanaf heden voor elke personeelsinzet, i.h.k.v. een evenement een
gedetailleerde berekening op te maken, is – zoals u zelf ook weet – een
onrealistische vraag. Van een partij met bestuurservaring meen ik beter te
mogen verwachten.
Indien u over een specifiek evenement uit het verleden een berekening van de
kosten wenst, kan u zich wenden tot de waarnemend Algemeen Directeur en
Financieel Directeur. U vermeldt dan zeer duidelijk over welk evenement het
gaat en welke kosten u opvraagt. V

oor uw vraag m.b.t. het bijhouden van de personeelskost van politiepersoneel,
kan u zich wenden tot de korpschef van onze zone.
Repliek van de heren Filip Bruggheman en Frank Bruggeman:
Toch zal het per evenement moeten en zal de waarnemend directeur op moeten
toezien dat dit gebeurt, dit is een recht als raadslid.
Repliek van mevrouw Marleen Maenhout:
Naar aanleiding van de reactie van de heer Martin Acke wensen wij toch te
vragen aan het bestuur om na te denken over de eerder voorziene gelden voor
de BLT.
Dat de organisatie financieel beter op punt kon gesteld worden, is één vraag.
Anderzijds is het gemeentepersoneel alsook de overheidsdiensten een betaling
vanuit het belastinggeld.
Wij vragen om verder na te kijken of het mogelijk is onze wielersport op
Zelzate hierbij een betere ondersteuning te geven.
BESLUIT:
In openbare zitting, met 17 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert
Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, De Vleesschauwer
Debbie, D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy, Joosten Patricia, Goemaere Dirk,
Laureys Rik, Segers Karl, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel, Van De Velde
Lucien, Van Weynsberghe Kurt) tegen 2 neen-stemmen (Bruggeman Frank,
Bruggheman Filip) bij 4 onthoudingen (De Beule Jan, Dierickx Vincent,
Maenhout Marleen, Stevelinck Kristof):
Artikel 1: - Het advies van het advocatenkantoor Vandevelde & Heytens,
Westkade 19 te Zelzate te volgen.
Artikel 2: - Goedkeuring te hechten aan de minnelijke regeling met GLS ten
bedrage van 9.000 euro.
Artikel 3: - De goedkeuring om de kost van deze minnelijke regeling te
registreren op AR 6430000/BI 011999.
PUNT 14A – VOORSTEL TOT TOEKENNING VAN EEN ÉÉNMALIGE TOELAGE AAN FEESTCOMITÉ
DE KATTE EN SCOUTSGROEP VUURTORENGROEP OM KATTEKERMIS TE KUNNEN LATEN
DOORGAAN MOCHTEN DE MAATREGELEN ROND HET CORONAVIRUS VERSOEPELEN (op verzoek
van raadsleden Bruggheman Filip en Bruggeman Frank)
DE RAAD:
−

Gelet op de bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad op 24 april 2020
waarbij de exit-strategie uit de coronacrisis werd besproken en waaruit
duidelijk werd dat massa-evenementen zoals festivals niet voor 31 augustus
2020 mogen plaatsvinden;

−

Gelet op het voorstel van raadsleden Filip Bruggheman en Frank Bruggeman
(VLD-SD) om een éénmalige toelage aan Feestcomité De Katte (10.000 euro)
en Scoutsgroep Vuurtorengroep (5.000 euro) toe te kennen om Kattekermis
alsnog te kunnen laten doorgaan mochten de maatregelen rond het
coronavirus versoepelen;

−

Overwegende dat voormelde raadsleden stemming over voormeld voorstel
vragen.

De heer Steven De Vuyst:
Het voorstel om een eenmalige subsidie toe te kennen aan Feestcommissie De
Katte (10.000 euro) en de Scouts vuurtoren en Gidsen (5.000 euro) om de Katse
Feesten en Katte Kermis mogelijk te maken is zonder voorwerp.
De richtlijnen van de nationale veiligheidsraad zijn volgens het bestuur
ondubbelzinnig en helder: Er kunnen geen massa-evenementen plaatsvinden in
juli en augustus. Dat betekent dat er geen ‘samenscholingen’ of
massabijeenkomsten kunnen georganiseerd worden, zeker wanneer de ‘social
distancing’ niet in acht kan genomen worden.

Gezien het karakter van deze evenementen, waarbij ontmoeting en verpozing in
elkaars gezelschap in een feesttent of op een terras, in conflict treedt met
social distancing, is het deze zomer onverantwoord mensen in een tent of in
een grote groep samen te brengen.
De organisatoren van zowel feestcomité De Katte als de Scouts hebben zelf al
aangegeven dat ze dit jaar hun evenementen niet zullen laten plaatsvinden.
Zij zijn zich terdege bewust van het feit dat onze volksgezondheid wordt
bedreigd door een virus dat nog steeds op de loer ligt en bij de minste
opflakkering ons gezondheidssysteem en de risicodoelgroepen terug in gevaar
kan brengen.
Toen dit agendapunt werd ingediend, verkeerden we nog in het ongewisse over
de toekomstige maatregelen en de verdere evolutie van de besmettingscurve,
hoewel het toen al duidelijk begon te worden dat er geen ‘normale’
festivalzomer zou plaatsvinden.
In het licht van de huidige informatie stel ik Dhr Bruggeman dus voor om dit
agendapunt terug te trekken. Hoezeer het ons ook allemaal in ons hart treft
dat onze bruisende gemeente de komende zomer iets minder zal bruisen, het
blijft noodzakelijk in functie van ons hoogste goed: onze gezondheid.
Mevrouw Marleen Maenhout, namens VLD-SD:
Het organiseren van activiteiten in tijd van Covid-19 is tot op vandaag nog
niet vrijgegeven.
Dat vele organisaties het moeilijk zullen hebben met heropstart van hun
activiteiten ligt voor de hand. Het zou niet getuigen van goed bestuur om
slechts enkele organisaties financieel te ondersteunen.
Naar volgende activiteiten van plaatselijke organisaties zou kunnen
vooropgesteld worden om bv. met een borgstelling te werken bij tekorten
i.p.v. forfaitair een bedrag te voorzien. Hoe denkt het bestuur hierover?
De heer Steven De Vuyst:
Dit is een constructief voorstel en we zullen dit zeker meenemen van zodra de
financiële gevolgen van de coronacrisis voor de gemeente als voor de buurten feestcomités gekend zijn.
BESLUIT:
In openbare zitting, met 2 ja-stemmen (Bruggeman Frank, Bruggheman Filip)
tegen 14 neen-stemmen (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) bij 7 onthoudingen (Acke Martin,
De Beule Jan, Dierickx Vincent, Laureys Rik, Maenhout Marleen, Stevelinck
Kristof, Van Weynsberghe Kurt)
Enig artikel: - Het voorstel van raadslen Filip Bruggheman en Frank Bruggeman
om een éénmalige toelage aan Feestcomité De Katte en Scoutsgroep
Vuurtorengroep toe te kennen om Kattekermis te kunnen laten doorgaan mochten
de maatregelen rond het coronavirus versoepelen wordt verworpen.
PUNT 14B – VOORSTEL OM, INDIEN BLIJKT DAT ANDERE FEESTCOMITÉS FINANCIËLE
MOEILIJKHEDEN ONDERVINDEN OM ACTIVITEITEN TE ORGANISEREN NA DE CORONACRISIS,
OOK ZIJ EEN EXTRA TOELAGE KUNNEN VRAGEN AAN HET GEMEENTEBESTUUR (op verzoek
van VLD-SD)
DE RAAD:
−

Gelet op de bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad op 24 april 2020
waarbij de exit-strategie uit de coronacrisis werd besproken en waaruit
duidelijk werd dat massa-evenementen zoals festivals niet voor 31 augustus
mogen plaatsvinden;

−

Gelet op het voorstel van raadsleden Filip Bruggheman en Frank Bruggeman
om, indien blijkt dat andere feestcomités financiële moeilijkheden
ondervinden om activiteiten te organiseren na de coronacrisis, ook zij een
extra toelage kunnen vragen aan het gemeentebestuur;

−

Overwegende dat voormelde raadsleden stemming over voormeld voorstel
vragen.

De heer Steven De Vuyst:
Dit voorstel is evenzeer zonder voorwerp en het volstaat daarvoor nogmaals te
verwijzen naar de beslissingen van de nationale veiligheidsraad. Maar laat er
geen misverstand over bestaan. Het gemeentebestuur zal net zoals vorig jaar
de verschillende wijk- en feestcomités blijven ondersteunen waar het kan en
wanneer het terug kan.
De feest- en buurtcomités worden zowel logistiek en financieel ondersteund
door de gemeente en sinds vorig jaar ook door het gemeentelijk feestcomité en
dat zal in 2021 niet anders zijn.
Wanneer het licht aan het eind van tunnel verschijnt, zullen wij niet nalaten
om in dialoog te gaan met de verschillende wijk- en feestcomités om in
functie van volgend jaar te bekijken waar we als gemeente kunnen
ondersteunen, zonder nu al een voorafname te doen op wat die ondersteuning
precies zal zijn.
BESLUIT:
In openbare zitting, met 2 ja-stemmen (Bruggeman Frank, Bruggheman Filip)
tegen 14 neen-stemmen (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) bij 7 onthoudingen (Acke Martin,
De Beule Jan, Dierickx Vincent, Laureys Rik, Maenhout Marleen, Stevelinck
Kristof, Van Weynsberghe Kurt):
Enig artikel: - Het voorstel van raadsleden Filip Bruggheman en Frank
Bruggeman om indien blijkt dat andere feestcomités financiële moeilijkheden
ondervinden om activiteiten te organiseren na de coronacrisis, ook zij een
extra toelage kunnen vragen aan het gemeentebestuur wordt verworpen.
VRAGENDRONDE
Mevrouw Marleen Maenhout (VLD-SD):
Er is de laatste weken zoveel te doen geweest omtrent beschermingsmaskers.
Eerder zagen wij in de krant verschijnen dat ons bestuur een afwachtende
houding zou aannemen tot de Nationale Veiligheidsraad hierover een beslissing
zou nemen. Wij kunnen in huidige tijden niet tegen het principe van
mondmaskers zijn. Het bestuur heeft uiteindelijk toch beslist om in te
stappen in de groepsaankoop binnen het Meetjesland.
Op heel veel gemeenteraden vorige week waren mondmaskers een agendapunt voor
de gemeenteraad .Gezien dit bij ons niet zo is , zijn wij zo vrij te vragen :
Wat kost een textielmasker per stuk ? Waar komen die vandaan ? Hoe zal de
verdeling concreet gebeuren ? Zal er een veiligheidsvoorschrift ingesloten
worden? Tegen wanneer mogen onze inwoners deze maskers verwachten?
De heer Brent Meuleman:
Het bestuur heeft meteen besloten over te gaan tot aankoop van mondmaskers.
Er werd eerst onderzocht wat de beste optie was (type masker, groepsaankoop,
partners, prijs, …). Goedkoopste voorstel was groepsaankoop met gemeenten
Eeklo, Sint-Laureins, Kaprijke, Assenede, Wachtebeke en Zelzate (beslissing
van het college d.d. 24 april 2020).
−

Prijs per textielmasker is € 1,50 (excl. btw).

−

Maskers zijn van Europese makelij (herkomst: Bulgarije). Ze zijn
vervaardigd uit Oeko-tex, dubbel gelaagd, verstevigd aan de neus en vast
te maken d.m.v. koordjes.

−

Bestelling/contacten verlopen via burgemeester Luc Vandevelde (Eeklo).

−

De verdeling zal gebeuren door tientallen vrijwilligers die zich de
afgelopen weken registreerden. Vanuit dienst burgerzaken zullen enveloppen
voorgedrukt worden met daarop de adressen en het aantal bewoners per pand.

Vrijwilligers zullen de enveloppen vullen met de juiste mondmaskers en een
handleiding. Nadien worden ze huis-aan-huis-verdeeld. Ook alle
personeelsleden krijgen een herbruikbaar mondmasker. Tijdens het vullen
van de enveloppen en het verdelen ervan, zal alles gebeuren conform de
gezondheidsnormen en hygiënische voorschriften.
−

Er wordt ook een handleiding (veiligheidsvoorschriften) in de enveloppe
gestoken met info over hoe het masker correct te dragen, hoe het correct
te steriliseren, etc.

−

De leveringsdatum die ons werd meegegeven is 15 mei 2020. Van zodra ze
geleverd zijn, start het vullen van de enveloppen en het verdelen ervan.

Aansluitend hierop deelt de heer Dirk Goemaere, voorzitter van de
gemeenteraad, mee dat het resultaat van de stemmingen morgen zal worden
bekendgemaakt en sluit de vergadering om 21.18 uur.

