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

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

DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE D.D. 26 OKTOBER 2020 ZOALS 

GOEDGEKEURD IN ZITTING VAN 30 NOVEMBER 2020, GEPBULICEERD OP 4 JANUARI 2020 

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

Aanwezig:  Dirk Goemaere, voorzitter; 

Brent Meuleman, burgemeester; 

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

Vuyst, schepenen; 

Martin Acke, Frank Bruggeman, Filip Bruggheman, Jan De Beule, 

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

Vincent Dierickx, Patricia Joosten, Rik Laureys, 

Marleen Maenhout, Karl Segers, Kristof Stevelinck, 

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

Kurt Van Weynsberghe, raadsleden. 

Christine Coone, wnd. algemeen directeur. 

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

PUNT I OPENBARE ZITTING 

In uitvoering van het burgemeestersbesluit van 23 oktober 2020 wordt de 

vergadering van de gemeenteraad van heden via een videoconferentie gehouden. 

De vergadering is via livestream (een link op de gemeentelijke webstek) te 

volgen voor pers en publiek, zodat de openbaarheid ervan verzekerd is.  

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

de raadsleden alfabetisch af. Alle raadsleden zijn aanwezig. De raad kan 

rechtsgeldig vergaderen.  

De heer Brent Meuleman, burgemeester, vraagt het woord. Hij wenst aan de raad 

mee te delen dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 

heden tot de volgende bijkomende gemeentelijke maatregelen heeft beslist in 

de strijd tegen het coronavirus COVID-19: 

• Alle gemeentelijke zalen sluiten tot 30 november 2020. De zalen mogen enkel 

nog gebruikt worden voor activiteiten in het kader van de volksgezondheid of 

voor medische of praktische activiteiten in het kader van het coronavirus; 

• Alle evenementen, hoe klein ook, op grondgebied Zelzate, worden opgeschort 

tot eind november 2020; 

• De 11 november-viering zal niet doorgaan. Er is wel een mogelijkheid om 

individueel deze dag te herdenken; 

• De jeugdconsulent en de jeugdopbouwwerker worden ingezet om de jongeren te 

sensibiliseren teneinde de coronamaatregelen te doen naleven (vb. geen 

samenscholing over de middag); 

• Voor het personeel van de gemeente en het OCMW wordt maximaal ingezet op 

thuiswerk; personeelsleden mogen enkel nog fysieke overlegmomenten inlassen 

indien het om 1-op-1 contacten gaat. In alle andere gevallen moet digitaal 

overlegd worden; 

• De dienstverlening blijft gegarandeerd op afspraak. 

Voormelde maatregelen worden nog geofficialiseerd in een burgemeestersbesluit 

en kennen een onmiddellijke ingang.  

De burgemeester vermeldt tevens het overlijden van de heer Marc Thienpondt, 

ereschepen van de gemeente Zelzate, en van mevrouw Martha D’haese, moeder van 

raadslid Rik Laureys en eerste vrouwelijke gemeenteraadslid van de gemeente 

Zelzate. De burgemeester zou in normale omstandigheden om een minuut stilte 

verzoeken, maar de vergadermodus van heden laat dat moeilijk toe. Hij stelt 

daarom voor om schriftelijk een blijken van deelneming aan beide families 

over te maken namens de voltallige gemeenteraad. Dit voorstel wordt unaniem 

aanvaard. 

Aansluitend hierop verzoekt de voorzitter de raad om volgend punt bij 

hoogdringendheid aan de agenda toe te voegen: bekrachtigen van het besluit 

van de burgemeester houdende digitale vergadering van de gemeenteraad en de 

raad voor maatschappelijk welzijn op 26 oktober 2020 via videoconferentie en 

intrekken van het burgemeestersbesluit van 16 oktober 2020 houdende fysieke 

vergadering van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn op 

26 oktober 2020 achter gesloten deuren, niet in besloten zitting. 



De raad is unaniem akkoord.  

PUNT 00 – BEKRACHTIGEN VAN HET BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER HOUDENDE DIGITALE 

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD EN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OP 26 

OKTOBER 2020 VIA VIDEOCONFERENTIE EN INTREKKEN BESLUIT VAN 16 OKTOBER 2020 

DE RAAD: 

- Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikels 134, §1 en 135; 

- Gelet op het decreet lokaal bestuur; 

- Gelet op de verspreiding van het COVID—19 virus (coronavirus) binnen 

Europa en België; 

- 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. 23 oktober 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 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 het besluit 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 het besluit van de burgemeester van 16 april 2020 houdende de 

organisatie van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn 

via e-mailprocedure;  

- Gelet op het besluit 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 het besluit 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 2020; 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 ll. terug fysiek moeten doorgaan; dat het daarbij 

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

social distancing gerespecteerd worden;  

- Overwegende dat vanaf september ll. de fysieke vergaderingen tevens 

toegankelijk moeten zijn voor pers en publiek omdat:  

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

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

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

biedt tegen willekeur. 

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


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

garanderen;  

- Overwegende 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;  

- Overwegende dat enkel indien voorgaande opties niet mogelijk zijn, het 

bestuur ervoor kan kiezen om op digitale wijze te vergaderen; 

- Overwegende dat tijdens de fysieke vergadering van de gemeenteraad en raad 

voor maatschappelijk welzijn in de raadzaal van het gemeentehuis 

(gebruikelijke vergaderruimte) op 29 juni 2020 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;  

- 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;  

- Gelet op het besluit van de burgemeester van 16 oktober 2020 houdende 

fysieke vergadering van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk 

welzijn op 26 oktober 2020 achter gesloten deuren, niet in besloten 

zitting;  

- Overwegende dat er in ons land de afgelopen week gemiddeld 9.693 nieuwe 

besmettingen met het coronavirus COVID-19 per dag werden geregistreerd; 

dat het Agentschap Binnenlands Bestuur haar richtlijnen heeft ge-updatet 

waarbij het “fysiek vergaderen” als uitgangspunt gezien de huidige 

gezondheidssituatie aldus niet langer aan te houden is;  

- Overwegende dat het tot de lokale autonomie behoort om te beslissen over 

de wijze van vergaderen; dat indien een lokaal of provinciaal 

bestuursorgaan kiest om digitaal te vergaderen, er drie voorwaarden zijn: 

1. De wijze van vergaderen (digitaal) en de motivering 
(gezondheidssituatie) wordt vastgelegd in een burgemeestersbesluit 

(politieverordening) op grond van artikels 134, §1 en 135 van de Nieuwe 

Gemeentewet. 

2. De digitale gemeenteraad moet openbaar te volgen zijn via een 
audiovisuele livestream. Een audiostream volstaat niet om aan de 

openbaarheid te voldoen. De webtoepassing van de gemeente communiceert 

hoe pers en publiek de vergadering kunnen volgen via de livestream. 

3. De procedure voor geheime stemming moet aan de noodzakelijke 
democratische voorwaarden voldoen. 

- Gelet op het besluit van de burgemeester van 23 oktober 2020 houdende 

digitale vergadering van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk 

welzijn op 26 oktober 2020 via videoconferentie en intrekken van het 

besluit van 16 oktober 2020 waarbij de burgemeester garandeert dat de 

digitale gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn openbaar te 

volgen zal zijn via een audiovisuele livestream; dat via de webtoepassing 

van de gemeente gecommuniceerd zal worden hoe pers en publiek de 

vergadering kunnen volgen via de livestream en dat de procedure voor 

geheime stemming aan de noodzakelijke democratische voorwaarden zal 

voldoen; 

- Gelet op het draaiboek waarin andere vergaderafspraken en het concrete 

verloop van de vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor 

maatschappelijk welzijn op 26 oktober 2020 via videoconferentie geregeld 

worden; 

- Overwegende dat de gemeenteraad dit besluit dient te bekrachtigen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met algemene stemmen: 



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

van 23 oktober 2020 houdende digitale vergadering van de gemeenteraad en de 

raad voor maatschappelijk welzijn op 26 oktober 2020 via videoconferentie en 

intrekken van het besluit van 16 oktober 2020 houdende fysieke vergadering 

van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn op 26 oktober 2020 

achter gesloten deuren, niet in besloten zitting en waarbij de burgemeester 

garandeert dat de digitale gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn 

openbaar te volgen zullen zijn via een audiovisuele livestream; dat via de 

webtoepassing van de gemeente gecommuniceerd zal worden hoe pers en publiek 

de vergadering kunnen volgen via de livestream en dat de procedure voor 

geheime stemming aan de noodzakelijke democratische voorwaarden zal voldoen. 

PUNT 01 – BEKRACHTIGEN VAN HET BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER HOUDENDE FYSIEKE 

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD EN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OP 

26 OKTOBER 2020 ACHTER GESLOTEN DEUREN, NIET IN BESLOTEN ZITTING 

Ingevolge de bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 23 oktober 

2020 houdende digitale vergadering van de gemeenteraad en raad voor 

maatschappelijk welzijn op 26 oktober 2020 en intrekking van het besluit van 

de burgemeester van 16 oktober 2020 houdende fysieke vergadering van de 

gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn op 26 oktober 2020 achter 

gesloten deuren, niet in besloten zitting valt dit agendapunt zonder voorwerp.  

PUNT 02 – GOEDKEUREN VAN DE NOTULEN VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD 

VAN 28 SEPTEMBR 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; 

− Overwegende dat raadslid Martin Acke verzoekt om bij de notulering van 

punt 25 zijn vraag om na te gaan of het plaatsen van camera’s op het 

busplein in het aanbestedingsdossier van het busplein al dan niet voorzien 

is, op te nemen; 

− Overwegende dat het verzoek van raadslid Martin Acke door de gemeenteraad 

wordt aangenomen en dat de notulen in die zin aangepast worden. 

BESLUIT:  

In openbare zitting, met 21 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert 

Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, De Beule Jan, De 

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

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

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

Lucien, Van Weynsberghe Kurt) bij 2 onthoudingen (Bruggeman Frank, Bruggheman 

Filip): 

Enig artikel: - De notulen van de openbare zitting van 28 september 2020 

worden aangepast aan de opmerking van raadslid Martin Acke en aldus 

goedgekeurd.  

De heer Kurt Van Weynsberghe verlaat de zitting. 

PUNT 03 - WEGEN- EN RIOLERINGSWERKEN OUDENBURGSE SLUIS – GOEDKEURING 

LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE 

DE RAAD: 



− Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 21 oktober 2019 met betrekking tot 

goedkeuring principebeslissing tot uitvoeren van wegen- en rioleringswerken 

in o.a. Oudenburgse sluis, goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst 

tussen de gemeente Zelzate, gemeente Wachtebeke, Aquafin, TMVW en Riopact 

tot het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in Zelzate en Wachtebeke; 

− Overwegende dat het ontwerp, bestaande uit bestek en plannen zoals gevoegd 

in bijlage bij dit besluit, opgemaakt door studiebureau SBilt, 

Antwerpsesteenweg 45 te 2830 Klein-Willebroek momenteel ter goedkeuring 

aan de gemeenteraad wordt voorgelegd; 

− Overwegende dat de werken voor de gemeente Zelzate bestaan uit aanleggen 

van een gescheiden riolering in de Oudenburgse sluis met 2 pompstations. 

De rijweg wordt aangelegd in asfalt met aan beide zijden een 

fietspadsuggestiestrook in koudplasten. Ter hoogte van de kruispunten 

worden verkeersplateaus aangelegd in betonstraatstenen en in de 

tussenstukken komen 2 extra verkeerseilanden; 

− Overwegende dat een gelijklopende beslissing zal dienen genomen te worden 

door TMVW voor wat betreft het aandeel ten laste van de investerings-

enveloppe bij Aquario van de gemeente Zelzate en door de medeparticipanten 

Aquafin, gemeente Wachtebeke en Riopact voor hun respectievelijk deel; 

− Overwegende dat de uitvoering van de werken kan geraamd worden op 

€ 5.167.773,61 excl. btw waarbij volgende verdeling tussen de 

verschillende participanten is voorzien: 

- Deel ten laste van Aquafin nv: € 3.936.490,15 excl. btw 

- Deel ten laste van Farys (gemeente Zelzate) € 747.557,88 excl. btw 

waarvan: 

o € 286.806,06 excl. btw gesubsidieerde werken 
o € 460.751,82 excl. btw niet-gesubsidieerde werken 

- Deel ten laste van gemeente Wachtebeke: € 483.743,82; 

− Overwegende dat wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen via open 

procedure; 

− Overwegende dat gelijklopend met de uitvoering van de wegen- en 

rioleringswerken zoals hierboven beschreven ook werken zullen uitgevoerd 

worden aan de aanwezige nutsleidingen zoals o.a. elektriciteit, openbare 

verlichting, …; 

− Gelet op de offerte van Fluvius cvba, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle 

voor het ondergronds brengen en het ontdubbelen van het laagspanningsnet 

tussen gemeente Wachtebeke en gemeente Zelzate in de Oudenburgse Sluis/ 

Sint Francisdijk en het vernieuwen van de openbare verlichting; 

− Overwegende dat de geplande werken door Fluvius kunnen worden geraamd op: 

- € 119.197,65 voor het aanpassen en ondergronds brengen van het 

laagspanningsnet, waarbij elk bestuur 50% van de kosten zal dragen (€ 

59.598,82 excl. btw); 

- € 31.173,00 excl. btw of € 37.719,33 incl. 21% btw voor vervangen van 

24 openbare verlichtingspalen, waarbij de kosten zullen gefinancierd 

worden door Fluvius via de beschikbare budgetten van openbare 

verlichting van gemeente Wachtebeke en Zelzate; 

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

wijzigingen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeenteraad is akkoord om het ontwerp voor het uitvoeren van 

wegen- en rioleringswerken in o.a. de Oudenburgse Sluis zoals opgemaakt door 

studiebureau SBilt, Antwerpsesteenweg 45 te 2830 Klein-Willebroek en gevoegd 

in bijlage bij dit besluit uit te voeren.  



Artikel 2: - De gemeenteraad keurt de raming van de uit te voeren wegen- en 

rioleringswerken en de verdeling van de kosten door de verschillende 

participanten zoals vermeld in het overwegend gedeelte van dit besluit goed. 

Artikel 3: - De gunning van de opdracht zal gebeuren via open procedure met 

bekendmakingsvoorschriften voor opdrachten boven de Europese drempelwaarde 

van € 5.350.000,00 waarbij Aquafin nv, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar 

optreedt als aanbestedende overheid. 

Artikel 4: - De gemeenteraad keurt eveneens de uitvoering van de 

gelijklopende werken aan nutsleidingen zoals voorgesteld door Fluvius nv 

(aanpassing laagspanning) met een raming van € 119.197,65 excl. btw waarvan 

50% of € 59.598,82 excl. btw ten laste is van de gemeente Zelzate en de 

vervanging van de openbare verlichting deel gemeente Zelzate zoals vermeld in 

het overwegend gedeelte en te financieren via beschikbare kredieten van de 

gemeente Zelzate bij Fluvius voor het beheren van de openbare verlichting. 

Artikel 5: - De financiering van de kosten voor het uitvoeren van de wegen- 

en rioleringswerken op het grondgebied van de gemeente Zelzate zal gebeuren 

via de investeringsenveloppe bij Aquario (TMVW) en dit zowel voor de 

gesubsidieerde als de niet-gesubsidieerde werken. 

Artikel 6: - De financiering van de noodzakelijke aanpassingen aan 

nutsleidingen zal gebeuren via de voorziene kredieten in het 

investeringsbudget 2020 binnen enveloppe IP 4.2 subproject 10 binnen AR 

2240000 BI 020000. 

Artikel 7: - Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan alle 

participanten in dit dossier en aan de financiële dienst. 

PUNT 04 - OVEREENKOMST MET STATUTAIRE DRAAGKRACHT VAN HET INTERBESTUURLIJK 

SAMENWERKINGSVERBAND “SCHAKELZORGCENTRUM SANAPOLIS” 

DE RAAD: 

− Gelet op het decreet lokaal bestuur, artikel 41; 

− Gelet op het decreet lokaal bestuur, artikel 392 tot en met 395; 

− Overwegende dat tijdens de eerste Coronagolf de nodige voorbereidingen 

werden getroffen voor de oprichting van een schakelzorgcentrum. 

Schakelzorgcentra konden een oplossing bieden voor mensen die medisch 

gezien het ziekenhuis mochten verlaten, maar die (dikwijls om sociale en 

medische redenen) nog niet naar huis konden. Denk bijvoorbeeld aan mensen 

voor wie de continuïteit van zorg of een aangepaste woonomgeving nog niet 

geregeld is; 

− Overwegende dat de Vlaamse overheid tegelijk de instroom in het ziekenhuis 

wilde beperken tot mensen die complexe zorg nodig hadden. 

Schakelzorgcentra konden daarom ook medisch toezicht bieden voor mensen 

die besmet waren met Covid-19, niet thuis konden blijven, maar nog niet 

meteen naar het ziekenhuis moesten of het ziekenhuis al konden verlaten; 

− Overwegende dat vanuit de sector de vraag werd gesteld naar een vorm van 

‘protocolakkoord’ om de oprichting van een intergemeentelijk 

schakelzorgcentrum mogelijk te maken. In intergemeentelijk overleg (alle 

Meetjeslandse gemeenten) en in overleg met het regionaal ziekenhuis AZ 

Alma werd ernaar gestreefd om de oprichting van een schakelzorgcentrum op 

te richten binnen de eerstelijnszone; 

De intergemeentelijke samenwerking zonder rechtspersoonlijkheid, meer 

bepaald het interbestuurlijk samenwerkingsverband, kon voor de gevraagde 

bestuurlijke afdekking zorgen. Hierbij werd een (lichte) 

intergemeentelijke vorm van samenwerking opgericht met behulp van een 

overeenkomst met statutaire draagkracht; Aan dit samenwerkingsverband 

zonder rechtspersoonlijkheid mochten naast de gemeenten ook andere 

publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen deelnemen; 

− Overwegende dat elke beslissing tot oprichten van en het toetreden tot 

rechtspersonen en de beslissing tot oprichten van, deelname aan of 



vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en 

ondernemingen kan enkel door de gemeenteraad worden genomen; 

− De evolutie van de Coronacrisis heeft echter aangetoond dat de oprichting 

van een schakelzorgcentrum niet aan de orde is geweest. De Vlaamse 

overheid besliste bijgevolg finaal om dit schakelzorgcentrum niet op te 

starten. Toch vraagt de hogere overheid aan de betrokken gemeenten uit de 

eerstelijnszones Oost en West en aan de gemeente Wachtebeke om aan te 

tonen dat de gemeenten de intentie hadden om een schakelzorgcentrum op te 

richten met AZ Alma; 

− Overwegende dat daarom het initiële ontwerp van overeenkomst met 

statutaire draagkracht van het interbestuurlijk samenwerkingsverband 

“Schakelzorgcentrum Sanapolis” door de gemeenten dient goedgekeurd te 

worden; 

− Overwegende dat het misschien bijzonder lijkt om op dit moment nog een 

dergelijke overeenkomst voor te leggen aan de gemeenteraad, terwijl dit 

zonder voorwerp is. Deze goedkeuring is echter noodzakelijk om de 

voorbereidende kosten die reeds zijn gemaakt, te kunnen dekken met 

subsidies van de Vlaamse Overheid; 

− Overwegende dat voor de opmaak van deze overeenkomst het ontwerp van het 

Agentschap Zorg en Gezondheid integraal werd overgenomen; Aangezien het 

geen formeel oprichtingsbesluit, maar een loutere administratieve 

afhandeling van het dossier betreft, koos het bestuur ervoor om geen grote 

wijzigngen meer aan dit ontwerp door te voeren; 

- Overwegende dat de gemeenteraad om een akkoord wordt gevraagd.  

BESLUIT: 

In openbare zitting, met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeenteraad neemt kennis van de niet-oprichting van het 

schakelzorgcentrum “Sanapolis”. 

Artikel 2: - De gemeenteraad keurt het ontwerp van overeenkomst met 

statutaire draagkracht van het interbestuurlijk samenwerkingsverband 

“Schakelzorgcentrum Sanapolis” als bijlage aan deze beslissing gevoegd, goed. 

Bijlage:  

Overeenkomst met statutaire draagkracht van het interbestuurlijk 

samenwerkingsverband “Schakelzorgcentrum Sanapolis” 

Preambule  

Gezien het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (DLB), meer 

bepaald artikelen 392-395.  

Gezien het “Draaiboek Schakelzorgcentra” van het Agentschap Zorg en Gezondheid 

van de Vlaamse overheid, gepubliceerd op www.zorg-en-gezondheid.be.  

Gezien het Koninklijk besluit van 22 mei 2019 betreffende de lokale 

noodplanning.  

Overwegende dat artikel 392 van het DLB bepaalt dat twee of meer gemeenten een 

samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid kunnen vormen om, zonder 

beheersoverdracht, een welbepaald project van gemeentelijk belang te 

verwezenlijken. Overwegende dat het samenwerkingsverband andere overheden dan 

gemeenten als deelnemer mag hebben krachtens art. 392, vierde lid DLB en zich 

dan “interbestuurlijk samenwerkingsverband” mag noemen.   

Overwegende dat het “Draaiboek Schakelzorgcentra” van het Agentschap Zorg en 

Gezondheid aan de provinciegouverneurs, lokale besturen en zorgverleners oplegt 

om voorbereidingen te starten om schakelzorgcentra op te richten, die zorgen 

voor extra noodcapaciteit naar aanleiding van de COVID-19 uitbraak.   

Overwegende dat de deelnemers aan deze “overeenkomst met statutaire 

draagkracht” de nodige afspraken willen maken over de oprichting van een 

schakelzorgcentrum, onder meer (maar niet beperkt tot) de logistieke 



voorwaarden, de inbreng van middelen, personeel en logistiek, de communicatie 

en de bestuurlijke en democratische terugkoppeling.   

Overwegende dat het aan te raden is dat de algemene bestuurlijke aansturing 

van het schakelzorgcentrum gebeurt volgens de principes van de 

intergemeentelijke samenwerking uit het DLB, meer bepaald met een 

beheerscomité, maar dat dit minimaal ingevuld kan worden en enkel moet 

samenkomen indien noodzakelijk voor fundamentele beslissingen en voor 

democratische terugkoppeling. Overwegende dat het daadwerkelijke bestuur, met 

als rechtsgrond de regels over het beheer van een crisissituatie, kan uitgevoerd 

worden overeenkomstig de instructies van de centrale overheden, te weten de 

provinciegouverneur en de bevoegde Vlaamse en federale overheden, 

overeenkomstig het Koninklijk besluit van 22 mei 2019 betreffende de lokale 

noodplanning.  

Artikel 1. Naam en rechtsvorm 

Er wordt een Interbestuurlijk Samenwerkingsverband (IBSV) opgericht, op grond 

van artikel 392, vierde lid van het decreet van 22 december 2017 over het 

lokaal bestuur (DLB), genaamd “Schakelzorgcentrum Sanapolis”, voorts genoemd 

“het IBSV” of “de vereniging”. 

Artikel 2. Deelnemers 

De deelnemers aan het IBSV zijn: 

- Gemeente Aalter 

- Gemeente Assenede 

- Stad Eeklo 

- Gemeente Evergem 

- Gemeente Kaprijke 

- Gemeente Lievegem 

- Gemeente Maldegem 

- Gemeente Sint-Laureins 

- Gemeente Zelzate 

- Regionaal ziekenhuis AZ Alma 

Artikel 3. Toetreding 

De toetreding van een nieuwe deelnemer is mogelijk. De toetreding wordt 

voorlopig aanvaard door het bestuur bedoeld in art. 8, §2 van deze statuten. 

De toetreding wordt daarna ter bekrachtiging voorgelegd aan de andere 

deelnemers.    

Artikel 4. Doel 

Het doel van het IBSV is om tussen alle deelnemende partijen een afsprakenkader 

te maken over de oprichting, de duur, de opzegmogelijkheid, de inbreng van de 

deelnemers en de wijze waarop die inbreng wordt beheerd, de interne organisatie, 

de wederzijdse rechten en verplichtingen en de financiële repercussies, de 

informatieverstrekking aan de deelnemers en de jaarlijkse evaluatie door de 

gemeenteraden, de opmaak van de rekeningen en de bestemming van het resultaat, 

de financiële controle en de vereffening van het Schakelzorgcentrum Sanapolis.  

De vereniging kan bij gemotiveerd besluit beslissen om zijn doel te verruimen 

naar andere hulpverleningsacties die noodzakelijk zijn voor de bestrijding van 

de COVID-19epidemie.    

Artikel 5. Beherende gemeente 

In overeenstemming met art. 393 DLB, wordt de stad Eeklo aangesteld als 

beherende gemeente van het IBSV.   

Regionaal ziekenhuis AZ Alma wordt aangesteld als penhoudende organisatie 

(verantwoordelijke voor financiën) van het IBSV. 



De administratieve zetel van het IBSV is gevestigd in het stadskantoor van de 

beherende gemeente (Industrielaan 2, 9900 Eeklo).   

Artikel 6. Personeelsinzet ten behoeve van het IBSV  

De beherende gemeente kan eigen personeel inzetten ten behoeve van de IBSV.  

Alle andere deelnemers kunnen een inbreng van nijverheid doen in het IBSV 

waarbij ze zich verbinden om bepaalde opdrachten uit te voeren. Zij kunnen 

personeelsleden of andere personen aanduiden die deze opdrachten uitvoeren. 

Het werkgeversgezag kan echter nooit worden overgedragen naar het IBSV.   

Artikel 7. Duurtijd, uittreding 

Het IBSV wordt opgericht voor de duur die nodig is om het schakelzorgcentrum 

zijn taken te laten uitoefenen en afronden. Dat duurt zolang het 

schakelzorgcentrum nodig is om de COVID-19 uitbraak te bestrijden. Een 

vervroegde uittreding uit deze overeenkomst is niet mogelijk, tenzij deze 

opgelegd of mogelijk gemaakt wordt door de bevoegde federale of Vlaamse 

overheid, of door de bevoegde minister of provinciegouverneur in het kader van 

de coördinatie van de noodplanning, om de organisatie van de schakelzorgcentra 

te veranderen of om de COVID-19-crisis op een andere manier te bestrijden.   

Binnen de bevoegdheden van de coördinatie van de noodplanning, kan de 

provinciegouverneur bepaalde lokale besturen verzoeken om tot een andere 

IBSV/schakelzorgcentrum toe te treden. In dat geval is een uittreding uit deze 

IBSV mogelijk, maar komt het lokaal bestuur de verplichtingen die voortvloeien 

uit deze overeenkomst nog na, eventueel pro rato temporis van de aangesloten 

periode.   

De ontbinding van het IBSV gebeurt slechts na schriftelijk akkoord van een 

drievierde meerderheid van de bevoegde organen van de deelnemers. 

Artikel 8. Bestuur en beheer  

§1. Publiekrechtelijk beheerscomité  

Binnen het IBSV wordt een beheerscomité opgericht, dat conform artikel 395 DLB 

is samengesteld is uit één afgevaardigde van elke deelnemer, en dat overlegt 

over de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd. Alleen natuurlijke 

personen kunnen afgevaardigde zijn van een deelnemer. De afgevaardigden voor 

de deelnemende gemeenten worden aangewezen onder de gemeenteraadsleden, de 

burgemeester en de schepenen. Het beheerscomité formuleert waar nodig adviezen 

ten behoeve van de beherende gemeente, stelt de rekeningen van het IBSV vast 

en legt ze ter goedkeuring voor aan de raden van de deelnemende gemeenten, 

waarvan de gewone meerderheid de goedkeuring verleent. Het beheerscomité legt 

de organisatie van zijn werkzaamheden vast in een huishoudelijk reglement dat 

bij de overeenkomst gevoegd wordt zonder dat het er deel van uitmaakt. 

Uitgezonderd de personen die het ambt van burgemeester of schepen waarnemen, 

kunnen de leden van het beheerscomité per bijgewoonde vergadering presentiegeld 

ontvangen dat gelijk is aan het hoogste bedrag dat uitkeerbaar is aan een 

gemeenteraadslid voor een gemeenteraadszitting in een van de deelnemende 

gemeenten.  

Het beheerscomité stuurt enkel op de grote organieke lijnen. Het kan virtueel 

vergaderen en komt slechts samen voor de uitoefening van bevoegdheden die het 

specifiek zijn toegewezen door de wet, het decreet, door deze statuten of 

indien daar een dringende noodzaak toe bestaat. Het beheerscomité komt minimum 

1 keer per jaar samen.  

§2. Bestuur en beheer vanuit de noodplanning  

Voor het bestuur, beheer, dagelijks bestuur, de organisatie en leiding van het 

IBSV volgen de deelnemers de geldende regels over het beheer van een 

crisissituatie en de instructies van de provinciegouverneurs en de instructies 

van het Agentschap Zorg en Gezondheid, zoals opgenomen in het “Draaiboek 

Schakelzorgcentra”. In principe bezorgt Zorg en Gezondheid alle informatie via 

de provinciegouverneurs.   

De provinciegouverneur zorgt ervoor dat een werkbare structuur opgezet wordt, 

die start met het oprichten van een schakelzorgcentrum. Hiertoe kan elke 



mogelijke stuurgroep, bestuursorgaan of personeelslid worden ingezet of 

aangeduid.  

Deze organen kunnen aangepast worden door de simpele wijziging van de 

instructies van de centrale overheden, zonder dat daarvoor een wijziging aan 

deze overeenkomst nodig is.   

§3. Huishoudelijk reglement en satellieten 

Voor het bestuur, beheer, dagelijks bestuur en organisatie van het 

schakelzorgcentrum, kan de stuurgroep of een ander orgaan in het kader van de 

noodplanning, een huishoudelijk reglement opmaken.  

Evenzo kan het schakelzorgcentrum een satellietcentrum opstellen, en de 

verantwoordelijkheid daarvoor opdragen aan een adjunct-coördinator.   

Artikel 9. Financiën en bijdrage in de kosten  

§1. De deelnemende gemeenten reserveren een bedrag voor de werking van het 

IBSV. Ze komen een verdeelsleutel overeen over hun respectieve financiële 

inbreng. Zonder akkoord, bedraagt het aandeel van elke individuele deelnemende 

gemeente in de totale bijdragen van de gemeenten een breuk van het aantal 

inwoners dat de gemeente telt (officieel inwonersaantal op 1 januari 2019) op 

het totale aantal inwoners van alle deelnemende gemeenten aan de vereniging. 

De deelnemende gemeenten verbinden zich ertoe dat volgens deze verdeelsleutel 

financiële middelen worden ingezet.  

De beherende gemeente (voor o.a. de inbreng van medewerkers) en de andere 

gemeenten (voor andere vormen van inbreng) bepalen in onderling overleg of en 

in welke mate deze inbreng financieel wordt aangerekend aan de vereniging.  

§2. Alle deelnemers die geen gemeente zijn, verbinden zich ertoe, in het kader 

van hun publieke taak om de volksgezondheid te helpen, om de nodige inbrengen 

te doen in de vereniging die nodig zijn voor een vlotte operationaliteit van 

het schakelzorgcentrum. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan de 

eerstelijnszones die van rechtswege reeds de bevoegdheid hebben om de COVID-

19-crisis aan te pakken. Zij verbinden zich ertoe om dat te doen door in deze 

structuur mee te werken aan de inrichting en werking van het schakelzorgcentrum 

voor de betrokken regio.  

Er wordt in onderling overleg bepaald of en in welke mate deze inbreng 

financieel wordt aangerekend aan de vereniging.  

§3. De deelnemers verbinden zich ertoe om de nodige bijdragen te doen aan de 

vereniging die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de volksgezondheid. 

De bescherming van de volksgezondheid en openbare orde zal primeren indien 

budgetten vrijgemaakt moeten worden. Indien achteraf onenigheid zal bestaan 

over de bijdragekosten, zullen in eerste instantie de in deze overeenkomst 

gemaakte afspraken tussen de deelnemers richtinggevend zijn. In tweede orde 

geldt het principe dat elke deelnemende gemeente bijdraagt proportioneel aan 

zijn totale inwonersaantal op het totale inwonersaantal van alle deelnemende 

gemeenten. Indien daar verdere onenigheid over bestaat, duiden zij de 

provinciegouverneur aan als bemiddelaar die bemiddelt over de bijdrage in de 

kosten. Bij blijvende onenigheid kan de Vlaamse minister bevoegd voor 

binnenlands bestuur een eindbeslissing nemen.   

Artikel 10. Financiën en democratische terugkoppeling 

Bij oprichting stellen de deelnemende gemeenteraden, in verhouding tot hun 

respectieve inbreng, het in artikel 9 bedoelde bedrag ter beschikking van het 

IBSV. 

Indien bijkomende middelen nodig zijn, stelt het beheerscomité een actieplan 

en kostenraming vast en maakt deze zo snel mogelijk over aan de deelnemers 

(voor de gemeenten de gemeenteraden), die ze ter goedkeuring voorleggen aan 

hun beslissend orgaan (voor de gemeenten de gemeenteraden).   

De rekening van het IBSV wordt jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de 

deelnemers. Het IBSV zorgt ervoor dat de rekening en de bijhorende 

verantwoordingsstukken aan de deelnemers worden overgemaakt, uiterlijk binnen 

de zes maanden na afsluiting van het voorgaande werkjaar.  



De rekeningen zijn goedgekeurd indien de gewone meerderheid van de deelnemers 

én de gewone meerderheid van de gemeenteraden van de deelnemers ze goedkeurt. 

Het eventueel positief resultaat van de rekening blijft in de vereniging en 

wordt aangewend voor de realisatie van de doelstellingen van de vereniging. 

Eventuele tekorten worden evenredig verdeeld over de deelnemers en door hen 

bijgepast, met inachtname van de principes vermeld in artikel 9.   

De boekhouding en de rekening van het IBSV wordt gecontroleerd door het 

beheerscomité, die daarvoor de opdracht kan geven aan de financiële dienst van 

de beherende gemeente of van een andere deelnemende gemeente.   

Artikel 11. Informatieverstrekking aan de deelnemers en jaarlijkse evaluatie 

door de gemeenteraden 

Aan de deelnemers van het IBSV wordt op geregelde wijze informatie versterkt, 

via de leden van het beheerscomité, die instaan voor de verdere 

informatieverstrekking naar hun organisatie (gemeenteraad indien het om een 

gemeente gaat).  

Indien de vereniging langer dan 1 jaar bestaat, wordt jaarlijks aan de 

deelnemers een jaarverslag ter beschikking gesteld. Indien de vereniging binnen 

het jaar ontbonden wordt, volstaat een beknopt eindverslag.   

Het jaarverslag of eindverslag wordt samen met de rekening aan de deelnemers 

ter goedkeuring voorgelegd.  

De leden van het beheersorgaan die een gemeente vertegenwoordigen, leggen 

verantwoording af aan hun gemeenteraad.   

Artikel 12. Ontbinding en vereffening 

Wanneer aan het bestaan van de vereniging een einde komt, worden door de 

deelnemers in gezamenlijk akkoord één of meerdere vereffenaars aangesteld. De 

in de vereniging aanwezige middelen worden in voorkomend geval verdeeld over 

de deelnemers a rato van dezelfde verdeelsleutel als vermeld in art. 9. Ook 

eventuele tekorten worden op deze basis evenredig verdeeld over de deelnemers.  

Tussen de ondertekenaars wordt deze overeenkomst met statutaire draagkracht 

gesloten,  

Voor de gemeente Aalter:   

Pieter De Crem Luc Jolie 

Burgemeester Algemeen directeur 

 

Voor de gemeente Assenede: 

Philippe De Coninck Frederik Willems 

Burgemeester Algemeen directeur 

 

Voor de stad Eeklo:   

Luc Vandevelde Meike Van Grembergen 

Burgemeester Algemeen directeur 

 

Voor de gemeente Evergem:   

Joeri De Maertelaere Danny Coene 

Burgemeester Algemeen directeur 

 

Voor de gemeente Kaprijke:   

Pieter Claeys Karine Goegebeur 

Burgemeester Algemeen directeur 

 



  



Voor de gemeente Lievegem:   

Tony Vermeire Eddy De Mits 

Burgemeester Algemeen directeur 

 

Voor de gemeente Maldegem:   

Bart Van Hulle Tijs Van Vynckt 

Burgemeester Algemeen directeur 

 

Voor de gemeente Sint-Laureins:   

Franki Van de Moere Linda Turpyn 

Burgemeester Algemeen directeur 

 

Voor de gemeente Zelzate: 

Brent Meuleman Christine Coone 

Burgemeester Algemeen directeur wnd. 

 

Voor het regionaal ziekenhuis AZ Alma: 

Rudy Maertens 

Algemeen directeur 

PUNT 05 – REGLEMENT “ZELZAATSE KADOBON” 

DE RAAD: 

- Gelet op de besluiten van de gemeenteraad van 1 december 2016 en van 

28 september 2020 betreffende reglement “Zelzaatse kadobon”; 

- Overwegend dat de Zelzaatse kadobon (met waarde van 10 euro en 25 euro) in 

omloop is sinds midden december 2016 en dat er tot op heden 48 Zelzaatse 

handelszaken deelnemen; 

- Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29 juni 2020 houdende 

principieel akkoord om de Zelzaatse Kadobon tijdelijk als “Coronabon” aan 

te bieden en om na te gaan welke manieren/welke platformen er bestaan om 

de “Zelzaatse Kadobon” digitaal aan te kopen; 

- Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 
25 september 2020 houdende gunning van de opdracht ‘aankoop van de 

webtoepassing voor digitale Zelzaatse kadobonnen’ aan Unigift mits een 

totaalbedrag van 10.890,00 euro incl. BTW: 

o 4.840 euro incl. BTW als éénmalige instapkost (opzetten site, training 

gebruikers, 2 demo’s aan handelaars) 

o 6.050 euro incl. BTW als jaarlijkse gebruikskost 

- Overwegende dat in kader van het relanceplan voorgesteld wordt om in de 
periode tussen 1 december 2020 en 28 februari 2021 een éénmalige korting 

van 5 euro per gezin of per alleenstaande als coronakorting toe te kennen 

bij de aankoop van een Zelzaatse kadobon ongeacht de waarde ervan; 

- Overwegende dat door middel van enerzijds de coronakorting en anderzijds 
het aanbieden van een digitale bon het bestuur een ondersteuning wenst te 

geven aan zowel de Zelzaatse inwoners als de Zelzaatse 

handelaars/ondernemers; 

- Overwegend dat er voor de huidige papieren bonnen nog een overgangsperiode 
waarbij het desbetreffende reglement voor dit type van bonnen van kracht 

blijft; 

- Overwegende dat de nodige uitgaven via budgetwijziging zullen worden 
voorzien; 



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

BESLUIT: 

In openbare zitting, met 19 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) bij 3 

onthoudingen (Bruggeman Frank, Bruggheman Filip, D'Haeseleer Guy): 

Artikel 1: - De nieuwe cadeaubon krijgt de naam ‘Zelzaatse kadobon’. Zowel de 

papieren cadeaubon die in de fysieke verkooppunten wordt aangekocht en de 

online aangekochte en bestelde bonnen dragen een waarde van 10 euro, 15 euro, 

20 euro, 25 euro, 50 euro, 100 euro, 150 euro of 200 euro. 

Artikel 2: - De fysieke verkooppunten voor de Zelzaatse kadobon zijn de 

dienst lokale economie en het lokaal dienstencentrum ‘De Kastanje’. Het 

college van burgemeester en schepenen kan bijkomende verkooppunten voorzien. 

Artikel 3: - De Zelzaatse bon is één jaar geldig vanaf de uitgiftedatum. Een 

vervallen bon kan niet worden verlengd. 

Artikel 4: - ledere handelaar met maatschappelijke zetel in Zelzate of elke 

onderneming met een handelsvestiging in Zelzate kan deelnemen. 

Artikel 5: - Deelname aan de Zelzaatse kadobon is gratis. 

Artikel 6: - Het reglement ‘Zelzaatse kadobon’, als bijlage aan deze 

beslissing gevoegd, wordt goedgekeurd en treedt in voege vanaf 1 december 

2020. 

Artikel 7: - Dit reglement zal worden bekendgemaakt conform de bepalingen in 

artikel 286 van het decreet lokaal bestuur. 

Artikel 8: - Het reglement van de Zelzaatse kadobon – 1) Algemeen reglement / 

2) Specifiek reglement inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen 

ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van 

de lokale economie zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 

28 september 2020 blijft tijdelijk in voege zolang er geldige Zelzaatse 

bonnen in omloop zijn. Vervolgens wordt het reglement opgeheven. 

Artikel 9: - Dit reglement zal worden overgemaakt aan de financieel 

directeur, de voorzitter van de adviesraad economie en aan de ambtenaar 

lokale economie. 

Bijlage: 

REGLEMENT ‘ZELZAATSE KADOBON’ 

Artikel 1: Algemeen 

Dit reglement regelt de uitgifte van de (nieuwe) papieren en digitale 

‘Zelzaatse Kadobon’ (in dit reglement kortweg Kadobon). Door deelnemer te 

worden van de Kadobon gaat de handelaar/ondernemer akkoord met dit reglement. 

Artikel 2: Opmaak kadobon 

1. Via de webshop www.zelzaatsekadobon.be kan een digitale Zelzaatse Kadobon 
aangemaakt worden. 

2. Elke Kadobon wordt op de dag van de aankoop voorzien van de uitgiftedatum.  

3. De Kadobon is voor de gebruiker één jaar geldig vanaf de uitgiftedatum. Na 

het verstrijken van deze datum heeft de Kadobon voor een gebruiker geen 

waarde meer. 

Artikel 3: De Kadobon als betaalmiddel / aankoop van de Kadobon 

1. Iedereen kan een kadobon aankopen. Zowel de papieren bon die in de fysieke 
verkooppunten wordt aangekocht als de online aangekochte en de bestelde 

bonnen (door bedrijven of verenigingen) dragen een waarde van 10 euro, 

15 euro, 20 euro, 25 euro, 50 euro, 100 euro, 150 euro of 200 euro. De 

http://www.zelzaatsekadobon.be/


Kadobon dient niet in 1 keer uitgegeven te worden voor zijn totale waarde, 

dus de bon kan in meerdere keren of in diverse zaken gebruikt worden tot 

de exacte waarde verbruikt is. 

2. De Kadobon draagt een unieke code bestaande uit 16 cijfers en een QR-code 
die beiden fraudegevoelig zijn volgens het Unigift-systeem. 

3. De fysieke aankoop van de Kadobon vindt plaats bij de dienst lokale 
economie en in het lokaal dienstencentrum ‘De Kastanje’. Mochten er in de 

toekomst nog bijkomende verkooppunten komen, dan is het college van 

burgemeester en schepenen bevoegd om deze bijkomende verkooppunten te 

voorzien. 

4. De Kadobon kan online aangekocht worden via www.zelzaatsekadobon.be mits 
onmiddellijke betaling waarna de bon in ready-to-print pdf-formaat 

aangeboden wordt en ook kan worden doorgemaild. 

6. De Kadobon kan door een bedrijf en vereniging online via de webshop 

www.zelzaatsekadobon.be besteld worden in een gewenste waarde mits 

betaling op factuur. Deze bon kan eventueel gepersonaliseerd worden (bv. 

met een bedrijfslogo). Na ontvangst van de betaling worden de Kadobonnen 

verstuurd. Bij aankoop van min. 10 Kadobonnen worden de verpakkings- en 

verzendingskosten door de gemeente ten laste genomen. 

Artikel 4: Deelnemende handelszaken 

1. ledere handelaar met maatschappelijke zetel in Zelzate of elke onderneming 

of dienstverlenende zaak met een zelfstandige zetel in Zelzate kan 

toelating krijgen om deel te nemen aan deze doorlopende actie. Deelname is 

gratis. De deelnemende handelaar of ondernemer vult het online 

inschrijvingsformulier (op www.zelzate.be of opvraagbaar via 

economie@zelzate.be) volledig in waarmee men tevens uitdrukkelijk de 

algemene bepalingen aanvaardt. In geval van betwisting neemt het college 

van burgemeester en schepenen een gemotiveerde beslissing. 

2. Enkel deelnemende handelszaken/ondernemers mogen de Kadobon(nen) 

aanvaarden. Ze moeten voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden. Ze moeten het 

deelnameformulier ingevuld hebben en ze moeten een account ontvangen 

hebben voor de Code kassa webapplicatie om de Kadobon te ontwaarden. Deze 

applicatie laat toe om na te gaan of een bon geldig is. Elke deelnemer 

ontvangt een handleiding via e-mail. 

3. Handelaars/ondernemers die zich hebben ingeschreven, engageren zich om in 

hun handelszaak de aangeboden Kadobon(nen) te aanvaarden. Zij kunnen enkel 

weigeren wanneer de echtheid van de bon in twijfel wordt getrokken. 

4. De deelnemende handelszaken zullen als volgt bekend gemaakt worden: 

− vermelding op de website www.zelzaatsekadobon.be met foto’s gevalideerd 

door de gemeente en de handelaar/ondernemer; 

− het aanbrengen van een sticker aan de etalage van de zaak (sticker 

wordt door het gemeentebestuur ter beschikking gesteld). 

5. Het staat iedere handelaar of ondernemer vrij om op eender welk moment 
zich uit te schrijven uit de lijst van deelnemende handelszaken, mits het 

respecteren van een opzegtermijn van een maand. Dit dient schriftelijk of 

via e-mail aan de dienst economie, Grote Markt 1, 9060 Zelzate, of 

economie@zelzate.be te gebeuren. 

6. De handelaar/ondernemer verbindt zich ertoe om eventuele wijzigingen over 
zijn/haar zaak (bv. wijzigingen van adres, rekeningnummer, overname,…) 

onverwijld schriftelijk of via e-mail te melden (zie 5. 

7. Het gemeentebestuur kan een deelnemende ondernemer/handelaar met 
onmiddellijke ingang uitsluiten zonder recht op schadevergoeding: 

− ingeval de verplichtingen in dit reglement niet worden nageleefd; 

− ingeval van vervalsing, bedrog, fraude, stopzetting of faillissement 

zonder dat het gemeentebestuur hierover werd ingelicht. 

http://www.zelzaatsekadobon.be/
http://www.zelzaatsekadobon.be/
http://www.zelzate.be/
mailto:economie@zelzate.be
http://www.zelzaatsekadobon.be/
mailto:economie@zelzate.be


Artikel 5. De handelaars/ondernemers: verwerking en uitbetaling van de 

Kadobon (ontwaarding) 

1. De handelaar/ondernemer dient de Kadobon (of een fractie van de waarde) 

bij ontvangst onmiddellijk te ontwaarden in aanwezigheid van de klant via 

de Code kassa webapplicatie, zo niet loopt de handelaar/ondernemer het 

risico de (rest)waarde van de bon niet terugbetaald te krijgen.  

2. Een bon die ongeldig is, mag als betaalmiddel niet aanvaard worden. De 

handelaar/ondernemer kan de geldigheid controleren via de Code kassa 

webapplicatie. 

3. Enkel geldige Kadobonnen geven recht op terugbetaling van de (rest)waarde. 

Indien het bedrag van de bon (of deel ervan) reeds aan een andere 

deelnemende handelaar/ondernemer werd uitbetaald, dan kan de (rest)waarde 

niet terugbetaald worden. Unigift levert hiertoe het nodige bewijs. 

4. Correct ontwaarde Kadobonnen creëren een automatisch betalingsverzoek en 

geven recht op terugbetaling van de ontwaarde (rest)waarde binnen de 7 

werkdagen via overschrijving op de rekening van de deelnemende ondernemer. 

5. Kadobonnen die (deels) ontwaard werden, dienen niet bezorgd te worden aan 

het gemeentebestuur. 

Artikel 6. Aansprakelijkheid 

1. Het gemeentebestuur zal al het mogelijke doen om aan de verplichtingen 
te voldoen, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een 

vertraging of het niet plaatsvinden van een levering die voortvloeit 

uit omstandigheden buiten zijn wil, zoals stakingen, werkonderbrekingen 

of andere gebeurtenissen die de productie of de levering van de Kadobon 

verhinderen. 

2. Het gemeentebestuur en Unigift kunnen op geen enkel moment aansprakelijk 

gesteld worden voor vervalsing of fraude met Kadobonnen en de 

ontwaardingssystemen, en onderneemt het mogelijke om ze zo snel mogelijk 

te stoppen zodra ze ontdekt worden. In zulk geval kan de werking van het 

bonnensysteem eenzijdig geschorst worden zonder recht op schadevergoeding. 

3. Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de 

kwaliteit van de producten of diensten die werden geleverd na betaling met 

de Kadobon. 

4. Het gemeentebestuur kan te allen tijde beslissen om geen Kadobonnen meer 

uit te delen. De Kadobonnen die nog in omloop zijn in dat geval zullen in 

nog behandeld worden conform de geldende afspraken. 

Artikel 7: Coronakorting 

In de periode tussen 1 december 2020 en 28 februari 2021 geeft het 

gemeentebestuur een korting van 5 euro bij de aankoop van een Zelzaatse 

kadobon. Per gezin of per alleenstaande zal een éénmalige korting ongeacht de 

waarde ervan toegekend worden. De beveiliging hierbij gebeurt aan de hand van 

het rijksregisternummer van de persoon die de korting krijgt. Er worden door 

Unigift kortingscodes aangemaakt op basis van de rijksregisternummers van de 

Zelzaatse bevolking en die codes dienen online ingevuld te worden in een 

specifiek veldje. De toegekende kortingen zijn raadpleegbaar in de beheers-

omgeving. 

PUNT 06 - GEMEENTELIJKE SUBSIDIEREGLEMENT WERKINGSSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN 

DE RAAD: 

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

wijzigingen; 

− Gelet op het gemeentelijke subsidiereglement werkingssubsidies sport-

verenigingen zoals vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 

30 december 2013; 

− Overwegende dat de sportfunctionaris op basis van een grondige analyse en 

vergelijkende studie van voormeld reglement een voorstel tot aanpassing 



heeft opgemaakt; dat in het voorstel tot aanpassing volgende basisprincipes 

centraal staan: eerlijkheid en vereenvoudiging; dat het voorstel tot 

aanpassing als gevolg heeft dat het reglement overeenstemt met de 

beleidsvisie van het gemeentebestuur inzake sport;  

− Gelet op de bespreking van het voorstel tot aanpassing d.d. 8 september 

2020 waarop de schepen van sport, de sportfunctionaris en de wnd. algemeen 

directeur aanwezig waren; 

− Overwegende dat het voorstel tot aanpassing eveneens werd voorgelegd werd 

aan de sportraad op 29 september 2020; dat de sportraad het wijzigings-

voorstel positief adviseerde;  

− Overwegende dat het verslag van de sportraad van 29 september 2020 aan 

alle leden van de sportraad werd bezorgd op 30 september 2020; dat 

opmerkingen konden gemaakt worden tot en met 6 oktober 2020 en dat geen 

opmerkingen werden gemaakt; 

− Gelet op het aangepaste gemeentelijke subsidiereglement werkingssubsidies 

sportverenigingen zoals gevoegd in bijlage; 

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

schepenen d.d. 9 oktober 2020; 

− Gelet op het feit dat de gepaste kredieten in het gemeentebudget zullen 

worden ingeschreven; 

− Overwegende dat de gemeenteraad om goedkeuring wordt gevraagd. 

BESLUIT: 

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

Dellaert Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, De Beule 

Jan, De Vleesschauwer Debbie, D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy, Dierickx 

Vincent, Joosten Patricia, Goemaere Dirk, Laureys Rik, Maenhout Marleen, 

Segers Karl, Stevelinck Kristof, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel, Van De 

Velde Lucien) bij 2 onthoudingen (Bruggeman Frank, Bruggheman Filip): 

Artikel 1: - Het reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen 

zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 30 december 2013 wordt opgegeven. 

Artikel 2: - Het gemeentelijk subsidiereglement werkingssubsidies 

sportverenigingen zoals gevoegd in bijlage wordt goedgekeurd met ingang van 

het werkjaar 2020-20201. 

Artikel 3: - Dit reglement zal worden bekendgemaakt conform de bepalingen 

vermeldt in het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017 en alle latere 

versies. 

Artikel 4: - Dit reglement zal voor 1 december 2020 op de gemeentelijke 

website te raadplegen zijn.  

Artikel 5: - Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de 

sportfunctionaris en de financieel directeur. 

Bijlage:  

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ‘WERKINGSUBSIDIES’ 

I. ALGEMENE VOORWAARDEN 

Artikel 1  

Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde 

kredieten worden subsidies uitgekeerd aan sportverenigingen voor de 

ondersteuning van hun kwalitatieve uitbouw op basis van de kwaliteitscriteria 

opgenomen in artikel 11, 12 en 13 en op basis van de kwantiteitscriteria 

opgenomen in artikel 14 en aan de hand van de voorwaarden in artikel 10. 

Het jaarlijkse voorziene subsidiebudget wordt als volgt verdeeld: 



• 50 % van het totale subsidiebedrag is voor kwalitatieve criteria opgenomen 
in artikel 11, 12 en 13 

• 30 % van het totale subsidiebedrag is voor kwantitatieve criteria opgenomen 
in artikel 14 

• 20 % van het totale subsidiebedrag is een basissubsidie opgenomen in artikel 
10 

Het totale subsidiebedrag wordt verdeeld volgens een puntensysteem. 

Het aan de vereniging toegekende bedrag zal worden bepaald als volgt: 

(het totale subsidiebedrag X 0,5 X de behaalde kwalitatieve punten van de 

vereniging) te delen door het totaal aantal kwalitatieve punten behaald door 

alle verenigingen. 

+ 

(het totale subsidiebedrag X 0,30 X de behaalde kwantitatieve punten van de 

vereniging) te delen door het totaal aantal kwantitatieve punten behaald door 

alle verenigingen. 

+ 

(het totale subsidiebedrag  X 0,2) te delen door het totaal aantal erkende 

verenigingen die een volledig subsidiedossier hebben ingediend. 

Artikel 2: - De subsidiëring van het werkjaar wordt bepaald op basis van de 

in het aanvraagdossier opgenomen gegevens van de sportvereniging m.b.t. het 

voorgaande sportjaar. Een sportjaar loopt van 1 juli tot 30 juni. 

(bijv. werkjaar 2021 = subsidies op basis van gegevens van 1 juli 2020 tot 

30 juni 2021) 

Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor de gegeven informatie en 

bewijsstukken te laten verifiëren. Indien blijkt dat de aangifte niet in 

overeenstemming is met de werkelijkheid, komt desbetreffende sportvereniging 

voor het betrokken jaar niet meer in aanmerking voor de onder dit besluit 

gereglementeerde subsidie. 

Artikel 3: - De sportverenigingen moeten door de gemeente erkend zijn en dus 

voldoen aan de in het erkenningsreglement omschreven erkenningsvoorwaarden.  

Artikel 4: - De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna 

omschreven procedure: 

- De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportverenigingen op de daartoe 

bestemde formulieren digitaal ingediend bij de sportdienst. Het reglement 

is beschikbaar op de gemeentelijke website en bij de sportdienst. 

- Het subsidieaanvraagformulier moet indien mogelijk digitaal worden 

ingediend voor 1 augustus van het werkjaar. 

- De verdeling en bekendmaking van de subsidies vindt plaats vóór 1 oktober 

van het werkjaar.  

- Tussen 1 en 15 oktober van het betrokken jaar kan beroep aangetekend 

worden bij het college van burgemeester en schepenen of de 

toezichthoudende overheid. 

- De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren vóór 30 november van het 

werkjaar. 

Artikel 5: - De beleidsnota van 8 november 2019 ingediend door Ben Weyts, 

viceminister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Sport, 

waar Sport voor allen - Iedereen doen sporten centraal staat, definieert 

sport als een middel om mensen te doen ontspannen en gelukkiger te maken. 

Bovendien wordt sport gezien als verbindend middel dat de samenhorigheid 

bevordert. 

Artikel 6: - De sportvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel 

ontvangen via andere gemeentelijke kanalen. 

Artikel 7: - De sportverenigingen aanvaarden verantwoording af te leggen 

overeenkomstig de Wet van 14 november 1983; de sportvereniging dient de 

subsidie te gebruiken voor het doel waarvoor de subsidie is toegekend. Samen 



met de subsidieaanvraag voor het nieuwe werkjaar wordt een financieel 

overzicht doorgestuurd ingevuld in het sjabloon van de sportdienst met 

bijhorende facturen doorgestuurd ter verantwoording van het gebruik van de 

gekregen financiële middelen tijdens het vorige werkjaar.  

Artikel 8: - 50% van de subsidie wordt bepaald door de beoordeling van de 

werking van de sportvereniging op het vlak van  de hieronder beschreven 

doelstellingen. De beoordeling gebeurt op basis van een aantal 

kwaliteitscriteria per doelstelling. 

De sportvereniging voldoet aan een of meer van de volgende kwaliteitscriteria 

gesteld in artikel 11, 12 en 13. 

Artikel 9: - 30% van de subsidie wordt bepaald door de beoordeling van een 

aantal kwantitatieve criteria gesteld in artikel 14. 

Artikel 10: - Van het totale subsidiebedrag wordt een basissubsidie van 20% 

voorzien voor het totale aantal volledig ingediende subsidiedossiers. 

II. Kwaliteitscriteria 

Artikel 11: - Kwalitatieve begeleiding van de leden van de sportvereniging  

Gediplomeerd sporttechnisch kader 

• AANTAL AANGEBODEN UREN SPORTBEOEFENING PER SEIZOEN O.L.V. GEDIPLOMEERDE 

TRAINERS IFV KWALITEITSVOLLE BEGELEIDING LEDEN 

Enkel initiaties en trainingen o.l.v. een gediplomeerde trainer komen 

hiervoor in aanmerking (geen wedstrijden). Het tijdstip, de periode van 

het jaar , de doelgroep of het niveau, de plaats, de naam van de 

trainer, het hoogst behaalde diploma worden in detail ingevuld in het 

format dat door de sportdienst wordt aangereikt. 

Categorieën diploma’s 

o Categorie 1: VTS-initiator, VTS-bewegingsanimator, geslaagd zijn 

voor 2 voltijdse studiejaren bachelor LO  

o Categorie 2: VTS-trainer B, bachelor LO/gegradueerde LO/master L.O 

o Categorie 3:  VTS-trainer A, bachelor LO/gegradueerde LO/master 

L.O. met trainer B getuigschrift in de betrokken sport 

o Categorie 4: VTS-toptrainer, bachelor LO/gegradueerde LO/master 

L.O met trainer A getuigschrift in de betrokken sport 

Beoordeling:  

o één punt per 20 uur diploma categorie 1 

o toeslag 20% voor diploma categorie 2 

o toeslag 40% voor diploma categorie 3 

o toeslag 60% voor diploma categorie 4 

o totale score wordt afgerond naar volledig punt 

BEWIJS: het tijdstip, de periode van het jaar, de doelgroep of het 

niveau, de plaats, de naam van de trainer, het hoogst behaalde diploma 

worden in detail ingevuld in het format dat door de sportdienst wordt 

aangereikt.  

Jeugdsportbegeleiders die in de jeugdsubsidie worden opgenomen kunnen 

ook in het dossier voor werkingssubsidie worden op genomen indien ze 

naast jeugdtraining ook training aan volwassenen geven. In het 

jeugdsubsidie dossier meldt men het aantal uren training aan jeugd. In 

het werkingssubsidiedossier meldt men het aantal uren training aan 

volwassenen. Idem voor opleidingen. 

• SCHEIDSRECHTERS 

Aantal(max 5) gediplomeerde scheidsrechters/juryleden in actieve dienst 

aangesloten bij een vereniging 



Beoordeling: 3 punten per scheidsrechter/jurylid 

BEWIJS: Kopie van attesten / officiële diploma’s + bewijs van actieve 

dienst scheidsrechters/juryleden 

• OPLEIDINGEN 

Volgen of organiseren van sporttechnische opleidingen, bijscholingen 

voor trainers of bestuursleden vb. bijscholingen van erkende Vlaamse 

sportfederaties of organisaties aangesloten bij een federatie, Sportac, 

Dynamo Project… (max. 10 opleidingen) 5 punten/persoon die de opleiding 

volgde 

BEWIJS: Kopie van relevante diploma’s + bewijs van deelname aan 

sporttechnische of bestuurskundige opleidingen, bijscholingen 

Artikel 12: - Kwalitatief bestuur van de sportvereniging 

• STRUCTUUR EN WERKING VAN DE SPORTVERENIGING 

o Juridische vorm: vzw 5 punten 

o Website/sociale media-pagina: 5 punten voor alle elementen samen 

o Bestuursfuncties: aanwezigheid van een duidelijk organogram met 

functiebeschrijvingen 5 punten 

o Begroting: overzicht inkomsten en uitgaven voorbije werkjaar 5 

punten 

o Lidmaatschap gemeentelijke sportraad 10 punten 

o Aanwezigheid op minstens 50% van de Algemene Vergaderingen van de 

gemeentelijke sportraad 50 punten/vereniging 

o Actief lid van de Raad van Bestuur van de gemeentelijke sportraad 

20 punten/vereniging 

o Aanwezigheid op minstens 50% van de vergadering van de Raad van 

Bestuur 50 punten/vergadering 

o De sportvereniging heeft een samenwerkingsverband met(een)andere 

vereniging(en) voor de organisatie van sportieve activiteiten, op 

sporttechnisch of bestuurlijk gebied. 20 punten per samenwerking 
per vereniging 

 BEWIJS: 

o Bewijs van juridische vorm 

o Neergeschreven organogram met functiebeschrijvingen op naam 

o Verslagen sportraad algemene vergadering 

o Verslagen sportraad Raad van bestuur 

o Bewijs van samenwerking waarop samenwerking kort uitgelegd staat 

en dat ondertekend is door beide partijen. 

o Bewijs via controle site/social media 

Artikel 13: - Sportpromotie 

• Drempelverlagende sportinitiatieven, initiaties vb. opendeurdagen, 

gratis initiatielessen, acties naar scholen… 5 punten/3 manuur  

• Meewerken of deelnemen aan organisaties van (boven)lokale initiatieven 

vb. van de gemeentelijke sportdienst/sportraad, Stichting Vlaamse 

Schoolsport, Meetjeslandse Burensportdienst, … 10 punten/3 manuur 

medewerking aan de activiteit. 

• Sportinitiatieven gericht naar specifieke doelgroepen vb. gehandicapten 

(G-sport), kansarmen, senioren, allochtonen… 5 punten / activiteit 

BEWIJS: oplijsting van de initiatieven met minstens de vermelding van datum + 

tijdstip, plaats, doelgroep. 



III. Kwantitatieve of niet – kwaliteitscriteria 

Artikel 14: - Voor de berekening van het bedrag van de aan de sportvereniging 

toe te kennen subsidies, in overeenstemming met artikel 9, wordt de volgende 

verdeelsleutel toegepast: 

Enkel de sportende volwassen leden tellen mee, die per seizoen minimum  € 10 

lidgeld betalen, waarvan de naam terug te vinden is op de ledenlijst van de 

sportfederatie of op een andere bewijskrachtige lijst. Eén punt per 5 leden 

voor de eerste 50 leden; één punt per 10 leden voor leden boven de 50. 

BEWIJS: de aansluitingslijst bij de federatie/bond of een andere 

bewijskrachtige lijst met minimaal volgende gegevens: naam, woonplaats, 

geboortedatum. 

Artikel 15: - Kredieten 

De nodige kredieten voor de uitvoering van dit besluit zullen jaarlijks in de 

begroting worden voorzien. 

Artikel 16: - Opheffingsvoorwaarde 

Dit reglement vervangt het werkingssubsidiereglement goedgekeurd in de 

gemeenteraad van 30 december 2013. 

Artikel 17: - Inwerkingstreding 

Dit subsidiereglement jeugdsport treedt in werking bij de berekening van de 

subsidies voor werkingsjaar 2020-2021 op basis van de gegevens van de werking 

van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021. 

PUNT 07 - GEMEENTELIJK REGLEMENT TOT SUBSIDIËRING VAN ERKENDE SPORT-

VERENIGINGEN VOOR KWALITEITSVOLLE JEUGDSPORTBEGELEIDING (JEUGDSPORTSUBSIDIES) 

DE RAAD: 

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

wijzigingen; 

− Gelet op het door het gemeentelijke reglement tot subsidiëring van erkende 

sportverenigingen voor kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en 

structurele samenwerkingen (jeugdsport- en samenwerkingssubsidies) zoals 

vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 30 december 2013;  

− Overwegende dat de sportfunctionaris op basis van een grondige analyse en 

vergelijkende studie van voormeld reglement een voorstel tot aanpassing 

heeft opgemaakt; dat in het voorstel tot aanpassing volgende 

basisprincipes centraal staan: eerlijkheid en vereenvoudiging; dat het 

voorstel tot aanpassing als gevolg heeft dat het reglement overeenstemt 

met de beleidsvisie van het gemeentebestuur inzake sport;  

− Gelet op de bespreking van het voorstel tot aanpassing d.d. 8 september 

2020 waarop de schepen van sport, de sportfunctionaris en de wnd. algemeen 

directeur aanwezig waren; 

− Overwegende dat het voorstel tot aanpassing eveneens werd voorgelegd werd 

aan de sportraad op 29 september 2020; dat de sportraad het voorstel tot 

aanpassing positief adviseerde;  

− Overwegende dat het verslag van de sportraad van 29 september 2020 aan 

alle leden van de sportraad werd bezorgd op 30 september 2020; dat 

opmerkingen konden gemaakt worden tot en met 6 oktober 2020 en dat geen 

opmerkingen werden gemaakt;  

− Gelet op het besluit van de gemeenteraad van heden houdende goedkeuring 

van het vernieuwde gemeentelijke subsidiereglement werkingssubsidies 

sportverenigingen; 

− Overwegende dat de samenwerkingssubsidie in voormeld reglement vervat zit; 

dat daarom wordt voorgesteld het gemeentelijke reglement tot subsidiëring 

van erkende sportverenigingen voor kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding 

en structurele samenwerkingen (jeugdsport- en samenwerkingssubsidies) te 



hernoemen tot het gemeentelijke reglement tot subsidiëring van erkende 

sportverenigingen voor kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding 

(jeugdsportsubsidies); 

− Gelet op het aangepaste gemeentelijke reglement tot subsidiëring van 

erkende sportverenigingen voor kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding 

(jeugdsportsubsidies) zoals gevoegd in bijlage; 

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

schepenen d.d. 9 oktober 2020; 

− Overwegende dat de gemeenteraad om een akkoord wordt gevraagd.  

BESLUIT: 

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

Dellaert Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, De Beule 

Jan, De Vleesschauwer Debbie, D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy, Dierickx 

Vincent, Joosten Patricia, Goemaere Dirk, Laureys Rik, Maenhout Marleen, 

Segers Karl, Stevelinck Kristof, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel, Van De 

Velde Lucien) bij 2 onthoudingen (Bruggeman Frank, Bruggheman Filip): 

Artikel 1: - Het subsidiereglement jeugdsport- en samenwerkingssubsidies 

sportverenigingen zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 30 december 2013 

wordt opgegeven. 

Artikel 2: - Het gemeentelijk reglement tot subsidiëring van erkende 

sportverenigingen voor kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding 

(jeugdsportsubsidies)zoals gevoegd in bijlage wordt goedgekeurd met ingang 

van het werkjaar 2020-2021. 

Artikel 3: - Dit reglement zal worden bekendgemaakt conform de bepalingen 

vermeldt in het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017 en alle latere 

versies. 

Artikel 4: - Dit reglement zal voor 1 december op de gemeentelijke website te 

raadplegen zijn.  

Artikel 5: - Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de 

sportfunctionaris en de financieel directeur. 

Bijlage:  

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR JEUGDSUBSIDIËRING VAN ERKENDE 

SPORTVERENIGINGEN  

ARTIKEL 1 

Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde 

kredieten, worden subsidies uitgekeerd aan sportverenigingen, erkend door het 

College van Burgemeester en Schepenen voor het verhogen van de kwaliteit van 

de jeugdsportbegeleiders volgens de bepalingen en de voorwaarden die hierna 

worden vastgesteld in dit reglement.  

• 60 % van het totale subsidiebedrag is voor kwalitatieve criteria opgenomen 
in artikel 9 

• 40 % van het totale subsidiebedrag is voor kwantitatieve criteria opgenomen 
in artikel 10 

Het totale subsidiebedrag wordt verdeeld volgens een puntensysteem. 

Het aan de vereniging toegekende bedrag zal worden bepaald volgens de 

volgende formule: 

Het totale subsidiebedrag maal 0,60 maal volgens in artikel 9 behaalde kwali-

tatieve punten van de vereniging, gedeeld door het totale aantal kwalitatieve 

punten van alle verenigingen van artikel 9. 

+ 



Het totale subsidiebedrag maal 0,40 maal volgens in artikel 10 behaalde 

kwantitatieve punten van de vereniging, gedeeld door het totale aantal 

kwantitatieve punten van alle verenigingen van artikel 10. 

ARTIKEL 2 

De subsidiëring van het werkjaar wordt bepaald op basis van de in het 

aanvraagdossier opgenomen gegevens van de sportvereniging m.b.t. het 

voorgaande sportjaar. Een sportjaar loopt van 1 juli tot 30 juni. 

(bijv. werkjaar 2020 = subsidies op basis van gegevens van 1 juli 2020 tot 30 

juni 2021) 

Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor de gegeven informatie en 

bewijsstukken te laten verifiëren. Indien blijkt dat de aangifte niet in 

overeenstemming is met de werkelijkheid, komt desbetreffende sportvereniging 

voor het betrokken jaar niet meer in aanmerking voor de onder dit besluit 

gereglementeerde subsidie. 

ARTIKEL 3 – Definities 

Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. 

De jeugdsportbegeleider: een sporttechnische begeleider voor jeugdsport die 

actief is in een erkende sportvereniging. 

De jeugdsportcoördinator: een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die 

het jeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging coördineert op het sport-

technische, beleidsmatige en organisatorische vlak. 

De erkende sportvereniging: een sportvereniging die aangesloten is bij een 

die erkend is door het gemeentebestuur volgens de in het erkenningsreglement 

vastgelegde regels. 

Erkende opleidingen jeugdsportcoördinator/jeugdsportbegeleider: 

Alle sportspecifieke opleidingen van de Vlaamse Trainersschool, de Vlaamse 

Sportfederatie of erkend door VTS. 

Bijscholingen jeugdsportcoördinator/jeugdsportbegeleider: 

De bijscholingen mogen en naar inhoud én naar doelgroep enkel gaan over de 

intrinsieke kwaliteitsverhoging van de jeugdsportcoördinator / 

jeugdsportbegeleider op het vlak van zijn taken specifiek als 

jeugdsportcoördinator / jeugdsportbegeleider.  

ARTIKEL 4: - De sportvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel 

ontvangen via andere gemeentelijke kanalen. 

ARTIKEL 5 – Subsidievoorwaarden 

Sportvereniging  

1. De sportverenigingen moeten door het college erkend zijn en dus voldoen 
aan de in erkenningsreglement omschreven erkenningsvoorwaarden.  

2. De sportverenigingen dienen een actieve jeugdwerking (trainingen, 
trainingen & wedstrijden, opleidingen of via samenwerkingen) te 

ontplooien om in aanmerking te komen voor de jeugdsportsubsidies.   

Jeugdsportcoördinator 

Indien een sportvereniging in aanmerking wil komen voor een toelage voor het 

actief werken met een jeugdsportcoördinator moet deze aan al onderstaande 

eisen voldoen: 

1. De jeugdsportcoördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie van 
het jeugdsportbeleid in de sportvereniging op het sporttechnische, 

beleidsmatige, sociaalpedagogisch en organisatorisch vlak. 

2. De jeugdsportcoördinator is het aanspreekpunt voor de ouders van de 
jeugdleden en de medewerkers van de sportdienst in het kader van de 

promotie van de sport voor de jeugd. 

3. De sportvereniging heeft minimum drie verschillende trainers die elk 
hun eigen trainingsgroep bij de jeugd begeleiden. De 



sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator kan één van deze drie 

trainers zijn. 

Jeugdsportcoördinatoren die in de jeugdsubsidie worden opgenomen kunnen ook 

in het dossier voor werkingssubsidie opgenomen worden indien ze naast 

jeugdcoördinator ook training aan volwassenen geven. In het jeugdsubsidie 

dossier meldt men het aantal uren jeugdcoördinatie. In het 

werkingssubsidiedossier meldt men het aantal uren training aan volwassenen. 

Idem voor opleidingen. 

Jeugdsportbegeleider 

Indien een sportvereniging in aanmerking wil komen voor een toelage voor het 

actief werken met een jeugdsportbegeleider moet deze aan al onderstaande 

eisen voldoen: 

1. Lid zijn van een Zelzaatse sportvereniging 

2. Ondersteuning voor jeugdtrainingen gegeven door gediplomeerde trainers 
waarvan het diploma minsten categorie 1 is (zie werkingssubsidie) en 

die worden ingevuld in het format dat door de sportdienst wordt 

aangereikt. 

Jeugdsportbegeleiders die in de jeugdsubsidie worden opgenomen kunnen ook in 

het dossier voor werkingssubsidie worden op genomen indien ze naast 

jeugdtraining ook training aan volwassenen geven. In het jeugdsubsidie 

dossier meldt men het aantal uren training aan jeugd. In het 

werkingssubsidiedossier meldt men het aantal uren training aan volwassenen. 

Idem voor opleidingen. 

ARTIKEL 6 

De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven 

procedure: 

• De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportverenigingen op de daartoe 

bestemde formulieren en format digitaal ingediend bij de sportdienst.  

Het reglement staat op de website van de gemeente en is verkrijgbaar bij 

de sportdienst. 

• De subsidieaanvraag moet worden ingediend vóór 1 augustus van het 

werkjaar. 

Alle nodige documenten dienen jaarlijks bijgevoegd te worden. Elke 

vereniging waarvan de subsidieaanvraag laattijdig ontvangen wordt, zal 

geen aanspraak kunnen maken op de subsidie voor het betrokken werkjaar. 

• De verdeling en bekendmaking van de subsidies vindt plaats vóór 1 oktober 

van het werkjaar. 

• Tussen 1 oktober en 15 oktober van het betrokken jaar kan beroep 

aangetekend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen of de 

toezichthoudende overheid. 

• De uitbetaling van de subsidies zal gebeuren vóór 30 november van het 

werkjaar.  

ARTIKEL 7 

De sportverenigingen aanvaarden verantwoording af te leggen overeenkomstig de 

Wet van 14 november 1983; de subsidie moet worden gebruikt voor het doel 

waarvoor de subsidie is toegekend en dit samen met het indienen van de 

subsidieaanvraag voor het volgende werkjaar op basis van het sjabloon 

aangereikt door de sportdienst. 

ARTIKEL 8 

Elke vereniging wordt geacht het subsidieformulier in eer en geweten te 

hebben ingevuld. Indien blijkt dat door een organisatie onjuiste gegevens 

worden verstrekt, of indien de voorwaarden van dit reglement niet nageleefd 

worden, kan het College van Burgemeester en Schepenen de toelagen, die werden 

toegekend op grond van dit reglement, geheel of gedeeltelijk terugvorderen en 



de vereniging schorsen voor verdere betoelaging.  Het College behoudt zich 

het recht om alle middelen aan te wenden teneinde de juistheid van de 

gegevens te kunnen nagaan.  

ARTIKEL 9 – Jeugdsportsubsidies: Kwaliteitsvoorwaarden 

• JEUGDSPORTCOORDINATOR 

Elke sportvereniging die een sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator 

(minimum VTS-diploma initiator) heeft krijgt hiervoor 75 punten als 

beoordeling 

o De jeugdsportcoördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie van 

het jeugdsportbeleid in de sportvereniging op het sporttechnische, 

beleidsmatige, sociaalpedagogische en organisatorisch vlak. 

o De jeugdsportcoördinator is het aanspreekpunt voor de ouders van de 

jeugdleden en de medewerkers van de sportdienst in het kader van de 

promotie van de sport voor de jeugd. 

o De sportvereniging heeft minimum drie verschillende trainers die elk 

hun eigen trainingsgroep bij de jeugd begeleiden. De 

sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator kan één van deze drie 

trainers zijn. 

BEWIJS: 

Jeugdsportcoördinator aantonen op basis van organogram club, 

verslagen en minimumdiploma.  

• JEUGDTRAININGEN GEGEVEN DOOR GEDIPLOMEERDE JEUGDSPORTBEGELEIDERS 

Ondersteuning voor jeugdtrainingen gegeven door gediplomeerde trainers 

waarvan het diploma minstens categorie 1 (VTS-initiator, VTS-

bewegingsanimator, geslaagd zijn voor 2 voltijdse studiejaren bachelor 

LO)en die worden ingevuld in het format dat door de sportdienst wordt 

aangereikt.  

Beoordeling: één punt per uur training gegeven door gediplomeerde 

jeugdtrainers 

BEWIJS: het tijdstip, de periode van het jaar, de doelgroep of het 

niveau, de plaats, de naam van de trainer, het hoogst behaalde diploma 

worden in detail ingevuld in het format dat door de sportdienst wordt 

aangereikt. 

• OPLEIDINGEN 

Volgen of organiseren van sporttechnische opleidingen, bijscholingen 

voor trainers of bestuursleden vb. bijscholingen van erkende Vlaamse 

sportfederaties of organisaties die aangesloten zijn bij een federatie, 

Sportac, Dynamo Project… (max. 10 opleidingen).  

Beoordeling: 5 punten/persoon die de opleiding volgde. 

BEWIJS: Kopie van relevante diploma’s + bewijs van deelname aan 

sporttechnische of bestuurskundige opleidingen, bijscholingen 

ARTIKEL 10 – Jeugdsportsubsidies: Kwantiteitsvoorwaarden 

Enkel de sportende jeugdleden tellen mee, die per seizoen minimum 10 euro 

lidgeld betalen, waarvan de naam terug te vinden is op de ledenlijst van de 

sportfederatie of op een andere bewijskrachtige lijst. 

Beoordeling: twee punten per lid voor de eerste 20 jeugdleden, 1 punt per lid 

voor de leden boven de 20 jeugdleden. 

BEWIJS: aansluitingslijst bij de federatie/bond met minimaal volgende 

gegevens: naam, woonplaats, geboortedatum. 

ARTIKEL 11 - Kredieten 

De nodige kredieten voor de uitvoering van dit besluit zullen jaarlijks in de 

begroting worden voorzien. 

  



ARTIKEL 12: - Opheffingsvoorwaarde 

Dit reglement vervangt het subsidiereglement jeugdsport- en samenwerkings-

subsidies sportverenigingen goedgekeurd in de gemeenteraad van 30 december 

2013. 

ARTIKEL 13: - Inwerkingtreding 

Dit subsidiereglement jeugdsport treedt in werking bij de berekening van de 

subsidies voor werkingsjaar 2020-2021 op basis van de gegevens van de werking 

van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021. 

PUNT 08 - HET GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE ERKENDE SPORTVERENIGINGEN 

VOOR GEBRUIK VAN HET SPORTCOMPLEX EUROHAL SPORTHAL EN ZWEMBAD) VOOR 

COMPETITIE EN/OF RECREATIEDOELEINDEN VOOR VOLWASSENEN 

DE RAAD: 

− Gelet op het gemeentelijk subsidiereglement voor de erkende 

sportverenigingen voor wat het gebruik van de Eurohal betreft, goedgekeurd 

in de gemeenteraad van 22 december 2011, gewijzigd in de gemeenteraad van 

24 juni 2014; 

− Gelet op artikel 2 van voormeld subsidiereglement: 

Artikel 2 – Subsidiëringvoorwaarden  

Een financiële tussenkomst voor het huren van de Eurohal is onderworpen 

aan de hiernavolgende voorwaarden: 

De aanvragende sportvereniging moet erkend zijn door het gemeentebestuur;  

De aanvragende sportvereniging moet lid zijn van een erkende 

sportfederatie; 

De financiële tussenkomst heeft betrekking op het gebruik van de Eurohal 

n.a.v.: 

a) competitiewedstrijden in verbondverband waarbij een lidgeld moet worden 
betaald aan het verbond om aan deze competitie te kunnen deelnemen. 

b) jeugdtrainingen onder leiding van gediplomeerde trainers. 

− Gelet op het collegebesluit van 9 oktober 2020 houdende de beslissing tot 

aanpassing van de prijslijst sportcomplex Eurohal waardoor aan alle clubs 

die jeugdtraining, jeugdlessen of jeugdwedstrijden in bondsverband (- 18 

jaar) organiseren in hetzij de sporthal, hetzij het zwembad een korting 

van 50% op de geldende basistarieven wordt toegekend; 

− Overwegende dat hierdoor een dubbele korting ontstaat (die dubbele korting 

bestond voor sommige sportclubs reeds sinds de beslissing van het college 

van burgemeester en schepenen van 24 mei 2018 en 29 mei 2020); jaarlijks 

betekende deze dubbele korting zo’n 2000 euro aan “extra” subsidies; 

− Overwegende dat dergelijke dubbele kortingen moeten vermeden worden; dat 

een aanpassing aan het gemeentelijk subsidiereglement voor de erkende 

sportverenigingen voor wat het gebruik van de Eurohal betreft noodzakelijk 

is;  

- Overwegende dat de sportfunctionaris op basis van een grondige analyse en 

vergelijkende studie een voorstel tot aanpassing heeft opgemaakt;  

- Overwegende dat in het voorstel tot aanpassing volgende basisprincipes 

centraal staan: eerlijkheid en vereenvoudiging, vermijden dubbele korting 

en recreatief sporten stimuleren;  

- Overwegende dat het voorstel tot aanpassing als gevolg heeft dat het 

reglement beter overeenstemt met de beleidsvisie van het gemeentebestuur 

inzake sport;  

- Gelet op de bespreking van het voorstel tot aanpassing dd. 8 september 

2020 waarop de schepen van sport, de sportfunctionaris en de wnd. algemeen 

directeur aanwezig waren; 



- Overwegende dat het voorstel tot aanpassing eveneens werd voorgelegd werd 

aan de sportraad op 29 september 2020; dat de sportraad het voorstel tot 

aanpassing positief adviseerde;  

- Overwegende dat het verslag van de sportraad van 29 september 2020 aan 

alle leden van de sportraad werd bezorgd op 30 september 2020; dat 

opmerkingen konden gemaakt worden tot en met 6 oktober 2020 en dat geen 

opmerkingen werden gemaakt of met de opmerkingen in de mate van het 

mogelijke rekening gehouden werd;  

- Gelet op het aangepaste reglement zoals gevoegd in bijlage; 

- Overwegende dat er gekozen wordt voor een nieuwe naam nl. het gemeentelijk 

subsidiereglement voor de erkende sportverenigingen voor gebruik van het 

sportcomplex Eurohal (sporthal en zwembad) voor competitie en/of 

recreatiedoeleinden voor volwassenen;  

- Gelet op het principieel akkoord d.d. 9 oktober 2020 van het college van 

burgemeester en schepenen; 

- Overwegende dat de gemeenteraad om een akkoord wordt gevraagd.  

BESLUIT: 

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

Dellaert Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, De Beule 

Jan, De Vleesschauwer Debbie, D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy, Dierickx 

Vincent, Joosten Patricia, Goemaere Dirk, Laureys Rik, Maenhout Marleen, 

Segers Karl, Stevelinck Kristof, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel, Van De 

Velde Lucien)bij 2 onthoudingen (Bruggeman Frank, Bruggheman Filip): 

Artikel 1: - Het reglement huursubsidies Eurohal zoals goedgekeurd in de 

gemeenteraad van 22 december 2011, gewijzigd in de gemeenteraad van 24 juni 

2014 wordt opgegeven. 

Artikel 2: - Het gemeentelijk subsidiereglement voor de erkende 

sportverenigingen voor gebruik van het sportcomplex Eurohal sporthal en 

zwembad) voor competitie en/of recreatiedoeleinden voor volwassen zoals 

gevoegd in bijlage wordt goedgekeurd. 

Artikel 3: - Dit reglement zal worden bekendgemaakt conform de bepalingen 

vermeldt in het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017 en alle latere 

versies. 

Artikel 4: - Dit reglement zal voor 1 december 2020 op de gemeentelijke 

website te raadplegen zijn.  

Artikel 5: - Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de 

sportfunctionaris en de financieel directeur. 

Bijlage: 

Reglement huursubsidie Eurohal 

competitie en recreatie volwassenen 

Artikel 1 – Omschrijving 

Het gemeentebestuur kent een subsidie toe aan erkende Zelzaatse 

sportverenigingen als tussenkomst in de huurkosten van de Eurohal.  Bij 

ongewijzigde gebruiksvergoeding voor de Eurohal is hiervoor jaarlijks een 

bedrag van € 2.000 euro voor voorzien in de begroting. 

Artikel 2 – Subsidiëringvoorwaarden 

Een financiële tussenkomst voor het huren van de Eurohal is onderworpen aan 

de hiernavolgende voorwaarden: 

- De aanvragende sportvereniging moet erkend zijn door het gemeentebestuur; 

- De aanvragende sportvereniging mag geen gelden verkrijgen voor dezelfde 

doeleinden via andere subsidies van de gemeente Zelzate; 



- De financiële tussenkomst heeft betrekking op het gebruik van de Eurohal 

of het zwembad n.a.v.: 

a) competitiewedstrijden voor volwassenen worden betaald aan het verbond 

om aan deze competitie te kunnen deelnemen. 

b) recreatief gebruik voor volwassenen en jeugd. 

Artikel 3 – Subsidiebedrag  

a) Huurgeld sporthal en zwembad voor competitiewedstrijden volwassenen (50%). 

b) Huurgeld sporthal en zwembad voor recreatief gebruik voor volwassenen 

en/of jeugd (50%). 

Indien het totaal van de subsidieaanvragen het ingeschreven krediet in de 

begroting overtreft, zal op elke aanvraag de correctiefactor worden toegepast, 

die de verhouding weergeeft tussen het totale krediet en totale som van 

goedgekeurde aanvragen. 

Artikel 4 – Procedure  

De sportvereniging dient de subsidie aan te vragen bij de gemeentelijke 

sportdienst of bij het gemeentebestuur via het daartoe bestemde digitale 

aanvraagformulier.  

Het ingevulde aanvraagformulier en verantwoordingsstukken dienen ten laatste 

op 1 augustus van het werkjaar ingediend te worden. De aanvraag heeft steeds 

betrekking tot het afgelopen sportseizoen (juli voorgaand werkjaar – juni 

huidig werkjaar). 

Bij het aanvraagformulier moeten volgende verantwoordingsstukken gevoegd worden: 

- Bewijsstuk van betaling van het huurgeld voor desbetreffend seizoen op naam 

van de aanvragende sportvereniging; 

- Rekeningnummer van de aanvragende sportvereniging waarop de subsidie kan 

gestort worden; 

- Competitiekalender; 

Het ingevulde aanvraagformulier en verantwoordingsstukken moeten indien mogelijk 

digitaal verstuurd worden of persoonlijk door een afgevaardigde van de 

sportvereniging bij de gemeentelijke sportdienst worden ingediend ten laatste op 

1 augustus. 

Artikel 5 – Uitvoering en toekenning van de subsidie 

De toekenning van de subsidie gebeurt door het college van burgemeester en 

schepenen op advies van de sportraad. 

De subsidie zal jaarlijks worden uitgekeerd per overschrijving in de maand 

november voor alle goedgekeurde aanvragen die uiterlijk op 1 augustus zijn 

ingediend bij de gemeentelijke sportdienst.  

Artikel 6 – Aanvaarding controle 

Door ondertekening van het aanvraagformulier aanvaardt de aanvrager elke 

controle van het gemeentebestuur in verband met de aangevraagde toelage. 

Het afleggen van onjuiste verklaringen kan leiden tot het uitsluiting van 

deze tussenkomst. Indien de toelage reeds uitgekeerd is, kan ze 

teruggevorderd worden. 

PUNT 09a – TOETREDING TOT EN DEELNAME AAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE 

DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK DOOR VENECO  

DE RAAD: 

− Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56§1 en 

Afdeling 3 – Dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen; 

− Gelet op artikel 33 van de Welzijnswet d.d. 04/08/1996 verplicht de 

werkgever tot het oprichten van een interne dienst voor preventie en 

bescherming op het werk. Deze dienst moet tenminste één preventieadviseur 

omvatten; 



− Gelet op artikel 35 §4 van de welzijnswet stelt dat een technische 

bedrijfseenheid, die wordt gevormd door meer dan één juridische entiteit, 

een gezamenlijke interne dienst kan hebben (vb. gemeente + OCMW);  

− Gelet op artikel 38 van de welzijnswet stelt dat de koning aan een 

werkgever of een groep werkgevers de toelating kan verlenen om een 

gemeenschappelijke interne dienst (GIDPBW) op te richten; 

− Overwegende dat Veneco zal overgaan tot de oprichting van een 

gemeenschappelijke interne preventiedienst waar de lokale besturen, 

OCMW’s,  politiezones en eventueel andere welzijnsorganisaties deel kunnen 

van uit maken. Zij zullen hiervoor uiterlijk 15/09/2020 een aanvraag tot 

erkenning indienen. De toelating zal verleend worden door de minister van 

werk en gebeurt via een Koninklijk Besluit. Normaliter zou de erkenning 

tegen 1 januari 2021 moeten verkregen worden;. 

− Overwegende dat deze dienstverlening erin bestaat om de lokale besturen te 

ontzorgen, te adviseren en te ondersteunen in haar taken met betrekking 

tot het welzijnsbeleid;  

− Overwegende dat de meerwaarde erin bestaat dat een GIDPBW een betere, 

efficiëntere en meer rationele werking heeft dan elk bestuur afzonderlijk. 

Een preventieadviseur niveau 1/master is hoofd van deze dienst en wordt 

ondersteund door één of meerdere preventieadviseurs niveau 2. Deze 

preventieadviseur oefent zijn functie voltijds uit en is zo veel mogelijk 

in de besturen zelf aanwezig. De gezamenlijke dienst verzamelt kennis over 

verschillende disciplines. Er is één opvolging van de wetgeving en een 

globale aanpak bij gelijkaardige risico’s. Elk bestuur duidt een 

contactpersoon aan, die nauw samenwerkt met de preventieadviseur(s) van de 

gemeenschappelijke dienst. Lokale noden worden lokaal behandeld, met de 

expertise van de preventieadviseurs van de GID; 

− Gelet op het schrijven van Veneco in februari 2020 waarin aan het college 

van burgemeester en schepenen gevraagd wordt naar de interesse om deel uit 

te maken van een gemeenschappelijke preventiedienst. De context, structuur 

en werking van deze dienst werd verder toegelicht in de infovergaderingen 

op 26/05/2020 en 04/06/2020;  

− Gelet op de beslissing van de Algemene Vergadering van Veneco van 11 juni 

2020 houdende goedkeuring aan een statutenwijziging die de oprichting van 

de gemeenschappelijke interne preventiedienst mogelijk maakt. Een eerste 

stap hierin was het aanwerven van een preventieadviseur niveau 1; 

− Overwegende dat in een volgende fase wordt een beheerscomité opgericht 

waar een vertegenwoordiger van elk bestuur deel zal van uitmaken. Ook de 

werknemers worden vertegenwoordigd in dit beheerscomité; 

− Overwegende dat het overlegcomité een positief advies geeft om toe te 

treden tot deze dienstverlening; 

− Overwegende dat een raming van de kosten gemaakt werd op basis van de 

aangeleverde gegevens van de geïnteresseerde besturen; dat de kosten de 

brutopersoneelskost, 15% algemene kosten en de verplaatsingskosten 

omvatten; dat deze totale kost voor 10% gelijk verdeeld over de deelnemende 

besturen wordt; dat de overige 90% verdeeld wordt volgens een 

risicowaardering (wegingsfactor volgens het type werknemer) en dat dit 

voor gemeente concreet een kostprijs van 14.743,45 EUR betekent en voor 

het OCMW een kostprijs van 11.759,07 EUR, tesamen 26.502,52 EUR; 

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

- Gelet op het collegebesluit van 07 augustus 2020 waarin werd beslist om toe 
te treden tot de gemeenschappelijke interne preventiedienst van VENECO voor 

het uitvoeren van haar opdracht in het kader van preventie en bescherming op 

het werk; 



- Gelet op het collegebesluit van 16 oktober 2020 waarin op vraag van VENECO 
werd beslist om de toetreding tot de gemeenschappelijke interne preventie-

dienst van VENECO ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. 

BESLUIT: 

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

Dellaert Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, De Beule 

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

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

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

Lucien) bij 2 onthoudingen (Bruggeman Frank, Bruggheman Filip): 

Artikel 1: - De gemeenteraad neemt kennis van de oprichting van een 

intergemeentelijke preventiedienst door VENECO en gaat akkoord om toe te 

treden tot deze dienst voor het uitvoeren van haar opdracht in het kader van 

preventie en welzijn op het werk.  

Volgende diensten en instellingen zullen worden omvat door deze 

gemeenschappelijke interne dienst: het gemeentebestuur (gemeentediensten en 

gemeentelijk onderwijs) en het OCMW-bestuur. 

Artikel 2: - De gemeenteraad neemt kennis van de raming van de kosten op basis 

van de aangeleverde gegevens van de geïnteresseerde besturen.  

De kosten omvatten de brutopersoneelskost, 15% algemene kosten en de 

verplaatsingskosten. 

De totale kost wordt voor 10% gelijk verdeeld over de deelnemende besturen, 

de overige 90% wodt verdeeld volgens een risicowaardering (wegingsfactor 

volgens het type werknemer). 

Artikel 3: - De toetreding tot de gemeenschappelijke interne preventiedienst 

van VENECO betekent voor de gemeente een kostprijs van 14.743,45 euro en voor 

het OCMW een kostprijs van 11.759,07 euro, tesamen 26.502,52 euro. 

Artikel 4: - Het budget dient te worden voorzien bij de eerstvolgende 

budgetwijziging. 

Artikel 5: - Alle betrokken diensten en/of medewerkers worden op de hoogte 

gebracht van deze beslissing. 

Artikel 6: - Een uittreksel van deze beslissing wordt per e-mail over gemaakt  

aan VENECO, Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen, algemeen directeur Sofie 

Vandelannoote (E. sofie.vandelannoote@veneco.be) en preventieadviseur Kris 

Rogiers (E. kris.rogiers@veneco.be). 

PUNT 09b – AFVAARDIGING GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER IN HET BEHEERSCOMITÉ 

VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET 

WERK DOOR VENECO 

DE RAAD: 

− Gelet op artikel 33 van de Welzijnswet van 04 augustus 1996 dat de werkgever 

verplicht tot het oprichten van een interne dienst voor preventie en 

bescherming op het werk. Deze dienst moet tenminste één preventieadviseur 

omvatten; 

− Gelet op artikel 35§4 van de Welzijnswet dat stelt dat een technische 

bedrijfseenheid, die wordt gevormd door meer dan één juridische entiteit, 

een gezamenlijke interne dienst kan hebben (bv. gemeente + OCMW); 

− Gelet op artikel 38 van de Welzijnswet dat stelt dat de koning aan een 

werkgever of een groep werkgevers de toelating kan verlenen om een 

gemeenschappelijke interne dienst (GIDPBW) op te richten; 

− Overwegende dat VENECO overgaat tot de oprichting van een gemeenschappelijke 

interne preventiedienst waar de lokale besturen, OCMW’s, politiezones en 

eventueel andere welzijnsorganisaties deel kunnen van uitmaken; dat zij 

hiervoor uiterlijk 15 september 2020 een aanvraag tot erkenning indiende; 

dat de toelating zal verleend worden door de Minister van Werk via een 
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Koninklijk Besluit; dat normaliter de erkenning tegen 1 januari 2021 zou 

moeten verkregen worden; 

− Gelet op het collegebesluit van 07 augustus 2020 waarin werd beslist om toe 

te treden tot de gemeenschappelijke interne preventiedienst van VENECO voor 

het uitvoeren van haar opdracht in het kader van preventie en bescherming 

op het werk; 

− Gelet op het collegebesluit van 16 oktober 2020 waarin op vraag van VENECO 

werd beslist om de toetreding tot de gemeenschappelijke interne 

preventiedienst van VENECO ook ter goedkeuring voor te leggen aan de 

gemeenteraad; 

− Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van heden houdende kennisname 

van de oprichting van een intergemeentelijke preventiedienst door VENECO en 

een akkoord om toe te treden tot deze dienst voor het uitvoeren van haar 

opdracht in het kader van preventie en welzijn op het werk; 

− Overwegende dat na de erkenning van de intergemeentelijke preventiedienst 

een beheerscomité wordt opgericht waarin zowel de werkgevers als de 

werknemers worden vertegenwoordigd; 

− Overwegende dat wordt gevraagd een vertegenwoordiger uit de gemeenteraad in 

het beheerscomité aan te duiden; 

− Gelet op het collegebesluit van 07 augustus 2020 waarin als vertegenwoordiger 

in het beheerscomité wordt aangeduid: de heer Brent Meuleman, bevoegd voor 

personeelszaken. Indien verhinderd: Geert Asman, schepen van welzijn; 

− Gelet op het overleg van vertegenwoordigers van de gIDPBW van 08 oktober 2020 

bij VENECO waarbij gevraagd werd of de (politieke) vertegenwoordiger zich 

eveneens kandidaat wenst te stellen als voorzitter voor dit beheerscomité; 

− Gelet op het collegebesluit van 16 oktober 2020 waarin de heer Brent 

Meuleman, bevoegd voor personeelszaken (en indien verhinderd de heer Geert 

Asman, schepen van welzijn) zich geen kandidaat wenst te stellen als 

voorzitter van het beheerscomité; 

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

leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers 

van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere rechts-

personen en feitelijke verenigingen geheim dient te worden gestemd; 

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

dat stelt dat voor elke benoeming in ambten, elke contractuele aanstelling, 

elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten een afzonderlijke 

stemming wordt gehouden (enkel voor de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn die door leden van de raad voor maatschappelijk welzijn worden 

vertegenwoordigd in de organen van de welzijnsvereniging wordt bepaald in 

art. 484 dat de aanwijzing gebeurt bij geheime stemming en in één enkele 

stemronde, waarbij elk lid van de raad voor maatschappelijk welzijn over 

één stem beschikt); 

− Overwegende dat de gemeenteraad digitaal vergadert in uitvoering van het 

besluit van de burgemeester d.d. 23 oktober 2020; dat het bijgevolg niet 

mogelijk is om fysieke stembiljetten uit te delen aan de raadsleden; 

− Overwegende dat de geheime stemming zal verlopen via een e-mail aan de 

wnd. algemeen directeur; dat van de wnd. algemeen directeur mag worden 

verwacht het geheim van de stemming te bewaren; 

− Overwegende dat elk raadslid via een afzonderlijke e-mail aan de wnd. 

algemeen directeur zijn of haar persoonlijke stem dient uit te brengen; de 

raadsleden vermelden daarin wie ze aangeduid willen zien als effectieve 

vertegenwoordiger en wie als plaatsvervanger in het beheerscomité; 

− Gelet op het voorstel van het bestuur om de heer Brent Meuleman aan te 

duiden als effectieve vertegenwoordiger; 



− Gelet op het voorstel van het bestuur om de heer Geert Asman aan te duiden 

als plaatsvervanger. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, bij geheime stemming: 

Artikel 1: - Met 20 ja-stemmen bij 2 onthoudingen wordt de heer Brent 

Meuleman, bevoegd voor personeelszaken, aangeduid als effectieve 

vertegenwoordiger in het beheerscomité van de gemeenschappelijke interne 

dienst voor preventie en bescherming op het werk door VENECO. 

Artikel 2: - Met 17 ja-stemmen bij 5 onthoudingen wordt de heer Geert Asman, 

schepen van welzijn, wordt aangeduid als plaatsvervanger in het beheerscomité 

van de gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het 

werk door VENECO. 

Artikel 3: - De aangeduide politieke mandatarissen wensen zich geen kandidaat 

te stellen als voorzitter van het beheerscomité.  

Artikel 4: - Alle betrokken diensten en/of medewerkers worden op de hoogte 

gebracht van deze beslissing. 

Artikel 5: - Een uittreksel van deze beslissing wordt per e-mail over gemaakt  

aan VENECO, Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen, algemeen directeur Sofie 

Vandelannoote (E. sofie.vandelannoote@veneco.be) en preventieadviseur Kris 

Rogiers (E. kris.rogiers@veneco.be). 

De heer Kurt Van Weysnberghe vervoegt de zitting. 

PUNT 10 – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN TMVS dv D.D. 8 DECEMBER 2020 

– GOEDKEURING DAGORDE EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER 

DE RAAD: 

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

− Overwegende dat gemeente Zelzate aangesloten is bij TMVS dv; 

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

− Gelet op de oproepingsbrief dd. 14 september 2020 voor de buitengewone 

algemene vergadering van TMVS dv op 8 december 2020, waarin volgende 

agenda wordt meegedeeld: 

1. Toetreding van deelnemers 

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

3. Evaluatie 2020, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 
2021 (cfr. artikel 432 DLB) 

4. Begroting 2021 (cfr. artikel 432 DLB) 

5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing 

6. Statutaire benoemingen 

Varia 

− Gelet op de documentatiestukken;  

− Overwegende dat de praktische organisatie van de buitengewone algemene 

vergadering eind oktober aan alle afgevaardigden zal meegedeeld worden; 

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

aanduiding van de heer Dirk Goemaere als vertegenwoordiger van de gemeente 

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

de heer Lucien Van De Velde wordt aangeduid als plaatsvervanger; 

− Overwegende dat aan de gemeenteraad gevraagd wordt om goedkeuring te 

hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering en het 

mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen. 
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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: - De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op 

de agenda van de buitengewone algemene vergadering TMVS dv van 8 december 

2020 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de 

agendapunten:  

1. Toetreding van deelnemers 

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

3. Evaluatie 2020, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 
2021 (cfr. artikel 432 DLB) 

4. Begroting 2021 (cfr. artikel 432 DLB) 

5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing 

6. Statutaire benoemingen 

Varia 

Artikel 2: - De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger of 

plaatsvervangend vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en 

bescheiden met betrekking tot de algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld 

op 8 december 2020, te onderschrijven en haar/zijn (hun) stemgedrag af te 

stemmen op het in de beslissing van de (gemeente)raad van heden bepaalde 

standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene 

vergadering. 

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

TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent, hetzij per elektronische post, 

20201208BAVTMVS@farys.be, gestuurd worden. 

PUNT 11 – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN FLUVIUS ov D.D. 9 DECEMBER 

2020 – GOEDKEURING DAGORDE EN VASTSTELLEN MANDAAT  VERTEGENWOORDIGER 

DE RAAD: 

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

− Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij Fluvius Opdrachthoudende 

Vereniging; 

− Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven van 4 september 2020 

werd opgeroepen om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering 

van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging die op 9 december 2020 plaatsvindt 

in Hotel Stayen, Tiensesteenweg 168 in 3800 Sint-Truiden; 

− Gelet op de agenda van voormelde vergadering: 

o Aanpassen van de statuten als volgt:  

▪ Aanpassen van de titels van Hoofstukken I, II en III en 

schrappen van Hoofdstuk VI 

▪ Aanpassen van de bestaande artikels 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

8ter, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 

26bis, 27, 30, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 

en bijlage 1 

▪ Toevoegen van een artikel 2bis 

▪ Schrappen van de bestaande artikelen 8bis, 9, 11bis, 27bis, 28, 

29, 31, 32 en 33 
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▪ Hernummeren van de volledige statuten. 

o Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur 

en/of een medewerker van de directie Secretariaat-generaal van 

Fluvius System Operator om de beslissingen genomen in de agendapunten 

1 en 4 bij authentieke akte te doen vaststellen. 

o Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal 

bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 

voor het boekjaar 2021 alsook van het door de raad van bestuur 

opgestelde budget 2021. 

o Statutaire benoemingen. 

o Statutaire mededelingen. 

− Gelet op de documentatiestukken;  

− Overwegende dat de voorgestelde statutenwijzigingen hun oorsprong vinden 

in de verplichte aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek van 

Vennootschappen en Verenigingen (WVV). Daarnaast worden nog een aantal 

wijzigingen aangebracht: 

o Vermelding van het correspondentieadres van de administratieve zetel 

in Melle naast de maatschappelijke zetel 

o Verwijzing naar van toepassing zijnde bepalingen van de coöperatieve 

vennootschap ingevolge het nieuwe WVV. 

o Invoeging en/of actualisering van een aantal definities. 

o Overige statutaire bepalingen: update, aanvulling. 

− Overwegende dat de gemeenteraad gevraagd wordt goedkeuring te verlenen aan 

alle punten op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 

Fluvius Opdrachthoudende Vereniging van 9 december 2020 en de daarbij 

behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten;  

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

aanduiding van dhr. Matthias Cassier als vertegenwoordiger van de gemeente 

Zelzate in de (buitengewone) algemene vergaderingen van Fluvius ov met als 

plaatsvervanger dhr. Karel Van Bever;  

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

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

aanstelling en beëdiging van mevrouw Patricia Joosten als gemeenteraadslid; 

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

Patricia Joosten wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de 

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

dhr. Matthias Cassier; 

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

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

vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering; 

− Overwegende dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-

19, waarbij het op heden niet vaststaat onder welke vorm deze algemene 

vergadering zal kunnen plaatsvinden: fysiek, digitaal dan wel schriftelijk; 

− Overwegende dat mogelijk nog federale richtlijnen alsook politiebesluiten 

van de gouverneurs en richtlijnen via het Agentschap Binnenlands Bestuur 

kunnen komen omtrent het coronavirus COVID-19 (en de mogelijke evolutie in 

en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op 

onderhavige bijeenkomst, wordt gevraagd om een expliciete beslissing over 

alle voorliggende agendapunten te nemen. Op deze manier kan desgevallend 

overgegaan worden tot het houden van een schriftelijke algemene 

vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken. 

  



BESLUIT: 

In openbare zitting, met 17 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert 

Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, De Vleesschauwer 

Debbie, D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy, Joosten Patricia, Goemaere Dirk, 

Laureys Rik, Segers Karl, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel, Van De Velde 

Lucien, Van Weynsberghe Kurt) bij 6 onthoudingen (Bruggeman Frank, Bruggheman 

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

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

Algemene Vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging d.d. 9 december 

2020 met als agendapunten: 

1. Aanpassen van de statuten als volgt:  

a. Aanpassen van de titels van Hoofstukken I, II en III en schrappen 
van Hoofdstuk VI 

b. Aanpassen van de bestaande artikels 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8ter, 
11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 26bis, 27, 

30, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 en bijlage 1 

c. Toevoegen van een artikel 2bis 

d. Schrappen van de bestaande artikelen 8bis, 9, 11bis, 27bis, 28, 
29, 31, 32 en 33 

e. Hernummeren van de volledige statuten. 

2. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur 
en/of een medewerker van de directie Secretariaat-generaal van 

Fluvius System Operator om de beslissingen genomen in de agendapunten 

1 en 4 bij authentieke akte te doen vaststellen. 

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

voor het boekjaar 2021 alsook van het door de raad van bestuur 

opgestelde budget 2021. 

4. Statutaire benoemingen. 

5. Statutaire mededelingen. 

Artikel 2: - Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde 

statutenwijzigingen van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging. 

Artikel 3: 

in geval van een fysieke of digitale algemene vergadering 

De vertegenwoordiger van de gemeente die fysiek dan wel digitaal zal 

deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius 

Opdrachthoudende Vereniging op 9 december 2020 (of iedere andere datum 

waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar 

stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van 

heden inzake voormeld artikelen 1 en 2 van onderhavige beslissing. 

in geval van schriftelijke algemene vergadering 

Zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten, 

waaronder de voorgestelde statutenwijzigingen. Dit geeft het standpunt van 

de gemeente/stad weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene 

vergadering (zonder fysieke aanwezigheid van de vertegenwoordiger van de 

gemeente) als een bindend akkoord te worden beschouwd dat opgenomen zal 

worden in een overzichtslijst ‘houdende ontvangen inhoudelijke goedkeuringen 

van de deelnemers’ die gevoegd zal worden bij de notulen van bovenvermelde 

Buitengewone Algemene Vergadering. 

Artikel 4: - Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de 

uitvoering van voormelde be- slissingen en onder meer kennisgeving hiervan te 

verrichten aan Fluvius Opdrachthoudende Vereniging, ter attentie van het 

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

vennootschapssecretariaat@fluvius.be. 
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PUNT 12 – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN TMVW OV DD. 11 DECEMBER 2020 

– GOEDKEUREN AGENDA EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER  

DE RAAD: 

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

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

− Gelet op de statuten van TMVW ov; 

− Gelet op de oproepingsbrief d.d. 12 oktober 2020 voor de buitengewone 

algemene vergadering van TMVW ov op 11 december 2020, waarin volgende 

agenda wordt meegedeeld: 

o Wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal 

o Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten 

o Evaluatie 2020, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 

2021 (cfr. artikel 432 DLB) 

o Begroting 2021 (cfr. artikel 432 DLB ) 

o Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing 

o Statutaire benoemingen 

Varia 

− Gelet op de bijhorende documentatiestukken; 

− Overwegende dat TMVW de gezondheidsadviezen van de overheid inzake social 

distancing en samenscholing alsook de richtlijnen terzake van het 

Agentschap Binnenlands Bestuur wenst te volgen; dat de raad van bestuur 

daarom besliste om de buitengewone algemene vergadering volledig digitaal 

via interactieve videoconferencing te laten plaatsvinden; dat de 

effectieve vertegenwoordigers, de plaatsvervangende vertegenwoordigers en 

waarnemers in de tweede helft van november 2020 per e-mail een specifieke 

uitnodiging tot deze digitale vergadering zullen ontvangen; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 mei 2020 houdende de aanduiding 

van Lucien Van De Velde als vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate in 

de (buitengewone) algemene vergaderingen van TMVW ov en Gino D’Haene als 

plaatsvervanger; 

− Overwegende dat aan de gemeenteraad gevraagd wordt om goedkeuring te 

hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering en het 

mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met 17 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert 

Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, De Vleesschauwer 

Debbie, D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy, Joosten Patricia, Goemaere Dirk, 

Laureys Rik, Segers Karl, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel, Van De Velde 

Lucien, Van Weynsberghe Kurt) bij 6 onthoudingen (Bruggeman Frank, Bruggheman 

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

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

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

11 december 2020 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het 

onderzoek van de agendapunten: 

1. Wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal 

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten 

3. Evaluatie 2020, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 
2021 (cfr. artikel 432 DLB) 

4. Begroting 2021 (cfr. artikel 432 DLB ) 

5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing 



6. Statutaire benoemingen 

Varia 

Artikel 2: - De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger(s)/ 

plaatsvervangend vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en 

bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van TMVW 

ov vastgesteld op 11 december 2020, te onderschrijven en haar/zijn (hun) 

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

heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde 

buitengewone algemene vergadering. 

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

TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent, hetzij per elektronische post, 

20201211BAVTMVW@farys.be, gestuurd worden. 

PUNT 13 – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN IDM DD. 16 DECEMBER 2020 – 

GOEDKEURING DAGORDE  

DE RAAD: 

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

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

− Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven van 9 september 2020 

werd opgeroepen om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering 

van IDM die op 16 december 2020 plaatsvindt in de vergaderzaal 1ste 

verdieping van IDM, Moortelstraat 16 te 9160 Lokeren; 

− Gelet op de dagorde van de buitengewone algemene vergadering: 

1. Goedkeuring communicatieplan 2021 

2. Goedkeuring begroting 2021 

3. Benoeming bestuurders 

4. Varia  

− Overwegende dat de gemeenteraad gevraagd wordt goedkeuring te verlenen aan 

alle punten op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van IDM 

op 16 december 2020 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het 

onderzoek van de agendapunten; 

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

Karl Segers aangeduid werd als vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate 

in de (buitengewone) algemene vergadering van de intercommunale vereniging 

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

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

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

en beëdiging van mevrouw Patricia Joosten als gemeenteraadslid; 

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

Patricia Joosten wordt aangeduid als plaatsvervanger van dhr. Karl Segers 

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

Matthias Cassier;  

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

waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de 

vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met 17 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert 

Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, De Vleesschauwer 

Debbie, D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy, Joosten Patricia, Goemaere Dirk, 

Laureys Rik, Segers Karl, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel, Van De Velde 

Lucien, Van Weynsberghe Kurt) bij 6 onthoudingen (Bruggeman Frank, Bruggheman 

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

mailto:20201211BAVTMVW@farys.be


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

afzonderlijke punten van de agenda van de buitengewone algemene vergadering 

van de intercommunale vereniging Durme-Moervaart op woensdag 16 december 

2020: 

1. Goedkeuring communicatieplan 2021 

2. Goedkeuring begroting 2021 

3. Benoeming bestuurders 

4. Varia  

Artikel 2: - De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger of 

plaatsvervangend vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en 

bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van IDM 

vastgesteld op 16 december 2020, te onderschrijven en haar/zijn (hun) 

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

heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde 

algemene vergadering. 

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

Zelebaan 42 te 9160 Lokeren, hetzij per elektronische post aan 

danny.verbrugge@idm.be en debby.van.de.velde@idm.be gestuurd worden. 

PUNT 14 – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN FLUVIUS ANTWERPEN OP 16 

DECEMBER 2020 - GOEDKEURING DAGORDE EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER 

DE RAAD: 

− Gelet het decreet van 22 december 2017 betreffende het lokaal bestuur, 

onder meer het artikel 432; 

− Overwegende dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten 

is bij de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen; 

− Gelet op het aangetekend schrijven van 16 september 2020 waarin de 

gemeente wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering 

tevens jaarvergadering van Fluvius Antwerpen die op 16 december 2020 

plaatsheeft in de Royal Yacht Club België, Thonetlaan 133 te 2050 

Antwerpen; 

− Gelet op de agenda van deze vergadering: 

1. Aanpassen van de statuten als volgt: 

a. Wijziging van het doel/voorwerp 

b. Aanpassen van de titels van Hoofdstukken I en II 

i. Aanpassen van de bestaande artikels 2, 2bis, 3, 4, 4bis, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16bis, 17, 19, 24, 

27bis, 28, 29bis, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 37bis, 38, 40 en 

de bijlagen 1, 2, 3 en 4 

ii. Toevoegen van een artikel 29ter 

2. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur 
en/of een medewerker van de directie Secretariaat-generaal van 

Fluvius System Operator om de beslissingen genomen in de 

agendapunten 1, 5 en 6 bij authentieke akte te doen vaststellen 

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

strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de door de raad van 

bestuur opgestelde begroting 2021. 

4. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV. 

5. Statutaire benoemingen. 

6.  

a. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van 

deelnemer(s) voor de activiteit openbare verlichting 
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(verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en diensten als 

onderdeel van ‘licht als dienstverlening’ – verslag van de Raad 

van Bestuur en van de Commissaris overeenkomstig het 

artikel 6:110 WVV houdende de inbreng in natura voor de 

toetredingen per 1 juli 2020 en per 16 december 2020. 

b. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor 

(neven)activiteiten. 

7. Statutaire mededelingen.  

− Gelet op het dossier met documentatiestukken; 

− Overwegende dat de voorgestelde statutenwijzigingen vooreerst hun 

oorsprong vinden in de verplichte aanpassing van de statuten aan het 

nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV): 

- Verwijzing naar van toepassing zijnde bepalingen van de coöperatieve 

vennootschap ingevolge het nieuwe WVV. 

- Vermelding inzake het sui generis karakter van de Opdrachthoudende 

Vereniging. 

- Terminologie in verband met kapitaal werd in overeenstemming gebracht 

met het WVV, met invoering van termen zoals vermogen of inbreng 

(rekening 10/11 van het passief), onderscheid tussen vast en variabel 

kapitaal is zonder voorwerp geworden en vervangen door de statutair 

onbeschikbare eigenvermogensrekening. 

- Afstemming op de bepalingen van het WVV wat betreft de procedure 

schriftelijke besluitvorming Raad van Bestuur en de modaliteiten voor 

het vergaderen op afstand van de Algemene Vergadering. 

- In overeenstemming brengen statutaire bepaling inzake de 

alarmbelprocedure. 

− Overwegende dat daarnaast nog een aantal wijzigingen worden aangebracht: 

- Vermelding van het correspondentieadres van de administratieve 

zetel in Melle naast de reeds in de statuten opgenomen zetel. 

- Invoeging en/of actualisering van een aantal definities. 

- Toevoeging van een bijkomende onverenigbaarheid in hoofde van een 

lid of voormalig lid van het personeel van Fluvius System Operator 

cv of van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging. 

- Overige statutaire bepalingen: update, aanvulling. 

− Overwegende dat aan het voorwerp (nieuwe aanduiding van het “doel” ten 

gevolge van de inwerkingtreding van het WVV) enkele wijzigingen worden 

aangebracht; 

− Overwegende dat de gemeenteraad gevraagd wordt goedkeuring te verlenen aan 

alle punten op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 

Fluvius Antwerpen op 16 december 2020 en de daarbij behorende documentatie 

nodig voor het onderzoek van de agendapunten;  

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

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

gemeente Zelzate in de (buitengewone) algemene vergadering van Fluvius 

Antwerpen, met als plaatsvervanger de heer Kevin Uytterhaegher.  

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

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

vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering; 

− Gelet op het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus 

COVID-19, waarbij het op heden niet vaststaat onder welke vorm deze 

algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden: fysiek, digitaal dan wel 

schriftelijk; 



− Overwegende dat mogelijk nog federale richtlijnen alsook politiebesluiten 

van de gouverneurs en richtlijnen via het Agentschap Binnenlands Bestuur 

kunnen komen omtrent het coronavirus COVID-19 (en de mogelijke evolutie in 

en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op 

onderhavige bijeenkomst, wordt gevraagd om een expliciete beslissing over 

alle voorliggende agendapunten te nemen. Op deze manier kan desgevallend 

overgegaan worden tot het houden van een schriftelijke algemene 

vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met 17 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert 

Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, De Vleesschauwer 

Debbie, D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy, Joosten Patricia, Goemaere Dirk, 

Laureys Rik, Segers Karl, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel, Van De Velde 

Lucien, Van Weynsberghe Kurt) bij 6 onthoudingen (Bruggeman Frank, Bruggheman 

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

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

Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen op 

16 december 2020: 

1. Aanpassen van de statuten als volgt: 

a. Wijziging van het doel/voorwerp 

b. Aanpassen van de titels van Hoofdstukken I en II 

i. Aanpassen van de bestaande artikels 2, 2bis, 3, 4, 4bis, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16bis, 17, 19, 24, 

27bis, 28, 29bis, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 37bis, 38, 40 en 

de bijlagen 1, 2, 3 en 4 

ii. Toevoegen van een artikel 29ter 

2. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur 
en/of een medewerker van de directie Secretariaat-generaal van 

Fluvius System Operator om de beslissingen genomen in de 

agendapunten 1, 5 en 6 bij authentieke akte te doen vaststellen 

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

strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de door de raad van 

bestuur opgestelde begroting 2021. 

4. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV. 

5. Statutaire benoemingen. 

6.  

a. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van 

deelnemer(s) voor de activiteit openbare verlichting 

(verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en diensten als 

onderdeel van ‘licht als dienstverlening’ – verslag van de Raad 

van Bestuur en van de Commissaris overeenkomstig het 

artikel 6:110 WVV houdende de inbreng in natura voor de 

toetredingen per 1 juli 2020 en per 16 december 2020. 

b. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor 

(neven)activiteiten. 

7. Statutaire mededelingen.  

Artikel 2: - Goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen 

van Fluvius Antwerpen met inbegrip van de voorgestelde wijziging van het 

doel/voorwerp van Fluvius Antwerpen. 

Artikel 3:  

In geval van een fysieke of digitale algemene vergadering 

De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die fysiek dan wel digitaal zal 

deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius Antwerpen op 



16 december 2020 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd 

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

beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikelen 1 

en 2 van onderhavige beslissing. 

In geval van schriftelijke algemene vergadering 

Zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten, waaronder 

de voorgestelde statutenwijzigingen en wijziging van doel/voorwerp. Dit geeft 

het standpunt van de gemeente/stad weer, en dient in geval van een 

schriftelijke algemene vergadering (zonder fysieke aanwezigheid van de 

vertegenwoordiger van de gemeente/stad) als een bindend akkoord te worden 

beschouwd dat opgenomen zal worden in een overzichtslijst ‘houdende ontvangen 

inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers’ die gevoegd zal worden bij de 

notulen van bovenvermelde Buitengewone Algemene Vergadering en waarbij de 

individuele gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket zullen 

overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid. 

Artikel 4: - Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de 

uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te 

verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen, ter attentie 

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

vennootschapssecretariaat@fluvius.be . 

PUNT 15 - KERKFABRIEK SINT-LAURENTIUS – BUDGETWIJZIGING 2020/1 

DE RAAD: 

− Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en 

werking van de erkende erediensten (BS 6 september 2004 en latere 

wijzigingen; 

− Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 30 december 2019 houdende 

goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025: 

Overzicht gemeentelijke toelagen 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Exploitatie-

toelage 

14.468,38  22.597,11  23.387,94  24.204,47  25.047,79  25.918,97 

Investerings-

toelage 

15.480,61 2.000 32.000 2.000 2.000 2.000 

− Gelet op het besluit van de kerkraad Sint-Laurentius d.d. 10 augustus 2020 

houdende goedkeuring van de budgetwijziging 2020; 

− Overwegende dat dit besluit werd ingediend bij het gemeentebestuur; 

− Overwegende dat de budgetwijziging een wijziging van de toelagen inhoudt, 

maar dat het totaal van de toelagen niet verhoogt: 

 2020 

Exploitatietoelage 11 431,76 

Investeringstoelage 18 154,02 

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

BESLUIT: 

In openbare zitting: 

Artikel 1: - Akte te nemen van de budgetwijziging 2020/1 van de kerkfabriek 

Sint-Laurentius.  

Artikel 2: - Afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan de gouverneur 

der provincie Oost-Vlaanderen, de kerkfabriek Sint-Laurentius en het bisdom 

Gent. 
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PUNT 16 - KERKFABRIEK SINT-LAURENTIUS – BUDGETWIJZIGING 2020/2 

DE RAAD: 

− Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en 

werking van de erkende erediensten (BS 6 september 2004 en latere 

wijzigingen; 

− Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 30 december 2019 houdende 

goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025: 

Overzicht gemeentelijke toelagen 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Exploitatie-

toelage 

14.468,38  22.597,11  23.387,94  24.204,47  25.047,79  25.918,97 

Investerings-

toelage 

15.480,61 2.000 32.000 2.000 2.000 2.000 

− Gelet op het besluit van de kerkraad Sint-Laurentius d.d. 11 september 2020 

houdende goedkeuring van de budgetwijziging 2020; 

− Overwegende dat dit besluit werd ingediend bij het gemeentebestuur; 

− Overwegende dat de budgetwijziging de toelage niet wijzigt: 

 2020 

Exploitatie-toelage 11 431,76 

Investerings-toelage 18 154,02 

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

BESLUIT: 

In openbare zitting: 

Artikel 1: - Akte te nemen van de budgetwijziging 2020/2 van de kerkfabriek 

Sint-Laurentius.  

Artikel 2: - Afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan de gouverneur 

der provincie Oost-Vlaanderen, de kerkfabriek Sint-Laurentius en het bisdom 

Gent. 

PUNT 17 – KERKFABRIEK SINT-LAURENTIUS – BUDGET 2021 

DE RAAD: 

− Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en 

werking van de erkende erediensten (BS 6 september 2004 en latere 

wijzigingen; 

− Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 30 december 2019 houdende 

goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025: 

Overzicht gemeentelijke toelagen 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Exploitatie-

toelage 

14.468,38  22.597,11  23.387,94  24.204,47  25.047,79  25.918,97 

Investerings-

toelage 

15.480,61 2.000 32.000 2.000 2.000 2.000 

− Gelet op het besluit van de kerkraad Sint-Laurentius d.d. 18 augustus 2020 

houdende goedkeuring van het budget 2021; 

− Overwegende dat dit besluit werd ingediend bij het gemeentebestuur; 

− Overwegende dat het budget 2021 een gemeentelijke exploitatiebijdrage 

voorziet van €0 en een investeringstoelage van €2.000 en dat die binnen de 



grenzen blijven van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan 

2020-2025; 

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

BESLUIT: 

In openbare zitting: 

Artikel 1: - Er wordt akte genomen van het budget 2021 van de kerkfabriek Sint-

Laurentius. 

Artikel 2: - Afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan de kerkfabriek 

Sint-Laurentius en het bisdom Gent. 

PUNT 18 - HULPVERLENINGSZONE CENTRUM: EXPLOITATIE – EN INVESTERINGSDOTATIE VOOR 

HET DIENSTJAAR 2021 - GOEDKEURING 

DE RAAD: 

- Gelet op de Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, 

artikelen 67 en 68; 

- Gelet op het KB van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de 

boekhouding van de hulpverleningszones; 

- Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §1; 

- Overwegende dat na de bespreking ervan in de begrotingscommissie het 

zonecollege van de Hulpverleningszone Centrum het ontwerp van de begroting 

voor het dienstjaar 2021 op 9 september 2020 heeft goedgekeurd; 

- Overwegende dat de dotaties van de gemeenten aan de Hulpverleningszone 

Centrum jaarlijks dienen te worden goedgekeurd door de gemeenteraad; 

- Overwegende dat in de toelagen voor 2021 ook een deel voor de pensioenen 

is voorzien, om toekomstige pensioenlasten van personeel van de 

hulpverleningszone te kunnen dragen; 

- Overwegende dat in functie van het ontwerp van de begroting en de door de 

gemeenten aanvaarde verdeelsleutel voor 2021 door de gemeente Zelzate 

volgende dotaties worden toegekend aan de Hulpverleningszone Centrum: 

o exploitatie:  € 599.403,81 

o investeringen:  €  63.186,38 

o pensioenen:  €   2.263,16 

o TOTAAL:  € 664.853,35 

- Overwegende dat in het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente Zelzate 

voor 2021 een exploitatietoelage van € 610.089,74 en een investerings-

toelage van € 65.000,00 zijn ingeschreven; 

- Overwegende dat de definitieve goedkeuring van de begroting 2021 door de 

zoneraad is gepland voor 28 oktober 2020 en dat de begroting van de zone 

dient te worden goedgekeurd in de zoneraad van oktober omwille van de door 

de wetgever opgelegde termijnen inzake het goedkeuringstoezicht; 

- Overwegende dat het bestuurlijk toezicht een afschrift van de 

gemeenteraadsbesluiten betreffende de dotaties aan de zone dient te 

ontvangen om de begroting voor het dienstjaar 2021 definitief te kunnen 

goedkeuren gezien de goedkeuring van de toezichthoudende overheid vereist 

is opdat de begroting uitvoerbaar zou zijn. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de toelage voor het 

dienstjaar 2020 van € 599.403,81 voor exploitatie, € 2.263,16 voor pensioenen 

en € 63.186,38 voor investeringen (totaal: € 664.853,35) van de 

Hulpverleningszone Centrum. 



Artikel 2: - Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de 

Hulpverleningszone Centrum en de toezichthoudende overheid. 

PUNT 19 - KENNISGEVINGEN/MEDEDELINGEN  

Volgende stukken worden ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd: 

1. Brief van de provincie Oost-Vlaanderen van 18 juni 2020 betreffende 
wijzigingen aan de provinciale subsidiereglementen voor 

fietsinfrastructuur. 

2. Brief van Fluvius van 31 juli 2020 betreffende stopzetting aanbod 
samenaankoop. 

3. Brief van Farys, Stropstraat 1 te 9000 Gent van 22 september 2020 
betreffende raming van de ontvangsten voor 2021 die voortvloeien uit de 

deelname in TMVW als T-, D-, Z- en/of S-deelnemer.  

4. Brief van Fineg nv, Antwerpsesteenweg 260, 2660 Hoboken van 23 september 
2020 houdende stopzetting werking rollend fonds en vrijgekomen middelen 

uitkeren aan gemeenten. 

5. Brief van Agentschap Binnenlands Bestuur van 2 oktober 2020 betreffende 
dotatie responsabiliseringsbijdragen. 

6. Digitaal jaarverslag 2019 van AZ Alma – Eeklo. 

7. Jaarverslag 2019 van Toerisme Meetjesland. 

8. Verslag van de Raad van Bestuur van Fluvius Antwerpen van 17 juni 2020. 

9. Verslag van de Raad van Bestuur van Fluvius Antwerpen van 26 juni 2020. 

10. Verslag van het RBC Antwerpen van Fluvius Antwerpen van 11 maart 2020. 

11. Verslag van het RBC Regio van Fluvius Antwerpen van 11 maart 2020. 

12. Verslag en beknopt overzicht van de beslissingen van de Raad van Bestuur 
van Veneco van 3 september 2020. 

13. Verslag van de raad van bestuur van IDM van 30 september 2020. 

De heer Martin Acke suggereert dat de provinciale subsidies voor 

fietsinfrastructuur waarschijnlijk kunnen aangewend worden bij de aanleg van 

de fietssuggestiestroken in het dossier wegen- en rioleringswerken 

Oudenburgse Sluis omdat dit behoort tot het “bovenlokaal functioneel 

fietsroutenetwerk”. Idem voor agendapunt 20. De kosten voor 

verbeteringswerken kunnen tot 100 % gedragen worden door de subsidies. 

De heer Luc Van Waesberghe bevestigt dat de mogelijkheid tot aanwenden van 

deze subsidies zal worden onderzocht. 

PUNT 20 - VRAAG VOOR HET PLAATSEN VAN VERLICHTING TUSSEN EINDE 

WACHTEBEKESTRAAT EN VIADUCT E34/N49 (OP VERZOEK VAN RAADSLID MARTIN ACKE) 

Raadslid Martin Acke merkt op dat vanaf het einde van het doodlopende stuk 

van de Wachtebekestraat tot aan de fietsoversteek van de R4 naar Texaco er 

verlichting ontbreekt. 

De R4 is op die plaats wel verlicht, maar door de aanwezigheid van hoge bomen 

en struiken blijft een 150 meter van de Wachtebekestraat ’s avonds duister. 

Vooral het gedeelte tussen de oprit van de laatste woning en de 

fietsoversteek naar Texaco is pikkedonker. 

Er is daar intens fietsverkeer: veel werknemersverkeer, scholieren van de 

diverse scholen in Zelzate, wielertoeristen, enz… Het is daar onveilig 

rijden, zeker met de winter in aantocht. Het is dan vroeg donker.  

Het bijplaatsen van twee à drie verlichtingspalen tussen de laatste 

verlichtingspaal en het viaduct van de E34/N49 kan een oplossing bieden. De 

investering kan dus relatief beperkt blijven. Het zou een goede aanzet zijn 

om de verledding van de straatverlichting in Zelzate in gang te zetten. 

Raadslid Martin Acke stelt de gemeenteraad voor om het college opdracht te 

geven om dit tegen een volgende gemeenteraad verder te onderzoeken. 



De heer Luc Van Waesberghe, schepen, reageert bevestigend. De vraag van 

raadslid Martin Acke tot het bijplaatsen van extra verlichtingspalen is 

terecht en zal onderzocht worden. De resultaten zullen tijdens een volgende 

gemeenteraad voorgelegd worden. 

MONDELINGE VRAGEN AAN DE VOORZITTER 

1. De heer Karel Van Bever vraagt of het bestuur nog verdere stappen gezet 
heeft om terug een bankautomaat in Zelzate-West te verkrijgen.  

De heer Steven De Vuyst antwoordt dat het bestuur eensgezind is over het 

feit dat er in Zelzate-West opnieuw een bankautomaat moet komen. Hiervoor 

werd Belfius reeds gecontacteerd. Echter, momenteel wordt er gewerkt aan 

een project rond “neutrale geldautomaten” (alle geldautomaten onderbrengen 

in één consortium, nl. Batofin). Daarvoor wordt een lokalisatieplan 

uitgetekend. De schepen stelt voor om vanuit het college een brief te 

richten aan Batofin om de verzuchtingen van de gemeente met betrekking tot 

de plaatsing van een bankautomaat in Zelzate-West kenbaar te maken.  

Daarnaast zal schepen de Vuyst de bredere problematiek van de slinkende 

(financiële) dienstverlening (door o.a. een gebrek aan geldautomaten) 

voorleggen aan de kersverse minister van financiën waarbij hij zal 

verwijzen naar het voorbeeld van Zelzate-West.  

2. Mevrouw Marleen Maenhout merkt op dat klanten van het tankstation Q8 de 
parking linksaf draaien richting Kanaalstraat, terwijl ze eigenlijk 

verplicht rechtsaf moeten draaien omwille van het éénrichtingsverkeer in de 

Westkade. Ze vraagt of de gemeente er een verkeersbord kan plaatsen dat de 

automobilisten op het eenrichtingsverkeer wijst.  

De heer Martin Acke stelt dat de parking van tankstation Q8 een 

privéparking is en dat het dus eigenlijk de verantwoordelijkheid van de 

uitbater van het tankstation is om de klanten op de verkeerssituatie te 

wijzen. 

De heer Brent Meuleman antwoordt dat hij de opmerking van raadslid Marleen 

Maenhout zal meenemen in het volgende veiligheidsoverleg. 

De heer Luc Van Waesberghe vult aan en stelt dat de klanten die de parking 

van Q8 verlaten rechtdoor mogen rijden, de busstrook mogen kruisen om zo 

linksaf richting de Kanaalstraat te rijden. De borden die de 

verkeerssituatie duidelijk moeten maken zijn voorzien, maar moeten nog 

geplaatst worden.  

3. Mevrouw Marleen Maenhout stelt dat de wegmarkering aan het kruispunt 
Stationsstraat/Westkade (t.h.v. de boom) onduidelijk is. Bovendien is het 

kruisen van vrachtwagens of grote bestelwagens anders dan voorheen. De 

pijlen om af te slaan richting Marktstraat zijn te kort en niet voldoende 

zichtbaar. Hierop antwoordt de heer Luc Van Waesberghe dat voor de 

Oostkade, het kruispunt met de Marktstraat en het kruispunt 

Stationsstraat/Westkade een nieuwe toplaag is voorzien en dat de belijning, 

dan ook opnieuw zal worden geschilderd.  

4. Mevrouw Marleen Maenhout vraagt waarom de bewegwijzering naar de 
Triphonstraat (en het Triphonpark) nog niet werd aangebracht. Hierop 

antwoordt mevrouw Isabel Dellaert dat de opdracht tot het plaatsen van 

bewegwijzering gegeven werd aan de administratie. Er moet worden nagegaan 

waarom de opdracht nog niet werd uitgevoerd.  

5. De heer Martin Acke vraagt wat het nut is van de “helling” in het 
wegoppervlak van de Westkade t.h.v. de apotheker. De heer Luc Van 

Waesberghe verduidelijkt dat dit ervoor zorgt dat (lijn)bussen afremmen 

alvorens het busstation op te rijden.  

6. De heer Martin Acke heeft tijdens de vorige gemeenteraad opgemerkt dat het 
plaatsen van camera’s op het busplein voorzien was in het 

aanbestedingsdossier. Het bestuur zou toen het bestek van De Lijn nakijken. 

Hij vraagt of dit ondertussen al gebeurd is en wat daar de uitkomst van is.  

De heer Luc Van Waesberghe verwijst naar de beslissing van de gemeenteraad 

van 19 oktober 2017. Hierin werd voorgesteld om o.a. een camera te plaatsen 



op de sporthal, gericht naar het busplein, omwille van veiligheid. De 

gemeenteraad keurde het plaatsen van camera’s principieel goed als 

onderdeel van een geïntegreerd veiligheidsbeleid dat zal worden 

bediscussieerd in een commissie. Het was aan de burgemeester om een 

commissie in te richten waarin met de nodige deskundigen kon gediscussieerd 

worden over het aantal camera’s, de locaties van de camera’s en de andere 

maatregelen die zullen genomen worden om de veiligheid van de inwoners te 

garanderen. De heer Luc Van Waesberghe weet niet of die commissie 

uiteindelijk is doorgegaan.  

De heer Martin Acke antwoordt dat het aanbestedingsdossier en bestek van De 

Lijn voor de werken aan het busstation ook door de gemeenteraad werden 

goedgekeurd. Dit gaat dus om een andere beslissing. 

Hij vraagt daarom nogmaals om het bestek van De Lijn na te kijken. Volgens 

de heer Acke was het plaatsen van camera’s op het busplein (of toch 

tenminste de voorzieningen ervoor) voorzien in het aanbestedingsdossier; 

waarbij het de bedoeling zou zijn dat de opnameapparatuur zouden 

ondergebracht worden in het dienstgebouw van De Lijn.  

De heer Luc Van Waesberghe zal het nodige doen. 

7. De heer Frank Bruggeman merkt op dat hij de bijkomende gemeentelijke 
maatregelen die vandaag in het kader van de bestrijding van het coronavirus 

COVID-19 genomen worden, steunt, maar wenst eraan toe te voegen dat er heel 

wat inwoners bezorgd zijn om het feit dat (de schoolgaande) jeugd de 

coronamaatregelen blijkbaar niet altijd bijzonder goed naleeft, zeker niet 

rond de schoolterreinen en het busplein. Hij vraagt of de politie hierin 

een rol kan spelen door bv. controle te voeren op het naleven van de 

regels. 

De heer Brent Meuleman antwoordt dat de politiezone te kampen heeft met 

personeelsuitval (o.a. omwille van medewerkers die ziek zijn en/of in 

quarantaine verblijven) en dat de politie in deze crisistijd naast haar 

gewone taken ook bijkomende coronagerelateerde taken moet uitvoeren. Daarom 

zullen vooral de jeugdconsulent en de jeugdopbouwwerker worden ingezet om 

de jongeren te sensibiliseren om de coronamaatregelen na te leven.  

De heer Frank Bruggeman verlaat de zitting. 

8. De heer Filip Bruggheman vertelt dat Sint-Truiden gebruik maakt van 
zogenaamde “slimme LEDs” (vb. drukte in straat opmeten d.m.v. 

detectiesystemen in de lichtarmatuur). Hij vraagt of het bestuur ook zulke 

slimme LEDs wenst te gebruiken bij de gefaseerde “verledding” van de 

verlichting in de gemeente. 

De heer Brent Meuleman antwoordt dat er zeker kan onderzocht worden en in 

kaart kan gebracht worden op welke plaatsen er nut of nood is tot het 

plaatsen van die “slimme LEDs”, uiteraard afgewogen tegenover het 

kostenplaatje, want de slimme LEDs kosten handenvol geld. 

De raad geschorst.  

De raad wordt heropend. 

PUNT II GEHEIME ZITTING 

PUNT 01 – GOEDKEUREN VAN DE NOTULEN VAN DE GEHEIME ZITTING VAN 28 SEPTEMBER 

2020  

PUNT 02 – AANSTELLEN VAN INTERGEMEENTELIJKE VASTSTELLERS AANGAANDE GAS - 

REGLEMENTERING  

De heer Dirk Goemaere, voorzitter, sluit de vergadering om 21:40 uur. 

Dagtekening als boven, 

De wnd. algemeen directeur, De voorzitter, 

Christine Coone Dirk Goemaere 


