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Verontschuldigd: Gino D'Haene, raadslid. 

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

PUNT I OPENBARE ZITTING 

In uitvoering van het burgemeestersbesluit van 4 december 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, roept de namen van de raadsleden 

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

vergaderen. De voorzitter opent de vergadering om 22:10 uur. 

PUNT 01 – BEKRACHTIGEN VAN HET BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER VAN 1 DECEMBER 

2020 HOUDENDE TIJDELIJKE MAATREGEL MET BETREKKING TOT HET NEMEN VAN 

BIJKOMENDE MAATREGELEN OM DE VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS COVID-19 TE 

BEPERKEN- VERLENGING TOT 31 DECEMBER 2020 

DE RAAD: 

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

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

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

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

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

nodige maatregelen, inclusief politieverordeningen, voor het tegengaan van 

alle vormen van openbare overlast’; 

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

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

veiligheidsraad werden afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus zo 

veel als mogelijk af te remmen en in te perken; 

- Gelet op het ministerieel besluit d.d. 29 november 2020 houdende wijziging 
van het besluit d.d. 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de 

verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken; 

- Gelet op het besluit van de burgemeester d.d. 27 oktober 2020 betreffende 
tijdelijke maatregel met betrekking tot het nemen van bijkomende maatregelen 

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

- Overwegende dat de Corona-pandemie, na een eerste golf in het voorjaar, 
momenteel een tweede golf kent; 

- Overwegende dat de tweede golf ondertussen stagneert, maar nog niet voldoende 
gedaald is om de genomen maatregelen te versoepelen; 



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

lokale uitbraken tegen te gaan; 

- Overwegende dat het volgens voornoemd ministerieel besluit mogelijk is dat 
de lokale overheden aanvullende maatregelen nemen voor hun grondgebied; dat 

de Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de burgemeesters expliciet te 

belasten met een nauwgezette controle van de naleving van de maatregelen op 

hun grondgebied waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen preventie en 

reactieve maatregelen; dat de burgemeester preventieve maatregelen kan nemen 

nadat hij overleg heeft gepleegd met de bevoegde provinciegouverneur; 

- Overwegende dat het voorzorgs- en voorzichtigheidsprincipe als algemeen 

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

- Overwegende dat, alle argumenten, besprekingen en overleg met bevoegde 

instanties en de provinciegouverneur in acht genomen, moet worden geoordeeld 

dat de volksgezondheid en het algemeen belang moet primeren en het aangewezen 

lijkt om tijdelijk geen (nieuwe) vergunningen meer te verlenen voor interne 

en externe evenementen, voorlopig voor een termijn die eindigt op 31 december 

2020; 

- Overwegende dat wordt geoordeeld dat een verlenging van de sluiting van de 

gemeentelijke zalen aangewezen is; 

- Overwegende dat de gemeentelijke zalen wel nog mogen gebruikt worden voor 

activiteiten in het kader van de volksgezondheid, of voor medische of 

praktische activiteiten in het kader van het Covid-19 virus; 

- Overwegende dat de Nationale Veiligheidsraad besliste de zwembaden weer te 

openen voor publiek vanaf 1 december 2020; 

- Overwegende dat de sporthal Eurohal ook verstaan wordt onder gemeentelijke 

zaal en bijgevolg nog gesloten blijft teneinde de verspreiding van het virus 

zoveel mogelijk in te perken; 

- Overwegende dat de bibliotheek wel zal openblijven om de basiswerking van 

de bibliotheek te garanderen; 

- Overwegende dat dit besluit op de eerstvolgende vergadering aan de 

gemeenteraad ter bekrachtiging zal worden voorgelegd. 

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

tijdelijke maatregel met betrekking tot het nemen van bijkomende maatregelen 

om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken – verlenging tot 

31 december 2020. 

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

BESLUIT: 

In openbare zitting, met algemene stemmen: 

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

van 1 december 2020 houdende tijdelijke maatregel met betrekking tot het nemen 

van bijkomende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 

beperken – verlenging tot 31 december 2020. 

PUNT 02 – BEKRACHTIGEN VAN HET BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER VAN 4 DECEMBER 2020 

HOUDENDE DIGITALE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD EN DE RAAD VOOR 

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OP 14 DECEMBER 2020 VIA VIDEOCONFERENTIE  

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 Agentschap Binnenlands Bestuur in eerdere richtlijnen 

betreffende vergaderingen van lokale bestuursorganen tijdens de 

coronacrisis aangaf dat gemeenteraden en raden voor maatschappelijk 

welzijn in de regel vanaf september terug fysiek moeten doorgaan en dat de 

fysieke vergaderingen tevens toegankelijk moeten zijn voor pers en publiek 

opdat de openbaarheid van de vergaderingen gegarandeerd wordt;  

- Gelet op het besluit van de burgemeester van 15 september 2020 houdende 

fysieke vergadering van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk 

welzijn op 29 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 de Corona-pandemie, na een eerste golf in het voorjaar, ook 

een tweede golf kent waarbij er zich zeer specifiek in België verschillende 

nieuwe lokale uitbraken hebben voorgedaan; 

- Gelet op de geüpdatete richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur 

betreffende vergaderingen van lokale bestuursorganen tijdens de coronacrisis 

d.d. 19 oktober 2020 die stellen dat het fysiek vergaderen als uitgangspunt 

omwille van de tweede Corona-golf niet langer aan te houden is; 

- 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 besluit van 16 

oktober 2020; 



- Gelet op het besluit van de burgemeester van 20 november 2020 houdende 

digitale vergadering van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk 

welzijn op 30 november 2020 via videoconferentie en intrekken besluit van 

16 oktober 2020 

- Overwegende dat de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur 

betreffende vergaderingen van lokale bestuursorganen tijdens de coronacrisis 

d.d. 19 oktober 2020 momenteel nog steeds gelden; 

- 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 4 december 2020 houdende 

digitale vergadering van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk 

welzijn op 14 december 2020 via videoconferentie  

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

BESLUIT: 

In openbare zitting, met algemene stemmen: 

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

van 4 december 2020 houdende digitale vergadering van de gemeenteraad en de 

raad voor maatschappelijk welzijn op 14 december 2020 via videoconferentie. 

PUNT 03 – GOEDKEUREN VAN DE NOTULEN VAN DE ZITTING VAN 30 NOVEMBER 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 als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van 

de vorige vergadering de notulen als goedgekeurd worden beschouwd. 

BESLUIT:  

In openbare zitting, met algemene stemmen: 

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

zitting van 30 november 2020 waardoor deze als goedgekeurd worden beschouwd.  

PUNT 04 - AANPASSING RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTE EN OCMW ZELZATE - 

GOEDKEURING EN VASTSTELLING 



DE RAAD: 

− Gelet op het Koninklijk Besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van 

de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de 

overheid en de vakbonden van haar personeel; 

− Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen; 

− Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007, en 

latere wijzigingen, houdende de minimale voorwaarden voor de 

personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van 

het gemeente- en provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen 

betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het besluit van de 

Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende rechtspositieregeling voor 

het OCMW-personeel; 

− Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 28 april 2009 houdende 

vaststelling van de lokale rechtspositieregeling voor het gemeente-

personeel en bijlagen, en latere wijzigingen; 

− Gelet op het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017, hoofdstuk 4, 

afdeling 3; 

− Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018; 

− Gelet op het sectoraal akkoord voor het jaar 2020 voor het personeel 

van de lokale en provinciale besturen, afgesloten in het Vlaamse 

onderhandelingscomité C1 op 8 april 2020; 

− Gelet op de Omzendbrief KB/ABB 2020/2 - sectoraal akkoord 2020 voor de 

lokale en provinciale besturen; 

− Gelet op het protocol betreffende het bijzonder onderhandelingscomité 

gemeente – OCMW van 26 november 2020 met de vakorganisaties; 

− Overwegende dat de rechtspositieregelingen (RPR’s) voor het gemeente- en 

OCMW-personeel van Zelzate dateren van 2016 en aan herziening toe zijn; 

− Overwegende dat de belangrijkste wijzigingen de volgende zijn: 

• Eéngemaakte RPR voor alle personeelsleden van gemeente en OCMW 

• Aanpassingen aan gewijzigde wetgeving 

• Evaluatie tijdens de loopbaan vervangen door opvolgingsgesprekken / 

feedback 

• Inloopperiode voor het contractuele personeel (in de plaats van de 

proeftijd die afgeschaft is in de wet op de arbeidsovereenkomsten) 

conform de proeftijd voor statutairen 

• Procedure van bevordering voor de decretale graden 

• Verlaging graadanciënniteit bij bevordering naar A, B en C-niveau 

(gelijktrekking met D-niveau) 

• Verlaging graadanciënniteit bij interne personeelsmobiliteit (gelijk 

met bevordering) 

• Fietsvergoeding conform vrijgestelde bedrag op grond fiscale wetgeving 

en socialezekerheidswetgeving 

• Ouderschapsverlof op te nemen in een tiende bij voltijdse 

tewerkstelling en mits akkoord van diensthoofd 

• Voltijds ouderschapsverlof op te splitsen in periodes van een week 

• Voltijds verlof voor medische bijstand op te nemen in periodes van een 

week 



• Voltijds verlof om medische bijstand op te splitsen in één week, twee 

weken of drie weken 

• Loopbaanonderbreking voor mantelzorg 

• Onbetaald verlof als recht en als gunst 

• Vlaams zorgkrediet 

• Dienstvrijstelling op 24 en 31 december vanaf 12 uur 

• Actualisatie functiebenamingen 

• Koopkrachtverhogende maatregelen ingevolge het sectoraal akkoord van 

8 april 2020: ecocheques van 160 euro/VTE, Zelzaatse Kadobon ter waarde 

van 40 euro/personeelslid en optrekken van de sectoraal afgesproken 

minimale bijdragevoet tweede pensioenpijler van de contractuele 

medewerkers van 1% naar 2,5% 

− Overwegende dat de aangepaste RPR besproken werd in zitting van het 

college van burgemeester en schepenen van 30 oktober 2020 en met de 

vakbonden in het Bijzonder Onderhandelingscomité van 26 november 2020 via 

MS Teams; 

− Overwegende dat aan de raad gevraagd wordt om voorliggende aangepaste 

rechtspositieregeling gemeente en OCMW en bijlagen goed te keuren en 

opnieuw vast te stellen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met 15 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert 

Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, De Vleesschauwer Debbie, 

D'Haeseleer Guy, Joosten Patricia, Goemaere Dirk, Laureys Rik, Segers Karl, 

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

Kurt) tegen 6 neen-stemmen (Bruggeman Frank, Bruggheman Filip, De Beule Jan, 

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

(Acke Martin): 

Artikel 1: - De gemeenteraad keurt de gecoördineerde versie van de 

gezamenlijke rechtspositieregeling gemeente en OCMW Zelzate en bijlagen in 

bijlage goed voor wat betreft de bepalingen die betrekking hebben op het 

gemeentepersoneel. 

Artikel 2: - De gemeenteraad keurt het optrekken van de sectoraal afgesproken 

minimale bijdragevoet tweede pensioenpijler van de contractuele medewerkers 

van 1% naar 2,5% goed. 

Artikel 3: - Dit besluit en de inhoud ervan worden in uitvoering van artikel 

286 van het decreet lokaal bestuur bekend gemaakt via de webtoepassing van de 

gemeente. 

Artikel 4: - In toepassing van artikel 330 van het decreet lokaal bestuur 

wordt de toezichthoudende overheid op dezelfde dag van de bekendmaking op de 

hoogte gebracht van de bekendmaking van dit besluit. 

Artikel 5: -  Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de 

personeelsdienst. 

PUNT 05a – GOEDKEUREN AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN 2020-2025 VOOR HET 

DEEL GEMEENTE 

DE RAAD: 

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

wijzigingen; 

− Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de 

beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen; 

− Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de 

modellen en andere voorschriften van de beleidsrapporten, de 



rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en 

beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen; 

− Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische 

meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens 

de beleids- en beheerscyclus; 

− Gelet op de Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 - aanpassing meerjarenplannen 

2020-2025 lokale en provinciale besturen; 

− Overwegende dat de beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar 

centrum voor maatschappelijk welzijn het meerjarenplan, de aanpassingen 

van het meerjarenplan en de jaarrekening zijn; dat de beleidsrapporten van 

de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn een 

geïntegreerd geheel vormen;  

− Overwegende dat in de beleidsrapporten een onderscheid gemaakt wordt 

tussen de exploitatie, de investeringen en de financiering;  

− Overwegende dat het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december 

van hetzelfde jaar;  

− Overwegende dat elke gemeente en elk openbaar centrum voor maatschappelijk 

welzijn een algemene en een budgettaire boekhouding voeren, aangepast aan 

de aard en de omvang van hun activiteiten;  

− Overwegende dat het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de 

gemeenteraadsverkiezingen en afloopt op het einde van het jaar na de 

daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen; dat het meerjarenplan periodiek 

wordt aangepast, minstens voor het begin van het volgend boekjaar om de 

kredieten te bepalen; 

− Overwegende dat het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een 

financiële nota en een toelichting; 

− Overwegende dat in de strategische nota van het meerjarenplan de 

beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te 

voeren beleid geïntegreerd worden weergegeven;  

− Overwegende dat in de financiële nota van het meerjarenplan de financiële 

vertaling van de beleidsopties van de strategische nota wordt weergegeven; 

dat wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd;  

− Overwegende dat de toelichting van het meerjarenplan alle informatie over 

de verrichtingen in het ontwerp van meerjarenplan bevat die relevant is 

voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen; 

− Overwegende dat de ramingen voor de exploitatie, de investeringen en de 

financiering in het eerste jaar van de financiële nota van het 

meerjarenplan ook de kredieten voor de gemeente en de kredieten voor het 

openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor dat boekjaar omvatten; 

− Gelet op de kerncijfers van het meerjarenplan: 

BUDGETTAIR RESULTAAT   2020 2021 2022 2023 2024 2025 

I. Exploitatiesaldo  1.683.989  1.175.585  888.199  789.758  632.717  951.447  

II. Investeringssaldo  -6.310.157  -2.485.343  -559.831  -379.267  -358.594  -321.802  

III. Saldo exploitatie en investeringen   -4.626.168  -1.309.758  328.368  410.491  274.124  629.645  

IV. Financieringssaldo  -1.147.051 -1.120.454 -1.034.508 -983.479 -875.084 -842.115 

V. Budgettair resultaat van het 
boekjaar 

  -5.773.219  -2.430.212  -706.140  -572.988  -600.960  -212.470  

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat 
vorig boekjaar 

 

10.646.492  4.873.273  2.443.061  1.736.921  1.163.933  562.973  

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat   4.873.273  2.443.061  1.736.921  1.163.933  562.973  350.503  

VIII. Onbeschikbare gelden 
 

30.000  60.000  90.000  120.000  150.000  180.000  



IX. Beschikbaar budgettair resultaat   4.843.273  2.383.061  1.646.921  1.043.933  412.973  170.503  

        
AUTOFINANCIERINGSMARGE   2020 2021 2022 2023 2024 2025 

I. Exploitatiesaldo 
 

1.683.989  1.175.585  888.199  789.758  632.717  951.447  

II. Netto periodieke aflossingen  1.147.051  1.120.454 1.034.508 983.479 875.084 842.115 

III. Autofinancieringsmarge   536.938  55.131  -146.309  -193.721  -242.367  109.332  

        
GECORRIGEERDE 
AUTOFINANCIERINGSMARGE 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 

I. Autofinancieringsmarge 
 

536.938  55.131  -146.309  -193.721  -242.367  109.332  

II. Correctie op de periodieke 
aflossingen 

 235.784  303.047  308.833  342.661  315.040  354.174  

III. Gecorrigeerde 
autofinancieringsmarge 

  772.722  358.178  162.524  148.940  72.674  463.506  

 

De kredieten voor gemeente en OCMW zijn: 

 

− Overwegende dat het ontwerp van het meerjarenplan op 30 november 2020 

(zijnde minstens veertien dagen voor de vergadering waarop het wordt 

besproken) aan ieder lid van de gemeenteraad of de raad voor 

maatschappelijk welzijn werd bezorgd; 

− Overwegende dat wanneer het ontwerp van het meerjarenplan bezorgd werd aan 

de raadsleden, ook de bijbehorende documentatie ter beschikking werd 

gesteld; 

− Gelet op de bespreking van het meerjarenplan in de commissie financiën op 

10 december 2020;  

− Overwegende dat de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn 

elk over hun deel van het meerjarenplan moeten stemmen;  

− Overwegende dat, nadat de raden het meerjarenplan elk voor hun deel hebben 

vastgesteld, de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals 

vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed dient te 

keuren; dat pas door die goedkeuring het beleidsrapport in zijn geheel 

definitief vastgesteld geacht wordt te zijn. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met 13 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert 

Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, De Vleesschauwer Debbie, Joosten 

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

Van De Velde Lucien, Van Weynsberghe Kurt) tegen 8 neen-stemmen (Acke Martin, 

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

Vincent, Maenhout Marleen, Stevelinck Kristof) bij 1 onthouding (Laureys 

Rik): 



Enig artikel: - De gemeenteraad keurt het deel van de aanpassing van het 

meerjarenplan dat betrekking heeft op de gemeente goed.  

PUNT 05b – GOEDKEUREN AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN 2020-2025 VOOR HET 

DEEL OCMW WAARDOOR HET MEERJARENPLAN IN ZIJN GEHEEL WORDT GEACHT DEFINITIEF 

VASTGESTELD TE ZIJN 

DE RAAD: 

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

wijzigingen; 

− Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de 

beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen; 

− Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de 

modellen en andere voorschriften van de beleidsrapporten, de 

rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en 

beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen; 

− Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische 

meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens 

de beleids- en beheerscyclus;  

− Gelet op de Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 - aanpassing meerjarenplannen 

2020-2025 lokale en provinciale besturen; 

− Overwegende dat de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn 

stemmen over hun deel van het meerjarenplan;  

− Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van heden 

houdende de goedkeuring van het deel van de aanpassing van het 

meerjarenplan dat betrekking heeft op het openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn;  

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

van het deel van de aanpassing van het meerjarenplan dat betrekking heeft 

op de gemeente;  

− Overwegende dat nadat de raden zo de aanpassing van het meerjarenplan elk 

voor hun deel hebben vastgesteld, de gemeenteraad het deel van de 

aanpassing van het meerjarenplan zoals vastgesteld door de raad voor 

maatschappelijk welzijn dient goed te keuren; dat door die goedkeuring het 

beleidsrapport in zijn geheel geacht wordt definitief vastgesteld te zijn. 

− Overwegende dat de gemeente onmiddellijk na de definitieve vaststelling 

van een beleidsrapport de gegevens over het vastgestelde beleidsrapport in 

digitale vorm aan de Vlaamse Regering bezorgt; dat het vastgestelde 

beleidsrapport pas uitvoerbaar is als de digitale rapportering erover aan 

de Vlaamse Regering is bezorgd. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met 13 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert 

Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, De Vleesschauwer Debbie, Joosten 

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

Van De Velde Lucien, Van Weynsberghe Kurt) tegen 8 neen-stemmen (Acke Martin, 

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

Vincent, Maenhout Marleen, Stevelinck Kristof) bij 1 onthouding (Laureys 

Rik): 

Artikel 1: De gemeenteraad keurt het deel van de aanpassing van het 

meerjarenplan zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn 

goed. Door deze goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht 

definitief vastgesteld te zijn.  

Artikel 2: - De gegevens over het vastgestelde meerjarenplan worden in 

digitale vorm aan de Vlaamse Regering bezorgt. Het vastgestelde meerjarenplan 

is pas uitvoerbaar als de digitale rapportering erover aan de Vlaamse 

Regering is bezorgd. 



PUNT 06 – VASTSTELLEN VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN DIE NOMINATIEF AAN HET COLLEGE 

VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN WORDEN TOEVERTROUWD 

De heer Martin Acke, raadslid, stelt voor om  alle investeringen boven 10.000 

euro door de gemeenteraad te laten bespreken/beslissen. Hij legt daarom, 

namens NV-A, een amendement voor opdat de beslissingsbevoegdheid over 

overheidsopdrachten met een waarde van meer dan 10.000 euro aan de raad 

toekomt.  

Het amendement wordt met 9 ja-stemmen (Acke Martin, Bruggeman Frank, 

Bruggheman Filip, De Beule Jan, D'Haeseleer Guy, Dierickx Vincent, Laureys 

Rik, Maenhout Marleen, Stevelinck Kristof) tegen 13 neen-stemmen (Meuleman 

Brent, Asman Geert, Dellaert Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, De 

Vleesschauwer Debbie, Joosten Patricia, Goemaere Dirk, Segers Karl, 

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

Kurt) verworpen. 

DE RAAD: 

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

− Gelet op het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017 artikel 41, 10° 

b) dat stelt dat de gemeenteraad overheidsopdrachten nominatief aan het 

college van burgemeester en schepenen kan toevertrouwen;  

− Overwegende dat het decreet over het lokaal bestuur o.a. de delegatielijst 

van overheidsopdrachten heeft losgekoppeld van de beleidsrapporten;  

− Overwegende dat de uiteindelijke bevoegdheid tot delegatie bij de raad 

blijft maar dat die delegatie niet noodzakelijk altijd via het 

meerjarenplan dient beslist te worden; dat het bestuur de mogelijkheid 

heeft om er afzonderlijk over te beslissen, wat, indien nodig of gewenst, 

een flexibelere manier van werken mogelijk maakt; 

− Overwegende dat in de documentatie bij de beleidsrapporten wel nog een 

overzicht opgenomen wordt van o.a. de nominatief toegekende subsidies; dat 

dat overzicht echter niet langer een beslissing inhoudt maar dat dit 

louter informatief is, net zoals de andere informatie in de documentatie 

betreffende de personeelsinzet, de samenstelling van de beleidsdomeinen, 

de financiële vaste activa,…  

− Overwegende dat onderstaande lijst die nominatieve overheidsopdrachten 

weer geeft:  

Entiteit Project 2020 2021 

GEMEENTE Zelzate Digitaliseren beleidsorganen 30 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Archief 2020-2025 30 000,00 € 10 000,00 € 

GEMEENTE Zelzate Digitaal evenementen loket 1 400,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Investeringen ICT 411 901,03 € 80 000,00 € 

GEMEENTE Zelzate Digitaliseren boekhouding 51 794,42 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate ICT materiaal 106 344,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate ICT materiaal 229 615,09 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Gebouwen gemeente 883 201,96 € 250 000,00 € 

GEMEENTE Zelzate Kantoorruimte opknappen 5 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Kantoren AD afwerken (plafond, verwarming, inrichting) 20 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Reorganisatie lokettenzaal & update infrastructuur 28 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Vervangen machines 8 016,85 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Meubilair gemeentehuis 43 436,13 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Onthaal organiseren 10 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Beveiligingscamera's 15 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Digitaliseren geluid gemeenteraad 30 000,00 € 0,00 € 



GEMEENTE Zelzate Voetpadenplan 130 000,00 € 130 000,00 € 

GEMEENTE Zelzate Infrastructuur wegen 17 017,93 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Fietsenstalling & oplaadpunt 25 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Aankoop hoogtewerker 30 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Stellingen en materiaal magazijn 6 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Aankoop materiaal - dienst wegen 8 605,28 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Signalisatie voor evenementen 5 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Vervangen van klein materieel (stroomgroep, bosmaaiers,…) 10 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Aankoop elektrische wagen 25 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Vervanging bestelwagen TD 35 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Studiebureau mobliteitsplan 40 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Veegvuilcontainer 0,00 € 11 500,00 € 

GEMEENTE Zelzate Studie onderzoek gemeentelijk energiebedrijf 20 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Opstellen van adaptatieplan 38 100,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Politie infrastructuur 40 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Ruimtelijk beleid: opmaak RUP's (Klein Rusland, Palmbout …) 210 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Trekkingsrechten verlichting Busplein 53 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Omvorming groenzones 60 000,00 € 30 000,00 € 

GEMEENTE Zelzate Gezond wonen in Debbautshoek 60 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Graafmachine 50 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Aankoop klepelmaaier  4 300,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Aankoop stronkenfrees  3 100,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Aankoop bakfrees  4 300,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Zitmaaier, kleine grasmaaier, bosmaaier, bladblazers 50 500,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Aankoop heet water machine voor 
reiniging/onkruidverdelging 

60 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Aankoop aanhangwagen groendienst 750 kg dubbel as 
(rijbewijs B) 

2 500,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Gemeenschapscentrum 0,00 € 1 700 000,00 € 

GEMEENTE Zelzate Aankoop kunststof kisten feestmaterialen 3 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Aankoop bijkomende elektrische verdeelkasten uitleendienst 3 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Herbruikbare bekers 10 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Plaatsing bijkomende elektrische voedingskasten 
evenementen 

15 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Voorziening elektrische voeding kerstverlichting R4 10 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Aankoop kerstverlichting Markt, Groenplein, 
Assenedesteenweg 

25 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Aankoop opvouwbare tenten uitleendienst 4 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Aankoop nieuwe podiumelementen 12 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Tafels en stoelen 60 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Aankoop aanhangwagen feestmaterialen 750 kg dubbel as 
(rijbewijs B) 

22 500,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Aankoop tweedehands bestelwagen 40 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Kiosk 10 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Pompen visvijver 10 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Onderhoud en herinrichten recreatiezones (oa speeltuigen) 60 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Sportzaal school 218 248,20 € 0,00 € 



GEMEENTE Zelzate Shelter school 0,00 € 30 250,00 € 

GEMEENTE Zelzate ICT-materiaal school 11 410,24 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Poetsmachine 45 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Gefaseerde omvorming begraafplaats (verhardingen) 125 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Muur kerkhof en vervangen door groenscherm 15 000,00 € 0,00 € 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met 13 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert 

Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, De Vleesschauwer Debbie, Joosten 

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

Van De Velde Lucien, Van Weynsberghe Kurt) tegen 9 neen-stemmen (Acke Martin, 

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

Vincent, Laureys Rik, Maenhout Marleen, Stevelinck Kristof): 

Enig artikel: - Volgende overheidsopdrachten worden nominatief aan het 

college van burgemeester en schepenen toevertrouwd: 

Entiteit Project 2020 2021 

GEMEENTE Zelzate Digitaliseren beleidsorganen 30 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Archief 2020-2025 30 000,00 € 10 000,00 € 

GEMEENTE Zelzate Digitaal evenementen loket 1 400,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Investeringen ICT 411 901,03 € 80 000,00 € 

GEMEENTE Zelzate Digitaliseren boekhouding 51 794,42 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate ICT materiaal 106 344,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate ICT materiaal 229 615,09 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Gebouwen gemeente 883 201,96 € 250 000,00 € 

GEMEENTE Zelzate Kantoorruimte opknappen 5 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Kantoren AD afwerken (plafond, verwarming, inrichting) 20 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Reorganisatie lokettenzaal & update infrastructuur 28 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Vervangen machines 8 016,85 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Meubilair gemeentehuis 43 436,13 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Onthaal organiseren 10 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Beveiligingscamera's 15 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Digitaliseren geluid gemeenteraad 30 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Voetpadenplan 130 000,00 € 130 000,00 € 

GEMEENTE Zelzate Infrastructuur wegen 17 017,93 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Fietsenstalling & oplaadpunt 25 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Aankoop hoogtewerker 30 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Stellingen en materiaal magazijn 6 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Aankoop materiaal - dienst wegen 8 605,28 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Signalisatie voor evenementen 5 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Vervangen van klein materieel (stroomgroep, bosmaaiers,…) 10 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Aankoop elektrische wagen 25 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Vervanging bestelwagen TD 35 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Studiebureau mobliteitsplan 40 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Veegvuilcontainer 0,00 € 11 500,00 € 

GEMEENTE Zelzate Studie onderzoek gemeentelijk energiebedrijf 20 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Opstellen van adaptatieplan 38 100,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Politie infrastructuur 40 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Ruimtelijk beleid: opmaak RUP's (Klein Rusland, Palmbout …) 210 000,00 € 0,00 € 



GEMEENTE Zelzate Trekkingsrechten verlichting Busplein 53 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Omvorming groenzones 60 000,00 € 30 000,00 € 

GEMEENTE Zelzate Gezond wonen in Debbautshoek 60 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Graafmachine 50 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Aankoop klepelmaaier  4 300,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Aankoop stronkenfrees  3 100,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Aankoop bakfrees  4 300,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Zitmaaier, kleine grasmaaier, bosmaaier, bladblazers 50 500,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Aankoop heet water machine voor 
reiniging/onkruidverdelging 

60 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Aankoop aanhangwagen groendienst 750 kg dubbel as 
(rijbewijs B) 

2 500,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Gemeenschapscentrum 0,00 € 1 700 000,00 € 

GEMEENTE Zelzate Aankoop kunststof kisten feestmaterialen 3 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Aankoop bijkomende elektrische verdeelkasten uitleendienst 3 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Herbruikbare bekers 10 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Plaatsing bijkomende elektrische voedingskasten 
evenementen 

15 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Voorziening elektrische voeding kerstverlichting R4 10 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Aankoop kerstverlichting Markt, Groenplein, 
Assenedesteenweg 

25 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Aankoop opvouwbare tenten uitleendienst 4 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Aankoop nieuwe podiumelementen 12 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Tafels en stoelen 60 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Aankoop aanhangwagen feestmaterialen 750 kg dubbel as 
(rijbewijs B) 

22 500,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Aankoop tweedehands bestelwagen 40 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Kiosk 10 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Pompen visvijver 10 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Onderhoud en herinrichten recreatiezones (oa speeltuigen) 60 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Sportzaal school 218 248,20 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Shelter school 0,00 € 30 250,00 € 

GEMEENTE Zelzate ICT-materiaal school 11 410,24 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Poetsmachine 45 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Gefaseerde omvorming begraafplaats (verhardingen) 125 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Muur kerkhof en vervangen door groenscherm 15 000,00 € 0,00 € 

PUNT 07 - POLITIEZONE REGIO PUYENBROECK - EXPLOITATIE- EN INVESTERINGSDOTATIE 

2021 – GOEDKEURING  

DE RAAD: 

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

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

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

− Gelet op de e-mail dd. 27 november 2020 betreffende de exploitatie – en 

investeringsdotatie Politiezone Regio Puyenbroeck; 

− Gelet op de in de politiebegroting 2021 opgenomen gemeentelijke dotatie 

van Zelzate ten bedrage van 1 814 495,80 EUR; 

− Overwegende dat er een opsplitsing is in een exploitatiedotatie 

(€ 1 717 902,92) en een investeringsdotatie (€ 96 592,88); 



− Overwegende dat het begrotingsontwerp reeds werd goedgekeurd door de 

politieraad d.d. 18 november 2020; 

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

keuren en deze aan de politiezone Puyenbroeck toe te kennen; 

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

BESLUIT: 

In openbare zitting, met algemene stemmen  

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

politiebegroting 2021 ten bedrage van 1 814 495,80 EUR (exploitatietoelage 

ten bedrage van € 1 717 902,92 + investeringstoelage ten bedrage van 

€ 96 592,88) goed te keuren en deze aan de politiezone Puyenbroeck toe te 

kennen. 

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

toegestuurd aan de heer provinciegouverneur en aan de Federale Directie, 

politionele veiligheid. 

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

toegestuurd aan de zone en aan de financieel directeur. 

PUNT 08 - AANPASSING BELASTINGREGLEMENT BELASTING OP DE DRANKINRICHTINGEN EN 

DANSGELGENHEDEN DIE OPENBLIJVEN NA HET SLUITINGSUUR N.A.V. CORONACRISIS 

DE RAAD: 

− Overwegende dat sinds 12 maart 2020 de maatregelen die genomen zijn door 

de Nationale Veiligheidsraad steeds strikter geworden zijn, met een 

aanzienlijke impact op onze maatschappij en economie. Meerdere ondernemers 

werden verplicht om hun activiteiten stop te zetten of zien in deze tijd 

hun inkomsten sterk teruglopen. 

De Vlaamse Regering roept de lokale besturen op om erover te waken dat de 

belastingplichtigen op hun grondgebied minder belastingen moeten betalen 

op activiteiten waarop ze door de crisis financieel al zwaar inleveren. 

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

wijzigingen; 

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

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 

gemeentebelastingen; 

− Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende 

de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het 

lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen 

van het lokaal bestuur worden bijgehouden in het register en betreffende 

de raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en 

hulpverleningszones; 

− Gelet op artikel 1 van het ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende 

dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 

beperken; 

− Gelet op artikel 4, § 1, eerste lid, 1° van het decreet van 20 maart 2020 

over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot 

de volksgezondheid; 

− Gelet op het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende 

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

− Gelet op het besluit van 30 december 2019 van de gemeenteraad tot 

hernieuwing van de belasting op de drankinrichtingen en dansgelegenheden 

die openblijven na het sluitingsuur; 

− Overwegende dat heel wat ondernemers op het grondgebied met zware 

omzetverliezen en liquiditeitsproblemen kampen door de 

quarantainemaatregelen; 



− Overwegende dat, op voorstel van het college van burgemeester en 

schepenen, de gemeente tegemoet wil komen aan deze ondernemers; 

− Overwegende dat met dit besluit, op voorstel van het college van 

burgemeester en schepenen, de gemeente tegemoet komt aan de oproep van de 

Vlaamse Regering om de lokale belastingreglementen te herzien opdat de 

belastingplichtigen op het grondgebied minder belastingen moeten betalen 

op activiteiten waarop ze door de crisis financieel al zwaar inleveren; 

− Overwegende dat er een financiële impact wordt verwacht en deze meegenomen 

zal worden in de eerstvolgend wijzigingen van het meerjarenplan. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met algemene stemmen: 

Artikel 1: - In artikel 3 van het besluit van 30 december 2019 van de 

gemeenteraad tot hernieuwing van de belasting op de drankinrichtingen en 

dansgelegenheden die openblijven na het sluitingsuur, wordt een 4de 

vrijstelling toegevoegd:  

“Vrijstelling van belasting wordt verleend : 

4. Voor de periode van 13 maart 2020 tot en met 31 december 2020. De reeds 

betaalde vergunning wordt pro rata temporis terugbetaald.”   

Artikel 2: - De burgemeester maakt dit besluit bekend op de website van de 

gemeente overeenkomstig de artikelen 286 en 287 van het decreet over het 

lokaal bestuur. 

De burgemeester publiceert een geactualiseerde en gecoördineerde versie van 

de gewijzigde reglementen op de website van de gemeente overeenkomstig het 

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking 

en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, 

betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal 

bestuur worden bijgehouden in het register en betreffende de 

raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en 

hulpverleningszones. 

Artikel 3: - De gemeente brengt de toezichthoudende overheid op de hoogte van 

de bekendmaking van dit besluit overeenkomstig artikel 330 van het decreet 

over het lokaal bestuur. 

Gecoördineerde tekst 

Reglement op de belasting op de drankinrichtingen en dansgelegenheden die 

openblijven na het sluitingsuur 

Artikel 1: - Er wordt voor de aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025 een jaarlijkse 

gemeentebelasting gevestigd op de drankinrichtingen en dansgelegenheden die 

openblijven na het sluitingsuur dat door het politiereglement is bepaald 

(d.i. 01:00 uur). 

Het bedrag der belasting wordt als volgt vastgesteld: 

1. Voor een vergunning enkel geldig voor het openblijven gedurende één nacht: 

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

a. om open te blijven tot één uur na 
het sluitingsuur 

24,60 EUR 25,00 EUR 25,50 EUR 25,90 EUR 26,30 EUR 26,80 EUR 

b. om open te blijven tot twee uur na 
het sluitingsuur 

37,50 EUR 38,00 EUR 38,80 EUR 39,50 EUR 40,10 EUR 40,80 EUR 

c. om open te blijven meer dan twee 
uur na het sluitingsuur 

63,20 EUR 64,20 EUR 65,30 EUR 66,40 EUR 67,60 EUR 68,70 EUR 

2. Voor de bestendige vergunning, geldig gedurende één semester: 

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

a. om open te blijven tot één uur na 
het sluitingsuur 

124,00 EUR 126,00 EUR 128,50 EUR 130,50 EUR 132,50 EUR 135,00 EUR 



b. om open te blijven tot twee uur na 
het sluitingsuur 

232,50 EUR 236,50 EUR 240,50 EUR 244,50 EUR 248,50 EUR 253,00 EUR 

c. om open te blijven meer dan twee 
uur na het sluitingsuur 

625,00 EUR 635,50 EUR 646,50 EUR 657,50 EUR 668,50 EUR 680,00 EUR 

De belasting wordt geheven per semester.  Beginnende handelszaken genieten 

een vermindering pro rata temporis voor de reeds verstreken periode. 

Artikel 2: - De taks is verschuldigd door de uitbater van de inrichting. 

Artikel 3: - Vrijstelling van belasting wordt verleend: 

1. Voor het open blijven na het gewoon sluitingsuur tijdens de officiële ge-

meentekermissen en erkende wijkkermissen, onder de volgende voorwaarden : 

a. de vrijstelling gedurende de gemeentekermissen (paasfoor en augustus-

foor) geldt voor het ganse grondgebied der gemeente; 

b. de vrijstelling gedurende de erkende wijkkermissen is enkel van 

toepassing voor de inrichtingen in de betrokken wijk gelegen; 

c. de periode van vrijstelling wordt als volgt bepaald : 

- voor de gemeentekermissen: vanaf de vrijdag van/vóór de opening tot 

en met de sluitingsmaandag; 

- voor de wijkkermissen: de vrijdag van/vóór de opening, de zaterdag, 

de zondag, de maandag en de dinsdag der wijkkermis. 

2. Voor het openblijven na het gewoon sluitingsuur tijdens de nacht van 

zaterdag, zondag en maandag van de Karnavalsfeesten, tijdens de Kerstnacht 

en de Oudejaarsnacht. 

3. Voor het openblijven na het gewoon sluitingsuur bij fuiven door 

jeugdverenigingen. 

4. Voor de periode van 13 maart 2020 tot en met 31 december 2020. De reeds 

betaalde vergunningen worden pro rata temporis terugbetaald. 

Deze vrijstelling ontslaat de uitbater niet van het aanvragen van vergunning 

voor verlenging van het sluitingsuur of van de mededeling voor het houden van 

danspartijen. 

Artikel 4: - Iedere belastingplichtige doet aangifte, waarbij hij vermeldt 

gedurende welke periode en tot welk tijdstip hij zijn handelszaak na het 

sluitingsuur wenst open te houden. 

Deze aangifte dient vooraf aan het gemeentebestuur te worden bezorgd. 

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier, dat door het College 

van Burgemeester en Schepenen wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard. 

Bij gebreke van aangifte vóór het openblijven na het sluitingsuur, of in 

geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, wordt de belasting 

ambtshalve ingekohierd.  De ambtshalve ingekohierde belastingen worden 

verhoogd met het dubbel van de verschuldigde belasting.  Het bedrag van deze 

verhoging wordt ook ingekohierd. 

Artikel 5: - De belasting is betaalbaar binnen de 2 maanden na de verzending 

van het aanslagbiljet. 

Artikel 6: - De belastingschuldige die meent onrechtmatig te zijn belast, kan 

bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 1 

te 9060 Zelzate. 

Het bezwaar moet schriftelijk gebeuren, met redenen omkleed zijn, gedagtekend 

en ondertekend door de belastingschuldige of diens vertegenwoordiger. Het 

moet overhandigd of per post verzonden worden. De bezwaartermijn bedraagt 

drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van 

verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.  

Indien de belastingschuldige wenst gehoord te worden, dient hij daar 

uitdrukkelijk om te vragen in zijn bezwaarschrift. Een ontvangstbewijs wordt 

afgeleverd. 

Artikel 7: - Door het college van burgemeester en schepenen worden 

personeelsleden van de gemeente aangesteld die bevoegd zijn om een controle 

of onderzoek in te stellen en vaststellingen te verrichten in verband met de 



toepassing van dit belastingreglement. De door hen opgestelde processen-

verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel. 

  



PUNT 09 - AANPASSING BELASTINGREGLEMENT CONTANTE BELASTING OP HET GEBRUIK VAN 

HET OPENBAAR DOMEIN NAAR AANLEIDING VAN MARKTEN/KERMISSEN/ROMMELMARKTEN/… 

N.A.V. CORONACRISIS 

DE RAAD: 

− Overwegende dat sinds 12 maart 2020 de maatregelen die genomen zijn door 

de Nationale Veiligheidsraad steeds strikter geworden zijn, met een 

aanzienlijke impact op onze maatschappij en economie. Meerdere ondernemers 

werden verplicht om hun activiteiten stop te zetten of zien in deze tijd 

hun inkomsten sterk teruglopen. De Vlaamse Regering roept de lokale 

besturen op om erover te waken dat de belastingplichtigen op hun 

grondgebied minder belastingen moeten betalen op activiteiten waarop ze 

door de crisis financieel al zwaar inleveren. 

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

wijzigingen; 

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

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 

gemeentebelastingen; 

− Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende 

de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het 

lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen en 

verordeningen van het lokaal bestuur worden bijgehouden in het register en 

betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en 

hulpverleningszones; 

− Gelet op artikel 1 van het ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende 

dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 

beperken; 

− Gelet op artikel 4, § 1, eerste lid, 1° van het decreet van 20 maart 2020 

over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot 

de volksgezondheid; 

− Gelet op het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende 

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

− Gelet op het besluit van 30 december 2019 van de gemeenteraad tot 

hernieuwing van de contante belasting op het gebruik van het openbaar 

domein naar aanleiding van markten/kermissen/rommelmarkten…; 

− Overwegende dat heel wat marktkramers met zware omzetverliezen en 

liquiditeitsproblemen kampen door de quarantainemaatregelen en door het 

opschorten van de markt; 

− Overwegende dat, op voorstel van het college van burgemeester en 

schepenen, de gemeente tegemoet wil komen aan deze marktkramers; 

− Overwegende dat met dit besluit, op voorstel van het college van 

burgemeester en schepenen, de gemeente tegemoet komt aan de oproep van de 

Vlaamse Regering om de lokale belastingreglementen te herzien opdat de 

belastingplichtigen minder belastingen moeten betalen op activiteiten 

waarop ze door de crisis financieel al zwaar inleveren; 

− Overwegende dat er een financiële impact wordt verwacht en deze meegenomen 

zal worden in de eerstvolgend wijzigingen van het meerjarenplan. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met algemene stemmen:  

Artikel 1: - In artikel 2 van het besluit van 30 december 2019 van de 

gemeenteraad tot hernieuwing van de contante belasting op het gebruik van het 

gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van 

markten/kermissen/rommelmarkten/… wordt het tarief voor de marktkramers die 

in de periode van 12 maanden voorafgaand aan 1 januari meer dan 10 marktdagen 

afwezig zijn geweest voor aanslagjaar 2020 gewijzigd naar 6,10 euro per 



lopende meter per 3 maand. De tarieven voor de andere aanslagjaren wijzigen 

niet. 

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

Per lopende meter per 3 
maand 

6,10 EUR 21,70 EUR 22,10 EUR 22,50 EUR 22,90 EUR 23,20 EUR 

Artikel 2: - In artikel 2 van het besluit van 30 december 2019 van de 

gemeenteraad tot hernieuwing van de contante belasting op het gebruik van het 

gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van markten/kermissen/ 

rommelmarkten/… wordt het tarief voor de marktkramers die in de periode van 

12 maanden voorafgaand aan 1 januari minder dan 10 marktdagen afwezig zijn 

geweest of in deze periode van 12 maanden een eerste standplaats zijn 

toegewezen voor aanslagjaar 2020 gewijzigd naar 6,10 euro per lopende meter 

per 3 maanden. De tarieven voor de andere aanslagjaren wijzigen niet. 

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

Per lopende meter per 3 
maand 

6,10 EUR 12,40 EUR 12,60 EUR 12,80 EUR 13,10 EUR 13,30 EUR 

Artikel 3: - In artikel 11 §1 van het besluit van 30 december 2019 van de 

gemeenteraad tot hernieuwing van de contante belasting op het gebruik van het 

gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van markten/kermissen/ 

rommelmarkten/… wordt het tarief voor het gebruik van de elektrische 

aansluitingskasten op de Grote Markt en Pierets-De Colvenaerplein tijdens de 

wekelijkse markt voor aanslagjaar 2020 gewijzigd naar 38,00 euro voor vaste 

marktkramers (enkel verlichting) per semester en naar 76,00 euro voor vaste 

marktkramers (ook elektrische koel- en/of verwarmingsinstallaties) per 

semester. De tarieven voor de andere aanslagjaren wijzigen niet. 

 AJ 2020 AJ 2021 AJ 2022 AJ 2023 AJ2024 AJ 2025 

Vaste marktkramers (enkel verlichting) 
per semester 

38,00 EUR 77,00 EUR 78,50 EUR 80,00 EUR 81,00 EUR 82,50 EUR 

Vaste marktkramers (ook elektrische 
koel- en/of verwarmingsinstallatie) per 
semester 

76,00 EUR 154,50 EUR 157,00 EUR 160,00 EUR 162,50 EUR 
165,50 

EUR 

Risicoplaatsen (enkel verlichting) per 
marktdag 

3,50 EUR 3,50 EUR 3,60 EUR 3,70 EUR 3,80 EUR 3,90 EUR 

Risicoplaatsen (ook elektrische koel- 
en/of verwarmingsinstallatie) per 
marktdag 

7,00 EUR 7,20 EUR 7,50 EUR 7,50 EUR 7,50 EUR 7,60 EUR 

Artikel 4: - De burgemeester maakt dit besluit bekend op de website van de 

gemeente overeenkomstig de artikelen 286 en 287 van het decreet over het 

lokaal bestuur. 

De burgemeester publiceert een geactualiseerde en gecoördineerde versie van 

de gewijzigde reglementen op de website van de gemeente overeenkomstig het 

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking 

en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, 

betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal 

bestuur worden bijgehouden in het register en betreffende de 

raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en 

hulpverleningszones. 

Artikel 5: - De gemeente brengt de toezichthoudende overheid op de hoogte van 

de bekendmaking van dit besluit overeenkomstig artikel 330 van het decreet 

over het lokaal bestuur. 

 

  



Gecoördineerde tekst 

Reglement op de contante belasting op het gebruik van het openbaar domein 

naar aanleiding van markten/kermissen/rommelmarkten/… 

Artikel 1: - Er wordt voor de aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025 een plaatsrecht 

geheven voor de markten en de kermissen op het grondgebied van de gemeente.  

A. Wekelijkse markt van koopwaren (Grote Markt / Pierets - De 
Colvenaerplein)  

Artikel 2:  

a) Voor het gebruik van het openbaar domein ter gelegenheid van de wekelijkse 

markt wordt het plaatsrecht vastgesteld als volgt: 

- voor de marktkramers die in de periode van 12 maanden voorafgaand aan 

1 januari meer dan 10 marktdagen afwezig zijn geweest; 

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

Per lopende meter per 3 
maand 

6,10 EUR 21,70 EUR 22,10 EUR 22,50 EUR 22,90 EUR 23,20 EUR 

- voor de marktkramers die in de periode van 12 maanden voorafgaand aan 1 

januari minder dan 10 marktdagen zijn afwezig geweest of in deze periode van 

12 maanden een eerste standplaats zijn toegewezen. 

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

Per lopende meter per 3 
maand 

6,10 EUR 12,40 EUR 12,60 EUR 12,80 EUR 13,10 EUR 13,30 EUR 

- voor de risicoplaatsen : 

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

Per lopende meter per 
dag 

3,50 EUR 3,50 EUR 3,50 EUR 3,50 EUR 3,50 EUR 3,50 EUR 

Elk gedeelte van een lopende meter wordt als een volle lopende meter 

beschouwd.  

De belasting is verschuldigd door de gebruiker.  

Vanaf de dag dat de gemeente een brief ontvangt tot opzeg van het plaatsrecht 

gebeurt er een verrekening pro rata temporis. 

Artikel 3: - De belasting voor een risicoplaats wordt vanaf het ogenblik van 

het plaatsen contant betaald tegen afgifte van een kwitantie.  

De belasting voor een standplaats voor de vaste marktkramers wordt contant 

betaald op de financiële rekening van de gemeente Zelzate na ontvangst van 

het overschrijvingsformulier. Bij gebreke aan contante betaling wordt de 

belasting een kohierbelasting. 

Artikel 4: - Voor koopwaren die, hetzij los op de grond of in recipiënten 

worden uitgestald, geldt hetzelfde tarief zoals bepaald in artikel 2.  

Iedere verpakking wordt beschouwd als ten minste één lopende meter 

oppervlakte in te nemen. 

Artikel 5: - Voor de verkoop of de uitstalling op kramen, voertuigen en 

soortgelijke, of op de voetpaden der straten binnen een afstand van 150 m. 

van de marktpleinen wordt volgend tarief gerekend : 

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

Een plaatsrecht per lopende meter per 
dag 

3,50 EUR 3,50 EUR 3,50 EUR 3,50 EUR 3,50 EUR 3,50 EUR 



Een plaatsrecht per lopende meter per 3 
maanden 

18,20 EUR 18,50 EUR 18,80 EUR 19,10 EUR 19,50 EUR 19,80 EUR 

Elk gedeelte van een lopende meter wordt als een volle lopende meter 

beschouwd.  

Vanaf de dag dat de gemeente een brief ontvangt tot opzeg van het plaatsrecht 

gebeurt er een verrekening pro rata temporis.  

Artikel 6: - De belasting voor een dagstandplaats wordt vanaf het ogenblik 

van het plaatsen contant betaald tegen afgifte van een kwitantie.  

De belasting voor een 3-maandelijkse standplaats voor de vaste marktkramers 

wordt contant betaald op de financiële rekening van de gemeente Zelzate na 

ontvangst van het overschrijvingsformulier. Bij gebreke aan contante betaling 

wordt de belasting een kohierbelasting. 

B. Gebakkramen die het ganse jaar plaatsnemen op het marktplein 

Artikel 7: - Gebakkramen die het ganse jaar plaatsnemen op het marktplein 

betalen : 

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

Per kwartaal indien er een 
consumptiezaal is aangehecht 

714,50 EUR 726,50 EUR 739,00 EUR 751,50 EUR 764,50 EUR 777,50 EUR 

Per kwartaal indien er geen 
consumptiezaal is aangehecht 

173,50 EUR 176,00 EUR 179,00 EUR 182,50 EUR 185,50 EUR 188,50 EUR 

Deze belasting wordt contant ingevorderd tegen afgifte van een kwitantie.  

Bij gebreke van contante betaling, wordt de belasting een kohierbelasting. 

C. Eéndaags of meerdaags (aaneengesloten periode) gebruik van het openbaar 
domein voor organisatie van avond-, rommel-, kerstmarkten, braderieën, 

optredens  

Artikel 8:  

A. Voor het terbeschikking stellen van het openbaar domein aan derden om 
er een eendaagse of meerdaagse (aaneengesloten periode) avondmarkt, 

rommelmarkt, kerstmarkt, braderie of optreden te organiseren  

§1: Tarieven:  

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

a)Grote Markt tussen R4 en Marktstraat 
(incl. forfaitaire elektriciteitsbijdrage) 
per dag 

585,50 EUR 595,00 EUR 605,00 EUR 615,50 EUR 626,00 EUR 636,50 EUR 

b)Grote Markt tussen Marktstraat en Fr. 
Wittoucklaan (ev. incl. Pierets- De 
Colvenaerplein en incl. forfaitaire 
elektriciteitsbijdrage) per dag 

465,50 EUR 473,00 EUR 481,50 EUR 489,50 EUR 498,00 EUR 506,50 EUR 

c)Grote Markt tussen R4 en Fr. 
Wittoucklaan (ev. incl Pierets- De 
Colvenaerplein en incl. forfaitaire 
elektriciteitsbijdrage) per dag 

882,50 EUR 897,50 EUR 913,00 EUR 928,50 EUR 944,00 EUR 960,00 EUR 

d)Groenplein per dag 357,50 EUR 363,50 EUR 369,50 EUR 376,00 EUR 382,00 EUR 389,00 EUR 

Andere straten/pleinen per dag 65,50 EUR 66,50 EUR 67,50 EUR 68,50 EUR 70,00 EUR 71,00 EUR 

Voor meerdaags gebruik wordt het dagtarief voor de pleinen a) tot en met d) 

verminderd met 10% per dag vanaf de tweede gebruiksdag (= - 10% voor dag 2, - 

20% voor dag 3, …). 



§2: Avond-, rommel-, kerstmarkten, braderieën of optredens georganiseerd door 

de gemeente erkende raden en de verenigingen lid van deze raden, door de in 

de gemeenteraad vertegenwoordigde politieke partijen en hun aanverwante 

organisaties alsook door de gemeentelijke feestcommissie, lokale feestcomités 

of plaatselijke handelsverenigingen worden van de belasting vrijgesteld.  

§3: Indien meerdere kandidaturen worden ontvangen voor de organisatie van een 

avond-, rommel-, kerstmarkt of een braderie wordt de terbeschikkingstelling 

van het openbaar domein toegewezen door het College van Burgemeester en 

Schepenen op basis van het advies van de gemeentelijke marktcommissie; data 

van de avondmarkten alsook de aanduiding van de beroepsvereniging die zal 

instaan voor de organisatie ervan zal het onderwerp uitmaken van een advies 

van de gemeentelijke marktcommissie.  

B. Voor het innemen van het openbaar domein (standgeld) naar aanleiding 
van een rommelmarkt georganiseerd door het gemeentebestuur  

§1: Grote Markt / Pierets – De Colvenaerplein  

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

Voor de verkoop van 
tweedehands artikelen (per 
lopende meter) 

2,50 EUR 2,50 EUR 2,50 EUR 2,50 EUR 2,50 EUR 2,50 EUR 

Voor de verkoop van nieuwe 
artikelen (per lopende meter  
per dag) 

3,00 EUR 3,50 EUR 3,50 EUR 3,50 EUR 3,50 EUR 3,50 EUR 

§2: andere locaties in Zelzate 

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

Voor de verkoop van 
tweedehands artikelen (per 
lopende meter) 

1,00 EUR 1,50 EUR 1,50 EUR 1,50 EUR 1,50 EUR 1,50 EUR 

Voor de verkoop van nieuwe 
artikelen (per lopende meter  
per dag) 

1,50 EUR 1,50 EUR 1,50 EUR 1,50 EUR 1,50 EUR 2,00 EUR 

D. Kermissen 

Artikel 9: - Voor het plaatsen van attracties of welkdanige foorinstellingen 

op de erkende kermissen zal een forfaitair plaatsrecht worden betaald: 

Attractie of kraam Paas- en augustuskermis De Katte, Groenplein, Wittouck 

Autoscooter 356,00 EUR 178,00 EUR 

Lunapark 203,00 EUR 71,00 EUR 

Spelen (visspel,…) 56,00 EUR 25,00 EUR 

Kindermolens 102,00 EUR 51,00 EUR 

Frituur 36,00 EUR 36,00 EUR 

Hamburger, hotdog 36,00 EUR 36,00 EUR 

Suikerspin 36,00 EUR 36,00 EUR 

Voor woonwagens, caravans of mobilhomes die op de Grote Markt geplaatst 

staan: 

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

Plaatsrecht per kermis 54,50 EUR 55,50 EUR 56,50 EUR 57,50 EUR 58,50 EUR 59,50 EUR 



De belasting is verschuldigd door de exploitant van de kermisinstallatie.  

De belastingplichtig is gehouden uiterlijk 24 uur voor het plaatsen, het 

gemeentebestuur daarover in te lichten en de ingenomen oppervlakte aan te 

geven.  

Het is het Schepencollege toegelaten door haar te bepalen belangrijke 

kermisinstellingen bij aanbesteding of bij aanbod toe te laten.  

De belasting moet vanaf het ogenblik van het plaatsen contant worden betaald, 

tegen afgifte van een kwitantie. Bij gebreke van contante betaling, wordt de 

belasting een kohierbelasting. 

E. Diversen 

Artikel 10: - Ambulante handelaars die een standplaats innemen op het 

openbaar domein buiten de onder A, B of C vermelde organisaties betalen :  

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

Plaatsrecht per dag 68,50 EUR 69,60 EUR 70,80 EUR 72,00 EUR 73,20 EUR 74,50 EUR 

De belasting moet vanaf het ogenblik van het plaatsen contant worden betaald, 

tegen afgifte van een kwitantie. Bij gebreke van contante betaling, wordt de 

belasting een kohierbelasting. 

Artikel 11: - Retributies omtrent het gebruik van de elektrische 

aansluitingskasten: 

§1: Voor het gebruik van de elektrische aansluitingskasten op de Grote Markt 

en Pierets-De Colvenaerplein tijdens de wekelijkse markt gelden volgende 

retributies : 

 AJ 2020 AJ 2021 AJ 2022 AJ 2023 AJ2024 AJ 2025 

Vaste marktkramers (enkel verlichting) 
per semester 

38,00 EUR 77,00 EUR 78,50 EUR 80,00 EUR 81,00 EUR 82,50 EUR 

Vaste marktkramers (ook elektrische 
koel- en/of verwarmingsinstallatie) per 
semester 

76,00 EUR 154,50 EUR 157,00 EUR 160,00 EUR 162,50 EUR 
165,50 

EUR 

Risicoplaatsen (enkel verlichting) per 
marktdag 

3,50 EUR 3,50 EUR 3,60 EUR 3,70 EUR 3,80 EUR 3,90 EUR 

Risicoplaatsen (ook elektrische koel- 
en/of verwarmingsinstallatie) per 
marktdag 

7,00 EUR 7,20 EUR 7,50 EUR 7,50 EUR 7,50 EUR 7,60 EUR 

§2: Voor het gebruik van de elektrische aansluitingskasten tijdens de erkende 

kermissen gelden volgende retributies : 

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

32A-240V-monofasig (CEE-
stekker/beveiligd met 25A) 
per dag 

16,00 EUR 16,30 EUR 16,60 EUR 16,90 EUR 17,20 EUR 17,40 EUR 

63A-240V-driefasig (CEE-
stekker/beveiligd met 50 A) 
per dag 

32,00 EUR 32,60 EUR 33,10 EUR 33,70 EUR 34,30 EUR 34,90 EUR 

§3: Voor het elektriciteitsverbruik via de marktkasten voor ambulante 

handelaars buiten de onder A, B of C vermelde organisaties gelden volgende 

retributies : 

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

Enkel verlichting (per dag) 3,60 EUR 3,60 EUR 3,70 EUR 3,70 EUR 3,80 EUR 3,90 EUR 



Verlichting/elektrische koel- en/of 
verwarmingsinstallatie (per dag) 

7,00 EUR 7,10 EUR 7,30 EUR 7,40 EUR 7,50 EUR 7,60 EUR 

§4: De retributie moet betaald worden na ontvangst van de factuur en binnen de 
termijn die daarop vermeld is.  

Deze retributie zal, indien nodig, worden ingevorderd door het uitvaardigen – 

door de financieel directeur – van een dwangbevel te betekenen bij 

gerechtsdeurwaardersexploot, voor zover voormelde niet-fiscale 

schuldvordering onbetwist en opeisbaar is (artikel 177 van het decreet lokaal 

bestuur van 22 december 2017).  

Bij een betwiste en opeisbare retributie zal beroep worden gedaan op de 

burgerrechtelijke invorderingsprocedure. 

Artikel 12: - Er is geen teruggave of vermindering van belasting mogelijk 

indien door bepaalde omstandigheden de markt van koopwaren of de kermissen op 

andere plaatsen dan gebruikelijk worden gehouden. 

Artikel 13: - De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting 

bij het college van burgemeester en schepenen. 

Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd.  

De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van 

drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van 

het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum 

van de contante inning. 

Indien de belastingschuldige wenst gehoord te worden, dient hij daar 

uitdrukkelijk om te vragen in zijn bezwaarschrift. Een ontvangstbewijs wordt 

afgeleverd.  

PUNT 10 – BELASTING BETREFFENDE DE CONTANTE BELASTING OP DE AFGIFTE VAN 

GETUIGSCHRIFTEN OF ANDERE STUKKEN 

DE RAAD: 

− Gelet op het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017, artikel 41; 

− Gelet op het reglement van 30 december 2019 betreffende de contante 

belasting op de afgifte van getuigschriften of andere stukken; 

− Gelet op de mail d.d. 16 november 2020 van Woonwijzer Meetjesland met de 

wijziging van de prijzen voor de afgifte van conformiteitsattesten;  

− Overwegende dat het reglement op de contante belasting op de afgifte van 

getuigschriften of andere stukken in die zin aangepast dient te worden; 

− Overwegende dat een indexaanpassing van 1,7 % wordt toegepast en dat de 

tarieven worden afgerond; 

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

schepenen van 27 november 2020 aan de aanpassing van het reglement op de 

contante belasting op de afgifte van getuigschriften of andere stukken;  

− Overwegende dat de gemeenteraad om goedkeuring wordt gevraagd; 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met 16 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert 

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

Debbie, D'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: - artikel 2 n) van het reglement op de contante belasting op de 

afgifte van getuigschriften of andere stukken wordt met ingang van 01 januari 

2021 opgeheven en vervangen door: 



Op de afgifte van een conformiteitsattest: 

 AJ 2021 AJ 2022 AJ 2023 AJ 2024 AJ 2025 

Per 

aangevraagd/afgeleverd 

conformiteitsattest 

90,00 

EUR 

91,50 

EUR 

93,00 

EUR 

94,75 

EUR 

96,25 

EUR 

Verhoging per kamer 

vanaf de zesde kamer in 

een kamerwoning 

15,00 

EUR 

15,25 

EUR 

15,50 

EUR 

15,75 

EUR 

16,00 

EUR 

Maximum per gebouw 1.775,00 

EUR 

1.805,25 

EUR 

1.835,75 

EUR 

1.867,00 

EUR 

1.898,75 

EUR 

Artikel 2: - De burgemeester maakt dit besluit bekend op de website van de 

gemeente overeenkomstig de artikelen 286 en 287 van het decreet over het 

lokaal bestuur. 

De burgemeester publiceert een geactualiseerde en gecoördineerde versie van 

de gewijzigde reglementen op de website van de gemeente overeenkomstig het 

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking 

en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, 

betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal 

bestuur worden bijgehouden in het register en betreffende de 

raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en 

hulpverleningszones. 

Artikel 3: - De gemeente brengt de toezichthoudende overheid op de hoogte van 

de bekendmaking van dit besluit overeenkomstig artikel 330 van het decreet 

over het lokaal bestuur. 

Gecoördineerde tekst 

Reglement op de contante belasting op de afgifte van getuigschriften of 

andere stukken 

Artikel 1: - Er wordt voor de aanslagjaren 2021 t.e.m. 2025 een contante 

belasting geheven op de afgifte van getuigschriften of andere stukken. De 

belasting valt ten laste van natuurlijke of rechtspersonen of instellingen 

aan wie deze stukken door de gemeente op verzoek of ambtshalve worden 

uitgereikt. 

Artikel 2: - Het bedrag van de belasting wordt als volgt bepaald: 

a) op de afgifte, vernieuwing of vervanging (bij verlies/diefstal) van 

elektronische identiteitskaarten (afgekort eID): 

- 5,00 EUR gemeentebelasting verhoogd met de kostprijs aangerekend door 
de FOD Binnenlandse Zaken; 

- op een elektronische identiteitskaart waarvan blijkt dat deze niet 
functioneert ingevolge een technisch defect wordt bij vervanging geen 

gemeentebelasting aangerekend. 

b) op de afgifte van nieuwe PIN/PUK code (bij verlies/diefstal van het 

document PUK code) van elektronische identiteitskaart (afgekort eID) : 

- 5,00 EUR gemeentebelasting; 

c) op de afgifte, vernieuwing, verlenging of vervanging van een elektronische 

vreemdelingenkaart (afgekort eVK) en voor de verblijfskaarten voor 

vreemdelingen: 

- 5,00 EUR gemeentebelasting verhoogd met de kostprijs aangerekend door 

de FOD Binnenlandse Zaken; 

- op een elektronische vreemdelingenkaart waarvan blijkt dat deze niet 
functioneert ingevolge een technisch defect wordt bij vervanging geen 

gemeentebelasting aangerekend. 

d) op de afgifte van reispassen: 



− minderjarigen jonger dan 12 jaar:  
2,75 EUR taks voor legalisatie van de handtekening door de persoon die 

het ouderlijk gezag uitoefent, verhoogd met de aanmaakkosten ons 

medegedeeld en aangerekend door het Ministerie van Buitenlandse Zaken; 

− minderjarigen van 12 tot 18 jaar:  
5,50 EUR voor een reispas geldig gedurende vijf jaar + 2,75 EUR taks 

voor legalisatie van de handtekening door de persoon die het ouderlijk 

gezag uitoefent, verhoogd met de aanmaakkosten ons medegedeeld en 

aangerekend door het Ministerie van Buitenlandse Zaken; 

− meerderjarigen vanaf 18 jaar: 
8,25 EUR voor een reispas geldig gedurende vijf jaar, verhoogd met de 

aanmaakkosten ons medegedeeld en aangerekend door het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken en met eventuele kanselarijrechten. 

e) op de afgifte van huwelijksboekjes: 20,00 EUR per boekje. 

deze belasting dekt tezelfdertijd de afgifte van het huwelijksattest dat 

in het boekje is opgenomen en de levering van het boekje zelf. 

f) op de afgifte van huisnummers: een huisnummer wordt gratis terbeschikking 

gesteld; 

indien een persoon zich niet of niet tijdig aanmeldt ter afhaling van het 

huisnummer wordt voor elke nieuwe oproeping een belasting van 1,50 euro 

aangerekend. 

g) op de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een openbaar 

onderzoek noodzakelijk was: aan werkelijke kostprijs; 

h) op de afgifte van inlichtingen op vlak van stedenbouw en milieu: 

− uittreksel uit het vergunningenregister: 25,00 EUR per stuk 

− uittreksel uit het plannenregister: 25,00 EUR per stuk  

− inlichtingenformulier: 70,00 EUR per stuk 

− inlichtingenformulier + uittreksel uit het vergunningenregister + 
uittreksel uit het plannenregister: 80,00 EUR; 

de belasting is verschuldigd per aanvraag en per kadastraal perceel 

waarover inlichtingen opgevraagd worden. 

i) op de afgifte van een badge voor het recyclagepark: 25,00 euro 

j) op de afgifte van of de procedure tot het bekomen, veranderen, overname 

van een (tijdelijke) milieuvergunning: 

− 28,00 euro voor een melding klasse 3; 

− 82,00 euro voor een milieuvergunning klasse 2 of wijzigen van de 
milieuvoorwaarden ervan; 

− 400,00 euro voor een milieuvergunning klasse 1 of wijzigen van de 
milieuvoorwaarden ervan; 

− 55,00 euro voor een aktename van mededeling kleine verandering indien 
de beslissing dient genomen te worden door het college van burgemeester 

en schepenen . 

− op de organisatie van een openbaar onderzoek: frankeerkosten voor de 
aangetekende verzendingen en publicatiekosten worden gedragen door de 

aanvrager 

− op de bekendmaking van een beslissing in een regionaal dag- of 
weekblad: publicatiekosten worden door de aanvrager gedragen 

k) op de afgifte van een omgevingsvergunning of - weigering: 



− de portkosten van de gewone of beveiligde zendingen naar aanleiding van 
de individuele kennisgeving van een aanvraag bij het houden van een 

openbaar onderzoek 

− de publicatiekosten  

− 400,00 euro voor een aanvraag - bijstelling tot een omgevingsvergunning 
met betrekking tot de exploitatie van een ingedeelde inrichting of 

activiteit welk een rubriek uit de eerste klasse omvat 

l) op de afgifte van een rijbewijs in bankkaartmodel: 

− 5,00 EUR gemeentebelasting verhoogd met de kostprijs aangerekend door 
de FOD Mobiliteit en Vervoer. 

m) op de afgifte van een internationaal rijbewijs:  

−  4,00 EUR gemeentebelasting verhoogd met de kostprijs aangerekend door 
de FOD Mobiliteit en Vervoer. 

n) op de afgifte van een conformiteitsattest: 

 AJ 2021 AJ 2022 AJ 2023 AJ 2024 AJ 2025 

Per 

aangevraagd/afgeleverd 

conformiteitsattest 

90,00 

EUR 

91,50 

EUR 

93,00 

EUR 

94,75 

EUR 

96,25 

EUR 

Verhoging per kamer 

vanaf de zesde kamer in 

een kamerwoning 

15,00 

EUR 

15,25 

EUR 

15,50 

EUR 

15,75 

EUR 

16,00 

EUR 

Maximum per gebouw 1.775,00 

EUR 

1.805,25 

EUR 

1.835,75 

EUR 

1.867,00 

EUR 

1.898,75 

EUR 

o) op de afgifte van een visvergunning: 

- dagvergunning aangekocht aan het loket of bij een door het college van 

burgemeester en schepenen aangeduide handelszaak: 5 euro; 

- dagvergunning aangekocht n.a.v. een controlebezoek door politie of 

gemachtigde controleur: 12 euro; 

- jaarvergunning voor inwoners: 15 euro; 

- jaarvergunning voor niet-inwoners: 25 euro. 

Artikel 3: - De belasting wordt contant betaald op het ogenblik van de 

afgifte van het belastbaar stuk of door voorafgaandelijke storting op de 

rekening IBAN BE53 0910 0035 1653, BIC GKCCBEBB) van de gemeente Zelzate. 

De aan de belasting onderworpen personen of instellingen die een verzoek tot 

bekomen van een of ander stuk indienen, moeten op het ogenblik van hun 

aanvraag het bedrag van de belasting in bewaring geven indien dit document 

niet onmiddellijk bij de aanvraag afgegeven kan worden. 

Bij gebreke aan contante betaling wordt de belasting een kohierbelasting. 

Artikel 4: - Zijn van de belasting vrijgesteld: 

a) de stukken welke krachtens een wet, een Koninklijk Besluit of een andere 
overheidsverordening kosteloos door het gemeentebestuur dienen afgeleverd; 

b) de machtiging met betrekking tot godsdienstige of politieke demonstraties; 

c) de machtiging met betrekking tot activiteiten, die als dusdanig reeds het 
voorwerp zijn van de heffing van een belasting of retributie ten behoeve 

van de gemeente; 

d) alle getuigschriften en uittreksels wanneer deze worden afgeleverd aan 
eenieder die verklaart dat voormelde stukken dienen te worden voorgelegd 

om een tewerkstelling te bekomen, te kunnen solliciteren of aan examens of 

proeven deel te nemen met het oog op een eventuele aanwerving; 



e) alle identiteitsstukken die aan een kind jonger dan 12 jaar (met of zonder 
foto) afgegeven worden. 

Artikel 5: - De belasting is niet toepasselijk op de afgifte van stukken 

welke krachtens een wet, een Koninklijk Besluit of een overheidsverordening 

reeds aan de betaling van een recht ten behoeve der gemeente onderworpen is.  

De gerechtelijke overheden, de openbare besturen en de daarmede gelijk-

gestelde instellingen van openbaar nut zijn eveneens van deze belasting 

vrijgesteld. 

Artikel 6: - Wanneer het gemeentebestuur ertoe gehouden is de door 

particulieren of privé-instellingen gevraagde administratieve stukken op te 

sturen via de postdiensten, wordt een bijkomend recht geheven, gelijk aan de 

verzendingskosten waartoe deze stukken aanleiding hebben gegeven, ook als de 

afgifte ervan kosteloos is, te betalen door diegenen die erom verzoeken. 

Artikel 7: - Degenen die menen ten onrechte te zijn belast kunnen een 

bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Grote 

Markt 1 te 9060 Zelzate.  

Het moet schriftelijk worden gedaan, met redenen omkleed zijn en overhandigd 

of per post verzonden worden binnen een termijn van drie maanden te rekenen 

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

aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum 

van de contante inning. 

Artikel 8: - Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting 

toepasselijk zoals inzake rijksbelastingen op de inkomsten. 

PUNT 11 – BELASTING OP INVENTARISATIE VAN LEEGSTAANDE GEBOUWEN, WONINGEN, 

KAMERS EN OVERIGE WOONGELEGENHEDEN - AANPASSING 

DE RAAD: 

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

wijzigingen; 

- Gelet op gemeenteraadsbesluit van 30 december 2019 met het goedkeuren van 

de belasting op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige 

woongelegenheden; 

- Gelet op artikel 170 §4 van de Grondwet;   

- Gelet op het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot 

begeleiding van de begroting 1996;  

- Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van 

bestuur; 

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

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 

gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 

februari 2012; 

- Overwegende dat de vrijstellingen van belasting die in dit reglement zijn 

opgenomen aangepast zijn, omdat die het best aansluiten bij de noden en 

het beleid van de gemeente;  

- Overwegende dat de Vlaamse regering op 26 februari 2016 de 

startbeslissing voor het complexe project ‘Verbeteren van de leefbaarheid 

voor de bewoners van de woonwijk Klein-Rusland (Zelzate)’ genomen heeft; 

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

schepenen van 27 november 2020 aan de aanpassing van het reglement op de 

belasting op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en andere 

woongelegenheden; 

- Overwegende dat de gemeenteraad om goedkeuring wordt gevraagd; 

- Gelet op de financiële toestand van de gemeente. 

BESLUIT: 

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

Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, De Vleesschauwer Debbie, Joosten 



Patricia, Goemaere Dirk, Laureys Rik, Segers Karl, Uytterhaegher Kevin, Van 

Bever Karel, Van De Velde Lucien, Van Weynsberghe Kurt) tegen 3 neen-stemmen 

(Acke Martin, Bruggeman Frank, Bruggheman Filip) bij 5 onthoudingen (De Beule 

Jan, D'Haeseleer Guy, Dierickx Vincent, Maenhout Marleen, Stevelinck 

Kristof): 

Artikel 1: - Artikel 5 - 5.3 punt 6 van het gemeenteraadsbesluit van 

30 december 2019, betreffende de belasting op leegstaande gebouwen, woningen, 

kamers en overige woongelegenheden wordt gewijzigd naar: 

“5.3. Vrijstelling van betaling van belasting wordt toegestaan wanneer: 

6. Voor de jaren 2020 en 2021 wordt een vrijstelling van de belasting 

verleend voor een woning gelegen in de woonwijk Klein-Rusland.” 

Artikel 2: - De burgemeester maakt dit besluit bekend op de website van de 

gemeente overeenkomstig de artikelen 286 en 287 van het decreet over het 

lokaal bestuur. 

De burgemeester publiceert een geactualiseerde en gecoördineerde versie van 

de gewijzigde reglementen op de website van de gemeente overeenkomstig het 

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking 

en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, 

betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal 

bestuur worden bijgehouden in het register en betreffende de 

raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en 

hulpverleningszones. 

Artikel 3: - De gemeente brengt de toezichthoudende overheid op de hoogte van 

de bekendmaking van dit besluit overeenkomstig artikel 330 van het decreet 

over het lokaal bestuur. 

Gecoördineerde tekst 

Reglement op de belasting van leegstaande gebouwen, woningen, kamers en 

overige woongelegenheden 

Artikel 1: - Definities 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

1. Aanslagjaar: het aanslagjaar is het jaar waarin de belasting 

verschuldigd is; 

2. Administratie: de gemeentelijke administratieve eenheid of 

intergemeentelijke administratieve eenheid die door het gemeentebestuur 

wordt belast met de opmaak, de opbouw, het beheer en actualisering van 

het leegstandsregister. 

Conform art 2.2.6, §1, tweede lid, van het Grond- en Pandendecreet 

draagt de gemeente de opmaak, de opbouw, het beheer en de actualisering 

van het leegstandsregister over aan SOM vzw, Woonwijzer Meetjesland. SOM 

vzw, Woonwijzer Meetjesland fungeert als intergemeentelijke 

administratieve eenheid. Het beslissingsorgaan van SOM vzw, Woonwijzer 

Meetjesland duidt de personeelsleden aan die onderzoeks-, controle– en 

vaststellingsbevoegdheden hebben. De intergemeentelijke administratieve 

eenheid voert alle taken uit voor de opmaak, de opbouw, het beheer en de 

actualisering van het leegstandsregister; 

3. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijze: 

a) Een aangetekend schrijven; 

b) Een afgifte tegen ontvangstbewijs; 

4. Gebouw: elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de 

bijgebouwen omvat,  met uitsluiting van de bedrijfsruimten, vermeld in 

artikel 2,1°, van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter 

bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van 

bedrijfsruimten; 

5. Kamer: woning waarin een toilet, een bad of douche of een kookgelegenheid 

ontbreken en waarvan de bewoners voor een of meer van die voorzieningen 



aangewezen zijn op de gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij 

het gebouw waarvan de woning deel uitmaakt; 

6. Leegstaand gebouw: gebouw waarvan meer dan de helft van de totale 

vloeroppervlakte niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt 

aangewend gedurende een periode van ten minste twaalf opeenvolgende 

maanden. Hierbij wordt geen rekening gehouden met woningen die deel 

uitmaken van het gebouw. 

De functie van het gebouw is deze die overeenkomt met, een voor het 

gebouw of voor gedeelten, vergunde of vergund geachte toestand. 

Bij een gebouw waarvoor geen vergunning of melding voorhanden is, of 

waarvan de functie niet duidelijk uit een vergunning of melding blijkt, 

wordt deze functie afgeleid uit het gewoonlijk gebruik van het gebouw 

voorafgaand aan het vermoeden van leegstand, zoals dat blijkt uit 

aangiften, akten of bescheiden. 

Een gebouw dat in hoofdzaak gediend heeft voor een economische 

activiteit, vermeld in artikel 2, 2°, van het decreet van 19 april 1995 

houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en 

verwaarlozing van bedrijfsruimten, wordt niet beschouwd als leegstaand 

zolang de oorspronkelijke beoefenaar van deze activiteit een gedeelte 

van het gebouw bewoont en dat gedeelte niet afsplitsbaar is. Een 

gedeelte is eerst afsplitsbaar indien het na sloping van de overige 

gedeelten kan worden beschouwd als een afzonderlijke woning die voldoet 

aan de bouwfysische vereisten. 

7. Leegstaande woning: een woning die gedurende een termijn van ten minste 

12 opeenvolgende maanden niet aangewend wordt in overeenstemming met de 

woonfunctie of elke andere omschreven functie die een effectief en niet-

occasioneel gebruik van de woning met zich mee brengt.  

8. Leegstandsregister: register van leegstaande gebouwen en woningen, zoals 

vermeld in artikel 2.2.6 van het decreet grond- en pandenbeleid 

9. Leegstand bij nieuwbouw: een nieuw gebouw of een nieuwe woning wordt als 

een leegstaand gebouw of een leegstaande woning beschouwd indien dat 

gebouw of die woning binnen zeven jaar na de afgifte van een vergunning 

in laatste administratieve aanleg niet aangewend wordt overeenkomstig 

zijn functie 

10. Opnamedatum: de datum waarop het gebouw en/of woning voor de eerste maal 
in de inventaris of in het leegstandsregister wordt opgenomen  

11. Overige woongelegenheden: elke woongelegenheid welke niet te definiëren 
valt onder een woning en/of gebouw, en/of kamer. 

12. Ramp: een gebeurtenis die zich voordoet buiten de wil van de houder van 
het zakelijk recht en waardoor de schade dermate is dat het gebruik 

onmogelijk is, bv. brand, gasontploffing, blikseminslag, … 

13. Renovatienota:  een gedetailleerde, gedateerde en ondertekende nota, die 
door de administratie wordt goedgekeurd en waarin minstens is opgenomen: 

− een overzicht en een beschrijving van de voorgenomen werken; 

− een gedetailleerd tijdsschema waaruit blijkt dat binnen een periode 

van maximaal 1 jaar een woning bewoonbaar wordt gemaakt; 

− een plan van het pand met een aanduiding van de geplande werken; 

− bestekken en/of facturen met betrekking tot de voorgenomen werken(= 

raming van de kosten); 

− een fotoreportage met weergave van de bestaande toestand van de te 

renoveren onderdelen;  

− indien van toepassing een akkoord van de mede-eigenaar(s) 



14. Restauratie: het geheel van maatregelen, werkzaamheden en handelingen 
die erop gericht zijn de erfgoedwaarden van een onroerend goed in stand 

te houden of te herstellen; 

15. Vergunning: bouwvergunning, stedenbouwkundige vergunning, 
omgevingsvergunning met stedenbouwkundige aspecten; 

16. Verjaardag: het ogenblik van het verstrijken van elke nieuwe periode van 
twaalf maanden vanaf de opnamedatum, zolang het gebouw of de woning niet 

uit het leegstandsregister is geschrapt; 

17. Woning: een goed, vermeld in artikel 2; § 1, eerste lid, 31°, van de 
Vlaamse Wooncode (elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk 

bestemd is voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande);  

18. Zakelijke gerechtigde: de houder van één van volgende zakelijke rechten: 

a) De volle eigendom (volgens de beschikbare informatie voor de gemeente) 

b) Het recht van opstal of van erfpacht 

c) Het vruchtgebruik 

Artikel 2: - Algemene bepalingen 

§1 Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2022 een jaarlijkse 

gemeentebelasting gevestigd op de woningen en gebouwen, kamers en overige 

woongelegenheden die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn 

opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister. 

§2 De belasting voor een leegstaand gebouw, woning, kamer en/of overige 

woongelegenheid is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat de 

woning, kamer, gebouw en/of overige woongelegenheid gedurende twaalf 

opeenvolgende maanden is opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister. 

Zolang het gebouw, woning, kamer en/of overige woongelegenheid niet uit het 

leegstandsregister is geschrapt, blijft de belasting verschuldigd op het 

ogenblik dat een nieuwe termijn van twaalf maanden verstrijkt. 

Artikel 3: - Belastingplichtige 

§1 De belasting is verschuldigd door de zakelijk gerechtigde van het 

leegstaande gebouw, woning, kamer en/of overige woongelegenheid op de 

verjaardag van de opnamedatum. 

§2 Ingeval van mede-eigendom zijn de mede-eigenaars hoofdelijk aansprakelijk 

voor de betaling van de totale belastingschuld. Ingeval er meerdere andere 

houders zijn van het zakelijk recht, zijn deze eveneens hoofdelijk 

aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld. 

§3 Ingeval er een recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik bestaat is de 

belasting verschuldigd door de houder van dat zakelijk recht van opstal, van 

erfpacht of van vruchtgebruik op het ogenblik dat de belasting van het 

aanslagjaar verschuldigd wordt. 

§4 Ingeval van overdracht van het zakelijk recht stelt de instrumenterende 

ambtenaar de nieuwe zakelijk gerechtigde er voorafgaandelijk van in kennis 

dat het goed is opgenomen in het leegstandsregister.  

De instrumenterende ambtenaar of één van de partijen stelt de administratie 

binnen de  twee maanden na de overdacht van het zakelijk recht in kennis van 

de overdracht met nauwkeurige aanduiding van de overgedragen woning of het 

gebouw, de datum ervan, en de nieuwe zakelijk gerechtigden via beveiligde 

zending. 

Bij ontstentenis van de kennisgeving betreffende de overdracht van het 

zakelijke recht door de instrumenterende ambtenaar of één van de partijen 

wordt de overdrager van een zakelijk recht, als belastingplichtige beschouwd 

voor de eerstvolgende belasting die na de overdracht van het zakelijk recht 

wordt gevestigd. Indien de administratie niet door de instrumenterende 

ambtenaar in kennis gesteld wordt met de overdracht van het zakelijk recht, 

maar op een andere manier worden de gegevens van de nieuwe zakelijke 

gerechtigde gebruikt. 



Bij de overdracht van het zakelijk recht van een gebouw of een woning geldt 

de datum van de authentieke overdrachtsakte als aanvangspunt voor het 

berekenen van de termijnen van 12 maanden. 

Artikel 4: - Tarief van de belasting 

§1. Het basisbedrag van de belasting bedraagt (AJ: aanslagjaar): 

 AJ 2020 AJ 2021 AJ 2022 

Voor een volledig gebouw of woonhuis 1.094,00 EUR 1.118,00 EUR 1.143,00 EUR 

Voor een kamer 365,00 EUR 373,00 EUR 381,00 EUR 

Voor elke overige woongelegenheid 729,00 EUR 745,00 EUR 762,00 EUR 

§ 2. De belasting wordt vermenigvuldigd met factor 1,5 per bijkomende termijn 

van twaalf maanden dat het gebouw of de woning in het leegstandsregister 

staat; 

§ 3. De termijn die in acht genomen wordt voor de heffing, wordt berekend bij 

overdracht van het zakelijk recht betreffende het gebouw of de woning. 

Het aantal termijnen dat een woning reeds op het leegstandregister staat, 

wordt behouden bij ingang van dit nieuwe reglement. 

§ 4. De maximale aanslag per woning of gebouw bedraagt: 

AJ 2020 AJ 2021 AJ 2022 

5.538,00 EUR 5.660,00 EUR 5.785,00 EUR 

Artikel 5: - Vrijstelling bij belasting 

5.1. Aanvraag vrijstelling 

De houder van het zakelijk recht die gebruik wenst te maken van een 

vrijstelling van de belasting dient zelf hiervoor via beveiligde zending 

schriftelijk de nodige bewijsstukken in te dienen bij de administratie.  

5.2. Vrijstelling van betaling van belasting wordt toegestaan voor: 

1° de belastingplichtige die in een erkende ouderenvoorziening verblijft. Het 

bewijs van het verblijf wordt geleverd door de erkende ouderenvoorziening 

waar de belastingschuldige verblijft, met dien verstande dat deze 

vrijstelling geldt voor een periode van drie jaar volgend op de datum van 

opname in een erkende ouderenvoorziening en slechts geldt voor de woning 

die laatst bewoond werd door de belastingplichtige voor de opname in een 

erkende ouderenvoorziening.  

2° de belastingplichtige die voor een langdurig verblijf werd opgenomen in 

een psychiatrische instelling of andere erkende zorginstelling; 

Het bewijs van het langdurig verblijf wordt geleverd door de 

psychiatrische instelling of andere erkende zorginstelling waar de 

belastingschuldige verblijft. De vrijstelling geldt voor een periode van 

drie jaar volgend op de datum van opname en slechts geldt voor de woning 

die laatst bewoond werd door de belastingplichtige voor de opname in een 

psychiatrische instelling of andere erkende zorginstelling.  

3° de belastingplichtige waarvan de handelingsbekwaamheid beperkt werd 

ingevolge een gerechtelijke beslissing; 

Het bewijs wordt geleverd door het voorleggen van de gerechtelijke 

beslissing met dien verstande dat deze vrijstelling geldt voor een periode 

van drie jaar volgend op de datum van beslissing en slechts geldt voor de 

woning die laatst bewoond werd door de belastingplichtige. 

4° de nieuwe zakelijk gerechtigde gedurende twee opeenvolgende aanslagjaren 

na het verkrijgen van het zakelijk recht. Deze vrijstelling geldt niet 

voor overdrachten:  

o aan vennootschappen die door de overdrager rechtstreeks of 

onrechtstreeks in rechten of in feiten gecontroleerd worden;  



o indien de overdracht het gevolg is van een fusie, splitsing of een 

andere overgang ten algemene titel.  

5° zover het een woning betreft die voorwerp uitmaakt van een door het 

college goedgekeurd project met het oog op het realiseren van een meer 

kwalitatieve woonomgeving. De werken dienen effectief te starten binnen de 

2 jaar na registratie van de woning.  

5.3. Vrijstelling van betaling van belasting wordt toegestaan wanneer: 

1. de woning of het gebouw gelegen is binnen de grenzen van een door de 
bevoegde overheid goedgekeurd onteigeningsplan en waarin de woning of het 

gebouw aangeduid is als te onteigenen goed;  

2. de woning of het gebouw geen voorwerp meer kan uitmaken van een vergunning 
omdat een voorlopig of definitief onteigeningsplan is vastgesteld;  

3. de woning of het gebouw vernield of beschadigd werd ten gevolge van een 
plotse ramp. Deze vrijstelling kan maximaal drie keer verleend worden in 

de drie jaar volgend op de datum van de vernieling of beschadiging; 

4. de woning of het gebouw wegens overmacht geïnventariseerd blijft om 
redenen die onafhankelijk zijn van de wil van de houder van het zakelijk 

recht van wie redelijkerwijze niet kan verwacht worden dat hij een einde 

stelt aan de leegstand. 

De vrijstelling wordt toegekend voor 1 jaar, maar kan verlengd worden 

zolang de overmacht aanhoudt. De vrijstelling moet elk jaar opnieuw 

aangevraagd en gemotiveerd worden met de nodige bewijsstukken; 

5. Een woning wordt gerenoveerd als een gedetailleerd renovatienota 
voorgelegd wordt waaruit blijkt dat hij de nodige renovatiewerken gaat 

uitvoeren, voor zover zij betrekking hebben op de woonfunctie van de 

woning. De vrijstelling vangt aan bij de aanvraag van de renovatienota en 

geldt voor een termijn van één jaar en kan éénmalig voor eenzelfde periode 

worden verlengd. 

Opmerkingen : 

- Een renovatienota wordt enkel aanvaard als voor de renovatiewerken geen 

omgevingsvergunning vereist is.   

- De vrijstelling wordt ongedaan gemaakt als de werken binnen het jaar 

niet beëindigd.  

- Een woning die gerestaureerd wordt, kan de vrijstelling meerdere keren 

aanvragen.  De termijn loopt telkens voor één jaar. 

6. Voor de jaren 2020 en 2021 wordt een vrijstelling van de belasting 
verleend voor een woning gelegen in de woonwijk Klein-Rusland. 

7. de woning of het gebouw onmogelijk daadwerkelijk gebruikt kan worden 
omwille van een verzegeling of betredingsverbod in het kader van een 

strafrechtelijk onderzoek of omwille van een expertise in het kader van 

een gerechtelijke procedure, met dien verstande dat deze vrijstelling 

slechts geldt tot één jaar na het aflopen van de verzegeling of het 

betredingsverbod. 

5.4. De vrijstellingen genoemd in 5.2 en 5.3 vervallen vanaf het ogenblik dat 

de aanwezigheid van reclame aan of voor de woning van het gebouw wordt 

vastgelegd. 

De vrijstelling moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden en zal dan ook 

volgens dit reglement beoordeeld worden. 

Artikel 6 – Inkohiering 

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

uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. 

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

het aanslagbiljet. 

Artikel 7: - Bezwaarprocedure bij belasting 

§1 De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het 

college van burgemeester en schepenen. Het bezwaarschrift wordt behandeld in 

overeenstemming met het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 



§2 Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd 

zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie 

maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending 

van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de 

datum van de contante inning. 

Indien de belastingschuldige wenst gehoord te worden, dient hij daar 

uitdrukkelijk om te vragen in zijn bezwaarschrift.  

§3 Door het college van burgemeester en schepenen worden personeelsleden van 

de gemeente aangesteld die bevoegd zijn om een controle of onderzoek in te 

stellen en vaststellingen te verrichten in verband met de toepassing van dit 

belastingreglement. De door hen opgestelde processen-verbaal hebben 

bewijskracht tot bewijs van het tegendeel. 

De heer Kurt Van Weynsberghe verlaat de zitting. 

PUNT 12 - VERDELING NOODFONDS NA VOORAFNAME SPORT-JEUGD-CULTUUR 

De heer Frank Bruggeman, raadslid, stelt dat er verenigingen zijn die omwille 

van de coronacrisis de boeken zullen neerleggen. Hij legt daarom een 

amendement voor om 10.000 euro opzij te houden om verenigingen in nood te 

helpen.  

Het amendement wordt met 2 ja-stemmen (Bruggeman Frank, Bruggheman Filip) 

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

Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, De Vleesschauwer Debbie, 

Joosten Patricia, Goemaere Dirk, Laureys Rik, Segers Karl, Uytterhaegher 

Kevin, Van Bever Karel, Van De Velde Lucien) bij 5 onthoudingen (De Beule 

Jan, D'Haeseleer Guy, Dierickx Vincent, Maenhout Marleen, Stevelinck Kristof) 

verworpen. 

DE RAAD: 

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

wijzigingen; 

- Gelet op de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 

beperken; 

- 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. 1 november 2020 houdende wijziging 

van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende 

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

- Overwegende dat de inrichtingen of onderdelen van inrichtingen die behoren 

tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector 

worden gesloten voor het publiek; 

- Overwegende dat ook evenementen of activiteiten die behoren tot de 

culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector 

opgeschort worden; 

- Overwegende dat de opgelegde maatregelen er bij het Vlaamse 

verenigingsleven stevig inhakken; 

- Overwegende dat de Vlaamse Regering 87,3 miljoen euro uittrekt voor de 

lokale sport-, cultuur- en jeugdverenigingen. 83,9 miljoen euro wordt 

verdeeld door de steden en gemeenten;  

- Overwegende dat Zelzate recht heeft op 158.740 euro;  

- Overwegende dat lokale overheden vrij kunnen kiezen hoe men de middelen 

inzet en hoeveel budget naar welke verenigingen gaat, maar de eerste focus 

ligt bij sportieve verenigingen; 

- Gelet op de brief van het gemeentebestuur van Zelzate d.d. 6 oktober 2020 

aan de gemeentelijke adviesraden sport, jeugd en cultuur houdende de vraag 

om tot een verdeelsleutel te komen; 



- Gelet op de adviesnota “verdeling corona-pot SPORT-JEUGD-CULTUUR”, 

bijgevoegd aan dit besluit; 

- Gelet op de vraag van het college d.d. 13 november 2021 om een nieuwe 

berekening te doen rekening houdende met de kosten die werden gemaakt voor 

het domein ‘vrije tijd’ ter bestrijding van het coronavirus; 

- Overwegende dat de totale uitgave van deze kosten 8.740 euro bedraagt: 

Hygiënepakketten bestaande uit her-

bruikbare mondmaskers, ontsmettende 

handgel met dispenser, koortsthermo-

meter, papieren zakdoeken, wegwerpmond-

maskers en wegwerphandschoenen 

0,00 enkel voor Zelzaatse 

erkende 

jeugdverenigingen 

Handdesinfectietoestel voor evenementen 

(Safe & Clean) 

2 913,25 verdeeld via 

uitleendienst 

Radiospots ZRO Zelzaatse handelaars 3 000,00 
 

Radiospots ZRO Zelzaatse verenigingen 2 826,75  

Totaal: 8 740,00 
 

- Overwegende dat de globale verdeling er dan uitziet als volgt: 

CORONA NOODFONDS 158740   
 

  

Voorafname gemeente - 8740   
 

  
Verdeling volgens 

huidige verhoudingen 

subsidies 150000   

 

  

TOTAAL    
 

  

Huidige verdeling   PROCENT  NOODFONDS RADIOSPOTS 2020 20201 

Sport 26000 37 55500 
1045.75 

27750 27750 

Jeugd 24000 34 51000 
961,00 

25500 25500 

Cultuur 20000 29 43500 
820,00 

21750 21750 

TOTAAL 70000 100 150000 
2826.75 

75000 75000 

- Gelet op de berekening per vereniging zoals in bijlage; 

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

schepenen van 4 december 2020. 

BESLUIT:  

In openbare zitting, met algemene stemmen: 

Enig artikel: - Gaat akkoord met de voorgestelde verdeling voor het corona 

noodfonds zoals in de herberekening na voorafname vermeld staat, waarbij er 

rechtstreeks 150.000 euro subsidie naar de vrijetijdsverenigingen zal gaan. 

Het restbedrag wordt aangewend om de kosten die werden gemaakt voor het 

domein ‘vrije tijd’ ter bestrijding van het coronavirus (vb. 

hygiënepakketten, handdesinfectietoestellen voor evenementen, radiospots op 

ZRO voor Zelzaatse verenigingen en handelaars) te recupereren.  

De heer Jan De Beule verlaat de zitting. 

PUNT 13 - GOEDKEUREN BROWNFIELDCONVENANT 206 ZELZATE – HERONTWIKKELING 

CALLEMANSPUTTE EN 2e ADDENDUM BIJ BFC 54. ERTVELDE - KUHLMANN SITE 

HERONTWIKKELING 

DE RAAD: 

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

− Gelet op het decreet van 30 maart 2007 betreffende de 

brownfieldconvenanten;  

− Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot regeling 

van de bezwaren tegen erfdienstbaarheden tot openbaar nut voor de 

verwezenlijking van een brownfieldproject; 



− Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 

betreffende de informatieplichten in het kader van brownfieldconvenanten; 

− Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2007 

betreffende de vorm van het attest tot het verkrijgen van kosteloze 

registratie in het kader van een brownfieldproject dat het voorwerp 

uitmaakt van een brownfieldconvenant; 

− Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 tot 

vaststelling van de minimale onderhandelingsvoorwaarden, de minimale 

totstandkomings- en opvolgingsprocedure van een Brownfieldconvenant; 

− Overwegende dat een brownfield een geheel is van verwaarloosde of 

onderbenutte gronden die zodanig zijn aangetast, dat zij kennelijk slechts 

gebruikt of opnieuw kunnen worden gebruikt door middel van structurele 

maatregelen;  

− Overwegende dat het brownfielddecreet een grondslag biedt voor de 

totstandkoming van brownfieldconvenanten voor valabele en werkbare 

brownfieldprojecten die tot doel hebben investeerders en 

projectontwikkelaars aan te zetten tot de herontwikkeling van 

braakliggende en/of onderbenutte terreinen; 

− Overwegende dat het Brownfielddecreet als doel heeft om vervuilde gronden 

te saneren;  

− Gelet op het Brownfieldconvenant 206 Zelzate – Herontwikkeling 

Callemansputte; 

− Overwegende dat Terranova nv, binnen het brownfieldconvenant 206 Zelzate - 

Herontwikkeling Callemansputte, de voormalige stortplaats ‘Callemansputte’ 

grondig zal saneren;  

− Overwegende dat deze stortplaats (in het verleden gebruikt voor de berging 

van verontreinigd slib uit het Kanaal Gent-Terneuzen) nadien wordt 

omgevormd tot een aaneengesloten natuurgebied waar 30 ha. bos, natte 

natuur en grasland zal komen; dat er wandelpaden worden aangelegd die 

zullen aansluiten bij de Zonneberg;  

− Overwegende dat het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de 

gemeenten Zelzate en Evergem en Natuurpunt; 

− Gelet op 2e addendum bij BFC 54. Ertvelde - Kuhlmann Site Herontwikkeling: 

via dit addendum verschuift de Gipsberg (site Terranova) van convenant 54 

naar convenant 206; 

− Overwegende dat de gemeenteraad om goedkeuring wordt gevraagd. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met algemene stemmen: 

Enig artikel: - De gemeenteraad gaat akkoord met het Brownfieldconvenant 206 

Zelzate – Herontwikkeling Callemansputte en 2e addendum bij BFC 54. Ertvelde 

- Kuhlmann Site Herontwikkeling. 

PUNT 14 - GOEDKEUREN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET VENECO VOOR 

STEDENBOUWKUNDIGE DIENSTVERLENING  

DE RAAD: 

− Gelet op het gegeven dat de ruimtelijke uitdagingen in Zelzate groot zijn 

en de gemeente hierop dient te anticiperen zowel lokale als bovenlokale 

projecten hebben een invloed op de leefbaarheid van de Zelzatenaar en 

dienen op de voet te worden opgevolgd;  

- Gelet op het voorstel van 13 november 2020 van overeenkomst voor 

stedenbouwkundige dienstverlening van Veneco, Panhuisstraat 1, 9070 

Destelbergen;  



- Overwegende dat de opdrachthouder bijstand zal verlenen voor het 

behandelen van omgevingsvergunningsaanvragen en andere opdrachten van 

stedenbouwkundige aard volgens de noodwendigheid van de dienst stedenbouw;  

- Overwegende dat de prestaties voor gemiddeld 1 dag/week betreft; dat van 

dit gemiddelde kan afgeweken worden in meer indien de werkdruk binnen 

Veneco dit toelaat of in minder wanneer een deskundige omgeving/ 

omgevingsambtenaar is aangeworven door de gemeente en voldoende ingewerkt 

is; dat  op dat moment op afroep wordt gewerkt naargelang de noodzaak;  

- Overwegende dat vanaf 1 juli 2017 de kostendelende vereniging Veneco van 

ging start; dat dit betekent dat Veneco vrijgesteld is van BTW-heffing aan 

haar vennoten; 

- Overwegende dat de uurloontarieven jaarlijks door de Raad van Bestuur van 

Veneco bepaald worden; dat deze op 1 juli 2020 vastgesteld zijn op € 97,00 

voor een ruimtelijk planner met minder dan 20 jaar ervaring en € 107 voor 

een ruimtelijk planner met meer dan 20 jaar ervaring; dat in dit tarief de 

verplaatsingskilometers meegerekend zijn; 

- Overwegende dat de prestaties in het kader van stedenbouwkundige 

dienstverlening incl. verplaatsingsduur momenteel worden vergoed aan 

€ 107,00 per uur; 

- Overwegende dat de overeenkomst start op 1 januari 2021 en geldt tot 

31 december 2025; dat de overeenkomst éénzijdig kan en onvoorwaardelijk 

opzegbaar is door de opdrachtgever; 

- Overwegende dat het de intentie van het bestuur is om een 

stedenbouwkundige niveau B aan te werven; dat er momenteel nog urgentere 

aanwervingen dienen te gebeuren;  

- Overwegende dat de ondersteuning van Veneco zal lopen tot en met de 

opleiding van de aan te werven omgevingsambtenaar stedenbouw; 

- Overwegende dat momenteel in het meerjarenplan jaarlijks een budget 

voorzien is onder 6131999/060000; 

- Gelet op het visum van de financieel directeur d.d. 4 december 2020; 

- Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie 

en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor 

werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen; 

- Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid 

artikel 30 (in-house-toezicht); 

- Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de 

algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere 

wijzigingen; 

- Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing 

overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 

- Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

- Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van 

bestuur; 

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

wijzigingen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met 15 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert 

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

Debbie, D'Haeseleer Guy, Joosten Patricia, Goemaere Dirk, Laureys Rik, Segers 

Karl, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel, Van De Velde Lucien) bij 5 

onthoudingen (Bruggeman Frank, Bruggheman Filip, Dierickx Vincent, Maenhout 

Marleen, Stevelinck Kristof): 

Artikel 1: - De gemeenteraad keurt de in bijlage gevoegde overeenkomst voor 

stedenbouwkundige dienstverlening. 

Artikel 2: - De overeenkomst vangt aan op 1 januari 2021. 



Artikel 3: - De gevraagde betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven 

in het meerjarenplan onder 6131999/060000. 

Artikel 4: - Een afschrift van dit besluit en overeenkomst wordt bezorgd aan 

Veneco.  

Artikel 5: - Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de financieel 

directeur. 

PUNT 15 – VERLENGING VAN DE OVEREENKOMST MET NMBS BETREFFENDE GRONDBEZETTING 

OP DE GEWEZEN NMBS-BEDDING VAN DE EX-SPOORWEGLIJN 204 BOMA-ZELZATE 

DE RAAD: 

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

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

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

uitgevoerd en een fietspad werd aangelegd; 

- Overwegende dat voor de bezetting van de voormelde bedding een 

overeenkomst tussen het gemeentebestuur en de NMBS werd afgesloten; dat 

deze overeenkomst goedgekeurd werd in de gemeenteraad van 31 oktober 1991 

en telkens verlengd werd voor negen jaar in de gemeenteraad van 

respectievelijk 3 april 2001 en 24 september 2009; dat deze overeenkomst 

in de gemeenteraad van 25 november 2019 voor 2 jaar verlengd werd; 

- Overwegende dat de overeenkomst op 31 december 2020 een einde zal nemen; 

- Gelet op het schrijven van 20 februari 2020 van de heer Geert Maenhout van 

NMBS betreffende de overeenkomst tussen NMBS en gemeente voor fietspad 

Warande en Warandepark waarin de NMBS voorstelt om de overeenkomst met 8 

jaar te verlengen; 

- Overwegende dat deze gronden het voorwerp uitmaken van een 

valorisatiestudie (hernieuwde vaststelling van de waarde van een 

schuldvordering); 

- Gelet het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 

augustus 2020 houdende het principieel akkoord met de voorgestelde 

verlenging van het contract van 8 jaar; 

- Gelet op de brief van Bjorn Scheerens, Accountmanager bij NMBS, van 5 

november 2020 met als onderwerp Zelzate – vraag tot ondertekening 

concessiecontract 305699; 

- Gelet op het concessiecontract 305699 zoals gevoegd in bijlage;  

- Overwegende dat de directie van de NMBS de intentie heeft om vanaf 2024 

alle fietspaden in concessie in Vlaanderen te verkopen; dat er daarom 

wordt voorgesteld om de huidige concessie te verlengen met 4 jaar (i.p.v. 

8 jaar) ingaand op 1 januari 2021 en eindigend op 31 december 2024; 

- Overwegende dat er een bezettingsvergoeding van 6.410 euro (excl. btw) 

wordt bedongen; 

- Gelet op het visum van de financieel directeur; 

- Overwegende dat de gemeenteraad om goedkeuring wordt gevraagd; 

BESLUIT : 

In openbare zitting, met algemene stemmen: 

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

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

spoorweglijn 204 en zoals gevoegd in bijlage wordt goedgekeurd.  

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

de overeenkomst gevoegd bij dit besluit en loopt tot 31 december 2024. 

Artikel 3: - De jaarlijkse bezettingsvergoeding bedraagt 6.410 euro excl. btw 

gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen met als 

aanvangsindexcijfer dat van de maand oktober 2020. 



PUNT 16 – VERDERZETTEN OVEREENKOMST MILIEUKLACHTENMELDPUNT 

DE RAAD: 

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

wijzigingen; 

- Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 5 november 2002 waarbij de 

samenwerkingsovereenkomst tot oprichting van een milieuklachtenmeldpunt in 

de Gentse kanaalzone werd goedgekeurd; 

- Gelet op het collegebesluit van 29 december 2008 dat de nieuwe 

overeenkomst 2008-2012 met betrekking tot het milieuklachtenmeldpunt 

goedkeurt; 

- Gelet op het collegebesluit van 23 juni 2015 betreffende het verderzetten 

van de overeenkomst milieuklachtenmeldpunt van 2014 – 2019, stilzwijgende 

verlening tot 2020; 

- Overwegende dat het gewenst is om de nieuwe overeenkomst voor 2021 – 2025 

goed te keuren;  

- Overwegende dat via het milieuklachtenmeldpunt de inwoners van de Gentse 

Kanaalzone met alle klachten, gerelateerd aan de haven- en industriële 

activiteiten binnen het gebied, permanent, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7, 

terecht kunnen op het gratis telefoonnummer: 0800-92 999 en dat via dit 

meldpunt de klagers naargelang hun keuze terechtkomen bij hun gemeente of 

stad of bij de Departement Omgeving, Afdeling Handhaving – 

Omgevingsinspectie, buiten de kantooruren worden de klachten geregistreerd 

door het Havenbedrijf; 

- Overwegende dat deze overeenkomst wordt afgesloten in uitvoering van actie 

M6 "Continue opvolging van de milieukwaliteit – voortzetting werking 

milieuklachtenmeldpunt" van het subregionaal actieprogramma 

"milieukwaliteiten" van het definitief ontwerp van strategisch plan voor 

de Gentse Kanaalzone; 

- Overwegende dat de overeenkomst rond het milieuklachtenmeldpunt de 

gemeente geen extra kosten bezorgt; 

− Overwegende dat de gemeenteraad om goedkeuring wordt gevraagd. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met algemene stemmen: 

Enig artikel: - De gemeenteraad keurt de overeenkomst betreffende het 

milieuklachtenmeldpunt goed. 

PUNT 17 – BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN FINEG VAN MAANDAG 21 DECEMBER 

2020 - GOEDKEURING DAGORDE EN EN ELK VAN DE AFZONDERLIJKE PUNTEN VAN DE 

DAGORDE  

DE RAAD: 

− Gelet het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

− Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij FINEG nv; 

− Overwegende dat de Raad van Bestuur van FINEG nv op 8 juni 2020 beslist 

heeft om de werking van het rollend fonds stop te zetten en aan de 

algemene vergadering voor te stellen de hierdoor vrijgekomen middelen uit 

te keren aan de gemeenten; dat 4,75 miljoen euro als tussentijds dividend 

kan uitgekeerd worden; dat dit tussentijds dividend zal geboekt worden als 

schuld aan de gemeenten en betaalbaar gesteld zal worden per gemeente in 

functie van de door de gemeente gewenste timing;  

- Overwegende dat de gemeente Zelzate een tussentijds dividend zal ontvangen 

van 267.456 euro; dat eerder door FINEG nv per brief van 25 september 2020 



aan de gemeente gevraagd werd of dit dividend in 2020 en/of 2021 

uitbetaald moest worden; dat het college van burgemeester en schepenen op 

9 oktober 2020 besliste de uitbetaling van het dividend te laten gebeuren 

in 2021;  

− Gelet op het aangetekend schrijven van FINEG nv 29 oktober 2020 

betreffende de bijeenroeping van een bijzondere algemene vergadering op 

maandag 21 december 2020 de gemeente wordt opgeroepen met als enig 

agendapunt: het uitkeren van een tussentijds dividend;  

− Overwegende dat door de huidige maatregelen in het kader van het 

coronavirus en de kans dat deze nog verlengd zullen worden, het fysiek 

plaatsvinden van deze vergadering in het gedrang komt; dat de Raad van 

Bestuur met eenparigheid beslist heeft tot een schriftelijke algemene 

vergadering; dat dit kan conform artikel 7:133 van het wetboek van 

vennootschappen en verenigingen dat stipuleert dat “aandeelhouders 

eenparig en schriftelijk alle besluiten kunnen nemen die tot de 

bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van 

diegene die bij authentieke akte moeten verleden worden”;  

− Overwegende dat FINEG nv vraagt om akkoord te gaan met het enige 

agendapunt: het uitkeren van een tussentijds dividend en het daartoe 

opgestelde stemformulier in te vullen;   

− Overwegende dat FINEG een naamloze vennootschap is en derhalve niet 

onderworpen is aan het decreet lokaal bestuur; dat de vaststelling van het 

mandaat hier bijgevolg niet van toepassing is.  

BESLUIT:  

In openbare zitting, met algemene stemmen:  

Artikel 1: - Goedkeuring te hechten aan de agenda en het enige punt van de 

agenda van de bijzondere algemene Vergadering van FINEG nv van maandag 21 

december 2020: het uitkeren van een tussentijds dividend. 

Artikel 2: - Het mandaat van de vertegenwoordiger dient niet te worden 

vastgesteld aangezien FINEG een naamloze vennootschap is en derhalve niet 

onderworpen is aan het decreet lokaal bestuur.  

Artikel 3: - Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de 

uitvoering van voormelde beslissing, kennisgeving hiervan te verrichten en 

het ingevulde en ondertekende stemformulier te bezorgen aan FINEG nv, ter 

attentie van het secretariaat op het e-mailadres secretariaat@fineg.be. 

PUNT 18 - KENNISGEVINGEN/MEDEDELINGEN  

Volgende stukken worden ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd: 

1. Raad van Bestuur van Veneco van 22 oktober 2020 

a. Verslag 

b. Beknopt overzicht van de beslissingen  

2. Briefwisseling Agentschap Binnenlands Bestuur m.b.t. jaarrekening 2019 
Zelzate  

3. Brief van de federale diensten van de gouverneur houdende goedkeuring aan 
het gemeenteraadsbesluit van 26 oktober 2020 waarbij de dotatie voor de 

hulpverleningszone Centrum voor het jaar 2021 werd goedgekeurd 

4. Brief van Fluvius betreffende financiële gegevens in het kader van de 
opmaak van het gemeentelijk budget 2021 

5. Brief van Luminus betreffende contactpersonen bij vragen over windturbines  

PUNT 19 – OPRICHTING INWONERSPANEL/BURGERADVIESRAAD (OP VERZOEK VAN RAADSLID 

KEVIN UYTTERHAEGHER) 

De heer Kevin Uytterhaegher geeft uitleg bij het agendapunt:  

“De Toekomstcoalitie hecht veel belang aan inspraak en participatief beleid. 

De rol van onze inwoners moet een actieve rol zijn. Samen beleid maken en 
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samen werk maken van een gemeente om trots op te zijn, vraagt inspanningen 

van ons allemaal. Door de coronacrisis konden de wijkraden nog niet opgericht 

worden. Te verwachten valt dat dit jammer genoeg nog enige tijd op zich zal 

laten wachten. We hebben er goede hoop op dat de toekomstige wijkplatforms 

een absolute meerwaarde zullen betekenen inzake inspraak en participatief 

beleid. Wij hopen dat de wijkplatforms zo snel mogelijk kunnen worden 

opgestart, maar begrijpen dat dit niet kan zolang de coronamaatregelen van 

kracht zijn. 

Wij stellen verheugd vast dat heel wat van onze inwoners vandaag al deelnemen 

aan het politieke debat en graag hun mening geven over beleidskeuzes via 

verschillende sociale mediakanalen. De ene al actiever dan de andere. Denk 

bijvoorbeeld maar aan de vele Zelzaatse Facebookpagina’s die momenteel (zeer) 

actief zijn. Maar wat met al die inwoners die niet actief zijn op sociale 

media? Wat met de grote groep Zelzatenaren die zich onder de radar van het 

(digitale) debat bevindt? Misschien omdat deze groep niet actief is op 

sociale media? Of misschien omdat het toch altijd de luidste roepers zijn die 

het meest gehoord worden? Misschien omdat sommigen net dat extra beetje 

motivatie, dat extra duwtje, nodig hebben om zijn/haar mening te geven? 

Kortom; wat met de (over)grote, stille meerderheid in onze gemeente? Zou het 

niet zeer waardevol zijn de stem van die stille meerderheid ook te laten 

weerklinken in de beleidskeuzes die in onze gemeente (moeten) worden gemaakt 

en op die manier een representatieve weerspiegeling te krijgen van wat leeft 

bij de Zelzatenaren? 

Wij zouden het college daarom willen vragen om na te denken over het 

oprichten van een inwonerspanel, een groep inwoners - representatief en door 

loting samengesteld - waaraan een aantal keren per jaar onderwerpen of 

vraagstukken worden voorgeschoteld. Elk thema kan tot de agenda behoren: 

vrije tijd, sportbeleving, communicatie, mobiliteit, beleidsevaluatie, 

screening voetpaden, dienstverlening, behoeftenonderzoek, etc. Op die manier 

worden onze inwoners onze adviseurs, ons klankbord, onze raadgevers. Dit 

panel kan een ideale aanvulling zijn op de reeds bestaande adviesraden en de 

actieve rol die adviesraden vandaag al spelen in het gemeentelijk beleid. Er 

kan ook een nauwe wisselwerking zijn tussen het inwonerspanel en de nog op te 

richten wijkraden. Het hoeft volgens ons ook niet altijd te gaan over grote 

beleidsvraagstukken met een spanwijdte van jaren. Het kan evengoed gaan om 

een korte online bevraging over een actueel thema waarover het 

gemeentebestuur snel feedback wenst. 

Vandaag zijn al spelers actief op het vlak van begeleiding bij het oprichten 

en betrekken van inwonerspanels. 

Wij zouden het college willen vragen de oprichting van een 

burgeradviesraad/inwonerspanel in Zelzate te willen onderzoeken en in 

overweging te nemen”. 

De heer Brent Meuleman, burgemeester, stelt zich te zullen engageren om, 

vanuit zijn bevoegdheid rond wijkplatforms, dit punt voor te leggen aan het 

college van burgemeester en schepenen om te bekijken op welke manier het 

inwonerspanel vorm kan gegeven worden. Mocht daaruit een concreet voorstel 

volgen, engageert de burgemeester zich om dit aan de gemeenteraad voor te 

leggen.  

MONDELINGE VRAGEN / MEDEDELINGEN 

Raadslid Rik Laureys stelt dat de burgemeester van Wachtebeke, Rudy Van 

Cronenburg, bij verschillende gemeenten aangegeven heeft graag over een 

fusieverhaal te willen spreken en vraagt of in de gemeente Zelzate ook 

plannen of besprekingen lopende zijn in het kader van een eventuele fusie. 

De heer Brent Meuleman, burgemeester, antwoordt, dat voor Zelzate hierover 

nog geen gesprekken worden gevoerd, maar dat indien zich opportuniteiten . 

rondom ons stellen, deze nader zullen worden bekeken. 

De heer Brent Meuleman, burgemeester, deelt mee dat tijdens de laatste 

vergadering van cvba Wonen gevraagd werd aan cvba Wonen om de verslagen van 

de vergaderingen over te maken aan de administratie, zodat deze ter kennis 



kunnen gebracht worden aan de gemeenteraad. Cvba Wonen heeft hierop 

bevestigend geantwoord. 

Mevrouw Isabel Dellaert, schepen, verwijst naar een eerder gestelde vraag van 

de VLD-sd-fractie tot bewegwijzering naar het Triphonpark en stelt dat deze 

bewegwijzering er zal komen wanneer de definitieve ontsluitingsweg naar de 

KMO-zone is aangelegd. Het straatnaambord is reeds geplaatst. 

Mevrouw Marleen Maenhout, raadslid, vraagt of de straatnaam ook reeds bekend 

is bij GPS-systemen. De heer Brent Meuleman, burgemeester, antwoordt dat een 

nieuwe straatnaam automatisch wordt doorgegeven in het CRAB. Dit is het 

centraal referentieadressenbestand dat alle officiële adressen en hun 

geografische locatie in Vlaanderen bevat). Het is de verantwoordelijkheid van 

de GPS-firma’s om te zorgen dat hun data correct is afgestemd op de actuele 

toestand van het CRAB. 

De voorzitter sluit de vergadering om 00:47 uur.  

 

NAMENS DE GEMEENTERAAD: 

 

In opdracht: 

 

 

 

 

Christine COONE Dirk GOEMAERE 

wnd. algemeen directeur voorzitter gemeenteraad  

 

 


