
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN                     GEMEENTE Z E L Z A T E 
-------------------------                     ---------------------- 
DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE D.D. 25 MEI 2020 
----------------------------------------------------------------------------- 
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. 

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

PUNT I     OPENBARE ZITTING 

De heer Dirk Goemaere, voorzitter van de gemeenteraad, opent de vergadering 
om 19:07 uur. 

PUNT 01 – BEKRACHTIGEN VAN HET BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER TOT DE ORGANISATIE 
VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD EN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
VIA VIDEOCONFERENTIE  

DE RAAD: 

− Gelet op de nieuwe gemeentewet;  

− Gelet op het decreet lokaal bestuur; 

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

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

− 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; 

− Overwegende dat fysieke vergaderingen afgeraden worden; 

− Overwegende dat een lokaal bestuur haar dagelijkse werking moet kunnen 
garanderen; dat aangeraden wordt via videoconferentie of e-mail te 
vergaderen;  

− 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;  

− Gelet op de politieverordening van de burgemeester van 16 april 2020 
houdende de organisatie van de gemeenteraad en de raad voor 
maatschappelijk welzijn via e-mailprocedure;  

− Overwegende dat de beslissing tot organisatie van de gemeenteraad en de 
raad voor maatschappelijk welzijn via e-mailprocedure genomen werd omdat 
de gemeente toen nog niet in de mogelijkheid was om de vergaderingen via 
videoconferentie te houden; 

− Overwegende dat het bestuur ondertussen de nodige voorbereidingen heeft 
genomen teneinde de vergaderingen via videoconferenties te houden;  

− 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 videoconferentie te vergaderen op voorwaarde 
dat een meerderheid van de raadsleden akkoord gaat met deze werkwijze;  



− Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad het besluit van de 
burgemeester aan de raadsleden bezorgde op 13 mei 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 
videoconferentie;  

− Overwegende dat de gemeenteraad het besluit van de burgemeester van 13 mei 
2020 dient te bekrachtigen. 

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 4 neen-stemmen (De Beule Jan, Dierickx 
Vincent, Maenhout Marleen, Stevelinck Kristof)bij 2 onthoudingen (Bruggeman 
Frank, Bruggheman Filip): 

Enig artikel: - De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester 
van 13 mei 2020 houdende de organisatie van de vergadering van de 
gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 25 mei 2020 via 
videoconferentie.  

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. 

PUNT 02 – GOEDKEUREN VAN DE NOTULEN EN HET ZITTINGSVERSLAG VAN DE 
GEMEENTERAAD VAN 27 APRIL 2020  

DE RAAD: 

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

− Overwegende dat de notulen en het zittingsverslag van de vergadering van 
de gemeenteraad onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur 
opgesteld worden;  

− Overwegende dat, behalve in spoedeisende gevallen, de notulen en het 
zittingsverslag van de vorige vergadering ten minste acht dagen voor de 
dag van de vergadering ter beschikking worden gesteld van de 
gemeenteraadsleden; 

− Overwegende dat het huishoudelijk reglement de wijze waarop de notulen en 
het zittingsverslag ter beschikking worden gesteld bepaalt,  

− Gelet op artikel 32, §2 van het huishoudelijk reglement van de 
gemeenteraad en van de raad voor maatschappelijk welzijn dat stelt dat de 
zittingsverslagen van de openbare vergaderingen van de raad onder de vorm 
van een audio-opname op de gemeentelijke website worden gepubliceerd; 

− Overwegende dat de gemeenteraad van 27 april 2020 via e-mailprocedure werd 
georganiseerd; dat hierdoor het maken van een audio-opname onmogelijk was; 
dat daarom van deze vergadering zowel notulen als een geschreven 
zittingsverslag opgemaakt werden;  

− Overwegende dat elk gemeenteraadslid het recht heeft om tijdens de 
vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het 
zittingsverslag van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de 
gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen en het zittingsverslag 
in die zin aangepast;  



− Overwegende dat, als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen en 
het zittingsverslag van de vorige vergadering; de notulen en het 
zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd worden;  

BESLUIT:  

In openbare zitting, met algemene stemmen: 

Enig artikel: - Er worden geen opmerkingen gemaakt over de notulen en het 
zittingsverslag van de gemeenteraad van 27 april 2020 waardoor deze als 
goedgekeurd worden beschouwd.  

Raadslid Kurt Van Weynsberghe verlaat de videoconferentie. 

PUNT 03 - GOEDKEUREN ONTWERP CONCESSIELEIDRAAD VENECO – PROJECT ZONNEPANELEN 
OP GEMEENTELIJKE GEBOUWEN VIA DERDEPARTIJFINANCIERING MET BURGERPARTICIPATIE 

DE RAAD: 

- Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 mei 2017 betreffende het 
ondertekenen van de burgemeesterconvenant, goedkeuren van het opmaak van 
individueel klimaat- en energieactieplan op maat van Zelzate en de 
deelname aan het samenwerkingsproject Meetjesland Klimaatgezond; 

- Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 september 2018 betreffende het 
goedkeuren van het individueel energie- en klimaatactieplan; 

- Gelet op De Raad van Bestuur van Veneco van 24 september 2019 om het 
aanbod van regionale klimaatacties te kaderen binnen vijf 
klimaatkapstokken; 

- Gelet op de brief van Veneco dd. 29 oktober 2019 betreffende 
interessepeiling naar zonnepanelen op publieke gebouwen en collectieve 
relighting; 

- Overwegende dat Veneco vanuit haar klimaat – en energiewerking de gemeente 
wenst te ondersteunen bij de ambities van lokale besturen m.b.t. het 
opwekken van hernieuwbare energie en energiebesparing; dat Veneco hiertoe 
twee concrete projectvoorstellen heeft uitgewerkt:  
o Zonnepanelen via derde partijfinanciering met burgerparticipatie (actie 

1) 
o Relighting van publieke gebouwen via Light As A Service (hiera: 

“LAAS”)(actie 2) 

- Overwegende dat deze voorstellen kaderen in de ondersteuning die Veneco 
aanbiedt in het kader van ‘Meetjesland Klimaatgezond’: 

- Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 22 
november 2019 waarin principieel ingetekend wordt op de projectvoorstellen 
van Veneco en waarbij volgende potentiële projecten naar voor komen:  

o Voor actie 1 – Zonnepanelen via derdepartijfinanciering met 
burgerparticipatie: 

 Zwembad – Eurohal, Oostkade zn, 9060 Zelzate 

 Gemeentehuis, Grote Markt 1, 9060 Zelzate 

 Bibliotheek, Burgemeester Jos. Chalmetlaan 50, 9050 Zelzate 
o Voor actie 2 – Relighting via Light As A Service: 

 Zwembad – Eurohal, Oostkade zn, 9060 Zelzate 

 Gemeenteschool De Krekel, Emiel Caluslaan 9, 9060 Zelzate 

 Technische dienst, Suikerkaai 4, 9060 Zelzate 

 Gemeentehuis, Grote Markt 1, 9060 Zelzate 

 Bibliotheek, Burgemeester Jos. Chalmetlaan 50, 9050 Zelzate 
- Gelet op het besluit van het vast bureau van 29 november 2019 waarmee het 

OCMW Zelzate zich aansluit bij de gemeente om via het gemeentebestuur 
volgende potentiële projecten mee naar voor te kunnen schuiven bij Veneco:  



o Voor actie 1 – Zonnepanelen via derdepartijfinanciering met 
burgerparticipatie: 

 Sociaal administratief Centrum, Kleine Landeigendomlaan 2a, 9060 
Zelzate 

 Kinderopvang Speelwolk, Hoogbouwplein 66, 9060 Zelzate 
o Voor actie 2 – Relighting via Light As A Service: 

 Sociaal administratief Centrum, Kleine Landeigendomlaan 2a, 9060 
Zelzate 

- Overwegende dat Veneco op basis van het resultaat van de interessepeiling 
voor actie 1 – zonnepanelen via derdepartijfinanciering met 
burgerparticipatie - reeds een beknopte prescreening heeft uitgevoerd per 
opgegeven gebouw (een uitgebreide haalbaarheidsstudie vormt onderdeel van 
de nog aan te besteden opdracht); 

- Overwegende dat Veneco een ontwerp van concessieleidraad heeft voorbereid;  

- Gelet op het overleg tussen de gemeente Zelzate en Veneco van 26 februari 
2020 betreffende het ontwerp van concessieleidraad waarbij tot volgende 
afspraken werd gekomen:  

o Er wordt gekozen voor het installeren van PV-installaties op gebouwen met 
een jaarlijks verbruik van ongeveer 10.000 kWh of meer. 

o De mogelijkheid om meerwaardeprojecten te koppelen aan het plaatsen van 
de zonnepanelen wordt in het bestek verwerkt. 

o De totale opdracht zal tot gevolg hebben dat de jaarlijkse 
elektriciteitskosten voor de gemeente zullen dalen of – in geval van 
integratie van meerwaardeprojecten – maximaal gelijk blijven. 

o De gedetailleerde financiële aspecten zullen bekend worden in de fase van 
de offertevergelijking en het opmaken van het gunningsadvies. 

− Gelet op de definitieve concessieleidraad voor de concessie van openbare 
dienst met als voorwerp “Prefinancieren, leveren, plaatsen en exploiteren 
van zonnepanelen op publieke gebouwen in de gemeente Zelzate met 
burgerparticipatie” zoals gevoegd in bijlage en waarin de 
Intergemeentelijke Vereniging VENECO fungeert als opdrachthouder en de 
gemeente Zelzate als concessiegever;  

− Overwegende dat Veneco met deze toewijzingsleidraad alle geïnteresseerde 
partijen uitnodigt om een concessievoorstel voor het uitbatingsrecht in te 
dienen;  

− Overwegende dat de gemeenteraad de concessieleidraad en de daarin 
opgenomen voorwaarden dient goed te keuren zodat deze gepubliceerd kan 
worden;  

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

BESLUIT: 

In openbare zitting, met 16 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) bij 6 onthoudingen (Bruggeman Frank, Bruggheman Filip, De Beule Jan, 
Dierickx Vincent, Maenhout Marleen, Stevelinck Kristof): 

Artikel 1: - De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de concessieleidraad voor 
de concessie van openbare dienst met als voorwerp “Prefinancieren, leveren, 
plaatsen en exploiteren van zonnepanelen op publieke gebouwen in de gemeente 
Zelzate met burgerparticipatie” zoals gevoegd in bijlage en waarin de 
Intergemeentelijke Vereniging VENECO fungeert als opdrachthouder 
(aanbestedende overheid) en de gemeente Zelzate als concessiegever.  



Artikel 2: - Dit besluit zal worden toegestuurd aan Veneco, Panhuisstraat 1, 
9070 Destelbergen. 

PUNT 04A – GOEDKEURING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST ICT SERVICEDESK PROVINCIE 
OOST-VLAANDEREN 

DE RAAD: 

− Gelet op het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017 en latere 
wijzigingen, meer bepaald art. 40 en 41; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 29 oktober 2018 betreffende de 
goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met provincie Oost-Vlaanderen 
inzake de terbeschikkingstelling van een IT-consulent; 

− Gelet op het voorstel tot samenwerkingsovereenkomst ICT-servicedesk 
aangeboden door provincie Oost-Vlaanderen ingaand op 1 april 2020 voor een 
vaste periode van één jaar en telkens automatisch verlengbaar voor één 
jaar tot maximaal vier jaar; 

− Gelet op de bijlage 1 en bijlage 2 bij de samenwerkingsovereenkomst: 
productfiche en kostprijs; 

− Overwegende dat deze samenwerkingsovereenkomst ICT servicedesk tussen de 
gemeente en provincie Oost-Vlaanderen het gebruik en de kosten van een 
servicedesk systeem bepaalt; 

− Overwegende dat de servicedesk ter beschikking komt van zowel gemeente als 
OCMW; 

− Overwegende dat de provincie een nieuw servicedesk systeem aan de 
organisatie aanbiedt waarvan de bedoeling is dat gebruikers met hun IT 
problemen een zo groot mogelijke continue bereikbaarheid van de 
ondersteuning geboden wordt; 

− Overwegende dat daartoe een software systeem (TopDesk) dient opgezet te 
worden, dat communiceert met dat van de provincie dat bemand wordt door 
medewerkers van eGov (provincie), dezelfde groep die nu ook de 
ondersteuning ter plekke regelt; 

− Overwegende dat het de bedoeling is dat ieder IT-gerelateerd probleem 
aangemeld wordt door de gebruikers via dit systeem. Die krijgt dan ofwel 
meteen een suggestie voor oplossing indien het over een gekend probleem 
gaat, of er wordt een zogenaamd ‘ticket’ binnen het systeem gecreëerd dat 
het probleem beschrijft, er een prioriteit aan toekent en de aanmelder in 
staat stelt de behandeling op te volgen; 

− Overwegende dat er voor de gemeente en het OCMW hoofdopvolgers binnen dit 
systeem zijn, namelijk de externe helpdesk-medewerker en de medewerker van 
de provincie die nu reeds de ondersteuning ter plekke regelt, dat een 
aantal mensen in de helpdesk van de provincie aanwezig is dat bereikbaar 
is in geval van afwezigheid van de hoofdbehandelaars; 

− Overwegende dat het systeem door eGov wordt opgezet volgens een 
kostendelend systeem waarbij het aantal deelnemende gemeenten 
kostprijsbepalend is; 

− Overwegende dat deze kostprijs voor gemeente Zelzate neerkomt op: 

 Eerste jaar Vanaf tweede jaar 
Vaste prijs 
Eenmalig € 1.847,90  
Jaarlijks € 2.533,09 € 2.533,09 

Prijs per hoeveelheid  
Eenmalig  € 358,05  
Jaarlijks  € 447,58 € 447,58 
Licentieprijs  € 1.379,77 € 1.379,77 
Totaal € 6.566,39 € 4.360,44 



− Gelet op volgende voordelen van dit systeem: 
- een beter gestructureerde IT-ondersteuning leveren; 
- dat gebruikers via een kennisdatabank sommige problemen zelf oplossen, 

zonder tussenkomst van IT; 
- kennis van probleemoplossing tussen verschillende deelnemende gemeenten 

te delen. 

− Overwegende dat opstart volgens voorliggende samenwerkingsovereenkomst 
voorzien is vanaf 1 april 2020, na ondertekening van de definitieve 
documenten en goedkeuring door de provincie; 

− Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht zal worden toegerekend aan 
AR 6142999/ BI 011901; 

− Gelet op het visum van de financieel directeur d.d. 14 april 2020; 

− Overwegende dat de gemeenteraad om goedkeuring wordt gevraagd. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met 20 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert 
Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, 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) bij 2 onthoudingen (Bruggeman Frank, Bruggheman Filip): 

Artikel 1: - De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst ICT 
servicedesk goed. De uitgaven voor deze samenwerkingsovereenkomst ICT 
servicedesk zullen worden toegerekend aan AR 6142999/ BI 011901. 

Artikel 2: - Afschrift van dit besluit, alsook een ondertekend exemplaar van 
de samenwerkingsovereenkomst ICT servicedesk zal worden toegezonden aan de 
provincie. 

Artikel 3: - Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de financieel 
directeur en aan de intergemeentelijk informaticus. 

PUNT 04B – GOEDKEURING ADDENDUM SAMENWERKINGSOVEREENKOMST ICT SERVICEDESK 
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 

DE RAAD: 

− Gelet op het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017 en latere 
wijzigingen, meer bepaald art. 40 en 41; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 29 oktober 2018 betreffende de 
goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met provincie Oost-Vlaanderen 
inzake de terbeschikkingstelling van een IT-consulent; 

− Gelet op de samenwerkingsovereenkomst ICT-servicedesk aangeboden door 
provincie Oost-Vlaanderen ingaand op 1 april 2020 voor een vaste periode 
van één jaar en telkens automatisch verlengbaar voor één jaar met een 
maximale termijn van vier jaar; 

− Gelet op het voorstel tot goedkeuring addendum horende bij 
samenwerkingsovereenkomst ICT-servicedesk met de provincie Oost-
Vlaanderen, ingaand op 1 april 2020;  

− Overwegende dat dit addendum het gebruik of de licentieprijs van het 
servicedesk systeem bij de gemeente voor de eGov medewerkers toevoegt; 

− Overwegende dat in het addendum opgenomen werd dat de verrekening aan de 
gemeente per kwartaal zal gebeuren; 

− Overwegende dat in het addendum volgende formule voor de berekening van de 
jaarlijkse kostprijs werd opgenomen: 

Risicofactor x Jaarlicentie 1 behandelaar x aantal dagen ondersteuning 

Aantal dagen eGov medewerker beschikbaar 



Waarbij: 
de ‘risicofactor’ gelijk is aan 1,1; 
de ‘jaarlicentie 1 behandelaar’ gelijk is aan € 1.379,77; 
het ‘aantal dagen ondersteuning’ vermeld staat in artikel 1.1 van de 
specifieke samenwerkingsovereenkomst(en); 
het ‘aantal dagen eGov medewerker beschikbaar’ gelijk is aan 162. 

De kostprijs bedraagt aldus op jaarbasis € 4.360,44 (4.360 euro en 44 
eurocent). 

− Overwegende dat in het addendum staat dat de risicofactor periodiek wordt 
geëvalueerd met de werkgroep (zie ‘samenwerkingsovereenkomst ICT-
servicedesk), zodat de kostprijs zo dicht mogelijk de werkelijke 
licentiekosten gemaakt door eGov benadert; 

− Overwegende dat de ‘jaarlicentie 1 behandelaar’ de verhoging of de 
verlaging van de licentieprijs volgt zoals overeengekomen in de 
‘samenwerkingsovereenkomst ICT-servicedesk’; 

− Gelet op voorliggende bijlage 1 en bijlage 2 bij de 
samenwerkingsovereenkomst: productfiche en kostprijs; 

− Overwegende dat deze samenwerkingsovereenkomst ICT servicedesk tussen de 
gemeente en provincie Oost-Vlaanderen het gebruik en de kosten van een 
servicedesk systeem bepaalt; 

− Overwegende dat de servicedesk ter beschikking komt van zowel gemeente als 
OCMW; 

− Overwegende dat de provincie een nieuw servicedesk systeem aan de 
organisatie aanbiedt waarvan de bedoeling is dat gebruikers met hun IT 
problemen een zo groot mogelijke continue bereikbaarheid van de 
ondersteuning geboden wordt; 

− Overwegende dat daartoe een software systeem (TopDesk) dient opgezet te 
worden, dat communiceert met dat van de provincie dat bemand wordt door 
medewerkers van eGov (provincie), dezelfde groep die nu ook de 
ondersteuning ter plekke regelt; 

− Overwegende dat het de bedoeling is dat ieder IT-gerelateerd probleem 
aangemeld wordt door de gebruikers via dit systeem. Die krijgt dan ofwel 
meteen een suggestie voor oplossing indien het over een gekend probleem 
gaat, of er wordt een zogenaamd ‘ticket’ binnen het systeem gecreëerd dat 
het probleem beschrijft, er een prioriteit aan toekent en de aanmelder in 
staat stelt de behandeling op te volgen; 

− Overwegende dat er voor de gemeente en het OCMW hoofdopvolgers binnen dit 
systeem zijn, namelijk de externe helpdesk-medewerker en de medewerker van 
de provincie die nu reeds de ondersteuning ter plekke regelt, dat een 
aantal mensen in de helpdesk van de provincie aanwezig is dat bereikbaar 
is in geval van afwezigheid van de hoofdbehandelaars; 

− Overwegende dat het systeem door eGov wordt opgezet volgens een 
kostendelend systeem waarbij het aantal deelnemende gemeenten 
kostprijsbepalend is; 

− Overwegende dat deze kostprijs voor gemeente Zelzate neerkomt op: 

 Eerste jaar Vanaf tweede jaar 
Vaste prijs 
Eenmalig € 1.847,9  
Jaarlijks € 2.533,09 € 2.533,09 
Prijs per hoeveelheid  
Eenmalig  € 358,05  
Jaarlijks  € 447,58 € 447,58 
Licentieprijs  € 1.379,77 € 1.379,77 
Totaal € 6.566,39 € 4.360,44 

  



− Gelet op volgende voordelen van dit systeem: 
- een beter gestructureerde IT-ondersteuning leveren; 
- dat gebruikers via een kennisdatabank sommige problemen zelf oplossen, 

zonder tussenkomst van IT; 
- kennis van probleemoplossing tussen verschillende deelnemende gemeenten 

te delen. 

− Overwegende dat opstart mogelijk is vanaf begin april 2020, na 
ondertekening van de definitieve documenten en goedkeuring door de 
provincie; 

− Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht zal worden toegerekend aan 
AR 6142999/ BI 011901; 

− Gelet op het visum van de financieel directeur d.d. 14 april 2020; 

− Overwegende dat de gemeenteraad om goedkeuring wordt gevraagd. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met 20 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert 
Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, 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) bij 2 onthoudingen (Bruggeman Frank, Bruggheman Filip): 

Artikel 1: - De gemeenteraad keurt het addendum bij de 
samenwerkingsovereenkomst ICT servicedesk goed. De uitgaven voor deze 
samenwerkingsovereenkomst ICT servicedesk zullen worden toegerekend aan AR 
6142999/ BI 011901. 

Artikel 2: - Afschrift van dit besluit, alsook een ondertekend exemplaar van 
het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst ICT servicedesk zal worden 
toegezonden aan de provincie. 

Artikel 3: - Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de financieel 
directeur en aan de intergemeentelijk informaticus. 

PUNT 05 – BEVESTIGING DEELNAME BASISINFRASTRUCTUUR DIGITALE BIBLIOTHEEK VOOR 
DE OPENBARE BIBLIOTHEEK EN VERDERZETTING VAN DE HIERTOE AFGESLOTEN 
OVEREENKOMST MET CULTUURCONNECT VZW 

DE RAAD: 

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

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

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

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

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

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 september 2019 betreffende 
intekening op het Eengemaakt Bibliotheeksysteem en goedkeuring van 
bijhorende overeenkomst basisinfrastructuur digitale bibliotheek tussen 
het Gemeentebestuur Zelzate en Cultuurconnect vzw, Priemstraat 51, 1000 
Brussel; 



− Gelet op de brief van Cultuurconnect vzw van 28 februari 2020 betreffende 
de impact van de besparingen op de werkingsmiddelen van Cultuurconnect vzw 
op de gemeente Zelzate;  

− Overwegende dat Cultuurconnect jaarlijks een Vlaamse subsidie krijgt die 
in hoofdzaak wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe 
dienstverleningen teneinde lokale besturen te ondersteunen in hun 
cultuurbeleid;  

− Overwegende dat de Vlaamse regering bespaart binnen het cultuurbudget; dat 
dit voor Cultuurconnect een besparing van 8% betekent en het bevriezen van 
de indexering van het gedeelte voor werkingsmiddelen in de subsidie;  

− Overwegende dat Cultuurconnect tegen het einde van de Vlaamse legislatuur 
jaarlijks meer dan één miljoen euro minder subsidie zal ontvangen;  

− Overwegende dat de Basisinfractructuur Bibliotheek met o.a. de 
deelprojecten Bibliotheeksysteem en Bibliotheekwebsites het resultaat is 
van een verregaande oefening in kostenefficiëntie; dat door de 
schaalvergroting van zes provinciale systemen en een vijftigtal losse 
systemen naar één Vlaams systeem Cultuurconnect de recurrente kosten fors 
kon drukken; dat dit een besparing opleverde van 25%; dat Cultuurconnect 
binnen de bestaande contouren vandaag niet in de mogelijkheid is om nieuwe 
besparingen op te vangen, zeker ook wegens het grote aantal contractuele 
engagementen met externe leveranciers waarop onmogelijk gekort kan worden 
zonder het project te hypothekeren;  

− Overwegende dat daarom in de stuurgroep van bibliothecarissen op 21 
februari 2020 beslist werd om volgende maatregelen te treffen en een 
noodzakelijke prijsaanpassing door te voeren:  

o Vanaf 2020 wordt het jaarlijks budget ter ondersteuning van het 
interbibliothecair leenverkeer teruggebracht op 250.000 euro. Dit 
houdt een besparing in van ongeveer 28% op de financiële ondersteuning 
van gemeenten die een bijdrage leveren aan het sectorale IBL-model. Na 
deze besparing zullen de volgende jaren nog nipt voldoende financiële 
middelen zijn om de omvorming en modernisering van het IBL tot een 
getrapt dienstenmodel te kunnen realiseren, zodat 
bibliotheekgebruikers over een hedendaagse dienstverlening kunnen 
blijven beschikken;  

o Het basistarief voor de deelname aan de basisinfrastructuur digitale 
bibliotheek is in 2018 vastgesteld op 0,24 euro per inwoner inclusief 
btw. Dit bedrag wordt elk jaar geïndexeerd, met eerste indexaanpassing 
op 1 januari 2019. Om het project financieel gezond te houden na de 
besparing van de Vlaamse Overheid blijkt het nodig om het basistarief 
op korte termijn (vanaf 2021) op te trekken tot 0.27152 eur per 
inwoner inclusief btw (+ 5% of 216,6581 euro); 

o Om het project op middellange termijn financieel gezond te houden 
wordt in 2023 een tweede prijsstijging doorgevoerd en wordt het 
basistarief optrokken tot 0.32670 euro per inwoner inclusief btw (+ 
15% of 795,5169 euro);  

− Overwegende dat, indien de gemeente naar aanleiding van de prijsaanpassing 
niet langer deel wenst te nemen aan de Basisinfrastructuur Digitale 
Bibliotheek, dit voor 31 mei 2020 moet laten weten, zodat de beëindiging 
van de overeenkomst overeenkomstig te bepalingen in artikel 22 en 23 kan 
geregeld worden; 

− Overwegende dat wordt voorgesteld verder deel te nemen aan de 
Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek.  

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, Dierickx Vincent, 
Joosten Patricia, Goemaere Dirk, Laureys Rik, Maenhout Marleen, Segers Karl, 



Stevelinck Kristof, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel, Van De Velde 
Lucien) bij 2 onthoudingen (Bruggeman Frank, Bruggheman Filip): 

Artikel 1: - De gemeenteraad bevestigt, ondanks de prijsstijging die vanaf 
2021 zal worden doorgevoerd, haar deelname aan de Basisinfrastructuur 
Digitale Bibliotheek en wenst de overeenkomst hiertoe afgesloten 
Cultuurconnect vzw, Priemstraat 51, 1000 Brussel niet te beëindigen.  

Artikel 2: - Aan de financieel directeur wordt de opdracht gegeven de 
meerkost (216,6581 euro in 2021 en 2021 en 795,5169 euro vanaf 2023) op te 
nemen bij de eerstvolgende budgetwijziging.  

PUNT 06 - BIBLIOTHEEK – AANPASSINGEN OVEREENKOMST BASISINFRASTRUCTUUR 
DIGITALE BIBLIOTHEEK 

DE RAAD: 

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

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

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

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

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 september 2019 betreffende 
intekening op het Eengemaakt Bibliotheeksysteem en goedkeuring van 
bijhorende overeenkomst basisinfrastructuur digitale bibliotheek tussen 
het Gemeentebestuur Zelzate en Cultuurconnect vzw, Priemstraat 51, 1000 
Brussel; 

− Gelet op de brief van vzw Cultuurconnect van 7 april 2020 betreffende 
aanpassingen aan de overeenkomst Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek; 

− Overwegende dat Cultuurconnect via voormelde brief een aantal aanpassingen 
in de overeenkomst wil doorvoeren die tot stand kwamen op vraag van de 
VVSG-werkgroep Informatieveiligheid en verschillende DPO’s die de lokale 
besturen ondersteunen;  

− Overwegende dat de doorgevoerde wijzigingen volgende artikelen betreffen:  

o In de basisovereenkomst:  

Wijziging (onderlijnd) van artikel 3, §3: 

 In geval de schade ontstaan is door een fout of nalatigheid die 
toerekenbaar is aan Cultuurconnect of zijn aangestelden, dan zal in 
eerste instantie de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van 
Cultuurconnect worden aangesproken. In het geval en in de mate dat 
er geen zou zijn onder deze verzekering zal de aansprakelijheid van 
Cultuurconnect voor de resterende schade beperkt zijn tot een 
totaalbedrag gelijk aan 50% van de totale omzet (exclusief BTW) door 
Cultuurconnect onder deze overenkomst bereikt in de periode die 
loopt van de effectieve aanvangsdatum tot de dag waarop het 
schadeverwekkend feit dat aanleiding gaf tot de aansprakelijkheid 
plaatsvond. Deze beperkingen gelden niet voor schade die voortvloeit 
uit een opzettelijke fout of bedrag, uit een schending van de 
regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, toerekenbaar 
aan Cultuurconnect  

o In de Datagebruikersovereenkomst:  

Integrale vervanging van deel 1, 4.5 door onderstaande tekst:  



 Cultuurconnect heeft een machtiging verkregen tot gebruik van het 
Rijksregisternummer van bibliotheekleden. Cultuurconnect moet een 
lijst bijhouden van bibliotheken die conform deze machtiging het 
Rijksregister zullen gebruiken en dient de geactualiseerde lijst 
minimaal 1 keer per semester ter beschikking te stellen aan de 
Dienst Toegang Rijksregister. Bibliotheken moeten niet zelf een 
individuele aanvraag tot gebruik van het Rijksregister indienen.  

Het innovatief project dat een functie  beoogt te voorzien om 
persoonsgegevens in het systeem te updaten aan de hand van het 
Rijksregister (zie art. 8, §4, a van de overeenkomst) zal pas 
uitgevoerd worden in de mate dat een machtiging tot toegang tot 
bepaalde gegevens van het Rijksregister bekomen is die toelaat de 
voorgenomen functie te voorzien. Indien die machtiging bekomen 
wordt, en het innovatief project bedoeld in art. 8, §4, a van de 
overeenkomst dus uitvoering kan vinden, staat Cultuurconnect in voor 
de technische koppeling tussen het bibliotheeksysteem en het RR / de 
KSZ in functie van het correct en up-to-date houden van gegevens van 
eindgebruiker. Cultuurconnect zal hierbij afdoende technische 
maatregelen nemen om te verhinderen dat toegang mogelijk wordt tot 
andere persoonsgegevens dan diegene waarvoor de machtiging geldt. 
Voor deze koppeling zal desgevallend een beroep worden gedaan op 
Dienstenintegrator Agentschap Informatie Vlaanderen (MAGDA) 

Toevoeging (onderlijnd) in deel 1, 5.2, al. 4, 2e bullet  

Versturen van communicatie en direct marketing aan eindgebruikers in 
verband met producten en diensten die via de Basisinfrastructuur 
Digitale Bibliotheek beschikbaar zijn voor de betreffende 
eindgebruikers, behoort tot de redelijke verwachtingen van 
eindgebruikers van bibliotheekproducten – en diensten. Bij de 
creatie van een Mijn Bibliotheek account kunnen eindgebruikers 
meteen hun keuze om dergelijke communicatie al dan niet te ontvangen 
ingeven, en deze keuze kan ook steeds aangepast worden in het Menu 
Profiel op de Bibliotheekwebsite. Verder neemt Cultuurconnect 
aanvullende maatregelen om eindgebruikers hierover, en over hun 
recht hiertegen bezwaar te maken te informeren (onder meer via een 
privacyverklaring) en wordt in elke communicatie een effectieve opt-
out mogelijk voorzien, wat leidt tot verwijdering uit de lijst op 
basis waarvan de communicatie verstuurd wordt (artikel XII.13 van 
het Wetboek Economisch Recht).  

− Overwegende dat voormelde aanpassingen aan de overeenkomst werden 
voorgelegd aan Guido Suurmeijer, Informatieveiligheidsconsulent & 
Functionaris Gegevensbescherming, Provincie Oost-Vlaanderen;  

− Gelet op het akkoord/positief advies van de GDPO (Guido Suurmeijer);  

− Gelet op privacyverklaring Bibliotheeksysteem, zoals gevoegd in bijlage, 
die opgenomen dient te worden in de informatieverstrekking aan de 
bibliotheekleden (bijvoorbeeld door integratie in het bibliotheekreglement 
of via een aparte brochure) en waarvan bij elke bibliotheekbalie een kopie 
beschikbaar van moet zijn; 

− Gelet op het akkoord/positief advies van de GDPO (Guido Suurmeijer); 

− Overwegende dat de gemeenteraad om goedkeuring wordt gevraagd. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met 20 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert 
Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, 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) bij 2 onthoudingen (Bruggeman Frank, Bruggheman Filip): 



Artikel 1: - Goedkeuring te hechten aan de wijzigingen opgesomd in het 
overwegende gedeelte van dit besluit in de overeenkomst basisinfrastructuur 
digitale bibliotheek tussen het Gemeentebestuur Zelzate en Cultuurconnect 
vzw, Priemstraat 51, 1000 Brussel. 

Artikel 2: - Goedkeuring te hechten aan de privacyverklaring 
Bibliotheeksysteem en deze op te nemen in de informatieverstrekking aan de 
bibliotheekleden (bijvoorbeeld door integratie in het bibliotheekreglement of 
via een aparte brochure) en een kopie ervan beschikbaar te stellen bij elke 
bibliotheekbalie.  

PUNT 07 – ALGEMENE VERGADERING VAN IGS WESTLEDE DD. 2 JUNI 2020 – GOEDKEURING 
DAGORDE EN VASTSTELLEN MANDAAT  VERTEGENWOORDIGER 

DE RAAD: 

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

− Overwegende dat gemeente Zelzate aangesloten is bij IGS Westlede; 

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

− Gelet op de oproeping via mail dd. 10 april 2020 voor de algemene 
vergadering van IGS Westlede op 2 juni 2020 waarin volgende agenda wordt 
meegedeeld: 
1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering van 3 december 2019 
2. Goedkeuring Jaarrekening 2019 
3. Verslag Commissaris-Revisor 
4. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris-Revisor. 
5. Werkingsverslag 2019 
6. Remuneratieverslag 
7. Bijkomende toetreding voor het grondgebied van de voormalige gemeente 

Nevele 
8. Bijkomende toetreding voor het grondgebied van de voormalige gemeente 

Waarschoot 

− Gelet op het dossier met documentatiestukken (voor agendapunt 4 is geen 
bijlage); 

− Gelet op de mail dd. 15 mei 2020 betreffende de beslissing van de Raad van 
Bestuur dat de vertegenwoordigers van de deelnemers per stemformulier hun 
instemming met de agendapunten op geldige wijze schriftelijk kunnen 
overmaken per mail of per brief;  

− 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 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, Dierickx Vincent, 
Joosten Patricia, Goemaere Dirk, Laureys Rik, Maenhout Marleen, Segers Karl, 



Stevelinck Kristof, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel, Van De Velde 
Lucien) bij 2 onthoudingen (Bruggeman Frank, Bruggheman Filip): 

Artikel 1: - De gemeenteraad hecht goedkeuring aan volgende punten op de 
agenda van de algemene vergadering van IGS Westlede op 2 juni 2020 en de 
daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:  

1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering van 3 december 2019 
2. Goedkeuring Jaarrekening 2019 
3. Verslag Commissaris-Revisor 
4. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris-Revisor. 
5. Werkingsverslag 2019 
6. Remuneratieverslag 
7. Bijkomende toetreding voor het grondgebied van de voormalige gemeente 

Nevele 
8. Bijkomende toetreding voor het grondgebied van de voormalige gemeente 

Waarschoot 

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 2 juni 
2020, 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. 

Raadslid Kurt Van Weynsberghe neemt opnieuw deel aan de videoconferentie. 

PUNT 08 – JAARVERGADERING VENECO DD. 11 JUNI 2020 - GOEDKEURING DAGORDE EN 
VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER 

DE RAAD: 

− Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur; 

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

− Gelet op de brief van Veneco d.d. 19 februari 2020 waarin de gemeente 
wordt uitgenodigd om aanwezig te zijn op de jaarvergadering van Veneco op 
11 juni 2020; 

− Gelet op de agenda van die vergadering: 
1. Akteneming/goedkeuring van verslag Buitengewone Algemene Vergadering 

dd. 12-12-2019 
2. Jaarverslag 2019 Raad van Bestuur 
3. Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat 
4. Verslag van de commissaris  
5. Goedkeuring van het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de 

toelichting en verwerking van het resultaat 
6. Goedkeuring statutenwijziging, die na goedkeuring door de Vlaamse 

regering of het verstrijken van de goedkeuringstermijn uitwerking zal 
vinden met ingang van 1 juli 2020 

7. Goedkeuring toetreding nieuwe vennoten 
a. Cultuurregio Leie Schelde 
b. OCMW Assenede 
c. Solva 

8. Verlenen van kwijting aan de bestuurders 
9. Verlenen van kwijting aan de commissaris  
10. Aanstellen commissaris  
11. Benoeming en desgevallend ontslag van bestuurders en deskundigen  

− Overwegende dat de gemeenteraad de agenda dient goed te keuren;  

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

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



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

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 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 de gemeenteraad het mandaat van de vertegenwoordiger dient 
vast te stellen;  

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: - De agenda en elk van de afzonderlijke punten van de agenda van 
de Algemene Vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging Veneco die 
plaatsvindt op 11 juni 2020 worden goedgekeurd:  

1. Akteneming/goedkeuring van verslag Buitengewone Algemene Vergadering 
dd. 12-12-2019 

2. Jaarverslag 2019 Raad van Bestuur 
3. Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat 
4. Verslag van de commissaris  
5. Goedkeuring van het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de 

toelichting en verwerking van het resultaat 
6. Goedkeuring statutenwijziging, die na goedkeuring door de Vlaamse 

regering of het verstrijken van de goedkeuringstermijn uitwerking zal 
vinden met ingang van 1 juli 2020 

7. Goedkeuring toetreding nieuwe vennoten 
a. Cultuurregio Leie Schelde 
b. OCMW Assenede 
c. Solva 

8. Verlenen van kwijting aan de bestuurders 
9. Verlenen van kwijting aan de commissaris  
10. Aanstellen commissaris  
11. Benoeming en desgevallend ontslag van bestuurders en deskundigen  

Artikel 2: - Aan de heer Luc Van Waesberghe, vertegenwoordiger van de 
gemeente Zelzate, houder van 118 aandelen, die zal deelnemen aan de Algemene 
Vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging Veneco die plaatsvindt op 11 
juni 2020 om 18.00 uur in ‘Brouwerij Huyghe’ – Geraardsbergsesteenweg 4/B – 
9090 Melle, wordt het mandaat gegeven om, met recht van indeplaatsstelling 
door de heer Dirk Goemaere:  

− 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 11 juni 2020 geplande 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 09 – STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING VAN IDM D.D. WOENSDAG 12 JUNI 2020 
– GOEDKEURING DAGORDE  

DE RAAD: 

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

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

− Gelet op de oproepingsbrief dd. 30 april 2020 voor de statutaire algemene 
vergadering van IDM op woensdag 12 juni 2020, waarin volgende agenda wordt 
meegedeeld: 

1. Inzamelresultaten 2019 
2. Goedkeuring van het jaarverslag van de Raad van Bestuur betreffende 

het werkingsjaar 2019 
3. Goedkeuring van  

 De balans betreffende het boekjaar 2019  
 De resultatenrekening betreffende het boekjaar 2019  
 De sociale balans betreffende het boekjaar 2019  

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

van hun mandaat in 2019  
6. Benoeming bestuurders  

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

− 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. 

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: - Goedkeuring wordt gehecht aan de agenda en elk van de 
afzonderlijke punten van de agenda van de statutaire algemene vergadering van 
de intercommunale vereniging Durme-Moervaart op woensdag 12 juni 2020: 

1. Inzamelresultaten 2019 
2. Goedkeuring van het jaarverslag van de Raad van Bestuur betreffende 

het werkingsjaar 2019 
3. Goedkeuring van  

 De balans betreffende het boekjaar 2019  
 De resultatenrekening betreffende het boekjaar 2019  
 De sociale balans betreffende het boekjaar 2019  

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

van hun mandaat in 2019  
6. Benoeming bestuurders  

  



PUNT 10 - ALGEMENE VERGADERING VAN TMVS dv D.D. 16 JUNI 2020 – GOEDKEURING 
DAGORDE EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER 

DE RAAD: 

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

− Overwegende dat gemeente Zelzate aangesloten is bij TMVS dv; 

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

− Gelet op de oproepingsbrief dd. 27 maart 2020 voor de algemene vergadering 
van TMVS dv op 16 juni 2020, waarin volgende agenda wordt meegedeeld: 
1. Toetreding van deelnemers en overdracht van een deelnemer 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding 

van deelnemers en de overdracht van een deelnemer 
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2019 
4. Verslag van de commissaris 
5. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2019 afgesloten per 31 

december 2019 
6. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2019 
7. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 
8. Statutaire benoemingen - raad van bestuur 

Varia en mededelingen 

− Gelet op de documentatiestukken;  

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 februari 2019 houdende de 
aanduiding van 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 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: - De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op 
de agenda van de algemene vergadering TMVS dv van 16 juni 2020 en de daarbij 
behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:  

1. Toetreding van deelnemers en overdracht van een deelnemer 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding 

van deelnemers en de overdracht van een deelnemer 
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2019 
4. Verslag van de commissaris 
5. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2019 afgesloten per 31 

december 2019 
6. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2019 
7. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 
8. Statutaire benoemingen - raad van bestuur 

Varia en mededelingen 

Artikel 2: - De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger of 
plaatsvervangend vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en 
bescheiden met betrekking tot de algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld 
op 16 juni 2020, 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 11 – ALGEMENE VERGADERING VAN FLUVIUS ANTWERPEN OP 17 JUNI 2020 - 
GOEDKEURING DAGORDE EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER 

DE RAAD: 

− Gelet het decreet van 22 december 2017 betreffende het lokaal bestuur, 
onder meer het artikel 432; 

− Overwegende dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten 
is bij de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen; 

− Gelet op het aangetekend schrijven van 25 maart 2020 waarin de gemeente 
wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens 
jaarvergadering van Fluvius Antwerpen die op 17 juni 2020 plaatsheeft in 
het Kasteel van Brasschaat, Hemelhoevedreef 1, 2930 Brasschaat; 

− Gelet op het aangetekend schrijven van 13 mei 2020 waarin staat dat, 
gebaseerd op de mogelijkheden van het KB nr. 4 van 9 april 2020, zoals 
verlengd bij Koninklijk Besluit van 28 april 2020 en de modaliteiten 
bepaald vanuit het Agentschap Binnenlands Bestuur; de Raad van Bestuur van 
6 mei 2020 beslist heeft om een schriftelijke Algemene Vergadering van 
Fluvius Antwerpen te houden; 

− Gelet op de agenda van deze vergadering: 
1. Kennisneming verslagen van Fluvius Antwerpen van de raad van bestuur en 

van de commissaris over het boekjaar 2019.  
2. Goedkeuring van de jaarrekening van Fluvius Antwerpen afgesloten op 31 

december 2019 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, 
boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).  

3. Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV – 
netto-actieftest  

4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de 
regionale bestuurscomités en de commissaris van Fluvius Antwerpen met 
betrekking tot het boekjaar 2019.  

5. Financiering van de verkrijging van aandelen van de vennootschap door 
derden.  

6. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor 
(neven)activiteiten. 

7. Statutaire benoemingen.  
8. Benoeming van een commissaris.  
9. Statutaire mededelingen.  

− Gelet op het dossier met documentatiestukken; 

− 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 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 de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen 
d.d. 17 juni 2020:  

1. Kennisneming verslagen van Fluvius Antwerpen van de raad van bestuur en 
van de commissaris over het boekjaar 2019.  



2. Goedkeuring van de jaarrekening van Fluvius Antwerpen afgesloten op 31 
december 2019 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, 
boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).  

3. Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV – 
netto-actieftest.  

4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de 
regionale bestuurscomités en de commissaris van Fluvius Antwerpen met 
betrekking tot het boekjaar 2019.  

5. Financiering van de verkrijging van aandelen van de vennootschap door 
derden.  

6. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor 
(neven)activiteiten. 

7. Statutaire benoemingen.  
8. Benoeming van een commissaris.  
9. Statutaire mededelingen.  

Artikel 2: - Akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten. 
Dit geeft het standpunt van de gemeente 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.  

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

PUNT 12 – HERZIENING VAN HET GEMEENTERAADSBESLUIT VAN 25 FEBRUARI 2019 
HOUDENDE DE VERKIEZING VAN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE GEMEENTE ZELZATE IN 
DE BESTUURLIJKE ORGANEN VAN TMVW ov INGEVOLGE DE STATUTENWIJZIGING VAN TMVW 
ov DIE WERD GOEDGEKEURD OP 19 DECEMBER 2019 

DE RAAD: 

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

− Gelet op artikel 92 bis §2, d van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 
tot hervorming van de instellingen; 

− Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende de instemming met het 
samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse gewest en het 
Brussels Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales; 

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

− Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij TMVW ov;  

− 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 tijdens de buitengewone algemene vergadering van TMVW ov, 
in zitting van 19 december 2019, een statutenwijziging werd goedgekeurd; 
dat een belangrijk element van de statutenwijziging een vereenvoudiging 
van de aandelenstructuur inhield; dat de nieuwe aandelenstructuur tot 
gevolg heeft dat afvaardiging in de algemene vergadering ook werd 
vereenvoudigd;  
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− Gelet op het nieuwe artikel 41 van de statuten van TMVW ov dat stipuleert 
dat het aantal leden dat elke gemeente kan afvaardigen om te zetelen in de 
algemene vergadering wordt bepaald als volgt: 

o 1e elke deelnemer duidt één effectief lid aan en één plaatsvervanger; 
o 2e gemeenten die meer dan vijfenzeventig duizend (75 000) inwoners 

tellen, kunnen één bijkomende effectieve vertegenwoordiger aanduiden. 

o 3e deelnemers die meer dan één miljoen vierhonderd duizend (1.400.000) 
aandelen hebben kunnen eveneens één bijkomende effectieve 
vertegenwoordiger afvaardigen. 

Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt naar gelang de categorie van 
aandelen. 

− Overwegende dat de wijziging van de 3e bepaling tot gevolg heeft dat er 
een herziening dient te gebeuren van het aantal afgevaardigden in de 
algemene vergaderingen;  

− Overwegende dat de gemeente Zelzate volgens de nieuwe structuur een totaal 
van 146.059 aandelen geeft; dat op basis van het nieuwe artikel 41 de 
gemeente één (1) effectieve afgevaardigde en één (1) plaatsvervanger 
afvaardigen naar de algemene vergadering (ten aanzien van 2 effectieve 
afgevaardigden en 1 plaatsvervanger vóór de statutenwijziging); 

− Overwegende dat de gemeenteraad om die reden dient over te gaan tot een 
herziening haar eerder genomen beslissing omtrent de afvaardiging in de 
algemene vergadering;  

− 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; 

− Overwegende dat de gemeenteraad digitaal vergadert in uitvoering van het 
besluit van de burgemeester d.d. 13 mei 2020 en met akkoord van een 
meerderheid van de raadsleden;  

− Overwegende dat het bijgevolg niet mogelijk is om fysieke stembiljetten 
uit te delen aan de raadsleden; 

− Overwegende dat de geheime stemming zal verlopen via een email aan de wnd. 
algemeen directeur; dat van de wnd. algemeen directeur mag worden verwacht 
het geheim van de stemming te bewaren; 

− Overwegende dat elk raadslid via een afzonderlijke e-mail aan de wnd. 
algemeen directeur zijn of haar persoonlijke stem dient uit te brengen; de 
raadsleden vermelden daarin wie ze aangeduid willen zien als effectieve 
vertegenwoordiger en wie als plaatsvervanger in de (buitengewone) algemene 
vergaderingen van TMVW ov; 

− Gelet op het voorstel van het bestuur om de heer Lucien Van De Velde aan 
te duiden als effectieve vertegenwoordiger; 

− Gelet op het voorstel van het bestuur om de heer Gino D’Haene aan te 
duiden als plaatsvervanger. 

BESLUIT:  

In openbare zitting, bij geheime stemming: 

Artikel 1: - De beslissing van de gemeenteraad van 25 februari 2019 houdende 
de verkiezing van de vertegenwoordiging in de bestuurlijke organen wordt 
ingevolge een wijziging in de statuten van TMVW ov herzien.  

Artikel 2: - Met 19 ja-stemmen, 2 neen-stemmen en 2 onthoudingen: 
Artikel 1 van het besluit van 25 februari 2019 wordt vervangen door: De heer 
Lucien Van De Velde wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de 
(BUITENGEWONE) ALGEMENE VERGADERINGEN van TMVW ov. De vaststelling van het 



mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene 
vergadering. 

Artikel 3: - Met 21 ja-stemmen bij 2 neen-stemmen: Artikel 2 van het besluit 
van 25 februari 2019 wordt vervangen door: De heer Gino D’Haene wordt 
aangeduid als plaatsvervanger. 

Artikel 4: - De artikelen 3 en 4 blijven ongewijzigd met dien verstande dat 
de voordracht van de heer Brent Meuleman om de gemeente te vertegenwoordigen 
in het REGIONAAL ADVIESCOMITÉ DOMEINDIENSTEN CENTRUM en ADVIESCOMITÉ 
SECUNDAIRE DIENSTEN van TMVW ov ondertussen werd weerhouden. De heer Brent 
Meuleman zetelt aldus in voornoemde organen.  

Artikel 5: - De artikelen 5 t.e.m. 7 blijven ongewijzigd, met dien verstande 
dat de voordrachten van de heren Brent Meuleman, Gino D’Haene en Kevin 
Uytterhaegher als kandidaat-bestuurders niet werden weerhouden door TMVW ov. 
De gemeente Zelzate heeft bijgevolg geen vertegenwoordiging binnen de raad 
van bestuur van TMVW ov.  

PUNT 13 – ALGEMENE VERGADERING VAN TMVW OV D.D. 19 JUNI 2020 – GOEDKEUREN 
AGENDA EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER  

DE RAAD: 

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

− Overwegende dat de gemeente Zelzate aangesloten is bij TMVW ov; 

− Gelet op de statuten van TMVW ov; 

− Gelet op de oproepingsbrief dd. 30 maart 2020 voor de algemene vergadering 
van TMVW ov op 19 juni 2020 waarin volgende agenda wordt meegedeeld: 
1. Toetredingen en uittredingen 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge 

toetredingen en uittredingen  
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2019 
4. Verslagen van de commissaris 
5. Toewijzing pensioenfonds 
6. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2019 afgesloten per 

31 december 2019 
7. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2019 

afgesloten per 31 december 2019 
8. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 
9. Statutaire benoemingen 
Varia en mededelingen 

− Gelet op de bijhorende documentatiestukken;  

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit van heden houdende de aanduiding van 
Lucien Van de Velde als vertegenwoordigers van de gemeente Zelzate in de 
(buitengewone) algemene vergaderingen van TMVW ov en Gino D’Haene 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 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 verlenen aan alle punten op de agenda van de 
algemene vergadering TMVW ov van 19 juni 2020 en de daarbij behorende 
documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten : 



1. Toetredingen en uittredingen 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen en 

uittredingen  
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2019 
4. Verslagen van de commissaris 
5. Toewijzing pensioenfonds 
6. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2019 afgesloten per 31 

december 2019 
7. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2019 

afgesloten per 31 december 2019 
8. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 
9. Statutaire benoemingen 
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 TMVW ov vastgesteld op 19 juni 
2020, te onderschrijven en haar/zijn 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 14A – GOEDKEUREN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN GEMEENTEBESTUUR 
ZELZATE EN HENGELCLUB HET LOZE VISSERTJE BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE 
VISVIJVER 

De heer Filip Bruggheman, raadslid, stelt voor om de vijver in concessie te 
geven aan hengelclub Het Loze Vissertje voor 4000 euro per jaar in plaats van 
via een samenwerkingsovereenkomst te werken.  

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd: met 2 ja-stemmen (Bruggeman 
Frank, Bruggheman Filip tegen 21 neen-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) wordt het voorstel verworpen. 

DE RAAD: 

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

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

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 mei 2019 houdende de goedkeuring 
van het politiereglement betreffende het hengelen op de gemeentelijke 
visvijver;  

− Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 
21 april 2020 houdende overplaatsing van het visbestand (o.a. karpers) van 
hengelclub Het Loze Vissertje van de visvijver gelegen Sint-Elooipolder, 
Wachtebeke naar de gemeentelijke visvijver gelegen ‘park Opgevuld kanaal’ 
te Zelzate op woensdag 22 april 2020 omwille van stopzetting van de 
private visput in Wachtebeke en de principebeslissing tot opmaak van een 
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samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de hengelclub Het Loze 
Vissertje; 

− Overwegende dat door deze uitbreiding van het visbestand nood is aan 
expertise teneinde de vis in optimale leefomstandigheden te houden; 

− Overwegende dat hengelclub Het Loze Vissertje reeds één van de 
verkooppunten voor visvergunningen op de gemeentelijke visvijver is; 

− Overwegende dat met Het Loze Vissertje in kader van deze overplaatsing een 
aantal afspraken werden gemaakt die in de samenwerkingsovereenkomst dienen 
te worden opgenomen; 

- Gelet op het voorliggende voorstel tot samenwerkingsovereenkomst; 

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

BESLUIT: 

In openbare zitting, met algemene stemmen: 

Enig artikel: - De voorliggende samenwerkingsovereenkomst houdende het 
onderhoud van de gemeentelijke visvijver gelegen park ‘Opgevuld Kanaal’ te 
Zelzate wordt goedgekeurd. 
 
PUNT 14B - POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET HENGELEN OP DE GEMEENTELIJKE 
VISVIJVER 

DE RAAD: 

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

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

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 november 2014 houdende 
goedkeuring van het protocol van openbaar domein genaamd “Park Opgevuld 
Kanaal” met het Agentschap Natuur en Bos betreffende de overname van het 
beheer en van het onderhoud van het voormeld park;  

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

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

− Gelet op het politiereglement betreffende het hengelen op de gemeentelijke 
visvijver zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 mei 
2019;  

− Gelet op artikel 10 uit bovenvermeld politiereglement betreffende 
wedstrijden waarin het volgende staat: 

Eén hengelclub kan maximaal twee wedstrijden per jaar organiseren op de 
visvijver. Bij minder dan 30 deelnemers zal enkel het gedeelte tussen de 
parking Vredekaai en de versmalling mogen worden gebruikt voor de 
wedstrijd, zodat de recreatieve vissers nog altijd kunnen beschikken over 



het tweede gedeelte van de visvijver. De organisator van de wedstrijd 
dient op voorhand in het bezit te zijn van een geldige vergunning en dient 
de wedstrijd minimum 24 uur voor de aanvang van de wedstrijd aan te 
kondigen aan de oever van de visvijver op een door de gemeente voorziene 
informatiebord. Vissen op het voor de wedstrijd voorbehouden gedeelte van 
de visvijver is verboden vanaf 3 uur voor de aanvang van de wedstrijd. 
Wedstrijden waarbij de volledige visvijver worden ingenomen dienen de 
uitzondering te blijven en dergelijke wedstrijden zullen maximaal vier 
keer per jaar worden toegestaan met voorrang aan de aanvragers van 
Zelzate; 

− Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 25 mei 2020 houdende de 
goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Zelzate en 
hengelclub Het Loze Vissertje; 

− Gelet op artikel 6 uit deze samenwerkingsovereenkomst waarin het volgende 
wordt afgesproken:  

Het Loze Vissertje mag jaarlijks maximaal 8 wedstrijden organiseren op één 
helft van de visvijver. De andere helft van de visvijver dient tijdens de 
viswedstrijden voorbehouden te worden voor recreatief vissen. 

− Overwegende dat gelet op bovenvermeld artikel uit de 
samenwerkingsovereenkomst artikel 10 uit het politiereglement betreffende 
het hengelen op de gemeentelijke visvijver dient te worden aangepast; 

− Overwegende dat voorgesteld wordt om artikel 10 uit het politiereglement 
betreffende het hengelen op de gemeentelijke visvijver enkel voor 
hengelclub Het Loze Vissertje aan te passen gezien deze zich in de 
samenwerkingsovereenkomst engageert om: 

- de overdracht van 2.500 kilo vis van de voormalige visput gelegen Sint-
Elooipolder te Wachtebeke naar de gemeentelijke visvijver volledig 
heeft gefinancierd; 

– gratis in te staan voor de analyse van de kwaliteit van het water in de 
visvijver en dit twee keer per kalenderjaar via Sportvisserij 
Vlaanderen; 

– gratis in te staan voor het gezond houden van de vissen door het 
bijvoederen van de vissen indien nodig. 

− Overwegende dat wegens de aanhoudende grote drukte aan de vijver en op 
vraag van de opzichters wordt voorgesteld om het gebruik van een 
onthaakmat te verplichten en het gebruik van voederboten te verbieden; dat 
dit een toevoeging aan de artikelen 3 en 7 betekent; 

− Overwegende dat de gemeenteraad om goedkeuring wordt gevraagd. 

BESLUIT: 

In openbare zitting met algemene stemmen: 

Artikel 1: - Aan artikel 3 wordt na de zin “Het gebruik van een leefnet, kuip 
of emmer om levende vis in te bewaren is verboden, behalve bij een 
viswedstrijd waarvoor een toelating werd verleend door het gemeentebestuur en 
dit tijdens de duur van deze wedstrijd” volgende zin toegevoegd: “Het gebruik 
van een onthaakmat is verplicht.”  

Artikel 2: - Aan artikel 7 wordt na de zin “Er is maximum 1 kg droog 
visvoeder per persoon toegelaten.” volgende zin toegevoegd: “Het gebruik van 
voederboten is ten alle tijden verboden.” 

Artikel 3: - Artikel 10 wordt vervangen door:  

Artikel 10: Wedstrijden  

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

Eén hengelclub kan maximaal twee wedstrijden per jaar organiseren op de 
visvijver. Bij minder dan 30 deelnemers zal enkel het gedeelte tussen de 
parking Vredekaai en de versmalling mogen worden gebruikt voor de wedstrijd, 
zodat de recreatieve vissers nog altijd kunnen beschikken over het tweede 
gedeelte van de visvijver. 

Er wordt een uitzondering op het aantal wedstrijden per jaar toegestaan voor 
Hengelclub Het Loze Vissertje omdat deze via een samenwerkingsovereenkomst 
met gemeente Zelzate instaat voor het gezond houden van de vissen in de 
gemeentelijke visvijver. Hengelclub Het Loze Vissertje mag maximaal acht 
wedstrijden per jaar organiseren op één helft van de visvijver. De andere 
helft van de visvijver dient tijdens de viswedstrijden voorbehouden te worden 
voor recreatief vissen. 

De organisator van de wedstrijd dient op voorhand in het bezit te zijn van 
een geldige vergunning en dient de wedstrijd minimum 24 uur voor de aanvang 
van de wedstrijd aan te kondigen aan de oever van de visvijver op een door de 
gemeente voorziene informatiebord. Vissen op het voor de wedstrijd 
voorbehouden gedeelte van de visvijver is verboden vanaf 3 uur voor de 
aanvang van de wedstrijd. Wedstrijden waarbij de volledige visvijver worden 
ingenomen dienen de uitzondering te blijven en dergelijke wedstrijden zullen 
maximaal vier keer per jaar worden toegestaan met voorrang aan de aanvragers 
van Zelzate. 

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

PUNT 15A – ONDERWIJS – GOEDKEUREN OVEREENKOMST BETREFFENDE SCHOLENGEMEENSCHAP 
MEETJESLAND 2020-2026 EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHOLENGEMEENSCHAP 
BETREFFENDE DE WERKING VAN HET BEHEERSCOMITÉ  

DE RAAD: 

− Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997;  

− Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke 
samenwerking, de artikelen 2§1, 6, 7 en 8; 

− Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school 
en de Vlaamse Onderwijsraad, artikel 19; 

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

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2011 over de vorming van de 
huidige scholengemeenschap; 

− 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; 

− Overwegende dat GBS Kruipuit de scholengemeenschap zal verlaten vanaf 
september 2020; 

− Overwegende dat na overleg tussen de betrokken partijen wordt voorgesteld 
om de huidige scholengemeenschap weliswaar zonder GBS De Kruipuit verder 
te zetten in de periode 2020-2026;  

− Gelet op het voorstel van overeenkomst voor de scholengemeenschap 2020-
2026 in de vorm van een interbestuurlijk samenwerkingsverband;  

− Gelet op het huishoudelijke reglement voor de scholengemeenschap dat de 
werking van het beheercomité regelt;  

− Gelet op het positief advies van de schoolraad d.d. 17 april 2020;  



− Overwegende dat de overeenkomst en het huishoudelijk reglement ter 
goedkeuring werd voorgelegd in het ABOC op 14 mei 2020; dat positief 
advies werd gegeven; 

− Op voorstel van het college. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met algemene stemmen:  

Artikel 1: - De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel om de huidige 
scholengemeenschap zonder GBS De Kruipuit verder te zetten in de periode 2020 
t.e.m. 2026.  

Artikel 2: - De gemeenteraad gaat akkoord dat de administratieve zetel van de 
scholengemeenschap  in Sint-Laureins gevestigd zal zijn. 

Artikel 3: - De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de verdeling van de 
stimuluspunten en de verdere samenwerking met de heer Bart Verloo. 

Artikel 4: - De overeenkomst voor de scholengemeenschap 2020-2026 in de vorm 
van een interbestuurlijk samenwerkingsverband en het huishoudelijke reglement 
voor de scholengemeenschap dat de werking van het beheerscomité regelt worden 
goedgekeurd.  

PUNT 15B – ONDERWIJS – GOEDKEUREN ONTWERP VAN ARBEIDSREGLEMENT VOOR HET 
PERSONEEL VAN DE SCHOLENGEMEENSCHAP MEETJESLAND 

DE RAAD: 

− Gelet op de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen; 

− Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de relaties tussen 
de overheid en vakbonden van haar personeel; 

− Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van 
sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de 
gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding;  

− Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997; 

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

− Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende de participatie op 
school en de Vlaamse Onderwijsraad; 

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

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2011 over de vorming van de 
huidige scholengemeenschap; 

− 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 de beslissing van heden houdende het akkoord tot de verderzetting 
van de huidige scholengemeenschap in de periode 2020-2026, weliswaar 
zonder GBS De Kruipuit;  

− Overwegende dat een goede schoolorganisatie steunt op duidelijke afspraken 
tussen personeel en schoolbestuur; 

− Overwegende dat alle personeelsleden die onder gezag arbeid verrichten in 
gemeentelijk onderwijs moeten worden geïnformeerd over de voorwaarden die op 
hun arbeidsverhouding van toepassing zijn; 

- Overwegende dat een nieuw ontwerp van arbeidsreglement werd opgesteld voor 
het personeel van de scholengemeenschap Meetjesland waartoe de gemeentelijke 
school behoort;  

- Gelet op voorliggend ontwerp van arbeidsreglement; 



- Gelet op voorliggende individuele roosters, de mededelingen inzake welzijn, 
de adressen van de bevoegde inspectiediensten en de mededelingen inzake 
informatieveiligheid; 

- Overwegende dat het ontwerp van arbeidsreglement de neerslag is van de 
lokale en autonome gemaakte afspraken binnen de scholengemeenschap en de 
individuele scholen die er deel van uitmaken en van de concrete afspraken 
rond rechten en plichten van het personeel en het schoolbestuur; 

- Overwegende dat het ontwerp van arbeidsreglement de volgende bepalingen 
omvat: 
o arbeidsduur, arbeidstijd, prestatieregeling en vakantieregeling 
o afwezigheden en verlof 
o meting van en controle op arbeid 
o betaling van het salaris 
o leerlingentoezicht 
o functiebeschrijving en evaluatie 
o ontslagregeling 
o orde- en tuchtregeling 
o personeelsdossier 
o bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de personeelsleden 
o specifieke verplichtingen 
o auteurswet 
o veiligheid, gezondheid en welzijn 
o bescherming tegen geweld pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het 

werk 
o onthaal van nieuwe personeelsleden 
o bevoegde inspectiediensten 

− Overwegende dat het ontwerp van arbeidsreglement voor de scholen van de 
Scholengemeenschap Meetjesland door elk van de inrichtende machten van de 
betrokken scholen goedgekeurd worden; 

− Gelet op het positief advies van de schoolraad d.d. 17 april 2020; 

− Overwegende dat het ontwerp van arbeidsreglement werd voorgelegd in het 
Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelings- en Overlegcomité (ABOC) op 14 mei 
2020; dat positief advies werd gegeven; 

− Op voorstel van het college. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met algemene stemmen:  

Artikel 1: - Het bestaande arbeidsreglement op te heffen. 

Artikel 2: - Het nieuwe arbeidsreglement voor de personen die onder gezag 
arbeid verrichten in de Gemeentelijke Basisschool Zelzate, zoals gevoegd in 
bijlage,  goed te keuren. 

Artikel 3: - Een afschrift van dit besluit en van het gewijzigde 
arbeidsreglement ter kennisgeving te bezorgen aan de personen die onder gezag 
arbeid verrichten in de gemeentelijke instelling(en) vermeld in artikel 2. 

Artikel 4: - Een afschrift van dit besluit ter kennisgeving te bezorgen aan 
de Arbeidsinspectie, Toezicht op de sociale wetten. 

PUNT 16 - AANPASSING BELASTINGREGLEMENT N.A.V. CORONACRISIS 

Mevrouw Marleen Maenhout, raadslid, stelt namens VLD-SD een amendement op het 
ontwerpbesluit voor waarbij voor 2020 de belasting op open terrassen 100 % 
wordt kwijtgescholden, de belasting op gesloten terrassen 50 % wordt 
kwijtgescholden en om aan andere zaken zonder vennootschapsvorm 250 euro 
korting te geven. 
Met 7 ja-stemmen (Bruggeman Frank, Bruggheman Filip, De Beule Jan, Dierickx 
Vincent, Laureys Rik, Maenhout Marleen, Stevelinck Kristof) tegen 15 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, Van Weynsberghe Kurt) bij 1 onthouding (Martin Acke) 
wordt het amendement verworpen. 

DE RAAD: 

− Overwegende dat sinds 12 maart 2020 de maatregelen die genomen zijn door 
de Nationale Veiligheidsraad steeds strikter geworden zijn, met een 
aanzienlijke impact op onze maatschappij en economie. Meerdere ondernemers 
werden verplicht om hun activiteiten stop te zetten of zien in deze tijd 
hun inkomsten sterk teruglopen. 
De Vlaamse Regering roept de lokale besturen op om erover te waken dat de 
belastingplichtigen op hun grondgebied minder belastingen moeten betalen 
op activiteiten waarop ze door de crisis financieel al zwaar inleveren. 

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

− Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen; 

− Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende 
de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het 
lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen en 
verordeningen van het lokaal bestuur worden bijgehouden in het register en 
betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en 
hulpverleningszones; 

− Gelet op artikel 1 van het ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende 
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 
beperken; 

− Gelet op artikel 4, § 1, eerste lid, 1° van het decreet van 20 maart 2020 
over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot 
de volksgezondheid; 

− Gelet op het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende 
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken; 

− Gelet op het besluit van 30 december 2019 van de gemeenteraad tot 
hernieuwing van de belasting op het gebruik van het gemeentelijk openbaar 
domein tot uitoefening van een commerciële activiteit; 

− Overwegende dat heel wat ondernemers op het grondgebied met zware 
omzetverliezen en liquiditeitsproblemen kampen door de quarantaine-
maatregelen; 

− Overwegende dat, op voorstel van het college van burgemeester en 
schepenen, de gemeente tegemoet wil komen aan deze ondernemers; 

− Overwegende dat met dit besluit, op voorstel van het college van 
burgemeester en schepenen, de gemeente tegemoet komt aan de oproep van de 
Vlaamse Regering om de lokale belastingreglementen te herzien opdat de 
belastingplichtigen op het grondgebied minder belastingen moeten betalen 
op activiteiten waarop ze door de crisis financieel al zwaar inleveren; 

− Overwegende dat de financiële impact van deze tijdelijke minderontvangsten 
door deze tegemoetkomingen voor de gemeente geraamd wordt op €9.000; 

− Overwegende dat deze financiële impact meegenomen zal worden in de 
eerstvolgend wijzigingen van het meerjarenplan. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met 15 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert 
Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, De Vleesschauwer Debbie, D'Haene 
Gino, Joosten Patricia, Goemaere Dirk, Laureys Rik, Segers Karl, 
Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel, Van De Velde Lucien, Van Weynsberghe 
Kurt) tegen 1 neen-stem (Guy D’Haeseleer) bij 7 onthoudingen (Acke Martin, 



Bruggeman Frank, Bruggheman Filip, De Beule Jan, Dierickx Vincent, Maenhout 
Marleen, Stevelinck Kristof): 

Artikel 1: - In artikel 4 van het besluit van 30 december 2019 van de 
gemeenteraad tot hernieuwing van de belasting op het gebruik van het 
gemeentelijk openbaar domein tot uitoefening van een commerciële activiteit, 
wordt een tweede paragraaf ingevoegd: “§2. Het tarief a, b en c in §1 wordt 
voor het aanslagjaar 2020 proportioneel verminderd met 50%”. Het gaat enkel 
over tarieven voor terrassen in 2020. De tarieven voor de andere aanslagjaren 
wijzigen niet. Hierdoor worden de tarieven voor 2020 bepaald op onderstaande 
bedragen: 

 Aanslagjaar 2020 

a) Voor gesloten terrassen (per m² per jaar) 31,60 EUR 

b) Voor overbouwde en open terrassen voor locaties op de 
Grote Markt en/of het Pierets- De Colvenaerplein (per 
m² per jaar) 

9,10 EUR 

c) Voor overbouwde en open terrassen voor andere 
locaties in Zelzate (per m² per jaar) 

4,85 EUR 

Artikel 2: - In artikel 7 van het besluit van 30 december 2019 van de 
gemeenteraad tot hernieuwing van de belasting op het gebruik van het 
gemeentelijk openbaar domein tot uitoefening van een commerciële activiteit, 
wordt een tweede paragraaf ingevoegd: “§2. Het onder artikel 4 punt b en c 
voorziene gebruik van het openbaar domein is uitzonderlijk vrijgesteld van 
belasting tot en met 31 december 2020 tijdens een periode en op een plaats 
die het college van burgemeester en schepenen aanduidt;  

Artikel 3: - De gemeenteraad geeft opdracht aan de financieel directeur om de 
verzending van de aanslagbiljetten voor belasting op het gebruik van het 
gemeentelijk openbaar domein tot uitoefening van een commerciële activiteit 
zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 30 december 2020, pas in het vierde 
kwartaal van 2020 uit te voeren; 

Artikel 4: - De burgemeester maakt dit besluit bekend op de website van de 
gemeente overeenkomstig de artikelen 286 en 287 van het decreet over het 
lokaal bestuur. 

De burgemeester publiceert een geactualiseerde en gecoördineerde versie van 
de gewijzigde reglementen op de website van de gemeente overeenkomstig het 
Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking 
en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, 
betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal 
bestuur worden bijgehouden in het register en betreffende de 
raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en 
hulpverleningszones. 

Artikel 5: - De gemeente brengt de toezichthoudende overheid op de hoogte van 
de bekendmaking van dit besluit overeenkomstig artikel 330 van het decreet 
over het lokaal bestuur. 

PUNT 17 - BESPREKING VAN DE BRIEF VAN R4WO AAN ALLE INWONERS VAN ZELZATE 
BETREFFENDE DE ORGANISATIE KANAALSTRAAT - GROTE MARKT (op verzoek van vld-sd) 

Mevrouw Marleen Maenhout, raadslid, stelt dat bij het schrijven twee plannen 
werden gevoegd. De enige vraag die aan de inwoners werd gesteld is het 
noteren van ontwerpelementen, er werd niet gevraagd naar de factor 
mobiliteit, toegankelijkheid van de woningen en/of handelszaken. De plannen 
geven aan dat de toegang tot de Grote Markt wordt afgesloten ter hoogte 
van de Kanaalstraat. De fractie VLD-SD is bezorgd over: 

1. De totale onbereikbaarheid van onze plaatselijke middenstand 
2. De fietsende schoolgaande jongeren .Door deze situatie zal zowel 

Marktstraat als Kerkstraat een verkeersinfarct kennen, wat de kans op 
ongevallen voor de zwakke weggebruiker verhoogd . 



De heer Brent Meuleman, burgemeester, antwoordt dat elke inwoner de Grote 
Markt van weleer mist, met bloemenperken, fietsers en vele terrassen. Dit kan 
echter niet met zoveel auto’s: er zijn op de Grote Markt 1000 
parkeerplaatsen. De Grote Markt autovrij maken is niet de bedoeling, maar er 
is nood aan minder verkeer. Het knippen van de toegang tot de Grote Markt ter 
hoogte van de Kanaalstraat kan daarvoor zorgen.  

Het bestuur staat niet te springen voor ingrijpende veranderingen, het wil 
zich vooral inzetten op flankerende maatregelen die een stuk kunnen bijdragen 
aan gezelligheid. De brief moet daarom antwoord bieden op de vraag hoe het 
wegbeeld van de doortocht R4WO eruit moet zien volgens de inwoners. Daarom 
werd met alle mogelijkheden rekening gehouden, ook met de knip. 

Mevrouw Marleen Maenhout, raadslid, vindt de communicatie in de brief 
ongelukkig. Er wordt gesproken over plan 1 of plan 2, wat doet denken dat er 
maar twee mogelijkheden zijn. Ze vindt dat er bovendien te veel wordt 
gefocust op randelementen (groen, zebrapaden, fonteintjes, …), terwijl er nog 
niet geweten is hoe de infrastructuur, de doorstroming eruit zullen zien.  

De heer Brent Meuleman, burgemeester, stelt dat inwoners ook woordelijk 
feedback konden geven en dat nu door de werkvennootschap onderzocht moet 
worden in welke mate de feedback compatibel is met de plannen. Alle actoren 
worden betrokken, ook mobiliteitsexpert is mee betrokken bij onderhandelingen 
met AWV.  

Volgens de heer Martin Acke, raadslid, werden ook tijdens de voorbije 
legislatuur door AWV al verschillende scenario’s vooropgesteld, onder andere 
een aantal waar het verkeer op de Grote Markt werd beperkt door het knippen 
van de verbinding. Het probleem dat raadslid Maenhout stelt is dus niet 
nieuw. Nu een uitspraak doen over het knippen van de verbinding van de markt 
met de Kanaalstraat wenst hij echter niet te doen want, dat is zoals de 
burgemeester zegt, op dit moment slechts één mogelijkheid die in het geheel 
van het circulatieplan moet worden bekeken, doorstroming en herinrichting van 
de Kanaalstraat inbegrepen. 
Waar hij in deze discussie wel nog eens aandacht voor wil vragen, zijn twee 
oplossingen die destijds bij de verkeersstudies en het overleg met diverse 
instanties en veiligheidsdiensten naar voor zijn gekomen. Die werden door hem 
in het verleden al twee keer aangebracht en besproken op de gemeenteraad, 
maar helaas werd daar tot op heden nog geen bereidheid toe gevonden, wellicht 
door onvoldoende kennis van het totaalplaatje. 
Doordat destijds de doorgangsweg door het park werd afgesneden ontstond er 
een fundamenteel probleem dat gans de vooropgestelde verkeerscirculatie 
verstoorde. Het voornaamste gevolg van het rondgaand verkeer rond het 
busplein is het risico op een verkeersinfarct op de as tussen de oude 
Vrijheidsboom, Marktstraat en Grote Markt. Die as wordt immers de voornaamste 
invalsweg voor Zelzate-Centrum, veel belangrijker dan de as Rijkswachtlaan-
Chalmetlaan. De twee voorstellen waarover het gaat zijn: 

1. Het voorstel om de Franz Wittoucklaan tussen de markt en de Oostkade 
tweerichtingenverkeer te maken.  

2. Het voorstel voor tweerichtingenverkeer voor het deel Kerkstraat tussen 
Kanaalstraat en Kerkstraat.  

Beide voorstellen hebben tot doel om het verkeer dat niet echt op de Grote 
Markt moet zijn maximaal af te leiden via alternatieve wegen. Raadslid Acke 
benadrukt dat de verkeersstudies en tellingen erop wezen dat het niet nemen 
van deze maatregelen tot een ernstige overlast in de Marktstraat en de Grote 
Markt kan leiden. 
Wanneer de verbinding tussen de Grote Markt en de Kanaalstraat zou worden 
geknipt, wordt het uiterst belangrijk om op de markt zoveel mogelijk 
doorgaand verkeer te weren. Alleen in dat geval kan een vlotte circulatie en 
goede bereikbaarheid van de zaken op de Grote Markt gegarandeerd worden, 
zonder dan nog te spreken over een vlotter openbaar vervoer en over een 
aantrekkelijker belevingsvermogen in ons centrum.  



De realisatie van het busstation is bezig: wat die voorstellen betreft is het 
nu voor vijf voor twaalf. Natuurlijk zijn er nadelen aan die voorstellen. De 
kunst van goed besturen is om die nadelen te vergelijken met de voordelen. 
Raadslid Acke wil de schepen van mobiliteit en het college dan ook oproepen 
om de studies en verslagen van destijds nog eens goed door te nemen en die 2 
voorstellen een serieuze kans te geven. Hij vindt het spijtig dat de schepen 
van mobiliteit vorig jaar nooit ingegaan is op zijn voorstel om dit dossier 
over te dragen. 

De heer Rik Laureys, raadslid, vindt dat de Grote Markt nu teveel als 
doorgang wordt gebruikt. Doorgangen knippen kan hieraan toedragen, maar ook 
andere maatregelen zoals parkeren met tijdsbeperking, paralelwegen om verkeer 
om te leiden, … kunnen de Grote Markt autoluwer maken.  

De heer Luc Van Waesberghe, schepen, verduidelijkt dat de Marktstraat een 
zeer druk punt zal worden. Daarom werd voorgesteld aan De Lijn om die straat 
niet te gebruiken, maar rond te rijden langs de Watertoren. 

De heer Martin Acke, raadslid, legt uit dat de oplossing meer behelst dan het 
afleiden van het verkeer van De Lijn en vraagt zijn aangereikte voorstellen 
nog eens goed te bestuderen.  

PUNT 18 – OPSCHORTEN TAKSEN HORECA TIJDENS CORONACRISIS (op verzoek van 
Vlaams Belang)  

De heer Guy D’Haeseleer, raadslid, stelt dat de horeca-uitbaters momenteel 
zeer moeilijke tijden doormaken ingevolge de verplichte sluiting in kader van 
de maatregelen om het coronavirus te bestrijden. De sluiting duurt nu al 2,5 
maanden. Hij stelt daarom voor om de handelaars gedurende deze periode vrij 
te stellen van de betaling van de taks op nachtvergunningen gezien deze toch 
niet dienstig is. Dit zou kunnen gebeuren via opschorten van de vervaldag 
voor betaling (vb. 3 maanden opschuiven, van 1 juni naar 1 september) 
waardoor deze maatregel geen extra kost vertegenwoordigt en dus geen 
negatieve impact zou hebben op de begroting. 

De heer Brent Meuleman, burgemeester, meent dat dit voorstel kan worden 
voorgelegd aan de werkgroep waarvan de oprichting nog besproken dient te 
worden onder agendapunt 20.  

De heer Guy D’Haeseleer, raadslid, gaat hiermee akkoord.  

PUNT 19 – NAKIJKEN VAN DE STAAT VAN LEEUWENVLAGGEN NAAR AANLEIDING VAN DE 
VLAAMSE FEESTDAG OP 11 JULI 2020 (op verzoek van Vlaams Belang).  

De heer Guy D’Haeseleer, raadslid, vraagt om in het licht van de Vlaamse 
feestdag op 11 juli 2020 de staat van de gemeentelijke leeuwenvlaggen na te 
kijken en eventueel te vervangen door nieuwe exemplaren. Vooral de vlag aan 
de brug lijkt in zeer slechte staat te zijn. 

De heer Brent Meuleman, burgemeester, antwoordt dat er in de gemeente 4 
Vlaamse leeuwenvlaggen hangen. Die vlaggen in eigendom van de gemeente werden 
door de technische dienst gecontroleerd en blijken in goede staat te zijn. De 
vlag aan de brug, is eigendom van Maritieme Toegang. De vraag tot vervanging 
is aan hen overgemaakt. 

AGENDAPUNT 20 - OPRICHTING VAN EEN WERKGROEP MET VERTEGENWOORDIGING VAN ALLE 
FRACTIES DIE DAARVAN WENSEN DEEL UIT TE MAKEN OM NAAR AANLEIDING VAN DE 
CORONACRISIS EN IN OVERLEG MET HET COLLEGE TE WERKEN AAN RELANCE MAATREGELEN 
EN DE OPVOLGING ER VAN (op verzoek van Zelzate Positief). 

De heer Rik Laureys, raadslid, stelt dat we door de coronacrisis in 
uitzonderlijke tijd leven. Er worden ook uitzonderlijke inspanningen gevraagd 
van de bevolking. Burgers hebben de maatregelen zeer goed opgevolgd, maar 
velen onder hen zullen nu ook de economische gevolgen beginnen te 
ondervinden. Nu we langzaam uit die crisis kruipen, volgt er nog een 
moeilijke periode in de evolutie naar het “normale” postcorona leven. Deze 
periode zal wellicht nog lang duren en zal heel wat nazorg nodig hebben. Alle 
bestuurlijke niveaus zullen daaraan moeten bijdragen, ook de gemeenten. Om 
het “normale” leven terug te brengen, zal een relanceplan nodig zijn. De 
verschillende geledingen (individuele burgers, zelfstandigen, bedrijven, 



werknemers, verenigingen, onze zwakkere medeburgers,…) zullen een eigen 
aanpak vergen. De fractie Zelzate Positief wenst daarom voor te stellen om 
voor die relancefase een werkgroep met vertegenwoordigers uit alle fracties 
in de gemeenteraad op te richten om samen met het college de lokale relance 
in overleg aan te pakken. Op die manier kan er een draagvlak voor die aanpak 
over de partijgrenzen heen worden gecreëerd. Door deze betrokkenheid wordt de 
solidariteit verhoogd en kan de evolutie door iedereen beter opgevolgd 
worden. 

De heer Filip Bruggheman, raadslid, vraagt waarom de afvaardiging in de 
werkgroep wordt beperkt tot een persoon per fractie, waarom niet iedereen die 
constructief mee wil werken mag deelnemen.  

De heer Brent Meuleman, burgemeester, antwoordt dat een vertegenwoordiging 
van elke fractie ruim voldoende is gezien er naast de politieke 
vertegenwoordiging ook een afvaardiging vanuit de adviesraden dient te zijn 
aangezien de verenigingen nu reeds vragen om deze oefening te maken. 
Fractieleden moeten vertrouwen stellen in hun fractieleider of in de fractie 
in het algemeen, communicatie onderling moet ervoor zorgen dat ieders 
standpunt wordt meegenomen.  

De heer Rik Laureys, raadslid, geeft aan akkoord te zijn met de uitbreiding 
naar adviesraden.  

De heer Karel Van Bever, raadslid, vindt het nodig om nu al aan de 
adviesraden te vragen een denkoefening te maken en eventuele voorstellen al 
te bezorgen aan het college en de gemeenteraad. Proactief werken zal het 
functioneren van de werkgroep ten goede komen.  

De heer Jan De Beule, raadslid, vraagt of fracties onderling kunnen afspreken 
wie de vergadering van de werkgroep bijwoont, bijvoorbeeld de ene maand het 
ene fractielid en de andere maand een ander fractielid.  

De heer Brent Meuleman, burgemeester, antwoordt dat de politieke afvaardiging 
sowieso het resultaat is van de afspraken via de fractie. Het kan dus telkens 
een andere persoon zijn.  

De heer Kristof Stevelinck, raadslid, vraagt enige voorzichtigheid. De 
relance zal het gevolg zijn van federale en Vlaamse beslissingen, de grootste 
verantwoordelijkheid ligt bij hen. Hij is van mening dat eerst de federale en 
Vlaamse maatregelen afgewacht moeten worden alvorens een vergadering bijeen 
te roepen of voorstellen uit te werken.  

De heer Karl Segers, raadslid, vindt dat ook middenveldorganisaties, zoals 
Samenlevingsopbouw betrokken moeten worden in de werkgroep.  

De heer Filip Bruggheman, raadslid, vraagt nogmaals aandacht voor de 
moeilijke situatie waarin hijzelf en raadslid Frank Bruggeman zich bevinden 
(afgezet door partij) en vindt dat ook zij het recht hebben om deel te nemen 
aan het overleg.  

Mevrouw Marleen Maenhout, raadslid, verwijst naar een officieel document 
waarin zij door de partij VLD-SD werd aangeduid als fractieleider; dat 
document werd aan de voorzitter van de raad bezorgd en daarmee moet rekening 
gehouden worden, stelt ze.  

De heer Rik Laureys, raadslid, geeft aan akkoord te gaan met alle voorstellen 
tot uitbreiding maar wenst vandaag een beslissing van de gemeenteraad tot 
oprichting van de werkgroep. 

Raadslid Jan De Beule verlaat de videoconferentie. 

De heer Brent Meuleman, burgemeester, vat kort samen. Er wordt overgegaan tot 
oprichting van een werkgroep/vergadering met de verschillende politieke 
partijen die in gemeenteraad vertegenwoordigd zijn. De fracties duiden een 
vertegenwoordiger aan. De samenstelling wordt uitgebreid met afgevaardigden 
van adviesraden en middenveldorganisaties. 

De voorzitter van de gemeenteraad zit de vergadering van de werkgroep voor. 
De adviesorganen en middenveldorganisaties worden op korte termijn 
aangeschreven om nu al na te denken over mogelijke relancemaatregelen en 



concrete voorstellen om deze maatregelen in voege te brengen. De 
samenstelling kan desgevallend wijzigen, organisch groeien. 

De gemeenteraad gaat met 21 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert 
Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, Bruggheman Filip, 
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 1 neen-stem (Bruggeman Frank) akkoord met 
oprichting van een werkgroep/vergadering volgens de hierboven vermelde 
samenstelling.  

PUNT 21 - GROEPSAANKOOP MONDMASKERS IN KADER VAN EXITSTRATEGIE CORONA – 
BESPREKING (op verzoek van N-VA) 

De heer Martin Acke, raadslid:  

Eind april kondigden de burgemeesters van Eeklo, Kaprijke, Sint-Laureins en 
Assenede gezamenlijk via een persconferentie aan dat zij in het kader van de 
strijd tegen het Coronavirus in hun gemeenten gratis mondmaskers zouden 
bedelen en dat daarvoor een groepsaankoop van maskers zou gebeuren. Kort 
nadien berichte het schepencollege van Zelzate dat Zelzate en Wachtebeke een 
gelijkaardig initiatief zouden nemen en zouden aansluiten op die 
groepsaankoop. 

In Eeklo stelde de N-VA vast dat de aankoopprocedure van de mondmaskers niet 
helemaal volgens de regels van mededinging  was verlopen en dat de 
certifiëring niet sluitend was, waardoor er twijfels rezen over de kwaliteit 
van de mondmaskers. Omdat de in Eeklo beschikbare certificaten niet sluitend 
waren besloten de zes N-VA-afdelingen van Eeklo, Sint-Laureins, Kaprijke, 
Assenede, Zelzate en Wachtebeke om een onafhankelijk laboratorium een 
kwaliteitsonderzoek op een masker te laten uitvoeren. Die test bevestigde de 
vrees van N-VA  en toonde aan dat het geteste masker niet conform was met de 
vereisten van de federale richtlijnen hieromtrent: zie de gids van minimale 
vereisten in bijlage.  

Op 13 mei 2020 maakten de zes N-VA afdelingen via een persconferentie in 
Eeklo bekend dat zij het initiatief tot verdeling van gratis mondmaskers in 
de zes gemeenten toejuichten maar dat er ernstige redenen waren om te 
twijfelen aan de kwaliteit van de geleverde mondmaskers.  

Er volgde een hevige reactie van de burgemeester van Eeklo, weldra gevolgd 
door een gemeenschappelijke reactie van de zes betrokken burgemeesters 
waarbij zij beweerde dat de gunning wel volgens de regels was gebeurd en de 
maskers wel degelijk beschikten over een kwaliteitscertificaat, ook al was 
dit eigenlijk volgens hen voor dit type masker niet nodig. Nadien volgden via 
de media nog acties, ook van onze burgemeester Brent Meuleman en eerste 
schepen Geert Asman om onze actie te bestempelen als misdadig, 
paniekzaaierij, enz… De pers ging hier gretig op in en AVS vertoonde een test 
van UZ Gent die het ultieme bewijs zou leveren van de goede kwaliteit van de 
maskers. Het UZ Gent heeft hieromtrent geen enkele bevoegdheid en kleurde 
naast de lijnen. Op de publieke opinie heeft dit natuurlijk zeer groot 
impact. Het stoorde me trouwens dat burgemeester Brent Meuleman en schepen 
Geert Asman blijkbaar voorrang gaven aan hun kinderlijk eenvoudige test boven 
het werk van officiële experten die de richtlijn met al hun kennis en overleg 
zorgvuldig opstelden in een de gids in bijlage die goedgekeurd werd door de 
Nationale Veiligheidsraad. 

Op communicatievlak werden door de burgemeesters alle middelen ingezet en 
naar de publieke opinie haalden ze hun gelijk. Vooral de zogenaamd officiële 
test van UZ Gent gaf de doorslag. Ik daag het college echter uit om van het 
UZ Gent een officieel testverslag te vragen. Zij kunnen dat onmogelijk 
leveren omdat zij niet door de overheid erkend zijn om dergelijke 
kwaliteitstesten uit te voeren. Omdat deze strijd via de media toch niet te 
winnen was besloot N-VA de gemeentebesturen op te roepen om een test te laten 
uitvoeren via een onafhankelijk labo om alle twijfels over de veiligheid van 
de maskers uit te klaren. 



Maar hoe zit het nu in werkelijkheid? 

De burgemeester van Eeklo verklaarde onder meer voor de pers “We hebben voor 
de aankoop van de mondmaskers verschillende offertes aangevraagd. De lokale 
ondernemer in kwestie kon ons de scherpste prijs én leveringstermijn 
garanderen. Ondanks het feit dat er voor de mondmaskers die wij aanbieden 
geen kwaliteitslabel nodig is, hebben we er toch één”. De notulen van het 
schepencollege van Eeklo (zie bijlage) bewijzen dat de publieke verklaringen 
van burgemeester Luc Vandevelde in de media niet strookten met de 
werkelijkheid.  

1) De notulen bewijzen dat er maar één offerte was: die van Adrem Keukens. 
Zelfs bij een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking bij 
onvoorzienbare dwingende spoed moeten minimaal drie aanbieders worden 
gecontacteerd behalve als dit absoluut niet mogelijk blijkt. Het college 
beschikte over meerdere mails met aanbiedingen. Toch hebben ze het 
nagelaten om meerder offertes op te vragen. De WETTELIJKE AANKOOPPROCEDURE 
WERD HIER DUS NIET GEVOLGD. 

2) De notulen verwijzen naar diverse certificaten waarvan er maar één een CE-
certificaat van King Cert, een kwaliteitsbeoordeling inzake 
filtereigenschappen zou kunnen inhouden. De rest zijn certificaten van 
gebruikte grondstoffen. Er is echter geen sluitend bewijs dat aantoont dat 
dit CE-attest gelinkt is aan de geleverde maskers, laat staan naar 
uitgevoerde testen die aanduiden dat ze voldoen aan de veiligheidsvereisten 
HIERDOOR IS NIET VOLDAAN AAN DE REGELGEVING VAN DE FEDERALE OVERHEID. Zie 
Gids in bijlage die onder meer de reeds lang bestaande algemene 
veiligheidsvoorschriften van de FOD Economie voor commerciële leveringen 
van dergelijk materiaal omvat. 

Ik beklemtoon dat ikzelf, in tegenstelling met uw aantijgingen aan mijn adres 
nooit opgeroepen heb om de maskers niet te bedelen. Wat ik wel gevraagd heb 
aan burgemeester Brent Meuleman van Zelzate is om zijn collega’s 
burgemeesters met de niet conforme test als nieuw gegeven te confronteren en 
vooraleer tot verdeling over te gaan aan de leverancier verduidelijking en de 
nodige garanties te vragen. De bedeling van deze niet-conforme maskers kan 
onze inwoners immers een vals gevoel van veiligheid geven. Ik vraag me af of 
dit is gebeurd. 

Ik stelde ook dat wanneer men toch de verdeling zou doorvoeren dan is op zijn 
minst het bijleveren van de nodige waarschuwingen voor onze inwoners i.v.m. 
de beperkingen van deze maskers noodzakelijk. Bovendien dient overwogen te 
worden aan de leverancier een financiële compensatie te vragen voor dit 
product dat volgens een onafhankelijk bewijs niet voldoet aan de gangbare 
minimumvereisten. Ik vraag me af of dit is gebeurd.  

Het is duidelijk dat het college van Eeklo de grote schuldige is in dit 
verhaal. Zij hebben een niet sluitende deal aangegaan met een twijfelachtige 
leverancier. Het lezen van het collegebesluit van 24 april 2020 maakt me 
echter duidelijk dat het Zelzaats college niet helemaal vrijuit gaat: 

Ons college heeft de fout begaan blindelings te vertrouwen op het woord van 
burgemeester Luc Vandevelde. Met de motivatie in hun besluit schuift Zelzate 
dan ook de verantwoordelijkheid volledig door naar het college van Eeklo. 
Door de overweging “Overwegende dat de bestelling/contacten van deze maskers 
verlopen via burgemeester van Eeklo, de heer Luc Vandevelde” valt de 
verantwoordelijkheid zelfs eerder naar de burgemeester van Eeklo. Uit het 
collegebesluit van Zelzate blijkt wel duidelijk dat het college geen enkele 
controle uitvoerde op de kwaliteit en de conformiteit van de levering. Zij 
verwijzen zelfs niet naar de certificaten. Dit is op zijn minst een blijk van 
onzorgvuldigheid. 

Opmerkelijk is dat de prijs van de mondmaskers nu maar 1,50 euro + 6% BTW is. 
Oorspronkelijk was dit 1,85 euro. Dat heeft burgemeester Brent Meuleman mij 
bevestigd op de dag van de persconferentie van N-VA in Eeklo. Ik kan dus 
positief besluiten door te stellen dat dank zij onze actie Zelzate 
uiteindelijk maar 1,5 euro i.p.v. 1,85 euro betaalt x 13.500 is dit een 



besparing van 4.725 euro, 5.000 euro BTW inbegrepen. Ik vermoed dat u ook de 
BTW zal kunnen recupereren. 

Maar ik stel wel vast dat onze actie alvast tot gevolg heeft gehad dat 
Zelzate niet de eerst overeengekomen bedrag van 1,85 maar slechts 1,5 euro 
moet betalen zoals in de andere gemeenten. 

De heer Brent Meuleman, burgemeester: 

Daar waar N-VA Eeklo een publiekelijke mea-culpa heeft geslagen, blijft u, 
mijnheer Acke, zich in allerlei bochten wringen om zijn misleidende aanvallen 
en politieke spelletjes trachten te verantwoorden.  

Ik vind dat u ver gaat en het moet me dan ook van het hart dat u uw politieke 
spel zo vuil speelt.  

In uw e-mail aan de administratie zegt u onder meer dat de aankoopprocedure 
in Eeklo niet volgens de regels is verlopen en dat de wet niet werd 
gerespecteerd, dat er werd samengewerkt met een twijfelachtige leverancier, 
dat de certificering niet sluitend was en de maskers niet conform zijn, dat 
UZ Gent haar bevoegdheid te buiten gaat en naast de lijnen heeft gekleurd, 
dat wij onze inwoners een vals gevoel van veiligheid geven en dat het college 
van Zelzate haar verantwoordelijkheid afschuift op het college van Eeklo.  

Mijnheer Acke, ten eerste, er valt geen verantwoordelijkheid af te schuiven. 
Alles is conform de wetgeving verlopen. Als u dat in twijfel trekt, staat het 
u vrij klacht in te dienen, al kan ik u nu al vertellen wat toezicht hierover 
te zeggen zal hebben, nl. dat de wet inzake overheidsopdrachten de 
mogelijkheid voorziet een beroep te doen op de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking bij onvoorzienbare, dwingende spoed op basis 
van artikel 42, §2 eerste lid, deel b van diezelfde wet. Zo kan de overheid 
op een snelle en flexibele manier haar opdracht plaatsen. U voegt er trouwens 
net zelf aan toe, dat dat kan in onvoorzienbare, dwingende omstandigheden. Ik 
weet niet wat u vindt van het moordende coronavirus, waar we allen in 
snelheid zijn gepakt, maar ik vond dit toch dringend, te meer omdat de 
federale overheid in gebreke blijft en omdat ze op dat moment nog geen zicht 
had gegeven op het verdelen van mondmaskers voor haar inwoners.  

Ten tweede, met de certificaten is niets mis, meer nog de encyclopedie aan 
voorwaarden die voorhanden is, is eigenlijk zelfs niet van toepassing op dit 
type maskers. Als zelfs huis-tuin-en keukenmaskers, gemaakt van bijvoorbeeld 
oude gordijnen of tafelkleedjes, als zelfs een sjaal voor de mond houden 
voldoende is om het virus te isoleren dan begrijp ik echt niet waarom u 
blijft beweren dat de maskers die de gemeente uitdeelde niet conform zouden 
zijn. Dat u blijft beweren dat wij onze inwoners een vals gevoel van 
veiligheid geven met de maskers is complete onzin. Gelukkig hadden onze 
inwoners u snel door.  

Ten derde, een lokale handelaar die ook een vestiging heeft in Zelzate een 
twijfelachtige leveranciers noemen, vind ik een zeer zware beschuldiging. Ik 
hoop maar dat de betrokkene die niet als lasterlijk ervaart of dit kan voor u 
nog nare gevolgen krijgen. 

Ten vierde, dat uw partij het moeilijk heeft met vak autoriteiten als 
viroloog Marc Van Ranst, dat weten we al langer. Zijn adviezen, die overigens 
worden bevestigd door de dienst infectieziekten van het UZ Gent wegzetten als 
kinderlijk terwijl u zelf, naar aanleiding van de door u gevraagde test nog 
heeft opgeroepen om het werk en conclusies van experten te respecteren, vind 
ik straf.  

Ten vijfde, als iemand zich hier heeft laten misleiden, dan bent u het wel, 
mijnheer Acke. U heeft zich voor de kar laten spannen van een aantal 
gefrustreerde N-VA mandatarissen uit het Meetjesland en u bent hen 
blindelings gevolgd. U heeft mij telefonisch zelf gezegd dat de test niet OK 
was, omdat er maar één staal is getest en in het testrapport dat u aan de 
raadsleden bezorgde wordt standaard gesproken van “three samples” of dus 3 
testen die moeten gebeuren. Ook heeft u zelf toegegeven dat u resultaten 
helemaal niet zo dramatisch vond als sommige N-NA’ers in de pers lieten 
uitschijnen. Terwijl die N-VA’ers ondertussen mea culpa hebben geslagen en 



een 180° bocht hebben genomen, blijft u hardnekkig volharden in uw aanvallen 
die ondertussen al op alle mogelijke manieren als vals en foutief worden 
beschouwd. 

Martin, bespaar uzelf een nog grotere afgang en stop uw spelletje hier en nu. 
Het is door dergelijke spelletjes dat de mensen hun geloof in de politiek 
verliezen. U heeft de grootste gezondheidscrisis sinds de tweede wereldoorlog 
misbruikt in een poging politiek te scoren. U heeft door uw onterechte en 
onverantwoorde aanvallen twijfel gezaaid bij de bevolking: meerdere 
Meetjeslandse N-VA’ers hebben opgeroepen de maskers niet te dragen en dat 
vind ik misdadig. 

Terwijl iedereen in dit land zichzelf overstijgt en er massaal inspanningen 
worden geleverd en offers worden gebracht om dit virus zo snel mogelijk te 
isoleren, terwijl er mensen sterven en gezondheidswerkers tot het uiterste 
gaan en zelfstandigen en horeca bloeden, houdt uw partij zich bezig met 
politieke spelletjes. Dat vind ik van het laagste dat ik al gezien heb. 

Helaas voor u, is die boemerang staalhard in uw gezicht teruggekeerd, en dat 
beseft u zelf ook, al durft u het niet toegeven en zegt u liever dat wij de 
publieke opinie meehebben.  

Het wordt zelfs nog erger, want u beweert dat onze gemeente, dankzij NV-A, de 
maskers goedkoper kon krijgen. Wel, als u uw huiswerk goed heeft gemaakt, dan 
ziet u in het collegeverslag van 24 april 2020 dat er al sprake was van 1,50 
euro excl. Btw. De fout is gebeurd, dat ik er, tijdens ons telefoongesprek, 
ben uitgegaan van een tarief van 21% btw in plaats van 6% btw. Het 
basistarief van de maskers is altijd 1,50 euro geweest en dat tarief hebben 
we dus helemaal niet te danken aan NV-A.  

Ik ben iemand die mensen verbindt en die kan vergeten en vergeven. Ik wil 
deze pijnlijke uitschuiver van N-VA dan ook snel vergeten, en rijk u, zoals 
steeds de hand, samen we samen met ons, over partijgrenzen heen, dit 
coronavirus zo goed en zo eendrachtig mogelijk te bestrijden.  

Om op uw andere vragen te antwoorden, mijnheer Acke: 

Heb ik het aan mijn collega’s vertelt dat de maskers niet conform zijn? 
Uiteraard niet, want de maskers zijn wel conform.  

Of ik een financiële compensatie zal vragen aan de leverancier van de 
mondmaskers? Neen. De persoon in kwestie heeft een filiaal in Zelzate en 
heeft hemel en aarde bewogen om de maskers overal op tijd te kunnen leveren. 
Het is een hardwerkende ondernemer en het is schandalig dat u hem een 
twijfelachtige leverancier durft te noemen. Dat u als voormalig schepen van 
economie en N-VA’er een compensatie durft te vragen voor maskers die nota 
bene maar 1,50 euro per stuk hebben gekost had ik zelfs nooit verwacht.  

Raadslid Frank Bruggeman verlaat de videoconferentie.  

Raadslid Jan De Beule neemt opnieuw deel aan de videoconferentie.  

De heer Geert Asman, schepen, treedt de burgemeester bij. Hij stelt dat het 
gebruiken van een mondmasker zeer belangrijk is in de bestrijding van het 
coronavirus en hij vindt dat de N-VA in deze veel verwarring en paniek heeft 
gezaaid door te stellen dat de mondmasker niet zouden voldoen aan de nodige 
veiligheidsvereisten. Schepen Asman vindt het niet kunnen dat er getwijfeld 
wordt aan de testresultaten met betrekking tot de mondmaskers die uitgevoerd 
werden door een universitair ziekenhuis. Ook schepen Asman wil  

De heer Martin Acke, raadslid, antwoordt dat hij vindt dat het universitair 
ziekenhuis kinderachting omgegaan is met de uitvoering van de testen op de 
mondmasker. De N-VA wilde geen paniek wilde zaaien, heeft enkel gevraagd om 
kritisch te zijn, te controleren of de mondmaskers wel degelijk voldoen aan 
de veiligheidsvereisten. Hij benadrukt dat de gemeente gebonden is aan 
richtlijnen en dat ze daarvan heeft afgeweken. De mondmasker werden betaald 
met belastinggeld en daar moet op een correcte manier verantwoording voor 
worden afgelegd, wat nu niet gebeurd is.  



Op de tussenkomst van burgemeester Brent Meuleman, reageert raadslid Acke dat 
de N-VA geen Mea Culpa heeft geslagen. De vijf N-VA afdelingen blijven bij 
hun standpunt over de mondmaskers, in Eeklo is het debat over de mondmasker 
gebruikt om een N-VA-lid buiten spel te zetten.  

De heer Brent Meuleman, burgemeester, stelt dat er naast elkaar gepraat 
wordt. Twee meningen staan hier lijnrecht tegenover elkaar. De burgemeester 
vindt het jammer dat een politieke partij oproept om mondmasker uitgereikt 
door de eigen gemeente niet te dragen. Hij is ervan overtuigd dat de 
regelgeving correct werd gevolgd en dat er geen reden was tot paniekzaaierij. 
Het is volgens hem misdadig dat een politiek schisma werd misbruikt in tijden 
van crisis, ten gevolge van de bevolking.  

De heer Filip Bruggheman, raadslid, geeft aan aangenaam verrast te zijn 
geweest toen hij de mondmaskers ontving. Hij vraagt of het correct is dat 
alleen medische maskers onderworpen zijn aan veiligheidsvoorschriften en wil 
weten waarom het bestuur bij het uitdelen van de stukken taart n.a.v. 100 
jaar Klein Rusland andere maskers gebruikten dan diegene die door de gemeente 
werden uitgedeeld aan de inwoners.  

De heer Geert Asman, schepen, verduidelijkt dat de normen inderdaad alleen 
gelden voor medische maskers. Om na te gaan of een niet-medisch masker 
voldoende bescherming biedt is het aangeraden om er waterdruppels op te 
spuiten met een plantenspuit. Als er geen druppels door het masker komen, is 
het masker betrouwbaar. Op de vraag over het dragen van de mondmaskers in 
Klein Rusland wordt geantwoord dat velen wel degelijk het mondmasker droegen 
dat werd uitgedeeld door de gemeente, anderen waren het masker vergeten en 
kregen ter plaatse een ander mondmasker aangeboden.   

De heer Kristof Stevelinck, raadslid, vraagt of er voor privégebruik dan echt 
geen richtlijnen zijn. 

De heer Brent Meuleman, burgemeester, bevestigt dit. Het doel van een 
mondmasker is het afdekken van neus en mond. Mochten hier conformiteitsregels 
aan gebonden zijn, zou de federale overheid niet oproepen om zelf mondmaskers 
te maken. 

De heer Martin Acke, raadslid, oppert dat een commerciële aankoop (in deze de 
aankoop van de mondmaskers, om deze later te verdelen) altijd onderworpen is 
aan veiligheidscriteria die vastgelegd zijn door de FOD economie.  

De heer Kristof Stevelinck, raadslid, vraagt naar de levensduur van de 
mondmaskers.  

De heer Geert Asman, schepen, antwoordt dat zolang er geen zichtbare slijtage 
is het mondmasker voldoende bescherming biedt. Wie onzeker is doet best de 
test met de plantenspuit.  

De heer Kristof Stevelinck, raadslid, denkt dat het dragen van een mondmasker 
nog een tijdje verplicht zal blijven en vraagt of het bestuur indien nodig 
nog een tweede aankoop en verdeelactie kan doen.  

De heer Brent Meuleman, burgemeester, antwoordt dat de federale overheid 
beloofd heeft mondmaskers te bedelen. Omdat die bedeling nog steeds op zich 
laat wachten, heeft het gemeentebestuur eerder actie genomen. Mocht er in de 
toekomst een tweede verdeling van mondmaskers nodig zijn, zal het 
gemeentebestuur altijd haar verantwoordelijk nemen.  

De heer Karl Segers, raadslid, benadrukt dat de social distancing maatregel, 
afstand houden dus, nog steeds de belangrijkste maatregel is. Het dragen van 
een mondmasker is een bijkomende maatregelen die in eerste plaats dient om 
anderen niet te besmetten, het infectiegevaar te voorkomen.  

VRAGENRONDE 

De heer Steven De Vuyst, schepen, komt terug op de vraag van raadslid Marleen 
Maenhout bij agendapunt 3. Hij stelt dat bijvoorbeeld Lievegem, Assenede en 
Eeklo de concessieleidraad ook behandelen op de gemeenteraad, in Aalter is 
men aanbeland in de fase van het behandelen de offertes. Mochten er nog 



technische vragen zijn, is schepen De Vuyst bereid deze door te spelen naar 
de contactpersoon bij Veneco.  

De heer Steven De Vuyst, schepen, komt terug op de vraag van raadslid Kristof 
Stevelinck bij agendapunt 3 en verwijst naar pagina 11 van de 
concessieleidraad: 

Uitvoeren van werken aan gebouwen waar PV-installaties zijn voorzien 

In de lange looptijd van de overeenkomst van twintig jaar die wordt 
nagestreefd, is het altijd mogelijk dat er werken moeten worden uitgevoerd 
aan een gebouw waarop binnen het contract een PV-installatie wordt 
geëxploiteerd. 

Indien het tijdens deze werken nodig is om de PV-installatie tijdelijk buiten 
gebruik te stellen, wordt de individuele looptijd van deze installatie van 20 
jaar geschorst en hervat bij het opnieuw in dienst nemen van de installatie. 
Eventuele kosten voor het tijdelijk buiten gebruik stellen en terug in dienst 
nemen van de installatie, zijn ten laste van de concessiegever (de gemeente). 
Net als eventuele keurings- of onderhoudskosten te wijten aan de uitgevoerde 
werken. 

Indien er werken van dien aard worden uitgevoerd aan een gebouw waarop binnen 
de bepalingen van het contract een PV-installatie wordt geëxploiteerd, 
waardoor er zich een tijdelijke verwijdering van de PV-installatie opdringt, 
staat de concessiegever (de gemeente) in voor de kosten van de verwijdering 
en het terugplaatsen van de installatie, net als voor de eventuele 
keuringskosten. 

Deze werken worden uitgevoerd door de aannemer waarmee de contractant 
samenwerkt voor de installatie en/of onderhoud van de PV-installaties op de 
gebouwen. 

Schepen De Vuyst zegt dat hij aan Veneco zal vragen een clausule op te nemen 
in de concessieleidraad die de gemeente evenwel vrijstelt van schade.  

De heer Martin Acke, raadslid, stelt dat Samenlevingsopbouw in kader van een 
bepaalde actie een aantal mensen heeft gecontacteerd. Hij vraagt hoe de 
organisatie aan de persoonsgegevens komt. Het wantrouwen van enkele mensen 
werd blijkbaar versterkt doordat de communicatie gebeurde onder namen van 
vreemde origine. Raadslid Acke vraagt dat er in de toekomst aandacht wordt 
besteed aan zorgvuldige communicatie, dat er vermeld wordt waarom en in 
opdracht van wie of welke organisatie mensen aangeschreven worden.  

De heer Geert Asman, schepen, verduidelijkt dat Samenlevingsopbouw een 
contract heeft afgesloten met een erkende organisatie dat toelaat dergelijke 
informatie vrij te geven. 

 

De vergadering wordt om 22.34 uur gesloten. 


