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

PUNT I OPENBARE ZITTING 

De heer Dirk Goemaere, voorzitter, opent de vergadering om 19:00 uur.  

De gemeenteraad besliste in zitting van 2 maart 2020 een onderscheidingsteken 

te voorzien voor de titularis van het mandaat van voorzitter van de 

gemeenteraad in de vorm van een sjerp. Ondertussen is de sjerp geleverd. De 

heer Brent Meuleman, burgemeester, overhandigt de sjerp aan de voorzitter van 

de gemeenteraad. 

De vergadering van de gemeenteraad heden wordt een fysieke vergadering, 

achter gesloten deuren, niet in besloten zitting genoemd. Dit omwille van de 

coronacrisis COVID-19 en het feit dat het door de social distancing 

maatregelen niet mogelijk is om publiek en pers toe te laten in de zaal.  

De vergadering wordt gelivestreamed teneinde de openbaarheid te garanderen. 

Het half uurtje van de burger is gezien de omstandigheden niet mogelijk. De 

voorzitter rekent op begrip hiervoor. 

Gelet op de aanwezigheid van de financieel directeur, wordt de raad gevraagd 

de volgorde van de agenda te wijzigen en punten 21 en 22 eerst te behandelen. 

Er wordt overgegaan tot stemming. De raad is unaniem akkoord.  

PUNT 21 – KENNISNAME VAN OPVOLGINGSRAPPORTERING 2020 

DE RAAD: 

- Gelet op het artikel 263 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 

2017; 

- Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de 

beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen; 

- Overwegende dat het decreet lokaal bestuur voorziet in een geïntegreerde 

planning van de gemeente en het OCMW. Tevens is er een tussentijdse 

rapportering aan de raad voorzien, over de stand van zaken van de 

prioritaire doelstellingen, een update van de financiële risico's en de 

grondslagen en assumpties. Deze rapportering gebeurt per 30 september, 

voor het eind van het derde kwartaal.  

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

voorliggend opvolgingsrapportering 2020. 

BESLUIT: 

In openbare zitting: 

Enig artikel: - De gemeenteraad neemt kennis van het voorliggend 

opvolgingsrapportering 2020.  

PUNT 22 – KENNISNAME VAN DE RAPPORTERING FINANCIEEL DIRECTEUR 2DE KWARTAAL 

2020. 



DE RAAD: 

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

bestuur van 22 december 2017; 

- Overwegende dat de financieel directeur in volle onafhankelijkheid in 

staat voor de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de 

beslissingen van de gemeente en van het openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn met budgettaire en financiële impact; dat hij 

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

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

rapporteren;  

- Overwegende dat de financieel directeur in volle onafhankelijkheid in 

staat voor het debiteurenbeheer van de gemeente en van het openbaar 

centrum voor maatschappelijk welzijn; dat hij daarover aan de 

gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, het vast bureau en aan 

het college van burgemeester en schepenen dient te rapporteren; 

- Gelet op bijgevoegd document “rapportering financieel directeur” waarin 

gerapporteerd wordt over visum, debiteurenbeheer, thesaurietoestand, 

liquiditeitsprognose, beheerscontrole, budgetuitvoering en financiële 

risico’s per 30/6/2020, conform Art. 177 decreet lokaal bestuur; 

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

directeur ter beschikking werd gesteld; 

- Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 18 

september 2020 houdende kennisname van de rapportering van de financieel 

directeur; 

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

rapportering. 

BESLUIT: 

In openbare zitting: 

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

financieel directeur.  

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

directeur en de financieel directeur. 

PUNT 01 – BEKRACHTIGEN VAN HET BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER HOUDENDE 

VERPLICHTING TOT DRAGEN VAN EEN MONDMASKER IN DE GEMEENTELIJKE EN OCMW-

GEBOUWEN EN OP DE WEKELIJKSE MAANDAGMARKT 

DE RAAD: 

- Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, art. 
181, §1; 

- Gelet op het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 tot vaststelling van de 
modaliteiten van de opvorderingsbevoegdheid bedoeld in art. 181 van de wet 

van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, art. 4; 

- Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikels 133, 134 en 135; 

- Gelet op het ministerieel besluit van 10 juli 2020 (ter wijziging van het 
MB van 30 juni 2020) houdende dringende maatregelen om de verspreiding van 

het coronavirus COVID-19 te beperken, artikel 4; 

- Overwegende dat het noodzakelijk is om maatregelen te nemen die de 
verspreiding van het coronavirus tegengaan; 

- Overwegende dat, naast het ministerieel besluit, het de lokale overheden 
zelf toekomt om bepaalde regels in te voeren; 

- Overwegende dat uit de laatste coronacijfers zoals gepubliceerd door het 
gezondheidsinstituut Sciensano voor de veertiende dag op rij sprake is van 

een stijging waaruit blijkt dat tussen 12 juli en 18 juli 2020 het aantal 

besmettingen gestegen is tot gemiddeld 184 per dag; dat dit een stijging 

van 89 procent is tegenover de zeven dagen ervoor; dat weekgemiddeldes qua 



ziekenhuisopnames en overlijdens ook gestegen zijn; dat het 

reproductiegetal momenteel 1,1 bedraagt, wat wil zeggen dat de epidemie in 

kracht toeneemt; 

- Overwegende dat in Zelzate de laatste zeven dagen geen nieuwe besmettingen 
vastgesteld zijn, zodat voor Zelzate de risicocoëfficiënt momenteel 0 

bedraagt; 

- Overwegende dat om verspreiding van het coronavirus in te perken en om 
ervoor te zorgen dat de risicocoëfficiënt in onze gemeente 0 blijft, het 

noodzakelijk geacht wordt om bezoekers van de wekelijkse markt te 

verplichten tot het dragen van een mondmasker aangezien op de voorbije 

markten vastgesteld werd dat de social distancing niet steeds gerespecteerd 

wordt; 

- Overwegende dat het eveneens noodzakelijk geacht wordt om in gemeentelijke 
en OCMW-gebouwen het dragen van een mondmasker te verplichten met oog op 

inperking van de verspreiding van het coronavirus; 

- Overwegende dat het geringste uitstel van de maatregel tot het verplichten 
van het dragen van mondmaskers in de gemeentelijke en OCMW-gebouwen en op 

de wekelijkse maandagmarkt een ernstig gevaar inhoudt voor de verspreiding 

van COVID-19 en bijgevolg ook voor de openbare gezondheid, zodat dit 

ernstige schade kan veroorzaken voor de bevolking; 

- Gelet op het besluit van de burgemeester van 22 juli 2020 houdende 
verplichting tot dragen van een mondmasker in de gemeentelijke en OCMW-

gebouwen en op de wekelijkse maandagmarkt met ingang van 22 juli 2020; 

- Overwegende dat de gemeenteraad voormeld besluit van de burgemeester dient 
te bekrachtigen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met algemene stemmen: 

Enig artikel: - De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester 

van 22 juli 2020 houdende de verplichting tot het dragen van een mondmasker 

in de gemeentelijke en OCMW-gebouwen en op de wekelijkse maandagmarkt met 

ingang van 22 juli 2020. 

PUNT 02 – BEKRACHTIGEN VAN HET BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER HOUDENDE 

TIJDELIJKE MAATREGEL MET BETREKKING TOT HET NIET MEER VERGUNNEN VAN INTERNE 

EN EXTERNE EVENEMENTEN OM DE VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS COVID-19 TE 

BEPERKEN 

DE RAAD: 

- Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikels 133, 134 en 135; 

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

- Gelet op de bevoegdheden van de Nieuwe Gemeentewet, artikel 135 §2, onder 
meer ‘het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met 

name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op 

openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen’ en ‘het nemen van de 

nodige maatregelen, inclusief politieverordeningen, voor het tegengaan van 

alle vormen van openbare overlast’; 

- Gelet op de bevoegdheden van de burgemeester voor de bestuurlijke politie 
op het grondgebied van de gemeente en voor dringende politievorderingen; 

- Gelet op de diverse maatregelen die door de regering en de nationale 
veiligheidsraad werden afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus 

zo veel als mogelijk af te remmen en in te perken; 

- Gelet op het ministerieel besluit d.d. 28 juli 2020 houdende wijziging van 
het ministerieel besluit d.d. 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen 

om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken; 

- Gelet op de ministeriële omzendbrief d.d. 24 juli 2020 inzake het beheer 
van de federale fase en de uitvoering van de lokale maatregelen; 



- Overwegende dat de Corona-pandemie, na een eerste golf in het voorjaar, 
overal aan een nieuwe opmars bezig is, in het bijzonder in West-Europa; 

- Overwegende dat er zich zeer specifiek in België de afgelopen dagen 
verschillende nieuwe lokale uitbraken hebben voorgedaan, dat het 

reproductieaantal in België intussen rond 1,5 bedraagt – in Antwerpen zelfs 

richting 2 gaat – hetgeen voor gevolg heeft dat het aantal besmettingen 

exponentieel stijgt; dat de stijging van het aantal besmettingen, het 

aantal ziekenhuisopnames en het aantal overlijdens trouwens concreet blijkt 

uit de dagelijkse cijfers die worden bekend gemaakt via Sciensano; 

- Overwegende dat het European Center for Disease Control (ECDC) heden aan 
Vlaanderen zelfs al de code ‘oranje’ heeft toegekend (voorheen ‘geel’), 

hetgeen betekent dat Vlaanderen als geheel in de voorbije 2 weken boven de 

alarmdrempel zit van 20 nieuwe Coronabesmettingen per 100.000 inwoners; dat 

Vlaanderen daarmee één van de weinige regio’s is in West-Europa die oranje 

kleurt, en het helemaal niet meer gaat om enkele lokale uitbraken; 

- Overwegende dat de wetenschappers en experten bijna unisono verklaren dat 
de federale nieuw afgekondigde maatregelen niet zullen volstaan om een 

verdere verspreiding van het virus tegen te gaan; 

- Overwegende dat een belangrijke opdracht en verantwoordelijkheid om lokale 
uitbraken onder controle te krijgen en te houden, maar ook om verdere 

lokale uitbraken tegen te gaan, bij de lokale besturen wordt gelegd; 

- Overwegende dat het volgens voornoemd ministerieel besluit en voornoemde 
ministeriële omzendbrief zo mogelijk is dat de lokale overheden aanvullende 

maatregelen nemen voor hun grondgebied; dat de Nationale Veiligheidsraad op 

23 juli 2020 heeft beslist om de burgemeesters expliciet te belasten met 

een nauwgezette controle van de naleving van de maatregelen op hun 

grondgebied, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen preventie en 

reactieve maatregelen; dat de burgemeester preventieve maatregelen kan 

nemen nadat hij overleg heeft gepleegd met de bevoegde provinciegouverneur 

en de gewestelijke gezondheidsdienst; 

- Overwegende dat in de voorbije weken een aantal aanvragen werden ingediend 
voor het organiseren van concrete vrij grootschalige evenementen in 

Zelzate, die een grote volkstoeloop veroorzaken van mensen uit 

verschillende bubbels, waardoor het risico op besmettingen heel groot 

wordt; dat de organisatoren van deze evenementen, gegeven de 

omstandigheden, na overleg met het college van burgemeester en schepenen 

beslisten hun evenement te annuleren; 

- Overwegende dat evenementen vaak honderden mensen op de been brengen, op 
diverse data, afkomstig uit verschillende wijken van Zelzate en zelfs 

buiten Zelzate; 

- Overwegende dat het risico op verspreiding van het virus op evenementen 

onaanvaardbaar en onverantwoord groot is en dat de algemene 

basismaatregelen (dragen mondmaskers, respecteren social distancing, 

hygiëne, opsplitsen in bubbels, registratie, enz), voor zover deze op het 

terrein waar de evenementen doorgaan, en spijts goede bedoelingen van de 

organisatoren, al strikt toegepast kunnen worden, in deze omstandigheden 

naar oordeel van het lokaal bestuur Zelzate, bij nader inzicht en 

gebaseerd op voortschrijdend inzicht, niet volstaan en zeker niet afdoende 

en op een ernstige wijze kunnen gecontroleerd/gehandhaafd worden; dat de 

voorziene catering op al deze evenementen bovendien onverantwoorde 

bijkomende risico’s inhoudt; 

- Overwegende dat bovendien het onvermijdelijk en zelfs gematigd verbruik 

van alcohol op evenementen en de beoogde ‘ambiance’, volgens de 

inschatting van de gemeente gebaseerd op eerdere ervaringen met 

evenementen binnen en buiten Zelzate, niet bijdragen tot het respecteren 

van de algemene en eventuele bijzondere voorwaarden waardoor een ernstig 

verzwaarde verantwoordelijkheid, opdracht en logistieke inspanning wordt 

verwacht en gelegd bij het lokaal bestuur en de lokale politionele 

diensten; 



- Overwegende dat het lokaal bestuur en de bevoegde politiezone noch 

logistiek (vb. nadarhekkens), noch politioneel de vereiste capaciteit 

aanwezig en beschikbaar hebben om dergelijke grootschalige evenementen in 

goede banen te leiden en de toepassing van de levensbelangrijke nationale 

en lokale Covid-19-maatregelen op te volgen en te doen naleven; dat andere 

lokale besturen kampen met gelijkaardige logistieke capaciteitsproblemen; 

- Overwegende dat dus geen enkele zekerheid kan worden geboden dat 

evenementen veilig kunnen plaatsvinden met respect voor de 

levensbelangrijke Covid-19-maatregelen; 

- Overwegende dat door de negatieve tendensen in de besmettingscijfers 

besloten werd dat de cijfers worden teruggeschroefd naar 100 personen voor 

binnenevenementen en 200 voor buitenevenementen vanaf 29 juli 2020; 

- Overwegende dat evenementen voor ontspanning en volksvermaak zorgen, maar 

dat de maatschappelijk en sociale relevantie van deze activiteiten alsmede 

mogelijks economische en financiële belangen die in mindere of meerdere 

mate zouden meespelen, niet kunnen opwegen tegen de ermee gepaard gaande 

levensbedreigende en nauwelijks controleerbare risico’s, de handhaving van 

de algemene volksgezondheid die ook van het lokale bestuur maximaal wordt 

verwacht van de bevolking, en het maatschappelijk onaanvaardbare risico op 

sluiting van meer essentiële sectoren (WZC’s, gemeentelijke 

dienstverlening, scholen, winkels, horeca,…) bij verdere nieuwe uitbraken 

van het virus; 

- Overwegende dat onderliggende beslissing voor het lokaal bestuur en de 

burgemeester van Zelzate de resultante is van de in deze beslissing 

geformuleerde en beschreven, moeilijke en delicate afweging van 

onderscheiden belangen, wetenschappelijke opinies en berichten, inzichten 

en voorspellingen, inschattingen en eigen overwegingen; 

- Overwegende dat de besmettingsgraad in Zelzate momenteel nog niet hoog is, 

en dat het gemeentebestuur, binnen de mogelijkheden en de kennis die het 

bestuur vandaag heeft, zo wil houden; dat in de voorbije dagen en weken is 

gebleken dat besmettingshaarden heel snel en onverwacht kunnen uitbreken, 

en het dus zelfs onverantwoord overkomt om voor de gemakkelijkste weg te 

kiezen, i.e. alle ingediende aanvragen routineus inwilligen mits het 

opleggen van enkele algemene voorwaarden waarvan men quasi op voorhand 

weet dat ze niet kunnen gecontroleerd/gehandhaafd worden; 

- Overwegende dat in de voorbije dagen door verschillende vooraanstaande 

experten en professoren werd gewezen op de verantwoordelijkheid van de 

burgemeester in het kader van (het toezien op) de openbare veiligheid, 

orde, gezondheid,…; 

- Gelet op de digitale zitting van het college van burgemeester en schepenen 

d.d. 27 juli 2020 waar een minutieuze afweging is gebeurd van voor- en 

nadelen van aanvullende lokale maatregelen; 

- Overwegende dat het voorzorgs- en voorzichtigheidsprincipe als algemeen 

mantra ten allen tijde dient te primeren en van goed bestuur getuigt; dat 

een (lokale) heropflakkering van het virus nog veel grotere impact zal 

hebben op het sociaal leven en welzijn van de inwoners en het voortbestaan 

van de cruciale sectoren; 

- Overwegende dat ook moet in acht genomen worden dat het personeel van de 

medische sector en de WZC’s nog niet bekomen is van de eerste golf van 

besmettingen, en dat alles in het werk moet worden gesteld om het aantal 

besmettingen en de mate van het mogelijke te beperken; 

- Gelet op de (digitale) beslissing van het college van burgemeester en 

schepenen d.d. 27 juli 2020 om de kermissen die door de gemeente zelf 

georganiseerd worden op openbaar domein niet te laten doorgaan; 

- Gelet op het telefonisch overleg van heden, enerzijds tussen de 

burgemeester en de wnd. provinciegouverneur, anderzijds tussen de 

burgemeester en de Vlaamse gezondheidsinspecteur, dr. N. Hamami, m.b.t. de 

voorgenomen maatregel om tijdelijk geen vergunningen meer te verlenen voor 



interne en externe evenementen, waarbij uitvoerig van gedachten werd 

gewisseld over de voor- en nadelen en de mogelijke gevolgen van dergelijke 

maatregel; 

- Overwegende dat, alle argumenten, besprekingen en overleg in acht genomen, 

moet geoordeeld worden dat de volksgezondheid en het algemeen belang moet 

primeren en het aangewezen lijkt om tijdelijk geen (nieuwe) vergunningen 

meer te verlenen voor interne en externe evenementen, voorlopig voor een 

termijn die eindigt op 31 oktober 2020; 

- Gelet op het besluit van de burgemeester van 30 juli 2020 houdende 

tijdelijke maatregel met betrekking tot het niet meer vergunnen van 

interne en externe evenementen om de verspreiding van het coronavirus 

COVID-19 te beperken; 

- Overwegende dat de gemeenteraad voormeld besluit van de burgemeester dient 
te bekrachtigen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met algemene stemmen: 

Enig artikel: - De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester 

van 30 juli 2020 houdende tijdelijke maatregel met betrekking tot het niet 

meer vergunnen van interne en externe evenementen om de verspreiding van het 

coronavirus COVID-19 te beperken.  

PUNT 03 – BEKRACHTIGEN VAN HET BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER HOUDENDE 

TIJDELIJKE MAATREGEL MET BETREKKING TOT DE LOCATIE VAN DE VIERING VAN 

BURGERLIJKE HUWELIJKEN OM DE VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS COVID-19 TE 

BEPERKEN 

DE RAAD: 

- Gelet op art. 166 van het burgerlijk wetboek; 

- Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikels 133, 134 en 135; 

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

wijzigingen; 

- Gelet op de diverse maatregelen die door de regering en de nationale 

veiligheidsraad werden afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus 

zo veel als mogelijk af te remmen en in te perken; 

- Gelet op het ministerieel besluit d.d. 28 juli 2020 houdende wijziging van 

het ministerieel besluit d.d. 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen 

om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken meer bepaald 

hoofdstuk 5, artikel 11 waarin staat dat maximaal 100 personen een 

burgerlijk huwelijk mogen bijwonen; 

- Overwegende dat de coronapandemie, na een eerste golf in het voorjaar, 

overal aan een nieuwe opmars bezig is, in het bijzonder in West-Europa; 

- Overwegende dat er zich zeer specifiek in België de afgelopen dagen 

verschillende nieuwe lokale uitbraken hebben voorgedaan, dat het 

reproductieaantal in België intussen rond 1,5 bedraagt – in Antwerpen 

zelfs richting 2 gaat – hetgeen voor gevolg heeft dat het aantal 

besmettingen exponentieel stijgt; dat de stijging van het aantal 

besmettingen, het aantal ziekenhuisopnames en het aantal overlijdens 

trouwens concreet blijkt uit de dagelijkse cijfers die worden bekend 

gemaakt via Sciensano; 

- Overwegende dat de wetenschappers en experten bijna unisono verklaren dat 

de federale nieuw afgekondigde maatregelen niet zullen volstaan om een 

verdere verspreiding van het virus tegen te gaan; 

- Overwegende dat het volgens voornoemd ministerieel besluit en voornoemde 

ministeriële omzendbrief mogelijk is dat de lokale overheden aanvullende 

maatregelen nemen voor hun grondgebied; 

- Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 19 februari 2018 betreffende 

wijziging aan het reglement op het gebruik van gemeentelijke zalen en 



materialen meer bepaald dat voor de locatie voor de voltrekking van een 

bestuurlijke aangelegenheid zoals een burgerlijk huwelijk zowel de 

raadzaal op de bovenverdieping van het gemeentehuis als de zalen ‘Onder de 

Kapel’ en ‘De Kapel’ in ’t Klooster werden aangeduid; 

- Overwegende dat het gezien de huidige gezondheidssituatie met betrekking 

tot het coronavirus aangewezen is om burgerlijke huwelijken ook buiten aan 

het gemeentehuis te laten plaatsvinden gezien het wetenschappelijk bewezen 

is dat het coronavirus in de buitenlucht nauwelijks besmettelijk is; 

- Overwegende dat de besmettingsgraad in Zelzate momenteel nog niet hoog is, 

en dat het gemeentebestuur dit, binnen de mogelijkheden en de kennis die 

het bestuur vandaag heeft, zo wil houden; 

- Overwegende dat in de voorbije dagen door verschillende vooraanstaande 

experten en professoren werd gewezen op de verantwoordelijkheid van de 

burgemeester in het kader van (het toezien op) de openbare veiligheid, 

orde, gezondheid,…; 

- Overwegende dat het voorzorgs- en voorzichtigheidsprincipe als algemeen 

mantra ten allen tijde dient te primeren en van goed bestuur getuigt; dat 

een (lokale) heropflakkering van het virus nog veel grotere impact zal 

hebben op het sociaal leven en welzijn van de inwoners en het voortbestaan 

van de cruciale sectoren; 

- Gelet op het besluit van de burgemeester van 1 augustus 2020 houdende 

tijdelijke maatregel met betrekking tot de locatie van de viering van 

burgerlijke huwelijken om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 

beperken; 

- Overwegende dat de gemeenteraad voormeld besluit van de burgemeester dient 
te bekrachtigen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met algemene stemmen: 

Enig artikel: - De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester 

van 1 augustus 2020 houdende tijdelijke maatregel met betrekking tot de 

locatie van de viering van burgerlijke huwelijken om de verspreiding van het 

coronavirus COVID-19 te beperken. 

PUNT 04 – BEKRACHTIGEN VAN HET BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER HOUDENDE 

TIJDELIJKE MAATREGEL MET BETREKKING TOT HET VERGUNNEN VAN INTERNE EN EXTERNE 

EVENEMENTEN OM DE VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS COVID-19 TE BEPERKEN – 

OPHEFFEN BESLUIT D.D. 30 JULI 2020. 

DE RAAD: 

- Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikels 133, 134 en 135; 

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

- Gelet op de bevoegdheden van de Nieuwe Gemeentewet, artikel 135 §2, onder 

meer ‘het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met 

name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op 

openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen’ en ‘het nemen van de 

nodige maatregelen, inclusief politieverordeningen, voor het tegengaan van 

alle vormen van openbare overlast’; 

- Gelet op de bevoegdheden van de burgemeester voor de bestuurlijke politie 

op het grondgebied van de gemeente en voor dringende politievorderingen; 

- Gelet op de diverse maatregelen die door de regering en de nationale 

veiligheidsraad werden afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus 

zo veel als mogelijk af te remmen en in te perken; 

- Gelet op het ministerieel besluit d.d. 22 augustus 2020 houdende wijziging 

van het ministerieel besluit d.d. 30 juni 2020 houdende dringende 

maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken; 

- Overwegende dat vanaf 1 september 2020 evenementen kunnen doorgaan met een 

maximum van 200 personen binnen en 400 personen buiten; 



- Gelet op de ministeriële omzendbrief d.d. 24 juli 2020 inzake het beheer 

van de federale fase en de uitvoering van de lokale maatregelen; 

- Gelet op het burgemeesterbesluit d.d. 30 juli 2020 houdende tijdelijke 

maatregel met betrekking tot het niet meer vergunnen van interne en 

externe evenementen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te 

beperken; 

- Overwegende dat een belangrijke opdracht en verantwoordelijkheid om lokale 

uitbraken onder controle te krijgen en te houden, maar ook om verdere 

lokale uitbraken tegen te gaan, bij de lokale besturen wordt gelegd; 

- Overwegende dat het volgens voornoemd ministerieel besluit en voornoemde 

ministeriële omzendbrief zo mogelijk is dat de lokale overheden 

aanvullende maatregelen nemen voor hun grondgebied; dat de Nationale 

Veiligheidsraad op 23 juli 2020 heeft beslist om de burgemeesters 

expliciet te belasten met een nauwgezette controle van de naleving van de 

maatregelen op hun grondgebied, waarbij een onderscheid wordt gemaakt 

tussen preventie en reactieve maatregelen; 

- Overwegende dat de bevolking steeds meer nood heeft aan evenementen die 

voor ontspanning en volksvermaak zorgen, waardoor de afweging gemaakt werd 

tussen het risico en welzijn van de burger; 

- Overwegende dat in de voorbije weken een aantal aanvragen werden ingediend 

voor het organiseren van enkele eerder kleinschalige evenementen in 

Zelzate; 

- Gelet op het exitprotocol voor evenementen, zoals goedgekeurd in het 

college van burgemeester en schepenen d.d. 4 september 2020; 

- Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen d.d. 4 september 

2020 voorstelt om kleinere evenementen terug toe te laten in onze 

gemeente; 

- Overwegende dat het risico op verspreiding van het virus op evenementen 

die volledig corona-proof georganiseerd worden tot een aanvaardbaar niveau 

kunnen worden herleid; 

- Overwegende dat onder evenementen wordt verstaan:  

o Alle evenementen, voorstellingen, recepties en zittende banketten die 
openstaan voor het publiek, 

o Alle evenementen die doorgaan in permanente infrastructuren, 

- Overwegende dat volgende niet onder evenementen wordt verstaan: 

o Privé-evenementen, georganiseerd door particulieren, zoals bruiloften 
of verjaardagsfeesten met een receptie of banket, momenteel beperkt tot 

10 personen, zijn niet publiek toegankelijk en worden aldus niet 

verstaan onder evenement die openstaat voor het publiek, 

o Organisaties zoals horeca, incentive reizen, musea, exposities, 
sportwedstrijden,… Deze beschikken immers over hun eigen 

sectorprotocol, 

o Vergaderingen van verenigingen voor zover dit gaat over vergaderingen 
die de dagelijkse werking van de vereniging organiseren. 

- Overwegende dat dit besluit op de eerstvolgende vergadering aan de 

gemeenteraad ter bekrachtiging zal worden voorgelegd. 

- Gelet op het besluit van de burgemeester van 14 september 2020 houdende 

tijdelijke maatregel met betrekking tot het niet meer vergunnen van 

interne en externe evenementen om de verspreiding van het coronavirus 

COVID-19 te beperken; 

- Overwegende dat de gemeenteraad voormeld besluit van de burgemeester dient 
te bekrachtigen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met algemene stemmen: 

Enig artikel: - De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester 

van 14 september 2020 houdende tijdelijke maatregel met betrekking tot het 



vergunnen van interne en externe evenementen om de verspreiding van het 

coronavirus covid-19 te beperken – opheffen besluit d.d. 30 juli 2020. 

PUNT 05 – BEKRACHTIGEN VAN HET BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER HOUDENDE FYSIEKE 

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD EN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OP 28 

SEPTEMBER 2020 ACHTER GESLOTEN DEUREN, NIET IN BESLOTEN ZITTING 

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 een lokaal bestuur niettemin haar dagelijkse werking moet 

kunnen garanderen;  

- 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;  

- Gelet op de politieverordening van de burgemeester van 13 mei 2020 

houdende de beslissing tot organisatie van de gemeenteraad en de raad voor 

maatschappelijk welzijn van 25 mei 2020 via videoconferentie; 

- Gelet op de politieverordening van de burgemeester van 18 juni 2020 

houdende de beslissing tot organisatie van een fysieke vergadering van de 

gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 juni 2020 

achter gesloten deuren; 

- Overwegende dat op vraag van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers 

het Agentschap Binnenlands bestuur in samenwerking met de VVSG een kader 

ontwikkeld heeft voor vergaderingen van lokale bestuursorganen vanaf 

september; dat het agentschap een stroomschema uitwerkte als houvast om 

een vergaderwijze te kiezen;  

- Overwegende dat de gemeenteraden en raden voor maatschappelijk welzijn in 

de regel vanaf september terug fysiek doorgaan; dat het daarbij essentieel 

is dat de op dat moment geldende richtlijnen rond hygiëne en social 

distancing gerespecteerd worden;  

- Overwegende dat vanaf september de fysieke vergaderingen toegankelijk 

moeten zijn voor pers en publiek omdat:  

o De openbaarheid van de vergaderingen het publiek in staat moet stellen 
om kennis te krijgen van de noodzakelijke informatie;  

o De openbaarheid de pers in staat moet stellen om de debatten te 
verslaan en de publieke opinie kritisch in te lichten; 

o De openbaarheid een wezenlijke waarborg is voor de democratische 
werking van de gemeenteraad omdat het controle mogelijk maakt en een 

waarborg biedt tegen willekeur. 

- Overwegende dat het aan de lokale besturen toekomt om de openbaarheid te 

garanderen; dat het bestuur hiertoe kan opteren om fysiek te vergaderen op 

een andere locatie, fysiek te vergaderen met beperkt bezoekersaantal of 

fysiek te vergaderen achter gesloten deuren, niet in besloten zitting; dat 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/sites/default/files/public/thema/werking_bestuur/stroomschema_vergaderen_coronacrisis.pdf


enkel indien voorgaande opties niet mogelijk zijn, het bestuur ervoor kan 

kiezen om op digitale wijze te vergaderen; 

- Overwegende dat tijdens de vorige fysieke vergadering van de gemeenteraad 

en raad voor maatschappelijk welzijn in de raadzaal van het gemeentehuis 

(gebruikelijke vergaderruimte) gebleken is dat, indien er voldoende 

afstand tussen de raadsleden wordt gecreëerd, het niet meer mogelijk is 

(een beperkt) publiek en pers toe te laten in dezelfde ruimte; dat 

hetzelfde probleem zich ook stelt in de andere beschikbare vergaderlocaties 

in de gemeente;  

- Overwegende dat de burgemeester daarom op grond van de artikels 134, §1 en 

135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet voorstelt om de fysieke vergadering van 

de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 september 

2020 achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. De fysieke vergadering 

achter gesloten deuren zal gelivestreamd worden zodat de openbaarheid 

verzekerd is. Via de webtoepassing van de gemeente wordt gecommuniceerd 

hoe pers en publiek de vergadering kunnen volgen via de audiovisuele 

livestream. 

- Gelet op het besluit van de burgemeester van 15 september 2020 houdende 
fysieke vergadering van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk 

welzijn op 28 september 2020 achter gesloten deuren, niet in besloten 

zitting; 

- Overwegende dat de gemeenteraad voormeld besluit van de burgemeester dient 
te bekrachtigen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met algemene stemmen: 

Enig artikel: - De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester 

van 15 september 2020 houdende fysieke vergadering van de gemeenteraad en de 

raad voor maatschappelijk welzijn op 28 september 2020 achter gesloten 

deuren, niet in besloten zitting. 

PUNT 06 – GOEDKEUREN VAN DE NOTULEN VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE 

GEMEENTERAAD VAN 29 JUNI 2020  

DE RAAD: 

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

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

verantwoordelijkheid van de algemeen directeur worden opgesteld;  

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

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

ter beschikking worden gesteld van de gemeenteraadsleden; 

− Overwegende dat elk gemeenteraadslid het recht heeft om tijdens de 

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

vorige vergadering; dat als die opmerkingen door de gemeenteraad worden 

aangenomen, de notulen in die zin aangepast worden; 

− Gelet op de opmerking van raadslid mevrouw Patricia Joosten over het 

notuul van de tussenkomst van schepen De Vuyst bij agendapunt 13 waar het 

woord ‘niet’ ontbreekt in de laatste zin van het notuul; 

− Overwegende dat die opmerking door de gemeenteraad aangenomen wordt en dat 

de notulen als volgt worden aangepast: 

“Over het voorstel tot het optrekken van het gratis gedeelte afval per 

gezin naar 700 kg per jaar: Dit is geen goed idee. De gemeente wordt reeds 

geconfronteerd met heel wat gestegen kosten voor afvalverwerking. 

Daarnaast heeft het bestuur al voldoende inspanningen gedaan om ervoor te 

zorgen dat de inwoners niet op extra kosten worden gejaagd: de begroting 

van IDM voor de komende jaren betekent nl. een enorme bezwaring van de 

gemeentelijke begroting, toch heeft het bestuur beslist dat dit niet zal 

worden doorgerekend naar de inwoners” 



BESLUIT: 

In openbare zitting, met 22 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert 

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

Filip, 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 1 onthouding (Martin 

Acke): 

Artikel 1: - De gemeenteraad neemt akte van de opmerking van raadslid mevrouw 

Patricia Joosten. De notulen worden in die zin aangepast. 

Artikel 2: - De aangepaste notulen worden goedgekeurd.  

PUNT 07 - 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 en gewijzigd door de gemeenteraad in zitting van 25 mei 2020, in het 

bijzonder de artikelen 2, 3, 5,11 en 12; 

− Overwegende dat volgende wijzigingen aan voormelde artikelen worden 

voorgesteld:  

o Aan artikel 2 wordt na de zin “Deze partners worden gepubliceerd op de 
gemeentelijke website” volgende zin toegevoegd: “Bij het uitschrijven 

van een vergunning door een opzichter of bij de in artikel 13 aange-

geven plaatsen zal gevraagd worden zich te legitimeren door middel van 

een bewijs waaruit blijkt dat men de persoon is voor wie men zich 

uitgeeft, zoals een clublidkaart”. 

o Aan artikel 3 wordt na de zin “De gevangen vis dient onmiddellijk in 
het water te worden terug gezet met een schepnet” volgende zin 

toegevoegd: “binnen dit kader kan een opzichter overgaan tot controle 

van bepaalde recipiënten waarop de inhoud op eenvoudig verzoek aan de 

opzichter wordt getoond.” 



o Aan artikel 5 worden na het woord “haak” volgende woorden toegevoegd: 
“zonder weerhaken”.  

o Artikel 11 wordt opgeheven en vervangen door: Elkeen die in het bezit 
is van een geldige vergunning wordt geacht deze vergunning bij controle 

samen met een bewijs waaruit blijkt dat men de persoon is voor wie men 

zich uitgeeft, zoals een clublidkaart voor te leggen, het reglement te 

kennen en ook toe te passen. Elke hengelaar is verplicht gevolg te 

geven aan de onderrichtingen van politie en van de gemeentelijke 

opzichters die regelmatig controles zullen uitvoeren op het bezit van 

een visvergunning en andere artikels vermeld in dit reglement; 

o artikel 12 wordt opgeheven en vervangen door: Elke niet-naleving op één 
van bovenstaande artikels kan leiden tot het in beslag nemen van de 

vergunning door één van de gemachtigde opzichters, met een verbod tot 

vissen als gevolg en dit voor onbepaalde duur. Inbreuken op dit 

reglement kunnen eveneens worden bestraft met een administratieve 

geldboete, opgelegd door de hiertoe aangestelde ambtenaar, conform het 

GAS-reglement. 

− Overwegende dat de gemeenteraad om goedkeuring wordt gevraagd. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met algemene stemmen: 

Artikel 1: - Aan artikel 2 uit het politiereglement betreffende het hengelen 

op de gemeentelijke visvijver wordt volgende zin toegevoegd na de zin “Deze 

partners worden gepubliceerd op de gemeentelijke website”: 

“Bij het uitschrijven van een vergunning door een opzichter of bij de in 

artikel 13 aangegeven plaatsen zal gevraagd worden zich te legitimeren door 

middel van een bewijs waaruit blijkt dat men de persoon is voor wie men zich 

uitgeeft, zoals een clublidkaart”. 

Artikel 2: - Aan artikel 3 van voormeld politiereglement wordt na de zin “De 

gevangen vis dient onmiddellijk in het water te worden terug gezet met een 

schepnet” volgende zin toegevoegd: “binnen dit kader kan een opzichter 

overgaan tot controle van bepaalde recipiënten waarop de inhoud op eenvoudig 

verzoek aan de opzichter wordt getoond.” 

Artikel 3: - Aan artikel 5 van voormeld politiereglement worden na het woord 

“haak” volgende woorden toegevoegd: “zonder weerhaken”.  

Artikel 4: - De tekst uit artikel 11 wordt opgeheven en vervangen door: 

Elkeen die in het bezit is van een geldige vergunning wordt geacht deze 

vergunning bij controle voor te leggen en zich te legitimeren door middel van 

een bewijs waaruit blijkt dat men de persoon is voor wie men zich uitgeeft, 

zoals een clublidkaart, het reglement te kennen en ook toe te passen. Elke 

hengelaar is verplicht gevolg te geven aan de onderrichtingen van politie en 

van de gemeentelijke opzichters, die regelmatig controles zullen uitvoeren op 

het bezit van een visvergunning en andere artikels vermeld in dit reglement. 

Artikel 5: - De tekst uit artikel 12 wordt opgeheven en vervangen door: Elke 

niet-naleving van één van bovenstaande artikels kan leiden tot het in beslag 

nemen van de vergunning met een verbod tot vissen als gevolg en dit voor 

onbepaalde duur. Inbreuken op dit reglement kunnen eveneens worden bestraft 

met een administratieve geldboete, opgelegd door de hiertoe aangestelde 

ambtenaar, conform het GAS-reglement. 

Artikel 6: - Het hierna vermelde reglement wordt goedgekeurd en vervangt alle 

voorgaande reglementen met betrekking tot het hengelen op de gemeentelijke 

visvijver: 

 



Provincie OOST-

VLAANDEREN 

Gemeente Zelzate 

 

 

 

 

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET HENGELEN  

OP DE GEMEENTELIJKE VISVIJVER TE ZELZATE 

GOEDGEKEURD IN DE GEMEENTERAAD VAN 27 MEI 2019 EN 

GEWIJZIGD IN DE GEMEENTERAAD VAN 25 MEI 2020 EN 28 

SEPTEMBER 2020 

 

Artikel 1: Locatie 

De gemeentelijke visvijver is gelegen in het park ‘Opgevuld Kanaal’ tussen 

parking Vredekaai en jachthaven. 

Artikel 2: Vergunning 

Hengelen in de gemeentelijke visvijver is enkel toegestaan mits in het bezit 

te zijn van een vergunning uitgegeven door het gemeentebestuur van Zelzate 

mist uitzondering van de perioden van de aangevraagde viswedstrijden.  

Deze vergunningen kunnen worden aangekocht in de onder artikel 13 aangegeven 

plaatsen. Deze partners worden gepubliceerd op de gemeentelijke website. 

Bij het uitschrijven van een vergunning door een opzichter of bij de in 

artikel 13 aangegeven plaatsen zal gevraagd worden zich te legitimeren door 

middel van een bewijs waaruit blijkt dat men de persoon is voor wie men zich 

uitgeeft, zoals een clublidkaart. 

Een dagvergunning kan steeds aangekocht worden bij de gemeentelijke 

opzichters aangesteld door het College van Burgemeester en Schepenen. 

De vergunning is strikt persoonlijk, op naam en niet overdraagbaar. Naast een 

vergunning geldig voor een gans kalenderjaar is het ook mogelijk een 

dagvergunning (enkel geldig op de dag van de uitreiking) aan te schaffen. 

* Prijs jaarvergunning inwoner van Zelzate: € 15 per jaar 

* Prijs jaarvergunning niet-inwoner van Zelzate: € 25 per jaar 

* Prijs dagvergunning: € 5 

* Prijs dagvergunning na controle-onderzoek: € 12 

Kinderen jonger dan 14 jaar, vergezeld van een volwassen persoon in bezit van 

een vergunning, mogen gratis hengelen met 1 hengel. De begeleider moet 

tijdens het vissen steeds in de onmiddellijke nabijheid van deze jonge 

personen blijven. De vergunning moet men steeds bij zich hebben wanneer men 

vist en moet men kunnen tonen op vraag van de controlerende instanties. 

Artikel 3: Leefnet - Terugplaatsen van vis  

Het is verboden vis mee te nemen. 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. Het gebruik van een onthaakmat is ten alle tijden 

verplicht. 

De gevangen vis dient onmiddellijk in het water te worden teruggezet met 

schepnet, binnen dit kader kan een opzichter overgaan tot controle van 

bepaalde recipiënten waarop de inhoud op eenvoudig verzoek aan de opzichter 

wordt getoond.   

Het is ten strengste verboden om vissen uit de vijver te verwijderen, op 

gelijk welke wijze, alsook om vreemde vissen in de vijver uit te zetten, 

behoudens schriftelijke toelating van het gemeentebestuur. 

Artikel 4: Nachtvissen 

Nachtvissen en / of nachtlijn of fuiken leggen is verboden.  



Het is toegelaten te vissen vanaf 1 uur voor zonsopgang tot 2 uur na 

zonsondergang. 

Artikel 5: Hengels 

De vergunning geeft recht te vissen met maximaal twee hengels, elk voorzien 

van één enkele haak zonder weerhaken. Het bezit van meerdere vergunningen mag 

geen reden zijn om met meer dan twee hengels te vissen. Het gebruik van de 

hengels is slechts geoorloofd voor zover de visser zich in de mogelijkheid 

bevindt de hengel steeds te bewaken.  

Er mag enkel gevist worden vanaf de oever. Oevers en taluds mogen niet 

beschadigd worden. Het is verboden hengelplaatsen uit te graven, te 

verstevigen of uit te bouwen op welke manier ook.  

Indien wordt gevist met werphengels dient men steeds recht voor zich te 

werpen. Het schuin inwerpen van werphengels is verboden omdat daardoor 

naburige hengelaars worden gestoord.   

Artikel 6: Milieu en omgeving  

Elke hengelaar dient zich milieubewust en natuurvriendelijk te gedragen. Het 

is ten strengste verboden vuilnis onder welke vorm dan ook achter te laten of 

in het water te werpen. Vuilnis binnen een straal van 15 meter van de 

hengelplaats dient op voorhand door de hengelaar opgeruimd te worden, zo niet 

wordt dit geacht van de hengelaar zelf te zijn. Afval dient in de daartoe 

voorziene vuilnisbakken te worden gedeponeerd. Het is verboden hinder of 

overlast te veroorzaken. Afgedankte lijnen en haken zijn gevaarlijk en 

verminken de watervogels. Een afgedankte lijn dient rond de hand te worden 

gewikkeld en vervolgens doorgeknipt en meegenomen of in de vuilbakken 

geworpen te worden zodat geen watervogels kunnen verminkt worden.   

Voertuigen moeten op de parking Vredekaai geplaatst worden. Enkel bij 

viswedstrijden mogen de deelnemers laden en/of lossen via de verharde 

zijwegen om daarna de auto te parkeren op de parking Vredekaai.   

Artikel 7: Aas en voeder  

Het vissen mag beoefend worden met om het even welk aas: zowel levend, dood 

als kunstaas. Het gebruik van gekleurde maden is verboden, deze bevatten 

immers kleurstoffen die giftig kunnen zijn. Er is maximum 1 kg droog 

visvoeder per persoon toegelaten. 

Het gebruik van voederboten is ten alle tijden verboden. 

Artikel 8: Toegelaten periodes  

Er is geen gesloten tijd behalve de in artikel 4 aangegeven periodes.  

Artikel 9: Verbodsbepalingen 

Het is verboden in de visvijver te zwemmen, erop te schaatsen, het water in 

te gaan, onder ijs te vissen, honden in het water te laten, planten, 

struiken, oevers, … te beschadigen of de overige fauna (vogels, eenden, 

ganzen, …) te verstoren of te vangen.  

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 

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 
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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.’ 

Artikel 11: Toezicht 

Elkeen die in het bezit is van een geldige vergunning wordt geacht deze 

vergunning bij controle voor te leggen en zich te legitimeren door middel van 

een bewijs waaruit blijkt dat men de persoon is voor wie men zich uitgeeft, 

zoals een clublidkaart, het reglement te kennen en ook toe te passen. Elke 

hengelaar is verplicht gevolg te geven aan de onderrichtingen van politie en 

van de gemeentelijke opzichters, die regelmatig controles zullen uitvoeren op 

het bezit van een visvergunning en andere artikels vermeld in dit reglement.  

Artikel 12: Sancties  

Elke niet-naleving op één van bovenstaande artikels kan leiden tot het in 

beslag nemen van de vergunning door één van de gemachtigde opzichters, met 

een verbod tot vissen als gevolg en dit voor onbepaalde duur. 

Inbreuken op dit reglement kunnen eveneens worden bestraft met een 

administratieve geldboete, opgelegd door de hiertoe aangestelde ambtenaar, 

conform het GAS-reglement. 

Artikel 13: Plaatsen waar vergunningen kunnen worden aangekocht: 

* sportcomplex Eurohal (sportdienst Zelzate), Oostkade 1A/000, 9060 Zelzate 

* Brughuizen (financiële dienst), Grote Markt 2-4, 9060 Zelzate 

* Café Mondial, Kanaalstraat 2, 9060 Zelzate 

* Hengelsportzaak Het Loze Vissertje, Havenlaan 1, 9060 Zelzate  

Artikel 14: Toepassing 

Dit reglement vervangt alle voorgaande reglementen met betrekking tot het 

hengelen op de gemeentelijke visvijver. 

PUNT 08 - GEMEENTELIJK ONDERWIJS – GOEDKEURING AFSPRAKENBOEKJE EN 

SCHOOLREGLEMENT VOOR BASISSCHOOL DE KREKEL SCHOOLJAAR 2020-2021 

DE RAAD: 

- Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017 en latere 

wijzigingen in bijzonderheid afd.3 art.56; 

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

- Gelet het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 ,artikelen 27, 28, 

33, 37, 54 en 172 quinquies;  

- Gelet op het decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het 

basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor 

leerlingenbegeleiding van 18 april 2018; 

- Gelet op de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 21 december 

1998 betreffende het van het getuigschrift basisonderwijs; 



- Gelet op de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 8 februari 

2002 betreffende informatie bij eerste inschrijving en schoolreglement ; 

- Gelet op de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 22 juni 2007 

betreffende kostenbeheersing in het basisonderwijs; 

- Gelet op de ministeriële omzendbrief van 21 juni 2017 betreffende 

samenstelling ondersteuningsnetwerken in het basis en het secundair 

onderwijs; 

- Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen een 

schoolreglement moet opstellen dat de betrekkingen tussen het 

schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt; 

- Gelet op het model van schoolreglement van het Onderwijssecretariaat van 

de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap; 

- Gelet op het geactualiseerde schoolreglement gewoon basisonderwijs 2020 – 

2021 zoals gevoegd in bijlage;  

- Overwegende dat, om de schoolorganisatie vlot te laten verlopen, 

allerhande praktische afspraken en nuttige informatie over de 

schoolwerking opgenomen worden in een afsprakenboekje;  

- Gelet op het geactualiseerde afsprakenboekje 2020 – 2021 waarin meer 

schoolspecifieke afspraken opgenomen werden ten opzichte van vorig 

schooljaar;  

- Overwegende dat de schoolraad wegens de coronacrisis niet heeft 

plaatsgevonden; dat geen advies kon gevraagd worden aan de schoolraad met 

betrekking tot het schoolreglement en afsprakenboekje 2020 – 2021;  

- Gelet op het principieel akkoord van het college van burgemeester en 

schepenen d.d. 17 juli 2020; 

- Overwegende dat de gemeenteraad om goedkeuring gevraagd wordt.  

BESLUIT: 

In openbare zitting, met algemene stemmen:  

Artikel 1:- Het schoolreglement gewoon basisonderwijs 2019 – 2020 en het 

afsprakenboekje 2019 – 2020 zoals gestemd in de gemeenteraad van 23 september 

2019 wordt per ingang van 1 september 2020 opgeheven en vervangen door het 

schoolreglement gewoon basisonderwijs 2020 – 2021 en afsprakenboekje 2020 – 

2021 zoals gevoegd in bijlage.  

Artikel 2: - Het schoolreglement gewoon basisonderwijs en het afsprakenboekje   

wordt bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging ter 

beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager) aan de ouders  

die ondertekenen voor akkoord. 

PUNT 09a – AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER - 

AANPASSING 

DE RAAD: 

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

1988; 

- Gelet op de artikels 41§2, en 285 - 289 van het Decreet over het Lokaal 

Bestuur d.d. 22 december 2017 en latere wijzigingen; 

- Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd 

bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; 

- Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende 

reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de 

verkeerstekens; 

- Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen 

reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de 

openbare weg; 



- Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de 

minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de 

verkeerstekens worden bepaald; 

- Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 

betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing 

en bekostiging van verkeerstekens; 

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

- Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen enkel gemeentewegen 

betreft; 

- Gelet dat per gemeenteraadsbesluit d.d. 26 januari 2016 het college van 

burgemeester en schepenen de bevoegdheid werd toevertrouwd om routine-

aanvullende reglementen inzake de politie over het wegverkeer vast te 

stellen over mindervalidenparkeerplaatsen of over gele lijnen die een 

afstand van vijftien meter niet overschrijden; 

- Overwegende dat per collegebesluit van 11 september 2020 principieel 

akkoord werd gegaan met het invoeren van volgende verkeersmaatregelen: 

• in de Grijphoek langs beide straatzijden vanaf de Kerkstraat tot en 

met de Vrije Basisschool kleuterschool/kruising doorsteek naar de 

Patronagestraat invoeren van een permanent parkeerverbod middels gele 

lijnen op de gootkant, omdat parkerende ouders een argument van 

onduidelijkheid aangrijpen om toch foutief te parkeren en daardoor 

chaos veroorzaken;  

- Overwegende dat de gemeenteraad wordt verzocht om deze voorgestelde 

verkeersmaatregelen te bekrachtigen en deze aldus op te nemen in de 

gecoördineerde tekst van het aanvullend reglement op de politie over het 

wegverkeer. 

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, 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 3 onthoudingen (Bruggeman Frank, Bruggheman Filip, Guy 

D’Haeseleer): 

Artikel 1: - De gemeenteraad geeft goedkeuring aan voorgestelde 

verkeersmaatregelen en past de gecoördineerde tekst van het aanvullend 

reglement op de politie over het wegverkeer aan met hierna vermelde artikels. 

Artikel 2: - Het artikel 6.1. – PARKEERVERBOD wordt uitgebreid als volgt: 

6.1.19. - Grijphoek: langs beide straatzijden op de gootkant vanaf 

de Kerkstraat t.e.m. de school/kruising doorsteek naar 

Patronagestraat (GR 28/09/2020) 

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

streep. 

Artikel 3: - Dit gemeenraadsbesluit treedt in werking vanaf 28 oktober 2020. 

Artikel 4: - De gemeenteraad beslist dit aanvullend reglement af te kondigen 

conform artikels 285 - 289 van het decreet over het Lokaal Bestuur. 

Artikel 5: - Afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar: 

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

− de griffie van de Politierechtbank te Gent; 

− de heer zonechef van de Lokale Politie; 

− de bestendige deputatie van de provincieraad; 

− de gemeentelijke technische dienst. 



Artikel 6: - Dit besluit wordt ter kennis gebracht aan de toezichthoudende 

overheid door de lijst bedoeld in artikel 330 van het Decreet over het Lokaal 

Bestuur. 

Artikel 7: - Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan  

de Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

PUNT 09b – AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER - 

AANPASSING 

DE RAAD: 

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

1988; 

- Gelet op de artikels 41§2, en 285 - 289 van het Decreet over het Lokaal 

Bestuur d.d. 22 december 2017 en latere wijzigingen; 

- Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd 

bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; 

- Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende 

reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de 

verkeerstekens; 

- Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen 

reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de 

openbare weg; 

- Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de 

minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de 

verkeerstekens worden bepaald; 

- Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 

betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing 

en bekostiging van verkeerstekens; 

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

- Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen enkel gemeentewegen 

betreft; 

- Gelet dat per gemeenteraadsbesluit d.d. 26 januari 2016 het college van 

burgemeester en schepenen de bevoegdheid werd toevertrouwd om routine-

aanvullende reglementen inzake de politie over het wegverkeer vast te 

stellen over mindervalidenparkeerplaatsen of over gele lijnen die een 

afstand van vijftien meter niet overschrijden; 

- Overwegende dat per collegebesluit van 04 september 2020 principieel 

akkoord werd gegaan met het invoeren van volgende verkeersmaatregelen: 

• in de Burgemeester Joseph Chalmetlaan aan huisnummers 67 (chocolaterie) 
en 69 (bloemenzaak) voor beide winkeliers een zone kort-parkeren 

invoeren omdat de parkeerstrook vaak langdurig wordt ingenomen;  

- Overwegende dat de gemeenteraad wordt verzocht om deze voorgestelde 

verkeersmaatregelen te bekrachtigen en deze aldus op te nemen in de 

gecoördineerde tekst van het aanvullend reglement op de politie over het 

wegverkeer. 

BESLUIT 

In openbare zitting, met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeenteraad geeft goedkeuring aan voorgestelde 

verkeersmaatregelen en past de gecoördineerde tekst van het aanvullend 

reglement op de politie over het wegverkeer aan met hierna vermelde artikels. 

Artikel 2: - Het artikel 6.4. – BLAUWE ZONE wordt uitgebreid als volgt: 

6.4.12. - Burgemeester Joseph Chalmetlaan 67 (één parkeerplaats): 

parkeren beperkt tot maximum 15 minuten (GR 28/09/2020)  

6.4.13. - Burgemeester Joseph Chalmetlaan 69 (één parkeerplaats): 

parkeren beperkt tot maximum 15 minuten (GR 28/09/2020) 



Deze maatregel zal aangeduid worden overeenkomstig art. 65.5 KB 01/12/75 

signalisatie met zonale geldigheid (blauwe zone) aangevuld met het onderbord 

waarop een parkeerschijf staat afgebeeld of ingeval van plaatselijke 

maatregel door middel van de verkeersborden E9 waarop een parkeerschijf en de 

tijdsduur is vermeld. 

Artikel 3: - Dit gemeenraadsbesluit treedt in werking vanaf 28 oktober 2020. 

Artikel 4: - De gemeenteraad beslist dit aanvullend reglement af te kondigen 

conform artikels 285 - 289 van het decreet over het Lokaal Bestuur. 

Artikel 5: - Afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar: 

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

− de griffie van de Politierechtbank te Gent; 

− de heer zonechef van de Lokale Politie; 

− de bestendige deputatie van de provincieraad; 

− de gemeentelijke technische dienst. 

Artikel 6: - Dit besluit wordt ter kennis gebracht aan de toezichthoudende 

overheid door de lijst bedoeld in artikel 330 van het Decreet over het Lokaal 

Bestuur. 

Artikel 7: - Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan  

de Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

PUNT 10 – GOEDKEUREN AANPASSING BELASTINGSREGLEMENT OP BEDRIJVEN 2020 – 2025 

DE RAAD: 

- Gelet op artikel 170,§4 van de Grondwet; 

- Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen van 10 april 1992 en het 

Invorderingswetboek van 13 april 2019; 

- Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 

gemeentebelastingen, en latere wijzigingen; 

- Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere 

wijzigingen, en meer bepaald de volgende artikelen: 

- Artikel 40 § 3 en 41,14, inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad om 

belastingreglementen te wijzigen, vast te stellen en goed te keuren; 

- Artikel 56, § 3, 7°, inzake de bevoegdheid van het college om 

beslissingen te nemen die een wet, een decreet of een 

uitvoeringsbesluit uitdrukkelijk aan het college van burgemeester en 

schepenen voorbehoudt; 

- Artikelen 286, 287 en 288, inzake de bekendmaking en de 

inwerkingtreding van het belastingreglement; 

- Artikel 330, inzake het bestuurlijk toezicht op de besluiten van de 

Gemeenteraad betreffende de belastingreglementen; 

- 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 de Omzendbrief BB 2008/7 van 18 juli 2008 aangaande het decreet 

van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 

- Gelet op de Omzendbrief van de Vlaamse Regering betreffende de 

gemeentefiscaliteit van 15 februari 2019; 



- Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18 mei 2017 tot ondertekening 

van het Europese Burgemeesterconvenant; 

- Gelet op het Duurzaam Energie- en Klimaatplan van de gemeente, zoals 

goedgekeurd op 24 september 2018; 

- Overwegende dat dit besluit een aanpassing betreft van de belasting op 

bedrijven zoals die verschillende legislaturen geleden werd ingevoerd in 

de gemeente en die laatst hernieuwd werd op 30 december 2019;  

- Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente noodzaakt tot 

invoering van rendabele belastingen; 

- Overwegende dat een algemene en evenwichtige spreiding van de 

belastingdruk wordt nagestreefd over al de belanghebbenden op het 

grondgebied van de gemeente; 

- Overwegende dat verschillen inzake financiële draagkracht en/of 

economische rendabiliteit redelijk verantwoorde differentiatiecriteria 

uitmaken voor de toepassing van het belastingreglement en het verschil in 

tarifering; 

- Overwegende dat deze belasting tot doel heeft om de bedrijven op het 

grondgebied te laten bijdragen. Ten overstaan van hen bestaat het 

belastbaar voorwerp uit het hebben van een vestiging die op het 

grondgebied van de gemeente is gelegen en die door het bedrijf wordt 

gebruikt of tot gebruik wordt voorbehouden. 

- Overwegende dat de belastbare grondslag eenvoudig meetbaar en 

controleerbaar moet zijn en derhalve bestaat uit de totale gebouwde en/of 

ongebouwde oppervlakte van het goed waarop de vestiging zich bevindt en 

die door de belastingplichtige wordt gebruikt of tot gebruik wordt 

voorbehouden. Niet alleen de effectief gebruikte oppervlakten, doch ook 

deze die ter beschikking staan van de belastingplichtige om effectief 

gebruikt te worden, wanneer deze dit wenst, zijn belastbaar; het ook 

belastbaar zijn van deze laatste soort oppervlakten vermijdt betwistingen 

aangaande het begrip effectief gebruik. 

- Overwegende dat de gemeente een beleid nastreeft met volgende kenmerken: 

- Een eenvoudige belasting waarvan de heffing efficiënt en rendabel is; 

- Een algemene en evenwichtige spreiding van de belastingdruk over alle 

belastingplichtigen; 

- Een belasting die eenvoudig te controleren is; 

- Een belasting waarbij de administratieve verplichtingen tot het 

absolute minimum worden beperkt met vanzelfsprekend de inachtneming van 

de vigerende regelgeving, en waarbij de klantgerichte dossier 

behandeling, gekoppeld aan de gelijke behandeling van alle 

belastingplichtigen, als speciaal aandachtspunt geldt; 

- Overwegende dat het oppervlaktecriterium met een daaraan gekoppelde 

gedifferentieerde tariefstructuur, op adequate wijze toelaat om, bij 

benadering en in overeenstemming met het beginsel van de verdelende 

rechtvaardigheid, de belasting vast te stellen; 

- Overwegende dat het oppervlaktecriterium als berekeningsbasis als redelijk 

en objectief wordt beschouwd teneinde de algemene gemeentebelasting te 

berekenen; 

- Overwegende dat de belasting belastingplichtigen beoogt met verschillende 

toestanden. Die verscheidenheid moet noodzakelijkerwijze worden opgevangen 

in vereenvoudigde categorieën. De normen van een belasting  kunnen niet 

worden aangepast naargelang de eigenheid van elk individueel geval. Er kan 

niet voor alle mogelijke soorten bedrijven (elk met hun eigen en meest 

uiteenlopende kenmerken) worden voorzien in een specifieke 

belastingregeling; 



- Overwegende dat de land- en tuinbouwbedrijven omwille van hun activiteiten 

noodgedwongen zijn te beschikken over een grote bedrijfsoppervlakte om 

economisch rendabel te zijn, zodat een verminderd tarief voor deze 

bedrijven verantwoord is; 

- Overwegende dat een verminderd tarief voor oppervlakte die wordt ingenomen 

door installaties voor de opwekking van hernieuwbare energie verantwoord 

is vanuit de doelstelling om energieproductie uit hernieuwbare en duurzame 

energiebronnen te stimuleren in het kader van de strijd tegen de 

klimaatopwarming; 

- Overwegende dat het ook verantwoord is om het verminderd tarief toe te 

passen op alle oppervlakten die door de producenten van hernieuwbare 

energie wordt ingenomen aangezien de ganse bedrijfsoppervlakte (al dan 

niet rechtstreeks) wordt gebruikt of bestemd is om hernieuwbare energie op 

te wekken. 

- Overwegende dat het heffen van een minimumbelasting is gerechtvaardigd 

enerzijds door de noodzaak om de administratieve kost van de 

belastingheffing te dekken en anderzijds doordat kan worden aangenomen dat 

de voorziene minimumbedragen binnen de draagkracht liggen van elke 

belastingplichtige; 

- Overwegende dat categorieën van bedrijven die door hun aard de grond 

(bodem) als natuurlijk productiemiddel of voor specifieke 

openluchtrecreatieve beroeps- of bedrijfsdoeleinden aanwenden en die in 

vergelijking met andere categorieën een lager rendement per vierkante 

meter oppervlakte hebben, een uitzonderlijke nood hebben aan grotere 

oppervlakten om een economisch leefbare (rendabele) exploitatie te kunnen 

realiseren; 

- Overwegende dat er door de quarantainemaatregelen omwille van het 

Coronavirus zware omzetverliezen te betreuren zijn, en de gemeenteraad de 

financiële gevolgen van het virus zoveel mogelijk wenst te verzachten; 

- Overwegende dat de gemeente met dit besluit 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 financiën van de gemeente de tijdelijke 

minderontvangsten door deze tegemoetkomingen kunnen opvangen door ten 

aanzien van de belastingtarieven zoals opgenomen in het vorige 

belastingreglement van 30 december 2019 op bedrijven, enerzijds, het 

belastingtarief te verlagen voor het aanslagjaar 2020 en, anderzijds, het 

belastingtarief te verhogen voor de volgende aanslagjaren; 

- Gelet op het openbaar onderzoek; 

- Na beraadslaging. 

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, 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 3 onthoudingen (Bruggeman Frank, Bruggheman Filip, Guy 

D’Haeseleer): 

Belastbaar feit en belastingplichtige 

Artikel 1 

Er wordt voor het aanslagjaar 2020 tot en met 2025, ten behoeve van de 

gemeente, een jaarlijkse  gemeentebelasting geheven op de bedrijven die op 1 

januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de gemeente één of 

meerdere vestigingen gebruiken of tot gebruik voorbehouden. 



Begripsomschrijving 

Artikel 2 

Voor de toepassing van dit besluit wordt het volgende verstaan onder: 

1. bedrijf: een zelfstandige of een vennootschap; 

2. zelfstandige: elke natuurlijke persoon die hoofdzakelijk of aanvullend een 

nijverheids-, ambachts-, landbouw-, tuinbouw- en/of handelsonderneming 

exploiteert, een economische activiteit op zelfstandige basis verricht en/of 

een intellectueel, vrij of dienstverlenend beroep of een andere beroeps- of 

bedrijfsactiviteit zelfstandig uitoefent, inclusief elke zelfstandige helper; 

de natuurlijke persoon die uit  hoofde van zijn zelfstandige beroeps-of 

bedrijvenactiviteit uitsluitend optreedt als werkend vennoot of als 

bestuurder in een vennootschap wordt niet als belastingplichtige beschouwd in 

de zin van dit artikel 2, 2;  

3. vennootschap: elke rechtspersoon die een nijverheids-, ambachts-, 

landbouw-, tuinbouw- en/of handelsonderneming exploiteert, een economische 

activiteit op zelfstandige basis verricht, een intellectueel, vrij of 

dienstverlenend beroep zelfstandig uitoefent en/of zich met verrichtingen van 

winstgevende aard of het beheer van roerende en/of onroerende goederen 

bezighoudt, evenals elk van deze rechtspersonen in vereffening; 

4. vestiging: elk (gedeelte van een) onroerend goed of meerdere onroerende 

goederen die samen een geheel, een entiteit of een complex vormen, dat/die 

voor beroeps- of bedrijfsdoeleinden is bestemd of in het kader van beroeps- 

of bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt en/of elke activiteitskern, elk(e) 

lokaliteit of centrum van werkzaamheden of elk (geheel van) ruimte(n), onder 

gelijk welke vorm en van individuele of collectieve aard, die/dat voor 

beroeps- of bedrijfsdoeleinden is bestemd of in het kader van beroeps- of 

bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt, evenals een maatschappelijke zetel of een 

administratieve zetel of lokaliteit, alsook elk (gedeelte van een) onroerend 

goed of lokaliteit dat/die bijdraagt tot de realisatie/uitvoering van de 

beroeps- of bedrijfsdoeleinden (met inbegrip van bestuur of beheer, in de 

ruimste zin); 

5. agrarisch bedrijf: een zelfstandige of een vennootschap van wie de 

beroeps- of bedrijfsdoeleinden uitsluitend bestaan uit landbouw en/of 

tuinbouw; 

6. landbouw: een bedrijfsmatige exploitatie gericht op akkerbouw en/of 

weidebouw en/of bosbouw en/of veeteelt en/of viskwekerij en/of aquacultuur; 

7. akkerbouw: een bedrijfsmatige exploitatie gericht op het telen van granen, 

nijverheidsgewassen, voedergewassen, aardappelen, peulvruchten, pootgoed, 

landbouwzaden en/of aanverwante gewassen; 

8. weidebouw: een bedrijfsmatige exploitatie gericht op het exploiteren van 

blijvend grasland als voedselbron voor dieren welke door het bedrijf voor 

gebruiks- of winstdoeleinden worden gehouden; 

9. bosbouw: een bedrijfsmatige exploitatie gericht op het aanleggen en 

exploiteren van bossen, met inbegrip van de bosboomkwekerij; 

10. veeteelt: een bedrijfsmatige exploitatie gericht op het kweken/fokken, 

vetmesten en/of houden van dieren voor de vlees-, melk- of eierproductie, 

voor de vacht of voor het bekomen van jongen; 

11. tuinbouw: een bedrijfsmatige exploitatie gericht op groenteteelt, 

fruitteelt, boomkwekerij andere dan bosboomkwekerij, sierteelt, kweek van 

tuinbouwzaden, plantgoed en/of aanverwante teelten; 

12. landbouw- en/of tuinbouwoppervlakte: oppervlakte die een bestemming kreeg 

voor landbouw en/of tuinbouw en als zodanig door een agrarisch bedrijf wordt 

gebruikt of tot gebruik wordt voorbehouden onder andere als teeltgrond, 

oppervlakte in serres, …; 

13. serre: elke duurzame constructie die bestemd is of gebruikt wordt voor 

tuinbouw of die dienstig is voor een agrarisch bedrijf dat aan tuinbouw doet; 



14. teeltgrond: grond waarvan de bodem bestemd is of gebruikt wordt als 

voedingsbodem voor de producten die erop worden geteeld in het kader van 

landbouw en/of tuinbouw; 

15. openluchtrecreatief bedrijf: een zelfstandige of een vennootschap met 

uitsluitend openluchtrecreatieve beroeps- of bedrijfsdoeleinden, d.w.z. 

beroeps- of bedrijfsdoeleinden gericht op het uitbaten van kampeerterreinen, 

verblijfparken en andere accommodaties voor vakantie en recreatie in open 

lucht, infrastructuur/installaties voor recreatieve sportbeoefening in open 

lucht gedurende het jaar, infrastructuur en gronden voorbehouden voor 

onderhoud, herstellingen en winterberging van pleziervaartuigen, dieren- en 

botanische tuinen/parken/markten, openluchtmusea en natuur- en 

wildreservaten; 

16. bedrijfsmatige exploitatie (van een agrarisch bedrijf): een exploitatie 

waarbij met een duurzame organisatie en inzet van arbeid en kapitaal aan het 

economische productieproces wordt deelgenomen, met de bedoeling de 

voortgebrachte producten gestadig te gelde te maken en daarmee bedrijfswinst 

te realiseren; 

17. hernieuwbare energie : energie uit hernieuwbare niet-fossiele bronnen, 

namelijk: wind, zon, aerothermische, geothermische, hydrothermische energie 

en energie uit de oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, gas van 

rioolzuiveringsinstallaties en biogassen; 

18. hernieuwbare energiesector: de sector van organisaties met een vestiging 

in Vlaanderen, die goederen, diensten en technologieën leveren die gebruikt 

worden bij de opwekking van hernieuwbare energie; 

19. producenten van hernieuwbare energie : bedrijven die een hoofdactiviteit 

hebben in de hernieuwbare energiesector; 

20. oppervlakte voor hernieuwbare energie: de ruimte die wordt ingenomen door 

installaties voor de opwekking van hernieuwbare energie ten dienste van de 

bedrijfsuitvoering; 

21. oppervlakte ingenomen door windmolens : het kwadraat van de straal 

(wieklengte vermeerderd met afstand tot aan middelpunt van de as), 

vermenigvuldigd met de constante Pi; 

22. gebouwde oppervlakte : oppervlakte van bouwwerken, constructies en/of 

installaties die door hun aard op duurzame en gebruikelijke wijze ter plaatse 

blijven staan; 

23. ongebouwde oppervlakte : oppervlakte die geen gebouwde oppervlakte is. 

Berekeningsgrondslag 

Artikel 3 

§ 1. Elke belastingplichtige is de belasting verschuldigd afzonderlijk per 

vestiging hoe ook genoemd, die door hem/haar wordt gebruikt of tot gebruik 

wordt voorbehouden en op het grondgebied van de gemeente is gelegen. 

§ 2. De belasting wordt vastgesteld rekening houdend met de totale gebouwde 

en/of ongebouwde oppervlakte van het goed waarop de vestiging zich bevindt. 

§ 3. Alle oppervlakten van het goed waarop de vestiging zich bevindt, die 

door de belastingplichtige worden gebruikt of tot gebruik worden 

voorbehouden, zijn belastbaar. 

Oppervlakte die bestemd is voor of in aanmerking kan komen voor gebruik door 

de belastingplichtige, is een onderdeel van en wordt ook meegerekend tot de 

gebruikte of tot gebruik voorbehouden oppervlakte. Om belastbaar te zijn, 

volstaat het dat oppervlakte eventueel (nog) kan worden gebruikt, ook al 

wordt deze oppervlakte niet effectief gebruikt (bv. braakliggende of woeste 

gronden, improductieve oppervlakte, oppervlakte zonder economisch rendabel 

gebruik, …). 

Onder "gebruik" moet elke vorm van gebruik worden verstaan, met inbegrip van 

het gebruik als (toegangs) weg, parking, plantsoen, grasstrook, groenzone, 



vijver, sportterrein, laad-, los- of stortplaats, opslag- of overslagruimte, 

bufferzone, weiland, onderbenutte grond, ... (niet-limitatieve opsomming). 

§ 4. De gebouwde en ongebouwde gedeelten van het goed die gemeenschappelijk 

door meerdere belastingplichtigen worden gebruikt of tot gebruik worden 

voorbehouden, wordt in hoofde van iedere belastingplichtige belast pro rata 

van de door hem/haar exclusief gebruikte of tot gebruik voorbehouden gebouwde 

en ongebouwde oppervlakten.. 

§ 5. Onroerende goederen die van elkaar zijn gescheiden door een weg, een 

gracht, een waterloop, één of meerdere andere percelen, … en die belastbaar 

zijn in hoofde van dezelfde belastingplichtige, worden beschouwd als één goed 

waarop een vestiging van deze belastingplichtige zich bevindt. Desgevallend 

wordt voor de vaststelling van de belasting de som of het geheel van de 

belastbare oppervlakten in aanmerking genomen. 

§ 6. Voor de vaststelling van de belastbare gebouwde oppervlakte wordt in 

voorkomend geval de som of het geheel van de gebruikte of tot gebruik 

voorbehouden oppervlakten van alle bovengrondse en ondergrondse bouwlagen in 

aanmerking genomen. Ook de oppervlakten van kelders, zolders en daken worden 

meegerekend tot de belastbare gebouwde oppervlakte indien ze worden gebruikt 

of tot gebruik worden voorbehouden. 

Aangifteplicht 

Artikel 4 

§ 1. Elke belastingplichtige moet uiterlijk op 30 mei van het aanslagjaar per 

vestiging afzonderlijk aangifte doen op een aangifteformulier dat het 

gemeentebestuur Zelzate ter beschikking stelt. 

De correct ingevulde, gedag- en genaamtekende aangifte(n) moet(en) binnen de 

hiervoor gestelde termijn toekomen bij het gemeentebestuur van Zelzate – 

Grote Markt 1, 9060 Zelzate. 

§ 2. Indien op het voorstel van aangifte opgemaakt door het gemeentebestuur 

onjuistheden of onvolledigheden zijn vermeld of indien de voorgedrukte 

gegevens niet overeenstemmen met de belastbare toestand op 1 januari van het 

aanslagjaar, moet de belastingplichtige uiterlijk op 30 mei van het 

aanslagjaar het voorstel van aangifte gedag- en genaamtekend indienen bij het 

gemeentebestuur van Zelzate – Grote Markt 1, 9060 Zelzate, met een duidelijke 

en volledige vermelding en opgave op het voorstel van aangifte van de 

correcte gegevens en/of alle verbeteringen of vervolledigingen. Het is de 

belastingplichtige die dient te bewijzen dat hij/zij het (verbeterd of 

vervolledigd) voorstel van aangifte tijdig indiende. 

Indien het voorstel van aangifte evenwel geen onjuistheden of onvolledigheden 

bevat en alle voorgedrukte gegevens stroken met de belastbare toestand op 1 

januari van het aanslagjaar, moet de belastingplichtige, in afwijking van het 

bepaalde in §2 eerste lid, het voorstel van aangifte niet indienen bij het 

gemeentebestuur van Zelzate. 

Het voorstel van aangifte, dat zo nodig wordt verbeterd of vervolledigd 

binnen de in §2 eerste lid vermelde termijn, heeft dezelfde waarde als een 

tijdig ingediende aangifte. 

§ 3. Indien de belastingplichtige evenwel de in §2 eerste lid voorziene 

verplichting niet tijdig naleeft en/of onjuiste en/of onvolledige gegevens 

vermeldt en/of foutieve verbeteringen aanbrengt op het voorstel van aangifte, 

wordt het voorstel van aangifte gelijkgesteld met een gebrek aan aangifte 

binnen de in §1 gestelde termijn en/of met een onjuiste aangifte en zijn de 

bepalingen van artikel 10 van toepassing. 

§ 4. Voor elke vestiging waarvoor een belastingplichtige vanwege het 

gemeentebestuur geen aangifteformulier ontvangt, moet de belastingplichtige 

het aangifteformulier afhalen of aanvragen bij het gemeentebestuur van 

Zelzate – rekendienst - Grote Markt 2-4 te 9060 Zelzate. 

§ 5. Elke zelfstandige en elke vennootschap die: 



- voor het eerst de hoedanigheid van belastingplichtige aanneemt of die de 

hoedanigheid van belastingplichtige volledig en definitief stopzet; 

- op het grondgebied van de gemeente Zelzate één of meerdere 

(nieuwe/bijkomende) vestigingen in gebruik neemt en/of één of meerdere 

vestigingen sluit; 

- zijn/haar naam, rechtsvorm, briefwisselings- en/of vestigingsadres op het 

grondgebied van de gemeente Zelzate wijzigt; 

moet binnen de maand, uit eigen beweging, het gemeentebestuur van Zelzate - 

rekendienst, Grote Markt 2-4 te 9060 Zelzate, hiervan schriftelijk in kennis 

stellen en de nodige bewijzen bijvoegen. 

§ 6 . Voor elke vestiging waarvoor een belastingplichtige  geen 

aangifteformulier ontvangt, moet de belastingplichtige het aangifteformulier 

afhalen of aanvragen bij het gemeentebestuur van Zelzate - rekendienst, Grote 

Markt 2-4 te 9060 Zelzate. 

§ 7. Voor het aanslagjaar 2020 worden de termijnen voor aangifte genoemd in § 

1 en § 2 uitgesteld van 30 mei naar 31 december van het desbetreffende 

aanslagjaar.  

Tarief 

Artikel 5: 

De belasting wordt per vestiging als volgt vastgesteld: 

§ 1. De belasting wordt per vestiging als volgt vastgesteld: 

A. voor alle belastingplichtigen (uitgezonderd de agrarische bedrijven, 
openluchtrecreatieve bedrijven en producenten van hernieuwbare energie) 

met een totale belastbare gebouwde en/of ongebouwde oppervlakte: 

- forfaitair tot en met 5000 m² oppervlakte: 

 AJ 2020 AJ 2021 AJ 2022 AJ 2023 AJ 2024 AJ 2025 

Forfaitair bedrag 34,00 

EUR 

65,00 

EUR 

66,00 

EUR 

67,00 

EUR 

68,00 

EUR 

69,00 

EUR 

- meer dan 5000 m² oppervlakte: 

 AJ 2020 AJ 2021 AJ 2022 AJ 2023 AJ 2024 AJ 2025 

Forfaitair bedrag  34,00 

EUR 

65,00 

EUR 

66,00 

EUR 

67,00 

EUR 

68,00 

EUR 

69,00 

EUR 

Dit forfaitair bedrag wordt vermeerderd met: 

 AJ 

2020 

AJ 

2021 

AJ 

2022 

AJ 

2023 

AJ 

2024 

AJ 

2025 

per bijkomende m² of 

gedeelte van m² boven de 

5000 m² die wordt 

ingenomen door 

installaties voor 

hernieuwbare energie ten 

dienste van de 

bedrijfsuitvoering 

0,1625 

EUR 

0,1653 

EUR 

0,1681 

EUR 

0,1709 

EUR 

0,1738 

EUR 

0,1768 

EUR 

 

 AJ 

2020 

AJ 

2021 

AJ 

2022 

AJ 

2023 

AJ 

2024 

AJ 

2025 

per bijkomende m² of 

gedeelte van m² voor alle 

andere belastbare 

gebouwde en/of onbebouwde 

0,65 

EUR 

0,6611 

EUR 

0,6723 

EUR 

0,6837 

EUR 

0,6953 

EUR 

0,7072 

EUR 



oppervlakte boven de 5000 

m² 

B. voor agrarische bedrijven: 

- forfaitair tot en met 20 ha landbouwoppervlakte en tot en 

  met 5 ha tuinbouwoppervlakte in open lucht en tot en met 0,5 ha  

  tuinbouwoppervlakte in serres: 

 AJ 2020 AJ 2021 AJ 2022 AJ 2023 AJ 2024 AJ 2025 

Forfaitair bedrag 34,00 

EUR 

65,00 

EUR 

66,00 

EUR 

67,00 

EUR 

68,00 

EUR 

69,00 

EUR 

- meer dan 20 ha landbouwoppervlakte en/of 5 ha tuinbouwoppervlakte in  

open lucht en/of 0,5 ha tuinbouwoppervlakte in serres: 

 AJ 2020 AJ 2021 AJ 2022 AJ 2023 AJ 2024 AJ 2025 

Forfaitair bedrag 34,00 

EUR 

65,00 

EUR 

66,00 

EUR 

67,00 

EUR 

68,00 

EUR 

69,00 

EUR 

Dit forfaitair bedrag wordt vermeerderd met: 

 AJ 

2020 

AJ 

2021 

AJ 

2022 

AJ 

2023 

AJ 

2024 

AJ 2025 

per bijkomende ha of 

gedeelte van ha boven 

de 20 ha 

landbouwoppervlakte 

12,00 

EUR 

12,00 

EUR 

12,00 

EUR 

13,00 

EUR 

13,00 

EUR 

13,00 

EUR 

 

 AJ 

2020 

AJ 

2021 

AJ 

2022 

AJ 

2023 

AJ 

2024 

AJ 

2025 

per bijkomende ha of 

gedeelte van ha boven de 

5 ha tuinbouwoppervlakte 

in open lucht 

35,00 

EUR 

36,00 

EUR 

36,00 

EUR 

37,00 

EUR 

37,00 

EUR 

38,00 

EUR 

 

 AJ 2020 AJ 2021 AJ 2022 AJ 2023 AJ 2024 AJ 2025 

per bijkomende m² of 

gedeelte van m² boven de 

0,5 ha 

tuinbouwoppervlakte in 

serres 

0,1625 

EUR 

0,1653 

EUR 

0,1681 

EUR 

0,1709 

EUR 

0,1738 

EUR 

0,1768 

EUR 

C. voor openluchtrecreatieve bedrijven : 

- forfaitair tot en met 5000 m² oppervlakte: 

 AJ 2020 AJ 2021 AJ 2022 AJ 2023 AJ 2024 AJ 2025 

Forfaitair bedrag 34,00 

EUR 

65,00 

EUR 

66,00 

EUR 

67,00 

EUR 

68,00 

EUR 

69,00 

EUR 

- meer dan 5000 m² oppervlakte:  

 AJ 2020 AJ 2021 AJ 2022 AJ 2023 AJ 2024 AJ 2025 

Forfaitair bedrag 34,00 

EUR 

65,00 

EUR 

66,00 

EUR 

67,00 

EUR 

68,00 

EUR 

69,00 

EUR 

Dit forfaitair bedrag wordt vermeerderd met: 

 AJ 2020 AJ 2021 AJ 2022 AJ 2023 AJ 2024 AJ 2025 



Per bijkomende m² of 

gedeelte van m² boven de 

5000 m² 

 

0,1625 

EUR 

0,1653 

EUR 

0,1681 

EUR 

0,1709 

EUR 

0,1738 

EUR 

0,1768 

EUR 

D. voor producenten van hernieuwbare energie: 

- forfaitair tot en met 5000 m² oppervlakte: 

 AJ 2020 AJ 2021 AJ 2022 AJ 2023 AJ 2024 AJ 2025 

Forfaitair bedrag 34,00 

EUR 

65,00 

EUR 

66,00 

EUR 

67,00 

EUR 

68,00 

EUR 

69,00 

EUR 

- meer dan 5000 m² oppervlakte: 

  AJ 2020 AJ 2021 AJ 2022 AJ 2023 AJ 2024 AJ 2025 

Forfaitair bedrag 34,00 

EUR 

65,00 

EUR 

66,00 

EUR 

67,00 

EUR 

68,00 

EUR 

69,00 

EUR 

Dit forfaitair bedrag wordt vermeerderd met: 

 AJ 2020 AJ 2021 AJ 2022 AJ 2023 AJ 2024 AJ 2025 

Per bijkomende m² of 

gedeelte van m² boven de 

5000 m² 

0,1625 

EUR 

0,1653 

EUR 

0,1681 

EUR 

0,1709 

EUR 

0,1738 

EUR 

0,1768 

EUR 

§ 2. Een fractie van één m² wordt als een eenheid beschouwd. Voor 

landbouwoppervlakte en/of tuinbouwoppervlakte in open lucht wordt een fractie 

van één hectare als een eenheid beschouwd. 

§ 3. Gemengde bedrijven 

Belastingplichtigen die door hun aard en voor de uitvoering van hun 

bedrijvigheid ook effectief teeltgronden en/of serres voor landbouw en/of 

tuinbouw gebruiken, worden - naast de gewone taxatie voor de andere 

belastbare gebouwde en/of ongebouwde oppervlakten - voor bedoeld areaal 

belast tegen het tarief voor agrarische bedrijven. 

Belastingplichtigen die door hun aard en voor de uitvoering van hun 

bedrijvigheid ook effectief gebouwde en/of ongebouwde oppervlakten voor 

openluchtrecreatieve beroeps- of bedrijfsdoeleinden gebruiken, worden - naast 

de in §1 bedoelde taxatie voor de overige niet als openluchtrecreatief 

bedrijf belastbare oppervlakten - voor bedoeld areaal belast tegen het tarief 

voor openluchtrecreatieve bedrijven. 

Artikel 6 

§ 1. Elkeen die de hoedanigheid heeft van zelfstandige of vennootschap op 

het grondgebied van de gemeente, heeft minstens één belastbare vestiging - 

zoals bedoeld in artikel 2 - en behoort als zodanig tot de 

belastingplichtigen. 

§ 2. Een zelfstandige of een vennootschap van wie de beroeps- of 

bedrijfsdoeleinden uitsluitend een ambulant karakter hebben, heeft een 

belastbare vestiging op het adres van zijn/haar in de gemeente gelegen 

verblijfplaats (waar in het kader van de beroeps- of bedrijfsdoeleinden de 

opslag van goederen of materiaal, de voorbereiding, de planning, de 

organisatie, de administratieve ondersteuning of het beheer in de ruimste zin 

gebeurt of kan plaatsvinden) of maatschappelijke zetel. 

Artikel 7 

§ 1. Natuurlijke personen die in de Kruispuntbank van Ondernemingen staan 

ingeschreven met de hoedanigheid van 'onderneming onderworpen aan btw', 

'handelsonderneming', 'niet-handelsonderneming naar privaat recht' en/of 

'ambachtsman' worden meegerekend tot de zelfstandigen bedoeld in artikel 2. 



Zowel rechtspersonen die vallen onder het toepassingsgebied van de 

vennootschapsbelasting als rechtspersonen die een winstoogmerk hebben, maar 

niet onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting, worden meegerekend tot 

de vennootschappen bedoeld in artikel 2. 

§ 2. Vestigingseenheden waarvoor een bedrijf een inschrijving heeft in de 

Kruispuntbank van Ondernemingen, worden meegerekend tot de vestigingen 

bedoeld in artikel 2. 

Vrijstelling 

Artikel 8 

Indien op hetzelfde goed zowel de woning van een gezin als de vestiging van 

een zelfstandige of een vennootschap is gelegen, worden de gebouwde en/of 

ongebouwde gedeelten van het goed waarvan kan worden aangetoond en 

ondubbelzinnig vaststaat dat ze door hun aard uitsluitend een functie inzake 

privé-gebruik vervullen voor het gezin, voor de vaststelling van de belasting 

niet gerekend tot de belastbare oppervlakte die in aanmerking te nemen is 

voor de zelfstandige of de vennootschap. 

Artikel 9 

§ 1. De toestand op 1 januari van het aanslagjaar is bepalend voor de 

belastingplicht en de belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het gehele 

jaar. 

Het feit dat in de loop van het aanslagjaar een natuurlijke persoon zijn/haar 

hoedanigheid van zelfstandige beëindigt, een vennootschap ophoudt te bestaan, 

de werkzaamheden met een geringe frequentie worden uitgevoerd, de belastbare 

oppervlakte vermindert en/of een belastbare vestiging wordt gesloten, heeft 

geen invloed op de belastingplicht en geeft geen aanleiding tot enige 

belastingvermindering. 

§ 2. Indien bewezen wordt dat een natuurlijke persoon zijn/haar hoedanigheid 

van zelfstandige uiterlijk op 1 januari van het aanslagjaar volledig en 

definitief beëindigde of indien bewezen wordt dat een vennootschap uiterlijk 

op 1 januari van het aanslagjaar volledig en definitief ophield te bestaan, 

gaat de hoedanigheid van belastingplichtige verloren. Bij een tijdelijke 

onderbreking van de werkzaamheden of bij een inactiviteit of zolang de 

vereffening van een vennootschap niet is afgesloten, blijft de hoedanigheid 

van belastingplichtige verder bestaan. 

Ambtshalve belasting 

Artikel 10 

Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 4 gestelde termijn, of ingeval 

van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de 

belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve worden gevestigd. 

Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de 

belastingaanslag, betekent het college van burgemeester en schepenen aan de 

belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te 

maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals 

de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. 

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen 

van de derde werkdag die volgt op de verzending van die betekening om zijn 

opmerkingen schriftelijk voor te dragen. 

Belastingverhoging 

Artikel 11 

§ 1. De ambtshalve ingekohierde belasting wordt vermeerderd met volgende 

belastingverhogingen: 

 - eerste overtreding: 50% verhoging van de ambtshalve ingekohierde 

     belasting; 

 - vanaf de tweede overtreding: 100%  verhoging van de ambtshalve  



     ingekohierde belasting;  

§ 2. Bij de bepaling van het toe te passen percent van de 

belastingverhogingen worden de vorige overtredingen inzake aangifte in de 

bedrijvenbelasting in aanmerking genomen die werden vastgesteld voor de 

laatste vier aanslagjaren die het aanslagjaar voorafgaan waarvoor de nieuwe 

overtreding werd vastgesteld. 

§ 3. De belastingverhogingen bedragen in toepassing van §1 minimaal 17 EUR 

ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 12 

§ 1. De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld 

en uitvoerbaar wordt verklaard door het college van burgemeester en 

schepenen. 

De belasting moet worden betaald binnen twee maanden na de verzending van het 

aanslagbiljet. 

§ 2. De betaling moet gebeuren door storting of overschrijving op de 

financiële rekening van het gemeentebestuur, Grote Markt 2-4 te 9060 Zelzate. 

Artikel 13 

§ 1. Een bezwaar moet schriftelijk bij het college van burgemeester en 

schepenen worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. De termijn om op 

straffe van verval een bezwaarschrift in te dienen, bedraagt drie maanden te 

rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het 

aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.  

§ 2. Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger het vraagt in het 

bezwaarschrift, wordt de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger 

uitgenodigd op een hoorzitting. 

Artikel 14 

Dit reglement inzake de belasting op bedrijven treedt in werking op 1 januari 

2020.  

PUNT 11 – TOETREDING VAN 7 LOKALE BESTUREN OF ERVAN AFHANKELIJKE ENTITEITEN 

ALS NIEUWE LEDEN DE WELZIJNSVERENIGING AUDIO – GOEDKEURING  

DE RAAD: 

− Gelet op art. 482, tweede lid, van het decreet over het lokaal bestuur dat 

de instemming van alle deelgenoten vereist voor de toetreding van nieuwe 

deelgenoten; 

− Gelet op de vraag vanwege gemeente Aalter om toe te treden tot de 

vereniging Audio, zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 12 

november 2019; 

− Gelet op de vraag vanwege gemeente Herk-de-Stad om toe te treden tot de 

vereniging Audio, zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 10 

februari 2020; 

− Gelet op de vraag vanwege gemeente Kaprijke om toe te treden tot de 

vereniging Audio, zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 31 

oktober 2019; 

− Gelet op de vraag vanwege gemeente Lievegem om toe te treden tot de 

vereniging Audio, zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 16 

oktober 2019; 

− Gelet op de vraag vanwege gemeente Sint-Laureins om toe te treden tot de 

vereniging Audio, zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 20 

december 2018; 

− Gelet op de vraag vanwege OCMW Herk-de-Stad om toe te treden tot de 

vereniging Audio, zoals blijkt uit de notulen van de OCMW-raad van 10 

februari 2020; 



− Gelet op de vraag vanwege Hogeschool Vives om toe te treden tot de 

vereniging Audio, zoals blijkt uit de notulen van de raad van bestuur van 

17 december 2019; 

− Gelet op de groeistrategie goedgekeurd door de Algemene Vergadering Audio 

van 9 mei 2019; 

− Gelet op het verzoek van de vereniging Audio, om de toetreding van 

gemeente Aalter, gemeente Herk-de-Stad, gemeente Kaprijke, gemeente 

Lievegem, gemeente Sint-Laureins, OCMW Herk-de-Stad en Vives Hogeschool 

formeel goed te keuren. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De toetreding van volgende lokale besturen of lokale entiteiten 

als nieuwe leden de vereniging Audio wordt goedgekeurd: 

- gemeente Aalter,  

- gemeente Herk-de-Stad,  

- gemeente Kaprijke,  

- gemeente Lievegem,  

- gemeente Sint-Laureins,  

- OCMW Herk-de-Stad, 

- Vives Hogeschool. 

Artikel 2: - Deze beslissing te vermelden op de lijst bedoeld in art. 330 van 

het decreet over het lokaal bestuur. 

PUNT 12 – GOEDKEUREN ENGAGEMENTSVERKLARING APARTHEID VRIJE ZONE 

DE RAAD: 

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

wijzigingen; 

- Gelet op de Engagementsverklaring Apartheidsvrije Zone; 

- Gelet op de e-mail d.d. 26 mei 2020 van de campagnecoördinator Palestina 

Solidariteit vzw waarin deze verklaart dat aan de engagementsverklaring 

geen kosten verbonden zijn en dat de goedkeuring hiervan door het college 

betekent dat het college van gemeente Zelzate een Apartheidsvrije Zone 

wordt en dat bij goedkeuring hiervan door de gemeenteraad gemeente Zelzate 

Apartheid Vrij verklaard wordt;  

- Gelet op volgende verklaring van wat de Apartheid Vrije Zone inhoudt zoals 

opgenomen op de website van de campagne: 

De Apartheid Vrije Zone-campagne wil een trekkende rol spelen bij de 

creatie van ruimtes en plaatsen die vrij zijn van racisme, discriminatie 

en flagrante mensenrechtenschendingen zoals apartheid. Als geëngageerde 

burgers willen we er zeker van zijn dat de ruimtes waar wij gebruik van 

maken of aan deelnemen niet bijdragen tot het onderhouden van een 

apartheidsregime of voordeel halen uit schendingen van de universele 

rechten van de mens. 

Wij vragen aan scholen, verenigingen, winkels, restaurants, vakbonden, 

sportploegen, stadsbesturen en gemeenteraden, maar ook aan individuen en 

iedereen die hier niet noodzakelijk gespecifieerd werd, om zich apartheid-

vrij te verklaren. Door deel te nemen aan de anti-apartheid campagne 

kunnen publieke plaatsen de vraag voor gerechtigheid en gelijkwaardigheid 

voor het Palestijnse volk onderschrijven. Terzelfdertijd gaan de publieke 

plaatsen het engagement aan om een integere plaats te worden door ervoor 

te zorgen dat hun werking op geen enkel vlak onderdrukking ondersteunt. De 

AVZ-campagne staat voor actieve solidariteit met het Palestijnse volk, en 



in dezelfde lijn met alle onderdrukte volkeren wereldwijd die strijden 

voor rechtvaardigheid. 

- Gelet op volgende verklaring over wat het betekent om deel te nemen aan de 

Apartheid Vrije Zone-campagne zoals opgenomen op voormelde website: 

Een Apartheid Vrije Zone worden betekent dat je je engageert voor de 

gelijke rechten van ieder individu op aarde. Deelnemen aan de campagne 

betekent dat je als publieke plaats je voorbeeldfunctie opneemt door de 

universele rechten van de mens actief uit te dragen. Naast de 

verantwoordelijkheid die een staat heeft om te reageren op regimes die het 

niet te nauw nemen met de universele mensenrechten, heeft ook ieder 

individu een persoonlijke en collectieve verantwoordelijkheid om 

schendingen van de mensenrechten resoluut af te wijzen. De deelnemers van 

de campagne verklaren dat ze geen enkele vorm van economische goederen 

zullen verhandelen of verdelen die tot stand gekomen zijn door 

betrokkenheid bij een regime dat gebouwd is op apartheid, discriminatie en 

racisme. Dit engagement kan, onder andere, in de praktijk uitgevoerd 

worden door het uitsluiten van producten uit de illegale Israëlische 

kolonies in de bezette Palestijnse gebieden en samenwerkingen met 

Israëlische en internationale bedrijven die profiteren van of deelnemen 

aan de bezetting, stop te zetten. 

- Gelet op volgende uitleg over de deelname aan de AVZ-campagne zoals 

opgenomen op voormelde website: 

Om deel te nemen aan de campagne moet er een document onderschreven worden 

waarin gesteld wordt dat de betreffende publieke plaats zich engageert om 

actief de samenwerking stop te zetten met organisaties, bedrijven, 

publieke plaatsen… die uit Israël komen. Door de economie van Israël te 

ondersteunen, wordt immers de apartheid in stand gehouden. De publieke 

plaats heeft verschillende opties om de inhoud van de campagne te 

implementeren in de werking. Deze voorbeelden zijn geen exhaustieve lijst 

en dienen enkel als mogelijke voorbeelden. Niet elke deelnemer van de 

campagne heeft de capaciteit om bijvoorbeeld te beslissen of investeringen 

worden gemaakt door een nationale koepel. Niet elk voorbeeld uit de hierna 

volgende lijst past volledig in de lijn van de visie en missie van de 

organisatie: 

o alle relaties stopzetten met de nederzettingen en iedereen die 

vandaaruit opereert, alle relaties stopzetten met de Israëlische 

staat en andere Israëlische ‘partners’; 

o bedrijven uitsluiten die profiteren van de bezetting en de 

schendingen van de universele rechten van de mens; 

o bewustzijn creëren rond Israël als apartheidsstaat en als koloniaal 

regime; 

o de federale en nationale overheden aansporen om een militair embargo 

tegen Israël te installeren en/of andere vormen van sancties door te 

voeren en/of op zijn minst de verantwoordelijkheden als derde staat 

in te vullen in te vullen en Israël niet te steunen en te helpen bij 

het overtreden van de internationale wet; 

o samenwerkingen met Palestina aangaan via twinnings; 

o helpen om nieuws over en uit Palestina te verspreiden rond de 

misbruiken en de bezetting, over de Palestijnse cultuur en culturele 

gebeurtenissen; 

o op reis gaan naar Palestina en de situatie te plaatse beter leren 

kennen; 

o een ontmoeting organiseren met Palestijnen die rond hetzelfde thema 

als jouw organisatie / vereniging werken 

- Gelet op volgende algemene richtlijnen om een Apartheid Vrije Zone te 

worden zoals opgenomen op voormelde website: 



o Onderzoek alle samenwerkingsverbanden van de publieke plaats en 

elimineer diegene die bijdragen tot het apartheidsregime; 

o Onderzoek alle producten, bestellingen, aanbestedingen… in de 

publieke plaats en elimineer die die afkomstig zijn uit bezet gebied 

of waarbij de bezetting van de gebieden voordelig is voor het bedrijf 

dat de producten produceert; 

o Organiseer workshops, filmavonden en infoavonden om het bewustzijn 

over de situatie in Palestina te vergroten; 

o Maak duidelijk waarom je de campagne onderschrijft en je het 

belangrijk vindt om een AVZ te zijn; 

o Spreek andere publieke plaatsen aan om ook deel te nemen. 

o Draag het logo van de campagne uit, bijvoorbeeld door de sticker op 

de toegangsdeur te hangen. Op die manier maak je duidelijk aan je 

cliënteel en bezoekers dat je actief deelneemt aan de campagne pro 

mensenrechten en tegen apartheid. Zo vergroot je het bewustzijn; 

- Overwegende dat bij voormelde richtlijnen ook het volgende vermeld staat:  

Niet alle algemene richtlijnen zullen van toepassing zijn op alle 

deelnemende actoren. De verschillende actoren hebben immers, afhankelijk 

van het veld waarin ze werkzaam zijn, verschillende samenwerkingen met 

bedrijven. 

- Gelet op de lijst met logo’s van bedrijven die volgens de organisatie een 

link hebben met het regime in Israël, bij het onderschrijven van de 

engagementsverklaring engageert het college zich om niet meer met deze 

bedrijven samen te werken, indien de gemeenteraad deze beslissing 

goedkeurt engageert ook gemeente Zelzate zich om niet meer met deze 

bedrijven samen te werken; 

- Gelet op het bestuursakkoord van gemeente Zelzate waarin het bestuur zich 

engageerde tot het voeren een doordacht en verantwoord 

aankoop/bestedingsbeleid; 

- Overwegende dat deze engagementsverklaring ook als een vorm van 

ontwikkelingssamenwerking kan worden beschouwd; 

- Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 29 

mei 2020 houdende goedkeuring aan het onderschrijven van de 

engagementsverklaring voor wat betreft de bevoegdheden die decretaal aan 

het college werden toegewezen. Het college engageert zich hierdoor voor 

zowel wat betreft de nominatief aan het college toegewezen 

overheidsopdrachten, als voor de opdrachten die worden beschouwd als 

opdrachten van dagelijks bestuur, niet in zee te gaan met de bedrijven die 

opgenomen werden in de lijst met bedrijven die een link met het regime in 

Israël zouden hebben en dit indien er een evenwaardig alternatief 

beschikbaar is; 

- Overwegende dat het college aan de gemeenteraad voorstelt om de 

engagementsverklaring Apartheid Vrije Zone goed te keuren.  

BESLUIT: 

In openbare zitting, met 14 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert 

Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, De Vleesschauwer Debbie, D'Haene 

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

Bever Karel, Van De Velde Lucien, Van Weynsberghe Kurt)tegen 8 neen (Acke 

Martin, Bruggeman Frank, Bruggheman Filip, De Beule Jan, D'Haeseleer Guy, 

Dierickx Vincent, Maenhout Marleen, Stevelinck Kristof) bij 1 onthouding (Rik 

Laureys): 

Artikel 1: - Deel te nemen aan De Apartheid Vrije Zone-campagne en hiertoe de 

engagementsverklaring Apartheid Vrije Zone goed te keuren zodat de gemeente 

Zelzate Apartheid Vrij verklaard wordt.  

Artikel 2: - Zich te engageren voor de gelijke rechten van ieder individu op 

aarde en deze actief uit te dragen en een integere plaats te worden door 



ervoor te zorgen dat de werking van het bestuur op geen enkel vlak 

onderdrukking ondersteunt. 

Artikel 4: -  Zich te engageren geen enkele vorm van economische goederen te 

verhandelen of verdelen die tot stand gekomen zijn door betrokkenheid bij een 

regime dat gebouwd is op apartheid, discriminatie en racisme.  

Dit engagement kan, onder andere, in de praktijk uitgevoerd worden door het 

uitsluiten van producten uit de illegale Israëlische kolonies in de bezette 

Palestijnse gebieden en samenwerkingen met Israëlische en internationale 

bedrijven die profiteren van of deelnemen aan de bezetting, stop te zetten. 

Artikel 5: - Zich te engageren om:  

o Workshops, filmavonden en infoavonden te organiseren om het 

bewustzijn over de onderdrukte volkeren wereldwijd die strijden voor 

rechtvaardigheid te vergroten; 

o Duidelijk te maken waarom de gemeente de campagne onderschrijft en 

het belangrijk vindt om een AVZ te zijn; 

o Andere publieke plaatsen aan te spreken om ook deel te nemen. 

o Het logo van de campagne uit te dragen, bijvoorbeeld door de sticker 

op de toegangsdeur te hangen. Op die manier maakt de gemeente 

duidelijk aan de inwoners dat ze actief deelneemt aan de campagne pro 

mensenrechten en tegen apartheid. Zo vergroot de gemeente ook het 

bewustzijn.  

Artikel 6: - Afschrift van deze beslissing alsook de lijst met bedrijven met 

mogelijke link met het regime in Israël te bezorgen aan alle diensten 

betrokken bij overheidsopdrachten. 

Mevrouw Marleen Maenhout en de heren Kristof Stevelinck en Kevin 

Uytterhaegher verlaten de zitting.  

PUNT 13 – GOEDKEUREN KLIMAATADAPTATIEPLAN EN BIJHORENDE ACTIETABEL 

DE RAAD: 

- Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 mei 2017 betreffende het 

goedkeuren van het opmaak van individueel klimaat- en energieactieplan op 

maat van Zelzate; 

- Gelet op de ondertekening op 19 mei 2017 van het burgemeestersconvenant; 

- Overwegende dat het doel is om een vermindering van de CO2- uitstoot met 

minstens 40% tegen 2030 (t.o.v. 2011) + adaptatiebeleid te hebben; 

o CO2-uitstoot 2011 = 53.975  ton CO2  

o Verbruik 2011 = 386.381 MWh 

o -40 % CO2-uitstoot 2011 = -21.590 ton CO2 

- Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 september 2018 betreffende het 

goedkeuren van het klimaatactieplan; 

- Overwegende dat het ontwerp van klimaatadaptatieplan werd opgemaakt in 

workshops met verschillende stakeholders (gemeentelijke en OCMW-diensten, 

Farys, polders, project Gentse Kanaalzone …); met de provincie Oost-

Vlaanderen, Meetjesland Klimaatgezond, studiebureau SumAqua; dat het werd 

nagelezen door de werkgroep klimaat van de milieuraad;  

- Gelet op de toelichting van het lokaal klimaatadaptatieplan op 15 

september 2020 in de raadzaal van het gemeentehuis; de uitnodiging hiertoe 

werd op 8 september 2020 per mail verstuurd naar de leden van de 

gemeenteraad en de milieuraad;  

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

wijzigingen; 

BESLUIT: 



In openbare zitting, met 17 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, Dierickx Vincent, Joosten Patricia, 

Goemaere Dirk, Laureys Rik, Segers Karl, Van Bever Karel, Van De Velde 

Lucien, Van Weynsberghe Kurt) bij 3 onthoudingen (Bruggeman Frank, Bruggheman 

Filip, Guy D’Haeseleer): 

Enig artikel: - De gemeenteraad keurt het klimaatadaptatieplan en bijhorende 

actietabel goed. De prioriteitenlijst wordt bepaald door het college van 

burgemeester en schepenen. 

Mevrouw Marleen Maenhout en de heren Kristof Stevelinck en Kevin 

Uytterhaegher vervoegen de zitting. 

PUNT 14 – GOEDKEUREN DEELNAME AAN SAMENWERKINGSPROJECT MEETJESLAND 

KLIMAATGEZOND MET VENECO EN DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN VOOR HET REALISEREN 

VAN GEMEENSCHAPPELIJKE KLIMAATDOELSTELLINGEN EN ONDERSTEUNING BIJ HET KLIMAAT 

– EN ENERGIEBELEID VAN DE GEMEENTEN IN HET MEETJESLAND  

DE RAAD: 

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

wijzigingen; 

- Overwegende dat Veneco haar aangesloten gemeenten maximaal wil bijstaan in 

de transitie naar een koolstofarme samenleving; dat vanuit deze 

doelstelling 3 jaar geleden het project Meetjesland = Klimaatgezond 

opgestart werd in samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen en de toen 

14 Meetjeslandse gemeenten; 

- Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 mei 2017 houdende de goedkeuring 

aan het samenwerkingsproject Meetjesland Klimaatgezond voor het realiseren 

van gemeenschappelijke klimaatdoelstellingen en ondersteuning bij het 

klimaat- en energiebeleid van de gemeenten in het Meetjesland; 

- Overwegende dat vanuit de werking Meetjesland = Klimaatgezond 

klimaatactieplannen van de gemeenten werden opgesteld, samen met een 

regionaal adaptatieplan;  

- Overwegende dat ook tal van acties zoals klimaatscholen, groepacties 

stookolietanksanering, duurzaam toerisme in het Meetjesland, zonnepanelen 

op gemeentegebouwen, etc. werden gerealiseerd;  

- Overwegende dat het project ook op regelmatige basis de 

duurzaamheidsambtenaren en schepenen bevoegd voor het thema samenbracht 

voor informatie – en inspiratieuitwisseling;  

- Overwegende dat het project Meetjesland = Klimaatgezond eind september 

2020 afloopt; dat het project en ondersteuning positief geëvalueerd werd 

door de stuurgroep; dat Veneco daarom een afgeslankt vervolg aan de 

ondersteuning voorstelt (analoog aan de ondersteuning die geboden wordt 

aan de gemeenten in de Leie-Schelde-Oostrand); 

- Overwegende dat dit voorstel werd toegelicht op het burgemeestersoverleg 

d.d. 5 juni 2020; dat meer informatie over dat voorstel te vinden is in de 

nota “kader werking klimaat en energie regio Meetjesland” zoals gevoegd in 

bijlage;  

- Overwegende dat de ondersteuning die Veneco biedt zich situeert op 3 

domeinen: 

o Prioriteren van de doelstellingen en acties in de gemeente 

klimaatactieplannen (opmaak van plannen gebeurt door de provincie 

Oost-Vlaanderen) 

o Uitrollen van intergemeentelijke acties die bijdragen tot het 

verwezenlijken van de klimaatdoelstellingen van de gemeentebesturen 

o Regionale kennisdeling faciliteren door een regionaal overleg wonen & 

energie (in afstemming met Energiehuis Veneco en in samenwerking met 



partners zoals Fluvius, IGS’en Wonen, Wonen Vlaanderen, DuBo 

provincie Oost-Vlaanderen) 

- Overwegende dat gemeenten kunnen deelnemen aan het ondersteuningsaanbod 

voor een periode van minstens 3 jaar en dit aan een jaarlijkse 

gemeentelijke bijdrage van 0,30 euro per inwoner (inwonersaantallen worden 

jaarlijks geactualiseerd); 

- Overwegende dat de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage voor Zelzate 

3.866,70 euro bedraagt;  

- Overwegende dat een visum vereist is; dat de financieel directeur een 

voorwaardelijk visum heeft gegeven op 16 juli 2020;  

- Overwegende dat het budget dient te worden voorzien bij budgetwijziging; 

de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage kan dan toegekend worden op 

beleidsitem 039000 algemene rekening 6159999; 

- Gelet op het principieel akkoord van het college van burgemeester en 

schepenen d.d. 17 juli 2020;  

- De gemeenteraad wordt om goedkeuring gevraagd.  

BESLUIT: 

In openbare zitting, met algemene stemmen: 

Artikel 1: - Goedkeuring wordt gehecht aan de deelname gedurende 3 jaar aan 

het project Meetjesland Klimaatgezond, opgestart door Veneco in samenwerking 

met de provincie Oost-Vlaanderen en de Meetjeslandse gemeenten, voor het 

realiseren van gemeenschappelijke klimaatdoelstellingen en ondersteuning bij 

het klimaat- en energiebeleid van de gemeenten in het Meetjesland. 

Artikel 2: - De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage wordt vastgesteld op 0,30 

euro per inwoner (inwonersaantal jaarlijks te actualiseren). Voor 2021 

bedraagt de gemeentelijke bijdrage 3.866,70 euro.  

Artikel 3: - Het budget dient te worden voorzien bij budgetwijziging.  

Artikel 4: - Deze uitgave kan na budgetwijziging toegekend worden op 

beleidsitem 039000 algemene rekening 6159999. 

PUNT 15 – OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG (2020/435): R4WO – DEEL E34 (ZELZATE) 

- MOLENVAARDEKEN (EVERGEM) - ZAAK VAN DE WEGEN 

DE RAAD: 

− Gelet op de aanvraag tot omgevingsvergunning voor de heraanleg van 

weginfrastructuur van de R4 te Oost-Vlaanderen (Gent, Zelzate, Evergem), 

meer bepaald de zone tussen het knooppunt W1 (N49-R4) en Molenvaardeken 

(ovaal van Wippelgem), grotendeels op grondgebied Evergem, deels op 

grondgebied Zelzate met dossiernummer OMV_2020087213, intern 2020/435;  

− Gelet dat het in Zelzate gaat het om gronden gelegen langsheen de Jacques 

Paryslaan, Callemansputte en Ter Looverendreef;  

− Gelet dat de aanvraag het ombouwen van de R4 West tot primaire weg 

betreft; dat een aantal hoogstammen gerooid worden en tijdelijke werkzones 

worden ingericht; 

− Gelet dat de aanvraag werd ingediend door de Werkvennootschap (Vlaamse 

Overheid), Sint-Lazaruslaan 4-10, 1210 Brussel; 

− Gelet dat de noordelijke werkzone (tussen Callemansputte en Gipsweg 

Evergem) zal dienst doen als locatie voor opslag materieel en materiaal, 

parking personeel en bezoekers en schaftkeet; dat de zuidelijke werkzone 

(ter Looverendreef) dezelfde functies zal onderbrengen, alsook een 

werfkeet, beton- of asfaltcentrale, breekcentrale en tijdelijke 

bouwplaats; 

− Gelet dat de percelen langsheen de J. Paryslaan grotendeels gelegen zijn 

in het gewestelijk RUP afbakening zeehavengebied Gent – inrichting R4 Oost 



en R4 West (Besluit Vlaamse Regering 15/7/2005); meer bepaald binnen een 

op te heffen reservatiegebied en binnen de bestemming primaire weg I; 

− Gelet dat de zuidelijke werkzone op het grondgebied van Zelzate eveneens 

deels gelegen is binnen een zone voor regionale ontwikkeling volgens het 

gewestplan Gentse en Kanaalzone en dat de noordelijke werkzone deels 

gelegen is binnen dezelfde bestemming en deels binnen de bestemming 

reservatiezone met onderliggende bestemmingen agrarisch gebied en 

groengebied, allen volgens het gewestplan Gentse en Kanaalzone;  

− Gelet dat er bij de inrichting 2 x 2 rijstroken worden voorzien en een 

ontwerpsnelheid van 120 km/u; dat de vluchtstrook (gemotiveerd) wordt 

weggelaten, waar dit profiel ruimtelijk niet inpasbaar is, omwille van 

andere randvoorwaarden; 

− Gelet dat ter hoogte van Callemansputte – Ter Looverendreef reeds een 

fietsbrug gerealiseerd is over de R4 West; 

− Gelet dat de buurtweg nr. 7 op het punt waar hij de verbinding maakt 

tussen de Ter Looverendreef en Callemansputte (tracé A B op plan) 

doorsneden wordt door de R4 en zijn aanhorigheden (grachten, middenberm,…) 

en daarom wordt afgeschaft zoals aangegeven op de bij dit besluit gevoegde 

plannen;  

− Overwegende dat deze buurtweg reeds werd vervangen door hoger vermelde 

fietsersbrug waardoor de verbinding reeds werd hersteld; 

− Gelet dat de vraag tot afschaffen van deze buurtweg gelijktijdig met de 

omgevingsvergunning wordt ingediend; 

− Gelet dat er verder op het grondgebied van Zelzate geen kruisingen over de 

R4 West voorzien worden; 

− Gelet dat er in de ruime omgeving van de werkzones geen woningen aanwezig 

zijn; 

− Gelet dat er aandacht is voor behoud en herstel van vegetaties; 

− Gelet dat de aanvraag wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek; dat 

het openbaar onderzoek plaats vindt van 24 augustus 2020 tot en met 22 

september 2020 en dat er geen bezwaarschriften werden ingediend; 

− Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 31 van het 
omgevingsvergunningsdecreet een besluit dient te nemen over de zaak van de 

wegen, alvorens het College van Burgemeester en Schepenen een advies kan 

geven over de vergunningsaanvraag; 

− Gelet op de Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening; 

− Gelet op het omgevingsvergunningsdecreet en uitvoeringsbesluiten; 

− Gelet op het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019;   

− Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen en 

uitvoeringsbesluiten. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De zaak van de wegen, zoals ontworpen in de aanvraag voor een 

omgevingsvergunning voor het ombouwen van de R4 West en Oost tot primaire 

wegen, ingediend door de Werkvennootschap (Vlaamse Overheid), Sint-

Lazaruslaan 4-10, 1210 Brussel, wordt goedgekeurd onder volgende voorwaarde: 

Voorwaarde 1: de werkzones dienen direct na de werken te worden hersteld in 

hun oorspronkelijke staat. 

Artikel 2: - De gemeenteraad beslist het deel A-B van buurtweg nr. 7 af te 

schaffen en de bij dit besluit gevoegde plannen definitief vast te stellen. 



PUNT 16 - INBRENG VERLICHTINGSTOESTELLEN, LICHTBRONNEN EN STEUNEN EN 

GOEDKEURING AANBOD OPENBARE VERLICHTING DOOR DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER 

FLUVIUS ANTWERPEN  

DE RAAD: 

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

wijzigingen; 

− Gelet op het feit dat de gemeente Zelzate deelneemt voor de activiteit 

distributienetbeheer elektriciteit en/of gas aan de opdrachthoudende 

vereniging Fluvius Antwerpen. Op 1 januari 2015 heeft de gemeente haar 

verlichtingstoestellen (steunen, armaturen, lampen) in IVEG ingebracht in 

ruil voor niet-dividend en niet-stemgerechtigde aandelen. Sedert 2015 zijn 

zowel investeringen in openbare verlichting als de exploitatiekosten ten 

laste van de netbeheerder; 

− Gelet op het besluit van de raad van bestuur van Fluvius Antwerpen van 21 

mei 2019 waarin het reglement ‘Fluvius Openbare verlichting en diensten 

door de distributienetbeheerders aan lokale besturen’ is goedgekeurd.  Dit 

reglement wordt toegevoegd als bijlage bij dit gemeenteraadsbesluit, 

waarvan de tekst primeert op onderstaande samenvatting.  Het reglement kan 

als volgt worden samengevat: 

o Scope: verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen van 

openbare verlichting 

Er wordt voorgesteld om de per 1 januari 2020 bestaande 

verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen openbare 

verlichting in te brengen bij de distributienetbeheerder. 

Het betreft in het bijzonder verlichtingstoestellen, lichtbronnen 

en steunen openbare verlichting die zich situeren op of langs de 

openbare weg of op terreinen die publiek toegankelijk zijn en die 

toebehoren aan de stad/gemeente zelf, met name: 

▪ functionele verlichting, waarbij de functie het verlichten 

is van wegen, oversteekplaatsen, fiets- en wandelpaden, 

tunnels, waterlopen en pleinen met uitzondering van de 

installaties in het beheer van het Agentschap voor Wegen en 

Verkeer. 

▪ bakenverlichting, waarvoor het uitgestraalde licht van het 

verlichtingstoestel zelf dienst doet als ‘optical guidance’. 

▪ monumentverlichting, waarvan de functie het verhogen is van 

de esthetische waarde van monumenten (gebouw, standbeeld, 

kunstwerk, …) en ondersteuning geeft aan taken van de 

functionele verlichting. Het te verlichten monument moet 

gelegen zijn langs een openbare weg of plein. 

▪ straatmeubilairverlichting, zijn aparte 

verlichtingsinstallaties in/op straatmeubilair 

(fietsenstalling, zitbanken, vuilbakken, wegwijzers, …) en 

die eigendom zijn en in beheer van de gemeente. 

De lokale besturen kunnen ook de openbare verlichting van semi-

openbare ruimten en hun netten inbrengen. Dit na risicoanalyse en 

het in overeenstemming brengen van de installaties aan de geldende 

wetgeving en regels en waarvan de inbreng op projectbasis gebeurt. 

Dit betreft: 

▪ Openbare terreinverlichting, de verlichting van terreinen 

die (tijdens openingsuren) vrij toegankelijk zijn voor het 

publiek (containerpark, begraafplaats, sportterreinen zoals 

voetbalvelden, atletiekpiste, Finse piste, …) en die 

eigendom zijn van de gemeente. 

▪ Architecturale verlichting, waarvan de functie het verhogen 

is van de esthetische waarde van monumenten (gebouw, 



standbeeld, kunstwerk, …). Het te verlichten monument moet 

gelegen zijn langs een openbare weg of plein. De verlichting 

vereist een aparte studieopdracht (specifieke lichtstudie en 

technisch ontwerp) door een lichtarchitect. 

Er kan worden geopteerd om het energieverbruik mee deel te laten 

uitmaken van het aanbod.  

Worden buiten de scope gehouden: 

▪ de feestverlichting (toestellen en overspanningen en 

tijdelijke netten) en de binnenverlichting (verlichting 

binnen in de gemeentegebouwen waarvan de te verlichten 

ruimte in zijn algemeenheid uitgebaat wordt door de 

gemeente). 

▪ de verkeersregelsystemen (het al dan niet branden van de 

verlichting beïnvloedt de wegcode), tenzij hier al een 

overeenkomst voor bestaat. 

▪ de stand-alonesystemen (geen DNB-netvoeding) en de ruimten 

van de gemeenten in concessie van andere partijen (de te 

verlichten ruimte wordt uitgebaat door een derde partij 

waarvoor de gemeente tijdens de looptijd van de concessie-

overeenkomst niet instaat voor de verlichting). 

Worden in beginsel ook buiten scope van het reglement gehouden: 

▪ de applicaties die zich al op de steunen bevinden (bv. 

camera’s, sensoren en verkeersgeleidingsinstallaties voor 

Smart City-toepassingen). Hiervoor kunnen evenwel aparte 

afspraken worden gemaakt. 

▪ ‘klassieke’ applicaties die zich vandaag op de steunen 

bevinden (bv. verkeers- en signalisatieborden, bloembakken 

en vaandels). 

o Inbreng: 100% van de inbrengwaarde in OV-aandelen 

De inbrengwaarde van de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en 

steunen openbare verlichting werd in 2015 bepaald aan de hand van 

de economische reconstructiewaarden en werd berekend op basis van 

de toestand per 31 december 2013, waarbij de in te brengen 

goederen gedetailleerd geïnventariseerd werden. In ruil voor de 

inbreng ontving de gemeente niet-stemgerechtigde en niet-

dividentgerechtigde aandelen. 

Het vernieuwd aanbod van de distributienetbeheerder impliceert in 

dat de gemeente nu een deel van haar aandelen openbare verlichting 

kan terugnemen en omzetten en vasthouden aan 100% aandelen. 

Op de buitengewone algemene vergadering van december ek. zal in 

dit verband een voorstel van statutenwijziging ter goedkeuring 

voorgelegd worden. 

Jaarlijks zal de raad van bestuur van de distributienetbeheerder 

aan de betrokken gemeenten/steden de opbrengsten en kosten 

verrekenen via het resultaat.  

Op vraag van het lokale bestuur kunnen hier diensten zoals 

lichtplannen, het energieverbruik als onderdeel van ‘licht als 

dienstverlening’,… aan toegevoegd worden. 

Na inbreng komen alle nieuwe investeringen dus ten laste van de 

DNB en in haar volle eigendom als activa. 

De overgenomen installaties zullen over een periode van maximum 

twaalf jaar afgeschreven worden, gezien het plan om de verledding 

van Vlaanderen ten laatste tegen 2030 uit te voeren. De 

afschrijvingen van het gedeelte in cash zullen volgens dit ritme 

verrekend worden. 



o Dienstverlening na overdracht 

▪ Meerjarig investeringsplan/-budget 

Deze investeringen voor de bestaande en voor de toekomstige 

verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen openbare 

verlichting zijn geënt op de vaststellingen en 

vooruitzichten zoals opgenomen in het (door de betrokken 

gemeente/stad en de distributienetbeheerder overeengekomen) 

meerjarig investeringsplan openbare verlichting (op basis 

van lichtplan of masterplan openbare verlichting) en worden 

geconcretiseerd binnen het door de distributienetbeheerder 

opgemaakte reglement. Indien gewenst, zullen er bij het 

investeringsmeerjarenplan ook doelen bepaald worden zoals 

onder meer m.b.t. het effect van de investeringen op 

energieverbruik en CO2-uitstoot. 

Als een gemeente/stad wenst om versneld de masterplannen te 

realiseren en hiervoor bijkomende investeringsmiddelen nodig 

zijn, kan de gemeente/stad overwegen om middels een 

tussenkomst deze bijkomende investeringsmiddelen te voorzien 

en kan er samen onderzocht worden hoe dit kan gerealiseerd 

worden (bv. aannemerscapaciteit). 

De bepaling van de prestatie-eisen en brandprogramma’s 

(dimmen, doven, enz.) blijft de bevoegdheid van de 

individuele steden/gemeenten. De steden/gemeenten bepalen 

dus het ritme en de locatie waar er een 

aanpassing/investering nodig is om aan deze eisen te 

voldoen. 

De overeengekomen meerjarenplannen worden minstens eenmaal 

per jaar verfijnd en omgezet in een concreet jaaractieplan 

waarvoor de Raad van Bestuur van de DNB jaarlijks een 

maximaal budget (jaar X) goedkeurt voor het geheel van haar 

toegetreden steden/gemeenten dat besteed wordt op basis van 

de door de steden/gemeenten goedgekeurde lichtplannen of 

masterplannen.  

Als het budget op het niveau van de DNB ontoereikend is voor 

de realisatie van de goedgekeurde masterplannen van de 

toegetreden lokale besturen gebeurt een proratering van het 

budget, enerzijds in functie van het aantal lichtpunten van 

de betrokken deelnemers, zoals opgenomen in de asset 

databank van de distributienetbeheerder, en anderzijds in 

functie van de realisatietermijn zoals opgenomen in de 

masterplannen. 

Het eventueel saldo van het budget worden overgedragen en 

bij voorrang besteed binnen het budget voor het 

daaropvolgende jaar.  

De distributienetbeheerder biedt een ruime keuze van 

(standaard)materialen aan via de jaarlijks vastgelegde 

catalogus. 

De door de raad van bestuur vastgelegde en goedgekeurde 

beleidsregels en principes zoals preventieve en curatieve 

vervangingen blijven van toepassing. 

▪ Inzet van de door de Fluvius beheerder infrastructuur voor 

toepassingen Smart City 

Fluvius wil lokale besturen ondersteunen om hun Smart City-

infrastructuur (netten, installaties, steunen, …) maximaal 

te valoriseren. De ondersteuning bestaat uit het beheer van 

de overeenkomsten met operatoren (bv. telecom) die gebruik 

willen maken van deze infrastructuur. Fluvius zal ervoor 

zorgen dat de installatie van applicaties (bv. camera’s, 



sensoren, verkeersgeleiding, telecominstallaties, …) en 

aansluiting op de netten veilig en correct uitgevoerd 

worden. 

▪ Rapportering 

Het lokale bestuur krijgt periodiek diverse rapporteringen 

(stand van zaken van het overeengekomen actieplan, effecten 

ervan op het energieverbruik en de CO2-uitstoot, 

investeringen en onderhoud, nieuwe trends, specifieke 

Fluvius-projecten m.b.t. openbare verlichting en Smart City-

infrastructuur,…). 

o Financiële gevolgen 

Het ingeschatte bedrag aan investeringen, onderhoud en exploitatie 

voor de periode 2020-2030 bedraagt 1.127.082 euro. De 

detailweergave is opgenomen in het document in bijlage.   

Een wijziging in de indeling in deelruimtes en/of toekenning van 

technische fiches heeft impact op de in bijlage opgenomen 

simulatie aantal kWh en investeringskost.   

Overwegende dat alle aan de akte verbonden kosten ten laste zijn 

van Fluvius Antwerpen; 

− Gelet op het decreet over het lokaal bestuur; 

− Overwegende dat de gemeenteraad om goedkeuring wordt gevraagd. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met 19 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert 

Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, Bruggeman Frank, 

Bruggheman Filip, 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) bij 4 

onthoudingen (De Beule Jan, Dierickx Vincent, Maenhout Marleen, Stevelinck 

Kristof): 

Artikel 1: - Kennis te nemen van het reglement ‘Fluvius Openbare verlichting 

en diensten door de distributienetbeheerders aan lokale besturen’, zoals 

opgesteld en goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Fluvius Antwerpen in 

zitting van 21 mei 2019.  

Artikel 2: - Zijn goedkeuring te hechten aan de beheersoverdracht inzake de 

verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen en desgevallend de semi-

openbare verlichtingsinstallaties, daaraan verbonden de automatische 

overdracht van de eigendom van de in de toekomst nog op te richten 

verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen en desgevallend de semi-

openbare verlichtingsinstallaties. 

En bijgevolg tevens zijn goedkeuring te hechten aan de uitbreiding van de 

huidige aansluiting van de stad/gemeente bij de opdrachthoudende vereniging 

Fluvius Antwerpen voor de activiteit openbare verlichting 

(verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en diensten als onderdeel 

van ‘licht als dienstverlening’ en zo deel te nemen aan het aanbod Fluvius 

Openbare verlichting (inclusief het energieverbruik van de openbare 

verlichting)  en de opdrachthoudende vereniging te verzoeken om de 

‘aanvaarding van de uitbreiding van deze aansluiting’ voor te leggen aan de 

eerstvolgende algemene vergadering. 

Artikel 3: - De inbreng die de stad/gemeente heeft gedaan overeenkomstig het 

artikel 9 van de statuten van Fluvius Antwerpen uit te breiden wat betreft: 

• de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen; 

• de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan de vereisten 

die zijn weergegeven in het reglement. 

Artikel 4: - De verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen - op basis 

van een inventariswaarde 31 december 2018 -  tegen een inbrengwaarde van 



950.060 euro in OV-aandelen (zijnde 100% van de inbrengwaarde) in te brengen 

bij de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen. 

De inbreng van de semi-openbare verlichting gebeurt op projectbasis na 

risicoanalyse en na het in overeenstemming brengen van de installaties aan de 

geldende wetgeving en regels.  

De inbrengwaarde wordt bepaald aan de hand van de economische nieuwwaarde van 

de steunen en armaturen en is gebaseerd op een gedetailleerde inventaris 

(voor inbrengen die gebeuren per 1 januari 2020 zal dit wat betreft de 

voorafgaande actuele raming de inventaris zijn op 31 december 2019, waarna 

deze zal geactualiseerd worden ifv de effectieve datum van toetreding). 

Artikel 5: - De distributienetbeheerder zal het nodige doen om de vereiste 

vennootschapsrechtelijke formaliteiten te vervullen die een inbreng met zich 

meebrengt en om de statuten dienovereenkomstig aan te passen. 

Artikel 6: - De voorzitter van de gemeenteraad en de wnd. algemeen directeur 

aan te duiden om als gevolmachtigde van gemeente de authentieke akte te 

ondertekenen alsook de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie 

vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij het 

overschrijven van de inbrengakte. 

Artikel 7: - Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de 

uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te 

verrichten aan het secretariaat van de opdrachthoudende vereniging Fluvius 

Antwerpen, (in pdf-versie) uitsluitend via e-mailadres 

vennootschapssecretariaat@fluvius.be. 

PUNT 17 – GOEDKEURING MANDAAT AAN OVSG VOOR DE ONDERTEKENING VAN ALGEMENE 

PROTOCOLLEN VOOR DE ELEKTRONISCHE DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN 

INSTANTIES 

DE RAAD:  

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

40;  

− Gelet op het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische 

bestuurlijke gegevensverkeer, artikel 8; 

− Overwegende dat elke elektronische mededeling van persoonsgegevens door 

een instantie naar een andere instantie of naar een externe overheid een 

protocol vereist, gesloten tussen de betreffende instanties; 

− Overwegende dat het schoolbestuur en zijn onderwijsinstellingen veelvuldig 

dergelijke mededelingen doen naar instanties zoals het Ministerie van 

Onderwijs en Vorming (bv. AGODI), onderwijsinspectie, CLB, 

ondersteuningsnetwerk, scholengemeenschap, LOP, De Lijn… en vice versa; 

− Overwegende dat deze mededelingen hoofdzakelijk voortvloeien uit 

reglementaire bepalingen en aldus een wettelijke grondslag hebben; 

− Overwegende dat het Ministerie van Onderwijs en Vorming, de 

onderwijskoepels en het GO! in samenwerking met de Vlaamse 

toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna VTC), 

omwille van administratieve vereenvoudiging en planlastvermindering, 

algemene protocollen hebben ontwikkeld die voor alle onderwijsinstellingen 

gelden; 

− Overwegende dat er om dezelfde redenen wordt voorzien in een 

vereenvoudigde procedure waarbij de onderwijskoepels kunnen worden 

gemandateerd om na de onderhandelingen zowel hun DPO het advies te laten 

verlenen als het algemeen protocol te ondertekenen, in naam en voor 

rekening van de schoolbesturen; 

− Overwegende dat de algemene protocollen na de ondertekening door de 

(gemandateerde) partijen worden gepubliceerd op de website van OVSG; 

mailto:vennootschapssecretariaat@fluvius.be


− Overwegende dat het schoolbestuur na de ondertekening door de 

(gemandateerde) partijen drie maanden de tijd heeft om alsnog het algemeen 

protocol te verwerpen na een negatief advies van de eigen DPO (opt-out); 

− Gelet op de brief van OVSG met als onderwerp “afsluiten van protocollen 

voor de uitwisseling van persoonsgegevens tussen schoolbesturen en andere 

instanties: mandatering aan OVSG”, waarin alle principes van deze 

vereenvoudigde procedure en mandatering worden uiteengezet, met inbegrip 

van de mogelijkheid tot opt-out; 

− Gelet op de brieven van de VTC met ref. VTC/O/2019/01 en ref. 

VTC/A/2019/07) waarin deze werkwijze met een vereenvoudigde procedure voor 

de totstandkoming van algemene protocollen en bijbehorende mandatering aan 

OVSG wordt bevestigd; 

− Overwegende dat de werkwijze tevens werd goedgekeurd in de Werkgroep 

Informatieveiligheid VVSG van 25 november 2019; 

− Overwegende dat het schoolbestuur als verwerkingsverantwoordelijke van de 

onderwijsinstelling gebonden blijft door de bepalingen opgenomen in het 

protocol, inclusief de beveiligingsmaatregelen; 

− Overwegende dat het schoolbestuur een functionaris voor 

gegevensbescherming (DPO) heeft aangemeld bij de VTC en over een 

goedgekeurd informatieveiligheidsplan beschikt; 

− Gelet op het positief advies van de heer Guido Suurmeijer, DPO van de 

gemeente Zelzate;  

− Overwegende dat het vermelde advies VTC ref. VTC/O/2019/07 erop wijst dat 

de betreffende gegevensuitwisseling expliciet opgenomen moet worden in het 

register van verwerkingsactiviteiten, met verwijzing naar de maatregelen 

die worden voorzien in het algemeen protocol; 

− Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeenteraad verklaart zich akkoord met het principe van de 

mandatering en de verklaring op eer. 

Artikel 2: - De gemeenteraad machtigt OVSG om te onderhandelen over het 

algemeen protocol. 

Artikel 3: - De gemeenteraad machtigt de DPO van OVSG, de Onderwijsvereniging 

van Steden en Gemeenten, om het verplicht advies te verlenen. 

Artikel 4: - De gemeenteraad machtigt de algemeen directeur van OVSG, de 

Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten, om het protocol in naam en voor 

rekening van het schoolbestuur te ondertekenen. 

Artikel 5: - De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen 

met de beslissing over het al dan niet goedkeuren van het algemene protocol 

en de verdere uitvoering indien van toepassing. (facultatief: de gemeenteraad 

kan deze beslissing delegeren naar het college) 

PUNT 18 – GOEDKEURING REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING EN HET GEBRUIK VAN 

WAARDEBONNEN TER ONDERSTEUNING VAN HET CONSUMPTIEBUDGET VOOR KWETSBARE 

DOELGROEPEN EN VAN DE LOKALE ECONOMIE  

DE RAAD: 

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

wijzigingen; 

- Gelet op het ministerieel besluit van 30 juni 2020, en latere wijzigingen, 

houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 

COVID-19 te beperken; 



- Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 tot 

toekenning van een specifieke subsidie aan de Vlaamse gemeenten, OCMW’s en 

de Vlaamse Gemeenschapscommissie ter ondersteuning van het 

consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen; 

- Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 1 december 2016 betreffende 

reglement “Zelzaatse kadobon”. 

- Gelet op het besluit van het bijzonder comité sociale dienst van 16 

september 2020 betreffende Voorstel tot advies m.b.t. definiëring 

doelgroep consumptiebudget kwetsbare gezinnen; 

- Gelet op het besluit van het vast bureau van 18 september 2020 betreffende 

Consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen; 

- Overwegende dat de Vlaamse Regering op 10 juli 2020 besliste om aan de 

gemeenten en OCMW’s en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in 2020 een 

subsidie van 15 miljoen euro toe te kennen ter ondersteuning van het 

consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen. Met die financiële 

aanmoediging wil de Vlaamse Regering: 

o de koopkracht verhogen van huishoudens die omwille van de 

coronacrisis ernstig inkomensverlies leden en die zich daardoor in 

een specifieke noodsituatie bevinden; 

o de lokale economie, die evenzeer sterk is getroffen door de 

coronacrisis, via een krachtige lokale impuls versterken; 

- Overwegende dat de subsidie dient ter financiële ondersteuning van een 

bestaand of nieuw lokaal waardebonnensysteem om kwetsbare doelgroepen die 

verkeren in financiële armoede, of die ten gevolge van COVID-19 in 

financiële armoede dreigen terecht te komen, tijdelijk een extra 

consumptiebudget aan te bieden in lokale handelszaken of organisaties. Het 

waardebonnensysteem kan een samenwerking zijn tussen gemeenten en OCMW’s, 

al dan niet in een specifiek samenwerkingsverband; 

- Overwegende dat besturen via een trekkingsrecht hun deel van dit budget 

kunnen aanvragen om daarmee lokale voucherbonnen voor kwetsbare gezinnen 

te kunnen financieren. Voor Zelzate bedraagt het subsidiebedrag 33.983,68 

euro. Om de subsidie te ontvangen, moet het lokaal bestuur tegen ten 

laatste 30 september 2020 een aanvraag indienen bij het Agentschap 

Binnenlands Bestuur; 

- Overwegende dat het lokaal bestuur onder meer de volgende informatie moet 

opnemen: 

o de identificatiegegevens van de aanvragende entiteit; 

o het gevraagde subsidiebedrag; 

o het rekeningnummer waarop de subsidie mag worden uitbetaald; 

o de doelgroepen die worden begrepen onder “kwetsbare doelgroepen”; 

o een aantal kenmerken van het waardebonnensysteem (gemeenten en 

OCMW’s) of het voucher-systeem (VGC). 

- Overwegende dat de gemeente reeds een Zelzaatse kadobon heeft, kan dit 

waardebonnensysteem gebruikt worden om deze extra ondersteuning aan te 

bieden; 

- Overwegende dat in het kader van de aanvraag van deze subsidie een 

bepaling van de doelgroep werd voorgesteld en goedgekeurd door het vast 

bureau. Er werd hierbij rekening gehouden met een inclusieve benadering en 

heeft oog voor kinderarmoede: 

o Personen die leefloon (alleenstaande, samenwonende, met gezinslast) 

of gelijkgestelde steun ontvingen in de periode tussen 1 april 2020 

en 31 augustus 2020.    

Het aantal unieke personen = 156. 



o Partners van de personen die leefloon (met gezinslast) ontvingen in 

de periode tussen 1 april 2020  en 31 augustus 2020.   

Het aantal unieke personen = 17. 

o Kinderen van personen die leefloon (met gezinslast) ontvingen in de 

periode tussen 1 april 2020  en 31 augustus 2020.   

Het aantal unieke personen = 133. 

o Personen die een aanvullende steun kregen in de periode tussen 1 

april 2020 en  31 augustus 2020.   

Het aantal unieke personen =  11. 

o Rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming via een Inkomens 

Garantie voor Ouderen (IGO) of een Gewaarborgd Inkomen (GI) voor 

ouderen.   

Het aantal personen = 101 (cijfer dd 1/1/2020 bron: FOTO-bestand voor 

de verhoogde tegemoetkoming, Directie van toegankelijkheidsgegevens, 

Dienst van Administratieve Controle, RIZIV). 

o Rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming via een Inkomens 

Vervangende Tegemoetkoming.   

Het aantal personen = 738 ( cijfer dd 1/1/20 bron:  RIZIV). 

o Het totale richtcijfer voor deze doelgroep is 1.156 personen. 

- Overwegende dat voor de eerste 4 groepen de periode van 1 april t.e.m. 31 

augustus 2020 wordt afgebakend als maximale referentieperiode na de start 

van de coronacrisis; 

- Overwegende dat het lokaal bestuur de waarde van de bonnen, de 

geldigheidsduur, de wijze van toekenning en het gebruik en de validering 

van de bonnen bepaalt. De bonnen moeten worden ingewisseld bij het lokale 

bestuur tussen 1 juni 2020 en 31 december 2021; 

- Overwegende dat de subsidieaanvraag de bepaling van de waarde van de 

bonnen vraagt. Doordat het vooropgestelde subsidiebedrag 33.983,68 euro 

bedraagt, wordt voorgesteld om de waarde van de bonnen te bepalen op 30 

euro per persoon (33.983,68 euro : 1.156 personen = 29,40 euro).  

- Overwegende dat de bon een geldigheidsduur van 3 maand zal hebben; 

- Overwegende dat de gemeente het wenselijk acht een aanvullend reglement 

inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen ter ondersteuning van 

het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie 

goed te keuren; 

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, 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 3 onthoudingen (Bruggeman Frank, Bruggheman Filip en 

Guy D’Haeseleer): 

Artikel 1: - De gemeenteraad keurt het bijgevoegde aanvullend reglement 

inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen ter ondersteuning van 

het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie 

goed. 

Artikel 2: - Volgende doelgroep wordt hiervoor bepaald: 

• Personen die leefloon (alleenstaande, samenwonende, met 

gezinslast) of gelijkgestelde steun ontvingen in de periode tussen 

1 april 2020 en 31 augustus 2020.    

Het aantal unieke personen = 156. 

• Partners van de personen die leefloon (met gezinslast) ontvingen 

in de periode tussen 1 april 2020  en 31 augustus 2020.   

Het aantal unieke personen = 17. 



• Kinderen van personen die leefloon (met gezinslast) ontvingen in 

de periode tussen 1 april 2020  en 31 augustus 2020.   

Het aantal unieke personen = 133. 

• Personen die een aanvullende steun kregen in de periode tussen 1 

april 2020 en  31 augustus 2020.   

Het aantal unieke personen =  11. 

• Rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming via een Inkomens 

Garantie voor Ouderen (IGO) of een Gewaarborgd Inkomen (GI) voor 

ouderen.   

Het aantal personen = 101 (cijfer dd 1/1/2020 bron: FOTO-bestand 

voor de verhoogde tegemoetkoming, Directie van 

toegankelijkheidsgegevens, Dienst van Administratieve Controle, 

RIZIV). 

• Rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming via een Inkomens 

Vervangende Tegemoetkoming.   

Het aantal personen = 738 ( cijfer dd 1/1/20 bron:  RIZIV). 

Het totale richtcijfer voor deze doelgroep is 1.156 personen. 

Artikel 3: - De waarde van de bonnen wordt vastgelegd op 30 euro per 

persoon. 

Artikel 4: - Het college van burgemeester en schepenen is belast met de 

uitvoering van deze beslissing. 

PUNT 19 - KENNISNAME VOORLOPIGE VASTSTELLING VAN HET OPENBAAR VERVOERSPLAN 

VAN DE LIJN KORTE TERMIJN 2021  

DE RAAD: 

- Gelet op het collegebesluit van 24 april 2020 waarbij positief advies werd 
gegeven over de voorlopige vaststelling van het door de Vervoerregio Gent 

voorgestelde Openbaar Vervoersplan van De Lijn korte termijn 2021; 

- Overwegende dat voor alle gemeenteraadsleden van de Vervoerregio door de 
Vervoerregioraad een infomoment per Webinar werd georganiseerd op 

02 juni 2020; 

- Gelet op de kennisgeving, per e-mail van 02 juli 2020 van mevr. Hannelore 
Deblaere, co-voorzitter van de Vervoerregio Gent, van de voorlopige 

vaststelling van het Openbaar Vervoersplan van De Lijn korte termijn 2021 

door de Vervoerregioraad op 13 mei 2020; 

- Gelet op de kennisgeving, per e-mail van 03 juli 2020 van mevr. Hannelore 
Deblaere, co-voorzitter van de Vervoerregio Gent, van alle gestelde vragen 

en antwoorden van het voormelde infomoment voor de gemeenteraadsleden over 

het OV-plan; 

- Overwegende dat de Vervoerregio, per e-mail van 20 april 2020 van mevr. 
Hannelore Deblaere, co-voorzitter van de Vervoerregio Gent, geen bijkomende 

stappen vraagt, tenzij een kennisgeving aan de gemeenteraad van de 

definitieve vaststelling van het OV-plan De Lijn KT 2021 (getimed op 

september/oktober 2020); 

- Overwegende dat het wenselijk is om de gemeenteraad op de hoogte te stellen 
van de huidige voorlopige vastgestelde OV-plan De Lijn, ook al wordt dit 

niet vereist door de Vervoerregio; 

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

- Om deze redenen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting: 

Enig artikel: - De gemeenteraad neemt kennis van de voorlopige vaststelling 

van het Openbaar Vervoersplan van De Lijn (zoals vastgesteld door de 

Vervoerregioraad van 13 mei 2020) en van de gestelde vragen en antwoorden van 



het infomoment van 02 juni 2020 voor alle gemeenteraadsleden van de 

Vervoerregio. 

PUNT 20 - KENNISNAME ORIËNTATIENOTA VAN HET REGIONAAL MOBILITEITSPLAN 

DE RAAD: 

- Gelet op de kennisgeving, per e-mail van 08 juni 2020 van mevr. Hannelore 
Deblaere, co-voorzitter van de Vervoerregio Gent, van de agendering van de 

goedkeuring van de Oriëntatienota van het Regionaal Mobiliteitsplan voor de 

Vervoerregio Gent op de Vervoerregioraad van 03 juli 2020; 

- Gelet dat de Vervoerregio, per e-mail van 29 juni 2020 van mevr. Hannelore 
Deblaere, co-voorzitter van de Vervoerregio Gent, geen bijkomende stappen 

van college of gemeenteraad vraagt voor het Regionaal Mobiliteitsplan, 

tenzij in een derde en laatste stap een vaststelling van het beleidsplan en 

actieplan; 

- Overwegende dat het college in zitting van 07 augustus 2020 kennis nam van 
de definitieve versie van de oriëntatienota van het Regionaal 

Mobiliteitsplan; 

- Overwegende dat het wenselijk is om ook de gemeenteraad per kennisgeving op 
de hoogte te stellen van de definitieve Oriëntatienota van het Regionaal 

Mobiliteitsplan, ook al wordt dit niet vereist door de Vervoerregio; 

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

- Om deze redenen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting: 

Enig artikel: - De gemeenteraad neemt kennis van de definitieve versie van de 

oriëntatienota van het Regionaal Mobiliteitsplan. 

PUNT 23 – KENNISNAME VAN DE JAARREKENING 2019 VAN DE WELZIJNSVERENIGING AUDIO  

DE RAAD: 

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

artikelen 485 en 490 paragraaf 2; 

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

lid; 

− Gelet op de jaarrekening 2019 van Welzijnsvereniging Audio, zoals gevoegd 

in bijlage; 

− Overwegende dat de Algemene Vergadering van Welzijnsvereniging Audio op 19 

juni 2020 de jaarrekening 2019 goedkeurde;  

− Overwegende dat de gemeenteraad gevraagd wordt kennis te nemen van de 

jaarrekening 2019 en desgevallend haar opmerkingen erover ter kennis te 

brengen van de provinciegouverneur die de jaarrekening uiteindelijk zal 

goedkeuren. 

BESLUIT:  

In openbare zitting: 

Enig artikel: - Neemt kennis van het jaarverslag 2019 van de 

Welzijnsvereniging Audio zoals gevoegd in bijlage. Er zijn geen opmerkingen.  

PUNT 24 - KENNISGEVINGEN/MEDEDELINGEN  

Volgende stukken worden ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd: 

− Besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening 2019 van de 

Kerkfabriek Sint-Laurentius  

− Besluit van de gouverneur tot goedkeuring van het gemeenteraadsbesluit van 

29 juni 2020 betreffende de dotatie aan de hulpverleningszone Centrum 



− Brief van Farys van 6 juli 2020 betreffende AquaRio-rapportering  

− Brief van Farys van 11 juni 2020 betreffende rapportering over het 

algemeen waterverkoopreglement 

− Brief van Fluvius Antwerpen van 18 juni 2020 betreffende resultaat 

boekjaar 2019 saldodividend 

− Brief van Fluvius Antwerpen van 26 mei betreffende uitgekeerde 

presentiegelden en reisvergoedingen per mandataris in 2019  

− Brief van Fluvius van 29 juni 2020 met als onderwerp Fluvius focust op 

kerntaken 

− Brief van Veneco van 15 juni 2020 betreffende intrestvergoeding 

achtergestelde lening  

− Brief van Veneco van 17 juni 2020 betreffende aanpassing tarieven 

kostendelende vereniging  

− Email van het departement mobiliteit en openbare werken betreffende 

Vlaamse mobiliteitsvisie 2040: de gemeenteraadsleden aan het woord  

− Proces-verbaal van de verkiezingen van de Kerkraad van Sint-Laurentius van 

18 augustus 2020 

− Verslag van de algemene vergadering van Audio van 19 juni 2020 

− Verslag van de algemene vergadering van IGS Westlede van 2 juni 2020 

− Verslag van de raad van bestuur van Fluvius Antwerpen van 6 mei 2020  

− Verslag van de raad van bestuur van IDM van 24 juni 2020 

− Verslag van de raad van bestuur van IDM van 26 augustus 2020 

− Verslag van de statutaire algemene vergadering van IDM van 12 juni 2020  

PUNT 25 – VOORZIEN VAN VUILBAKKEN EN CAMERA’S TEGEN SLUIKSTORT OP HET 

VERNIEUWDE BUSPLEIN (OP VERZOEK VAN RAADSLID FILIP BRUGGHEMAN) 

Raadslid Filip Bruggheman stelt dat er op het vernieuwde busstation reeds aan 

sluikstorten wordt gedaan. Volgens hem moeten er vuilnisbakken voorzien 

worden via IDM of via de gemeente. Aanvullend dienen ook camera's te worden 

geplaatst om deze plaag een halt toe te roepen.  

De stemming wordt gevraagd over het plaatsen van camera’s.  

Volgens de heer Brent Meuleman, burgemeester, zijn geen meldingen gemaakt van 

sluikstort op het vernieuwde busstation. Het gaat eerder om zwerfvuil gaat en 

het plaatsen van een camera biedt geen oplossing voor die problematiek. Het 

bestuur wenst dan ook niet in te gaan op de vraag tot het plaatsen van 

camera’s. 

Blijkens de heer Martin Acke, raadslid, was het plaatsen van camera’s op het 

busstation voorzien in het aanbestedingsdossier. Hij vraagt om na te gaan of 

dat effectief zo is. 

De heer Kurt Van Weynsberghe verlaat de zitting. 

De heer Brent Meuleman, burgemeester, stelt dat te zullen doen en vraagt in 

afwachting daarvan aan de gemeenteraad om vandaag niet te besluiten over het 

voorstel tot plaatsen van camera’s.  

De gemeenteraad beslist met 13 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, 

Dellaert Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, De Vleesschauwer 

Debbie, D'Haene Gino, Joosten Patricia, Goemaere Dirk, Segers Karl, , 

Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel, Van De Velde Lucien) tegen 9 neen-

stemmen (Acke Martin, Bruggeman Frank, Bruggheman Filip, De Beule Jan, 

D'Haeseleer Guy, Dierickx Vincent, Laureys Rik, Maenhout Marleen, Stevelinck 

Kristof) om niet te besluiten over het voorstel tot het plaatsen van camera’s 

waardoor de hoofdvraag zonder voorwerp valt. 



De raad wordt geschorst. 

De heren Jan De Beule en Frank Bruggeman verlaten de zitting.  

De raad wordt heropend. 

PUNT 26 - MAATREGELEN NAAR SNELHEIDSBEPERKING DENDERDREVE (OP VERZOEK VAN 

RAADSLID MARLEEN MAENHOUT) 

De VLD-SD-fractie wenst de verdere aanpak van de blijvende 

snelheidsovertredingen in de Denderdreve te kennen. 

De heer Luc Van Waesberghe, schepen, stelt dat er “jerseys” zijn aangekocht 

en dat aan de mobiliteitsambtenaar wordt gevraagd een voorstel tot 

proefopstelling op te maken en na te denken over de nodige flankerende 

maatregelen.  

Na de periode van proefopstelling zal de buurt opnieuw bevraagd worden 

teneinde tot definitieve maatregelen te komen. 

Er zullen ook borden “uitgezonderd plaatselijk verkeer” geplaatst worden. 

Het aanbrengen van fietssuggestiestroken in beide rijrichtingen is financieel 

niet haalbaal (we spreken over een kost van meer dan 135.000 euro). Hier 

moeten dus andere opties (vb. betere belijning van de fietspaden) onderzocht 

worden. 

De heer Filip Bruggheman verlaat de zitting. 

PUNT 27 - COMPENSATIE THUISWERK VOOR PERSONEEL BINNEN DE PERIODE COVID-19 (OP 

VERZOEK VAN RAADSLID MARLEEN MAENHOUT) 

Mevrouw Marleen Maenhout verlaat de zitting wegens belangenconflict. 

Volgende vragen werden gesteld en beantwoord: 

− Krijgt het personeel voldoende feedback in deze moeilijke periodes waarbij 

er nog geen vrije toegang is tot het gemeentehuis?  

De heer Brent Meuleman, burgemeester, antwoordt dat er van in het begin 

sterk werd ingezet op communicatie. Er zijn (tot nu toe) geen indicaties 

van personeelsleden dat ze zich te weinig zouden geïnformeerd voelen. 

Personeelsleden met bijkomende vragen worden opgevangen door de wnd. 

algemeen directeur, door de burgemeester zelf en door collega’s onderling.  

− Klopt het dat personeelsleden vaak gebeld worden door burgers op zaterdag 

of zondag?  

De heer Brent Meuleman, burgemeester, antwoordt dat dit twee keer gebeurd 

is. Aan de personeelsleden is meegegeven dat, als ze hun privételefoon 

gebruiken om burgers te contacteren, anoniem te bellen, zodat de 

privénummers bij het publiek niet gekend raken.  

- Hoe worden de werkuren van thuiswerkers geregistreerd? 

De heer Brent Meuleman, burgemeester, antwoordt dat thuiswerkers een 

verzoek tot klokkaartwijzigingen in het systeem van tijdsregistratie 

moeten indienen. Deze verzoeken worden goedgekeurd door de 

personeelsdienst of het betreffende diensthoofd. Thuiswerkers dienen 

hetzelfde aantal werkuren te presteren als niet-thuiswerkers; d.w.z. 7,36 

uur voor een volledige gewerkte dag en 3,48 uur voor een halve dag. Er mag 

flexibel worden omgesprongen met deze werkuren voor zover de werking van 

de dienst dit toelaat. Concreet betekent dit dat sommige thuiswerkers pas 

om 10:00 uur hun werkdag aanvangen zodat ze ’s ochtends voor de nodige 

opvang voor de kinderen kunnen zorgen. Die mensen werken dan ’s avonds een 

uurtje langer door. Deze manier van werken is gebaseerd op wederzijds 

vertrouwen en dat verloopt goed. Uit contacten met personeelsleden is 

gebleken dat ze zijn altijd consequent aan het werk zijn en direct te 

bereiken zijn. 

− Personeelsleden verliezen hun fietsvergoeding, hebben extra verbruik van 

water, elektriciteit, telefoon, internet en verwarming. Heeft het college 

reeds nagedacht over de forfait van 129 euro per maand die een werkgever 



aan zijn personeel kan geven dat door de coronacrisis van thuis uit werkt? 

De fractie wenst de stemming voor een vergoedingscompensatie voor 

thuiswerkers. 

De heer Brent Meuleman, burgemeester, antwoordt dat het bestuur niet wenst 

in te gaan op dat voorstel en wel om volgende redenen:  

o Computers, printers en papier kunnen van het werk worden meegenomen 
naar huis en er zijn veel personeelsleden die dat doen. Personeelsleden 

die hun eigen printer gebruiken en nieuwe inkt moeten aankopen, kunnen 

daar een onkostenvergoeding voor vragen en ook dat is al een aantal 

keer gebeurd. 

o Voor telefonie en internet wordt er gewerkt met bundels. De meeste 
personeelsleden komen toe met hun persoonlijke bundel. Mocht een 

personeelslid toch die bundel toch overschrijden, kunnen ze hiervoor 

opnieuw een onkostenverdoeding vragen.  

o Wat betreft de kosten voor water, elektriciteit en verwarming betreft 
zijn er geen personeelsleden die om een tegemoetkoming vragen. 

Bovendien denkt het bestuur erover na om het thuiswerk terug te 

schroeven. Er zijn personeelsleden die nu 100% thuiswerken, dat moet 

geleidelijk aan afgebouwd worden. Gemeente Assenede bijvoorbeeld laat 

50% thuiswerk toe in kritieke periodes in de coronacrisis COVID-19 en 

20% thuiswerk in de stabielere periodes. Met personeelsleden die nu nog 

100% thuiswerken wordt bekeken op welke manier ze opnieuw meer van op 

kantoor kunnen werken. 

o Personeelsleden die thuiswerken verliezen inderdaad hun fietsvergoeding 
maar dat wordt in veel gevallen gecompenseerd door bijvoorbeeld minder 

kosten voor de opvang van kinderen. 

De heer Brent Meuleman, burgemeester, wenst bovenal te benadrukken dat er 

geen enkel personeelslid op economische werkloosheid werd gezet. 

Personeelsleden die door omstandigheden technisch werkloos zouden geweest 

zijn, kregen tijdelijk een nieuwe invulling van hun functie. Alle 

personeelsleden hebben dus hun volledige inkomen kunnen behouden. Een 

bijkomende onkostenvergoeding lijkt naast onbetaalbaar, ook onnodig.  

Aangezien de antwoorden afdoende beantwoord zijn, ziet de fractie van de 

stemming af. 

Mevrouw Marleen Maenhout vervoegt de zitting. 

PUNT 28 - PROBLEMATIEK KERKHOF (OP VERZOEK VAN RAADSLID MARLEEN MAENHOUT) 

De staat van de gemeentelijke begraafplaats is zonder meer erbarmelijk 

volgens de VLD-SD-fractie. De fractie vraagt dan ook welke maatregelen er 

genomen worden om hier iets aan te veranderen.  

De heer Geert Asman, schepen, legt uit dat de werken aan de gemeentelijke 

begraafplaats gefaseerd dienden te verlopen. De aannemer heeft zich niet aan 

die afspraak gehouden waardoor de begraafplaats erbij ligt als een werf.  

Er zijn nieuwe afspraken gemaakt met de aannemer zodat de gemeentelijke 

begraafplaats de uitstraling krijgt die ze verdient en zodat ze opnieuw 

toegankelijk wordt tegen 1 november 2020. Concreet betekent dit dat er voor 

11 november 2020 geen nieuwe paden meer worden opengebroken. Wel wordt het 

pad aan de achteringang nog vernieuwd omdat dit helemaal scheef ligt. 

Daarnaast worden alle grondpaden opnieuw ingezaaid, worden paden met 

grasdallen verder opgevuld, wordt onkruid verwijderd, wordt de klimop op de 

muren gesnoeid en worden lege nissen in het columbarium afgesloten worden met 

een neutrale steen. 

Pas na 11 november 2020 worden de andere werkzaamheden opnieuw aangevat. 

PUNT 29 - KATTENPLAAG KLEIN RUSLAND (OP VERZOEK VAN RAADSLID MARLEEN 

MAENHOUT) 

Er wordt gevraagd naar enkele cijfers m.b.t. zwerfkatten in Klein Rusland. 

Mevrouw Isabel Dellaert, schepen, antwoordt dat in de periode van mei 2019 

tot juli 2020 18 volwassen katten en 22 kittens werden gevangen. Van de 18 

volwassen katten werden er 17 gesteriliseerd. Van de 40 katten in totaal 



zitten er 22 in opvang. Wat de huidige situatie betreft moeten er nog 15 

katten gevangen worden, 15 anderen zijn reeds gesteriliseerd.  

Het bestuur heeft reeds een overeenkomst met Dierenasiel Gent, waarbij het 

asiel de katten vangt, steriliseert en ter adoptie aanbiedt. Te zieke katten 

worden geëuthanaseerd. Vanaf heden zal, samen met de adviesraad 

dierenwelzijn, meer ingezet worden op een terugzetbeleid. Dit wordt trouwens 

aangeraden vanuit het ministerie.  

Vrijwilligers zullen wilde zwerfkatten vangen, verzorgen en na sterilisatie 

terugzetten. Op die manier wordt het territorium in tact gehouden en komen er 

geen nieuwe populaties zwerfkatten in de plaats. Gesteriliseerde katten zijn 

bovendien rustiger. Gecontroleerd voederen zorgt dan weer voor minder 

overlast, omdat zwerfkatten geen vuilzakken meer hoeven te plunderen in hun 

zoektocht naar eten.  

PUNT 30 - VERLICHTING FIETSOVERSTEEK R4 NU DE WINTERMAANDEN ER TERUG ZIJN (OP 

VERZOEK VAN RAADSLID MARLEEN MAENHOUT) 

De heer Kurt Van Weynsberghe verlaat de zitting. 

In een eerdere raad werd door VLD-SD de vraag gesteld om te informeren bij 

AWV betreffende de zichtbaarheid voor schoolgaande kinderen bij oversteek R4. 

Op 26 februari 2020 werd door de heer Luc Van Waesberghe, schepen, een mail 

gestuurd naar AWV met de vraag om aan de oversteek R4 E. Caluslaan 

verlichting te plaatsen. Tot op heden is er nog geen antwoord gekend van AWV. 

De schepen volgt dit verder op omdat hij de bezorgdheid van raadslid Marleen 

Maenhout deelt. 

De vraag om verlichting te plaatsen aan de oversteek in de Rijkswachtlaan ter 

hoogte van de Lidl werd aan Fluvius gesteld. Dit blijkt mogelijk mits een 

kleine netuitbreiding. Een beslissing hieromtrent wordt voorgelegd aan het 

college van burgemeester en schepenen.  

PUNT 31 - VERGUNNING TMVZ (OP VERZOEK VAN RAADSLID MARLEEN MAENHOUT) 

Er wordt gesteld dat de meerderheid een vergunning afleverde aan TMVZ (Turkse 

multiculturele vereniging) voor de uitbouw van een multicultureel centrum in 

de Groenstraat.  

Kan hierbij een mobiliteitsstudie aangetoond worden, gezien de problematiek 

in deze buurt een gekend probleem is? 

De heer Steven De Vuyst, schepen, antwoordt dat het gaat om een regularisatie 

van een bestaande situatie. Hierbij werd rekening gehouden werd met 

opmerkingen van buurtbewoners (na het infomoment), die in bijkomende 

voorwaarden werden opgenomen. 

Momenteel zijn er +/- 30 parkeerplaatsen voorzien op de site zelf. Dit vangt 

de gevreesde verhoogde parkeerdruk in de Groenstraat op. Er is bovendien een 

buffer door een groenzone die wordt aangelegd. Op die manier wordt de 

overlast voor de buurt tot een minimum herleid. De vraag naar een 

mobiliteitsstudie is hier dus niet relevant. 

De verkeersafwikkeling binnen de Groenstraat staat los van de regularisatie 

van TMVZ en dient door het college nog verder te worden bekeken.  

Belangrijk is dat er, binnen de regularisatie, aan TMVZ opgelegd werd dat de 

huidige capaciteit van 30 à 40 bezoekers niet overschreden mag worden. Er is 

ook duidelijk afgesproken dat er geen nieuwe zaken of uitbreidingen vergund 

zullen worden. 

MONDELINGE VRAGEN AAN DE VOORZITTER 

De heer Kristof Stevelinck, raadslid, heeft gelezen dat de toegang tot het 

recyclagepark voor onbepaalde duur via een afsprakensysteem geregeld wordt. 

Hij vraagt of er in de toekomst gewerkt zal worden met een ander systeem 

waarbij het recyclagepark bijvoorbeeld 1 dag in de week vrij toegankelijk is. 



De heer Steven De Vuyst, schepen, stelt dat in de raad van bestuur van IDM 

beslist werd dat de recyclageparken vanaf heden op donderdag vrij 

toegankelijk zijn.  

De raad wordt geschorst. 

De raad wordt heropend. 

PUNT II GEHEIME ZITTING 

PUNT 01 – GOEDKEUREN VAN DE NOTULEN VAN DE GEHEIME ZITTING VAN 29 JUNI 2020  

Hierop wordt de vergadering gesloten. 

Dagtekening als boven 

De wnd. algemeen directeur,     De voorzitter, 

Christine Coone        Dirk Goemaere 

 


