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Beule (verlaat de zitting tijdens punt 1), Vincent Dierickx (vanaf punt 3) , Kurt 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

PUNT I OPENBARE ZITTING 

In uitvoering van het burgemeestersbesluit van 16 april 2021 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. Raadsleden 

Frank Bruggeman, Filip Bruggheman en Vincent Dierickx zijn op dat moment niet aanwezig.  

De raad kan rechtsgeldig vergaderen en aldus opent de voorzitter de vergadering om 19.04 uur. 

PUNT 01 –  AKTENAME VAN HET PLAN VAN AANPAK BETREFFENDE ERKENNING VAN HET 

NORTH SEA PORT DISTRICT ALS NOVI-GEBIED  

Mevrouw Els Picquer, beleidsmedewerker bij Euregio Scheldemond, en mevrouw Merijn Van 

Assen van Arcadis vervoegen de zitting. Zij werden uitgenodigd om een toelichting te geven 
bij dit agendapunt.  

Raadsleden Frank Bruggeman, Filip Bruggheman en Vincent Dierickx vervoegen de zitting. 

De heer Jan De Beule verlaat de zitting. 

DE RAAD: 

− Gelet op het Havendecreet d.d. 2 maart 1999; 

− Gelet op het Decreet d.d. 11 oktober 2013 houdende de omvorming van het Havenbedrijf Gent 

tot een naamloze vennootschap van publiek recht; 

− Gelet op het Decreet d.d. 30 maart 2018 betreffende het beheer en de exploitatie van het 
havengebied van Gent en tot specifieke afwijkingen van het Havendecreet voor het 

havengebied van Gent; 

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

− Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 19 oktober 2017 betreffende de deelneming van 
gemeente Zelzate in een holding, die zal worden opgericht door Havenbedrijf Gent en Zeeland 



Seaports: ontwerp van fusieovereenkomst, statuten van de holding, toetredingsovereenkomst, 

aandeelhoudersovereenkomst, aanvaarding van aandelen van de holding en inbreng van de 
aandelen van het Havenbedrijf Gent als agio in de holding; 

− Gelet op de ondertekening van de fusieovereenkomst tussen N.V. Zeeland Seaports, 
Havenbedrijf Gent NV van publiek recht en hun respectieve aandeelhouders waaronder de 
gemeente Zelzate, op 8 december 2017;  

− Gelet op de oprichting van de Holding North Sea Port SE op 4 mei 2018, als joint venture 

vennootschap tussen Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports, in de vorm van een Europese 
vennootschap, oftewel Socieatas Europeae (SE), naar Nederlands recht; 

− Gelet op het plan van aanpak NOVI-gebied North Sea Port District d.d. 19 maart 2021; 

− Gelet op de nota voor besluitvorming die het plan van aanpak kadert en er meer uitleg over 
geeft; 

− Gehoord de toelichting door Euregio Scheldemond en Arcadis en de tussenkomsten van 
diverse raadsleden ter zitting; 

− Overwegende dat de gemeenteraad gevraagd wordt: 

o akte te nemen van het Plan van Aanpak NOVI-gebied North Sea Port District en  

o te reageren op de volgende vragen: 

▪ Kan de gemeenteraad zich vinden in het plan van aanpak? 

▪ Wil de gemeenteraad samen met de Nederlandse en Vlaamse centrale overheden en 

met de partneroverheden in de BGTS North Sea Port District werken aan de verdere 

concretisering van het plan van aanpak? 

▪ Zijn er nog zaken die de gemeenteraad wil meegeven voor het plan van aanpak? 

BESLUIT:  

In openbare zitting: 

Artikel 1: - De gemeenteraad neemt akte van het Plan van Aanpak NOVI-gebied North Sea Port 
District en rekent erop dat de bedenkingen/bezorgdheden geformuleerd tijdens de zitting worden 

meegenomen in het vervolgtraject. 

Artikel 2: - De gemeenteraad kan zich vinden in het plan van aanpak en wil samen met de 
Nederlandse en Vlaamse centrale overheden en met de partneroverheden in de BGTS North Sea 

Port District werken aan de verdere concretisering van het plan van aanpak. 

De raad wordt geschorst. 

De raad wordt heropend.  

PUNT 02 - OP VERZOEK VAN RAADSLID MARLEEN MAENHOUT (VERDAAGD IN ZITTING VAN 29 

MAART 2021) 

a. Vlaamse overheidspremie lokale fietspaden 

De Vlaamse overheid investeert met 'het plan Kopenhagen' in lokale fietsinfrastructuur. Voor 
Zelzate zou dit betekenen dat er 290.000 euro aan subsidies kan worden aangevraagd. De fractie 
VLD-SD wenst van de bevoegde schepen meer informatie te krijgen hoe het huidige bestuur deze 

middelen wenst te gebruiken, welke (toekomstige) projecten omtrent fietsinfrastructuur in 
aanmerking zullen komen volgens het bestuur en wat de visie is van het huidige bestuur omtrent 
de fietsinfrastructuur in Zelzate. 



Schepen Luc Van Waesberghe verduidelijkt dat het bestuur voor elke euro subsidie die het 

ontvangt, zelf 2 euro moet investeren. De subsidie komt er dus niet zomaar. Het bestuur zal 
echter wel onderzoeken welke projecten ter harte kunnen genomen worden. Eventuele 
projecten moeten voor 2022 gemeld worden via het daartoe voorziene digitale loket van de 

overheid.  

b. Onderzoek naar kostprijs en plaatsing infoborden in het gemeentelijk park rond de 
visvijver 

De fractie VLD-SD wenst dat het schepencollege een onderzoek start naar de kostprijs om 

infoborden te plaatsen in het park bij elke ingang van het park.  

Schepen Luc Van Waesberghe is van mening dat het plaatsen van extra borden niet nodig is. 

Wel onderzoekt het bestuur of het nodig is (en op welke locatie) om mobiele borden te 
plaatsen. Schepen Isabel Dellaert verduidelijkt dat deze borden vooral ingezet zullen worden 

voor sensibilisatie rond hondenpoep en loslopende honden. Schepen Luc Van Waesberghe 
gaat zijn antwoordt verder en stelt dat het bestuur gevolg wenst te geven aan de vraag van 

raadslid Marleen Maenhout en zal aldus onderzoeken hoeveel een infobord kost. Raadslid 

Marleen Maenhout verwacht een prijsofferte.  

c. Verlichting in het gemeentelijk park rond de visvijver 

Er wordt gevraagd naar een stand van zaken betreffende het onderzoek van de mogelijkheden 
en de kostprijs om verlichting in het park rond de visvijver te plaatsen.  

Schepen Luc Van Waesberghe geeft onderstaande prijzen voor het plaatsen van verlichting 
mee:  

Park rond vijver is 1,2 km. Lichtpunten worden 25 meter uit elkaar geplaatst. Er zijn 48 
lichtpunten nodig. Één lichtpunt kost 1.500 euro. 48 x 1.500 euro = 72.000 euro.  

Park Westkade/Oostkade is 1.3 km lang. Daar zijn 52 lichtpunten nodig. 52 x 1.500 euro = 

78.000 euro.  

Gelet op de omvang van deze investering (150.000 euro) wenst het bestuur niet over te gaan 
tot het plaatsen van verlichting.  

Raadslid Frank Bruggeman oppert dat de lichtpunten ook verder uit elkaar gezet kunnen 

worden, zodanig dat er minder lichtpunten nodig zijn en de investering dus ook minder groot 
is. Hij vraagt aan het bestuur om te onderzoeken of het plaatsen van de verlichting eventueel 

via de trekkingsrechten bij Fluvius kan gefinancierd worden. Hij dient een amendement in dat 
stelt dat de raad, in afwachting van die resultaten, vandaag moet beslissen dat er verlichting 

rond de visvijver wordt geplaatst.  

Burgemeester Brent Meuleman en schepen Geert Asman zijn dit voorstel niet genegen wegens 
het ontbreken van een duidelijke financiële impact. Ze vragen aan raadslid Frank Bruggeman 

om te informeren bij Fluvius naar andere mogelijkheden en om op basis daarvan een nieuw 
voorstel aan de raad voor te leggen. Volgens raadslid Kristof Stevelinck is het de taak van het 

bestuur om zich te informeren over de mogelijkheden, niet de taak van de raadsleden. Hierop 
dient burgemeester Brent Meuleman een subamendement in waarmee het college zich 
engageert om de kostprijs van verschillende opstellingen van verlichting in het park rond de 
visvijver (niet park Oostkade/Westkade) te onderzoeken om daarna een becijferd voorstel aan 

de raad voor te leggen.  

Raadslid Frank Bruggeman oppert dat zijn amendement voor het subamendement gestemd 
moet worden. De wnd. algemeen directeur verwijst naar artikel 18 van het huishoudelijk 

reglement van de gemeenteraad en OCMW-raad dat stelt dat een subamendement wel 



degelijk vóór een amendement gestemd moet worden. Raadslid Frank Bruggeman is het hier 

niet mee eens.  

Schepen Steven De Vuyst vraagt aan de wnd. algemeen directeur of er überhaupt wel 
amendementen mogen ingediend worden, aangezien dit punt geen besluitvorming kent.  

De raad wordt geschorst. 

De heer Kurt Van Weynsberghe verlaat de zitting. 

De raad wordt heropend. 

De voorzitter legt uit dat het subamendement vóór een amendement gestemd moet worden. 

indien het subamendement aanvaard wordt, valt het amendement zonder voorwerp 
waardoor er niet meer over gestemd moet worden. Raadslid Frank Bruggeman vraagt wat er 

moet gebeuren indien er een sub-subamendement wordt ingediend. Hij vraagt de schorsing 

om dit te onderzoeken. 

De raad wordt geschorst. 

De raad wordt heropend.  

De voorzitter vraagt aan de raad om vandaag niet te besluiten. Raadslid Marleen Maenhout wil 

zich daarbij aansluiten op voorwaarde dat het college de mogelijkheden tot plaatsen van 

verlichting verder onderzoekt. De raad wordt gevraagd hierover te stemmen. 

Raadsleden Frank Bruggeman en Filip Bruggheman verlaten de zitting.  

De raad is unaniem akkoord.  

d. Verlichting Wachtebekestraat 

Er wordt gevraagd naar een stand van zaken betreffende het onderzoek van de mogelijkheden 

en de kostprijs om extra verlichting te plaatsen in de Wachtebekestraat.  

Schepen Luc Van Waesberghe antwoordt dat de vraag opnieuw voorgelegd zal worden op een 

volgend overleg met Fluvius. 

e. Maatregelen snelheidsbeperking Denderdreve 

Raadsleden Frank Bruggeman en Filip Bruggheman vervoegen de zitting. 

De proefopstellingen zouden omzeild worden door rechts van de obstakels over de berm en 

eigendommen van bewoners te rijden. Er wordt gevraagd actie te ondernemen om onveilige 

situaties in de Denderdreve aan te pakken en misbuiken te voorkomen.  

Raadslid Marleen Maenhout stelt dat ze hierover ondertussen contact had met schepen Van 

Waesberghe, waaruit bleek dat de proefopstelling nog onvolledig was. De proefopstelling 
werd onmiddellijk door de technische dienst aangepast. Raadslid Maenhout benadrukt dat er 

echter nog steeds (veel) te snel gereden wordt in de Denderdreve. Schepen Luc Van 
Waesberghe bevestigt deze tussenkomst en stelt dat hij de situatie op de voet volgt. Hij roept 
de automobilisten op om zich aan de toegelaten snelheid te houden. Raadslid Marleen 
Maenhout vraagt om hier op geregelde tijdstippen controle op uit te voeren.  

Raadslid Karl Segers merkt op dat de huidige maatregelen vooral werken indien er 

tegenliggers zijn en stelt daarom voor om aan elk obstakel de voorrangsregels te alterneren. 
Volgens schepen Steven De Vuyst kan de Denderdreve misschien opnieuw een voor plaatselijk 
verkeer bestemde weg worden en stelt voor hierover advies te vragen aan de 
mobiliteitsambtenaar. Raadslid Kristof Stevelinck voegt daaraan toe dat het installeren van 

een landbouwsluis ook een optie kan zijn.  



De opmerkingen hieromtrent worden meegenomen in het veiligheidsoverleg.  

f. Aanstellen van een GAS-vaststeller voor de gemeente Zelzate 

Er wordt gevraagd aan het schepencollege om de mogelijkheden en kostprijs van opleiding om 
één of meerdere vrijwilligers uit de groep Propere Pioniers om te scholen naar een GAS-

vaststeller te onderzoeken.  

Schepen Steven De Vuyst antwoordt dat het niet mogelijk is om vrijwilligers om te scholen 
naar GAS-vaststellers. Om GAS-vaststeller te worden moet je nl. in vast dienstverband werken 
bij een openbaar bestuur of een semi-publieke instelling (vb. IDM). Bovendien zijn er ook een 

aantal diplomavereisten aan verbonden. IDM heeft wel extra GAS-vaststellers aangesteld, 
samen met enkele bemiddelende en sanctionerende ambtenaars. Zo kunnen op termijn 

mensen die betrapt worden op sluikstorten ingezet worden tijdens gemeentelijke 
opkuisacties. Het bestuur zet tegelijkertijd in op ontradende en sensibiliserende acties.  

g. Zelzate-Zuid 

De fractie VLD-SD wenst een stand van zaken omtrent het project Zelzate-Zuid.  

Schepen Luc Van Waesberghe legt uit dat de projectregisseur momenteel werk maakt van een 

modelovereenkomst voor de uitbating van de cafetaria. Die overeenkomst zal dan binnenkort 
voorgelegd worden aan de clubs die naar de site zullen verhuizen. Van de ontwikkelaar wordt 
verwacht dat hij binnenkort de omgevingsvergunningsaanvraag zal indienen. Raadslid 
Marleen Maenhout vraagt of het mogelijk is dat de projectontwikkelaar of de 

stedenbouwkundig ambtenaar eens een woordje uitleg komt geven tijdens een 
gemeenteraadszitting. Schepen Van Waesberghe antwoordt dat, indien dat nodig blijkt, kan 

gevraagd worden.  

Raadslid Frank Bruggeman vraagt of het klopt dat er (1) een akkoord is met KVV over de 

exploitatie van de kantine, (2) een akkoord is met KVV dat de eerste ploeg op de site Zelzate 

Zuid zal spelen en (3) er onenigheid is tussen de groep Huyzentruyt en cvba Wonen over het 
aantal sociale woningen. Volgens schepen Van Waesberghe is het antwoordt op alle vragen 
negatief.  

Raadslid Vincent Dierickx verlaat de zitting.  

PUNT 03 - OP VERZOEK VAN RAADSLEDEN FILIP BRUGGHEMAN EN FRANK BRUGGEMAN 
(VERDAAGD IN ZITTING VAN 29 MAART 2021) 

a. Bankautomaat Zelzate-West  

De raadsleden verwijten het bestuur dat er nog steeds geen bankautomaat aan de westkant van 

Zelzate is, terwijl het bestuur dit volgens hen wel beloofde.  

Ze stellen dat de gemeente, via een beslissing van het college, de kosten op zich kan nemen voor 

het bijvullen en het onderhoud van de automaten en dat ze kan kijken voor een samenwerking 
met zelfstandigen (bijvoorbeeld: meenemen met project Jumbo , benzinestation, anderen).  

Ze vragen hierover de stemming.  

Raadslid Filip Bruggheman verwijst ook naar de tussenkomst van schepen De Vuyst in De Kamer 
Van Volksvertegenwoordigers en vraagt naar een stand van zaken.  

Schepen Steven De Vuyst legt uit dat hij inderdaad aan minister Van Peteghem (financiën) en 
minister Dermagne (economie) gevraagd heeft om hun verantwoordelijkheden te nemen. 

Verder vertelt hij over Batopin NV (het consortium dat werd opgericht door de grootbanken 
KBC, Belfius, ING België en BNP Paribas Fortis dat een project rond bankneutrale 

https://nl.wikipedia.org/wiki/KBC
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belfius
https://nl.wikipedia.org/wiki/BNP_Paribas_Fortis


geldautomaten wil opstarten) en Jofico C.V. (het concurrerende alternatief van Crelan, AXA 

Bank, Argenta Groep, vdk bank en Bpost, dat als doel heeft de aankoop enerzijds en het 
beheer & onderhoud van geldautomaten anderzijds gezamenlijk en goedkoper uit te voeren) 
en diens ambitie om aan 95 procent van de bevolking binnen maximaal 5 kilometer een 

geldautomaat ter beschikking te stellen.  

Het bestuur heeft daarom beide vennootschappen aangeschreven met de vraag om zo snel 
mogelijk samen te zitten om de financiële dienstverlening van zowel Zelzate-Oost als Zelzate-
Zuid te bespreken.  

Ook aan supermarktketen Jumbo werd gevraagd een bankautomaat te voorzien bij de bouw 
van hun nieuw filiaal in Zelzate-West, maar het bedrijf is daar niet op ingegaan.  

Als gemeente de kosten dragen voor het plaatsen van zo’n bankautomaat is volgens schepen 
De Vuyst financieel onmogelijk. Bovendien, gaat hij verder, is de financiële dienstverlening 

nog steeds de verantwoordelijkheid van de bankensector, die enkele jaren geleden nota bene 
gered werd door belastinggeld.  

Raadslid Rik Laureys merkt op dat het tegenstrijdig zou zijn dat, een gemeente die belasting 

heft op bankinstellingen, tegelijk ook de kosten zou dragen voor de dienstverlening 
aangeboden door diezelfde bankinstellingen.  

Raadslid Frank Bruggeman stelt vast dat, als er bijvoorbeeld een bankautomaat richting 
Ertvelde of Assenede komt, dit ook (deels) een oplossing kan zijn voor het ontbreken van een 

bankautomaat in Zelzate-West.  

Gelet op de verduidelijking ter zitting zien de raadsleden af van de gevraagde stemming.  

b. Fietspad in Denderdreve en Kasteelstraat  

De raadsleden vragen de stemming over volgend voorstel:  

Voorzien van een fietspad aan beide zijden in de Denderdreve en de Kasteelstraat in een 

duidelijke rode kleur en afgebakend met paaltjes ter bescherming van de fietsers.  

Raadslid Frank Bruggeman vraagt om het voorstel te bespreken met de mobiliteitsambtenaar 
en ziet af van de stemming. Schepen Luc Van Waesberghe antwoordt dat de weg in beide 

straten te smal is. Een fietssuggestiestrook moet minimum 1,70 meter breed zijn. Indien er aan 

beide zijden van de weg een fietssuggestiestrook moet komen; blijft er te weinig plaats over 
voor gemotoriseerd verkeer. Raadslid Frank Bruggeman spreekt dit tegen en stelt dat hij 

tijdens de volgende gemeenteraad de correcte cijfers zal voorleggen.  

c. Herinrichting Brazekestraat 

De raadsleden pleiten voor een herinrichting van de Brazekestraat omwille van de aanhoudende 
parkeerproblematiek in die straat. Dit naar aanleiding van meldingen van bewoners. Ze maken 

zich vooral zorgen dat hulpdiensten moeilijk ter plaatse geraken in geval van nood. De 
raadsleden vragen aan de schepen om zich te vergewissen van de situatie.  

Schepen Luc Van Waesberghe neemt akte van deze tussenkomst.  

d. Incident op Rain Carbon op 4 maart 2021  

Donderdagavond 4 maart 2021 was er omstreeks 23.30 uur een knal te horen en te voelen na een 
incident op de site van Rain Carbon. De melding hierover via BE-Alert bereikte omwonenden 
volgens de raadsleden pas om 01.20 uur. De raadsleden wensen verduidelijking.  

Burgemeester Brent Meuleman verduidelijkt dat het voor dit incident niet nodig was om een 
crisiscel bijeen te roepen. Dat betekent dat er geen fysieke bijeenkomst was met betrokken 



actoren (brandweer, politie, noodplanning, communicatie, ...) maar dat hij alle betrokkenen 

vanaf het moment dat hij zelf de melding ontving (om 23.59 uur) tot aan de afhandeling van 
het incident één na één moest opbellen voor een stand van zaken.  

Pas om 00.37 kende de burgemeester de nodige info en kon een online vergadering tussen 

hem, de communicatieambtenaar en de noodplanningsambtenaar beginnen. Er werden 

berichten aangemaakt voor de Facebookpagina van de gemeente en de gemeentelijke 
website. De noodplanningsambtenaar heeft vervolgens een incident aangemaakt in de BE-
alert toepassing. Daarvoor moest de perimeter - die de burgemeester in samenspraak met de 

brandweercommandant telefonisch nog moest vastleggen -  uitgetekend worden.  

Om 00.57 uur wordt het BE-alert bericht geschreven. Het uitsturen van het bericht wordt op 

dat moment aangevraagd, maar het kan enkele seconden tot minuten duren alvorens het 
bericht effectief uitgestuurd wordt. Het bericht bereikte de omwonenden dan uiteindelijk om 
01.20 uur.  

Raadslid Marleen Maenhout vraagt hoeveel mensen er op BE-alert ingetekend hebben en 

hoeveel mensen het bericht in de nacht van donderdag 3 op vrijdag 4 maart 2021 uiteindelijk 

gekregen hebben. De burgemeester zal de cijfers opvragen en aan de raadsleden bezorgen.   

e. Hergebruik van opgepompt grondwater n.a.v. werken  

De raadsleden stellen dat het opgepompte grondwater bij de werken in de Rusthuislaan (in 
opdracht van cvba Wonen) naar de riolering wordt afgevloeid, in plaats van naar een 

drainagegebied of in containers voor hergebruik. Nochtans bestaat daar volgens de raadsleden 
een duidelijk reglement over. Ze vragen verduidelijking en willen weten of de gemeente de 

werken opvolgt.  

Schepen Steven De Vuyst verduidelijkt dat er geen reglement over het afvloeien van 

grondwater na grondbemaling bestaat. Wel worden er voorwaarden opgenomen in de 

omgevingsvergunning. Concreet voor de werken in de Rusthuislaan moest er 2000 liter 
grondwater opgevangen worden en via een buffervat naar buurtbewoners verdelen. Die 
voorwaarden zijn volgens de schepen nageleefd. Probleem ligt echter vaak bij werken die in 

de winter uitgevoerd worden. Dan zijn buurtbewoners minder geneigd om water uit het 

reservoir te halen en blijft het reservoir vol. Het overtollige water moet dan uiteindelijk wel 
afgevloeid worden naar de riolering. De schepen beaamt dat er naar oplossingen moet 

gezocht worden om dat probleem te ondervangen. Ondertussen zal de milieuambtenaar een 
opleiding/infosessie over deze problematiek volgen. De best practices en tips kunnen op 

termijn dan misschien toch in een reglement gegoten worden.  

f. Opvullen van putten in het wegdek te Poelstraat en Kasteelstraat 

De raadsleden vragen de stemming over volgend voorstel:  

De putten in het wegdek van de Poelstraat en Kasteelstraat laten affrezen en opvullen door een 
aannemer.  

Schepen Geert Asman stelt dat de herstelling van het wegdek in beide straten prioritair zal 
gebeuren. Een beslissing hierover zal eerstdaags door het college genomen worden. Hierdoor 
zien de raadsleden af van de stemming.  

g. De raadsleden vragen verduidelijking bij de regels rond quarantaine. Bijvoorbeeld 

wanneer en kind in aanraking is gekomen met een besmet persoon.  

Gelet op de verduidelijking van de burgemeester rond protocollen en draaiboeken bij 
besmetting en quarantaine en bijkomende uitleg van schepen Geert Asman tijdens de raad van 

maatschappelijk welzijn van vanavond is een bespreking van dit agendapunt niet meer nodig.  



a. Screening van bewoners van sociale woningen op bezit van een eigendom in het 

buitenland.  

De raadsleden vragen de stemming over volgend voorstel: 

Zo snel mogelijk screenen van bewoners van een sociale woning in Zelzate op bezit van een 

eigendom in het buitenland en de nodige maatregelen nemen bij overtredingen. 

Schepen Steven De Vuyst verklaart dat de Vlaamse Overheid inderdaad 5 miljoen euro 
vrijmaakt om dergelijke screening – bij vermoeden van het achterhouden van vreemd 
vermogen - te organiseren. Navraag bij cvba Wonen leert ons dat de huisvestingsmaatschappij 

nog geen onderzoeken heeft opgestart, omdat er geen vermoedens zijn van misbruik. 
Bovendien heeft de cvba in maart van dit jaar een raamovereenkomst afgesloten met een pool 

van ondernemingen die gespecialiseerd is in dergelijke onderzoeken. De schepen benadrukt 
daarnaast dat het instellen van onderzoeken niets verandert aan de wachtlijsten, integendeel. 

De overheid zou de 5 miljoen euro beter investeren in bijkomende sociale huisvesting, want 
momenteel zijn de wachtlijsten even groot als de huidige capaciteit van de sociale woningen. 

De schepen onderstreept tenslotte het belang van het bestrijden van fraude, maar stelt dat 

het geen heksenjacht mag worden. In een aantal gevallen zijn mensen hun sociale woning 
zelfs al onterecht kwijtgeraakt.  

Raadslid Filip Bruggheman is van mening dat er nog te veel mensen in een sociale woning 
wonen die er geen recht op hebben en dat er op sociale fraude streng gecontroleerd moet 

worden.  

Schepen Geert Asman is het daar niet mee eens. Volgens hem staan er te veel mensen op de 

wachtlijst, die zich ondertussen blauw betalen aan dure woningen op de private markt en zo 
in armoede terecht komen. De constante vraag tot extra ondersteuning in het bijzonder 

comité van de sociale dienst bevestigt dat gegeven.  

De antwoorden van de schepenen zijn afdoende.  

Raadslid Filip Bruggheman moet de raad wegens familiale redenen verlaten. Hij vraagt om de 
toegevoegde punten, ingediend door hem en raadslid Frank Bruggeman te verdagen naar de 

volgende zitting. Met hem verlaat ook raadslid Frank Bruggeman de zitting.  

De raad wordt geschorst. 

De raad wordt heropend.  

PUNT 04 – KENNISNAME VAN HET BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
SCHEPENEN VAN 16 APRIL 2021 HOUDENDE AANKOOP BIJ HOOGDRINGENDHEID VAN 

PICKNICKBANKEN EN KLEUTERBANKEN VOOR GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL DE KREKEL EN 
GEMEENTELIJKE KLEUTERSCHOOL HET KREKELTJE 

DE RAAD: 

− Gelet op het decreet lokaal bestuur d.d. 2 december 2017 en latere wijzigingen;  

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

rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen 
en diensten en concessies, en latere wijzigingen; 

- Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 92 (limiet 

van € 30.000,00 excl. btw niet bereikt); 

- 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 besluit van de gemeenteraad van 4 oktober 2013 houdende definiëring van het 
begrip dagelijks bestuur en bepaling van de algemene regels i.v.m. daden van beheer over de 

gemeentelijke inrichtingen en eigendommen waarbij uitgaven van minder dan € 8.500 excl. 
btw van het investeringsbudget als behorend tot het dagelijks bestuur worden beschouwd; 

− Gelet op de coronamaatregelen die gelden in het onderwijs na de paasvakantie; 

− Overwegende dat leerlingen van het basisonderwijs opnieuw 100 % contactonderwijs kunnen 

volgen;  

− Overwegende dat zo veel mogelijk activiteiten in openlucht georganiseerd moeten worden;  

− Overwegende dat lunchpauzes opnieuw in de refter mogen, maar dat de lunchpauze zo veel 
mogelijk per klasgroep dient te gebeuren en dat de ruimte permanent verlucht moet worden; 

− Overwegende dat voorzichtigheid geboden blijft aangezien de veiligheid van de leerlingen én 

personeelsleden te allen tijde gewaarborgd moet worden; dat het dus raadzaam is ook de 
lunchpauzes zo veel mogelijk in openlucht te organiseren; 

− Overwegende dat de directie van de gemeentelijke basisschool De Krekel daarom voorstelt 
enkele picknick – en kleuterbanken aan te kopen zodat leerlingen in eerste instantie op een 

veilige en aangename manier buiten kunnen eten (en spelen); dat op die manier ook meerdere 
klasgroepen tegelijk lunchpauze kunnen nemen; dat de picknick – en kleuterbanken ook 

toekomstgericht een waardevolle investering kunnen betekenen; 

− Overwegende dat in het kader van de aankoop van picknickbanken lager en kleuterbanken 
voor de gemeentelijke basisschool ‘De Krekel” prijzen werden opgevraagd;  

− Overwegende dat een picknicktafel € 305,00 kost (incl. levering en montage); dat de prijs vanaf 
10 stuks € 260,00 euro bedraagt; 

− Overwegende dat een kleutertafel € 1370,00 kost (incl. levering en montage); 

− Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 7.465,50 excl. btw of 
€ 9.450,00 incl. 21% btw (waarvan € 2.600,00 incl. btw voor de aankoop van 10 picknickbanken 

voor de hoofdschool en € 6.850,00 incl. btw voor de aankoop van 5 kleuterbanken voor 
kleuters van de hoofdschool en het Krekeltje); 

− Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht tot stand te brengen bij wijze van de 

aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde); 

− Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht dient te worden voorzien bij aanpassing van 
het meerjarenplan 2020-2025 (voor de aankoop van de nieuwe methode voor taal en de shelter 
was minder budget nodig dan voorzien dus het overige budget kan mee gebruikt worden voor 

de aankoop van de picknickbanken en kleuterbanken); 

− Overwegende dat het noodzakelijk is dat de picknick – en kleuterbanken reeds op maandag 19 

maart 2021 geleverd worden; dat het college aldus op 16 april 2021 op basis van artikel 56 § 4 

van het decreet lokaal bestuur besliste tot aankoop van 10 picknickbanken en 5 kleuterbanken 
voor een geraamd bedrag van € 7.465,50 excl. btw of € 9.450,00 incl. 21% btw . 

− Overwegende dat aan de gemeenteraad gevraagd wordt kennis te nemen van dit besluit. 



BESLUIT: 

In openbare zitting: 

Enig artikel: - De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van het college van burgemeester en 
schepenen van 16 april 2021 houdende aankoop bij hoogdringendheid van picknickbanken en 

kleuterbanken voor gemeentelijke basisschool De Krekel. 

PUNT 05 – BEKRACHTIGEN VAN HET BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER VAN 19 MAART 2021 
HOUDENDE DIGITALE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD EN DE RAAD VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OP 26 APRIL 2021 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 de ministeriële besluiten 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;  

- 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; 

- Overwegende dat de richtlijnen d.d. 19 oktober 2020 van het Agentschap Binnenlands Bestuur 

betreffende vergaderingen van lokale bestuursorganen tijdens de coronacrisis 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. 

- Overwegende dat de burgemeester op grond van artikels 134, §1 en 135 van de Nieuwe 
Gemeentewet op 16 april 2021 besliste tot een digitale vergadering van de gemeenteraad en 

raad voor maatschappelijk welzijn op 26 april 2021 via videoconferentie waarbij de 

burgemeester garandeert dat de digitale gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn 
openbaar te volgen zal zijn via een audiovisuele livestream; dat via de webtoepassing van de 
gemeente gecommuniceerd zal worden hoe pers en publiek de vergadering kunnen volgen via 

de livestream en dat de procedure voor geheime stemming aan de noodzakelijke democratische 
voorwaarden zal voldoen; 

- 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 16 april 2021 

houdende digitale vergadering van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn op 
26 april 2021 via videoconferentie. 

PUNT 06 – GOEDKEUREN VAN DE NOTULEN VAN DE ZITTING VAN 22 FEBRUARI 2021 

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 17 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert Isabel, Van 

Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, De Vleesschauwer Debbie, D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy, 
Goemaere Dirk, Joosten Patricia, Laureys Rik, Maenhout Marleen, Rufo Molero Manuel, Segers Karl, 
Stevelinck Kristof, Van Bever Karel, Van de Velde Lucien) bij 1 onthouding (Kevin Uytterhaegher): 

Enig artikel: - Er worden geen opmerkingen gemaakt over de notulen van de zitting van 29 maart 

2021 waardoor deze als goedgekeurd worden beschouwd.  

PUNT 07 – GOEDKEURING VAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST/ HET ADDENDUM, 
AFGESLOTEN MET HET AGENTSCHAP ZORG EN GEZONDHEID HOUDENDE HET OPNEMEN VAN 
COMPLEMENTAIRE ENGAGEMENTEN IN HET KADER VAN HET BESLUIT VAN DE VLAAMSE 
REGERING VAN 19 MAART 2021 TOT TOEKENNING VAN EEN SUBSIDIE AAN DE LOKALE 



BESTUREN OM DE CONTACT- EN BRONOPSPORING TER BESTRIJDING VAN DE COVID-19-

PANDEMIE TE VERSTERKEN 

DE RAAD: 

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

- Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 19 maart 2021 tot toekenning van een 

subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de Covid-
19-pandemie te versterken; 

- Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 januari 2021 betreffende goedkeuring van de 

samenwerkingsovereenkomst, afgesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid houdende 
het opnemen van complementaire engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse 

Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de 
contact- en bronopsporing ter bestrijding van de covid-19-pandemie te versterken, waarbij ons 

bestuur intekende op optie 1; 

- Overwegende dat in de fase van de COVID-19-crisis waarin we ons momenteel bevinden, een 

cruciale rol is weggelegd voor contactonderzoek en bronopsporing; 

- Overwegende dat de Vlaamse Regering de contouren voor preventie, sensibilisering, 
bronopsporing, quarantaine-coaching en lokaal contactonderzoek door lokale besturen na 31 
maart 2021 heeft uitgewerkt, met een bijhorende subsidie; het betreft een verlenging van de 
huidige samenwerkingsovereenkomst onder de vorm van een addendum; 

- Overwegende dat de gemeenten die verder willen inzetten op optie 1 (preventie, 
sensibilisering, bronopsporing, analyse van clusters, quarantaine-coaching en aandacht voor 

kwetsbare personen of groepen) een forfaitaire subsidie van 0,125 euro per inwoner per maand 
krijgen voor een periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021; 

- Gelet op de principiële goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen d.d. 2 

april 2021 betreffende goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst/het addendum, 
afgesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van 
complementaire engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 

maart 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en 

bronopsporing ter bestrijding van de covid-19-pandemie te versterken. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst/addendum 

in het kader van het besluit van de  Vlaamse Regering van 19 maart 2021 tot toekenning van een 
subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-

pandemie te versterken – optie 1. 

Artikel 2: - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financiële dienst, Agentschap Zorg en 
Gezondheid en de eerstelijnszone Oost-Meetjesland. 

PUNT 08 – GOEDKEURING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN GEMEENTEBESTUUR 
ZELZATE EN GEMEENTEBESTUUR ASSENEDE BETREFFENDE DE VOORWAARDEN EN DUUR VAN 
DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE ICT CONSULENT 

DE RAAD: 

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



− Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 07 december 2007 en latere wijzigingen 

houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en 
het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele 

bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 28 april 2009 en latere wijzigingen houdende vaststellen 

van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 14 december 2020 houdende vaststellen van de 
ééngemaakte rechtspositieregeling voor het gemeente- en OCMW-personeel; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 januari 2021 houdende vaststelling van de 

personeelsformatie en het organogram van de gemeente/ OCMW diensten; 

− Gelet op het collegebesluit d.d. 19 februari 2021 betreffende de openverklaring van één voltijdse 

(38/38) statutaire betrekking van consulent ICT - niveau B4-B5 via externe personeelsmobiliteit  
en vaststelling selectieprogramma en selectiecommissie;  

− Gelet op het collegebesluit d.d. 16  april 2021 betreffende de aanstelling de heer Christophe 

Mosselmans als voltijds (38/38) statutair consulent ICT - niveau B4-B5 via externe 
personeelsmobiliteit; 

− Overwegende dat het lokaal bestuur Zelzate de consulent ICT- niveau B4-B5 zal delen met het 

lokaal bestuur van Assenede dat de helft van de personeelskosten van de consulent ICT zal 
dragen en dat hiertoe een samenwerkingsovereenkomst betreffende de voorwaarden en duur 

van de terbeschikkingstelling van de ICT consulent wordt afgesloten; 

− Gelet op het collegebesluit d.d. 16 april 2021 houdende de principiële goedkeuring van deze 

samenwerkingsovereenkomst. 

− Overwegende dat de gemeenteraad om goedkeuring wordt gevraagd. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeenteraad keurt de in bijlage gevoegde samenwerkingsovereenkomst betreffende 

de voorwaarden en de duur van de terbeschikkingstelling van de consulent ICT tussen het 
gemeentebestuur van Zelzate en het gemeentebestuur van Assenede goed. 

Artikel 2: - Een afschrift van dit besluit en overeenkomst wordt bezorgd aan gemeentebestuur 
Assenede.  

Artikel 3: - Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de financieel directeur. 

PUNT 09 – AANPASSEN DATAGEBRUIKERSOVEREENKOMST GOPRESS TUSSEN DE GEMEENTE 

ZELZATE EN CULTUURCONNECT VZW 

DE RAAD: 

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

- Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 september 2019 betreffende intekening op het 
Eengemaakt Bibliotheeksysteem en goedkeuring van bijhorende overeenkomst 

basisinfrastructuur digitale bibliotheek tussen het Gemeentebestuur Zelzate en 

Cultuurconnect vzw, Priemstraat 51, 1000 Brussel; 



- Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 mei 2020 betreffende de aanpassingen aan de 

overeenkomst basisinfrastructuur digitale bibliotheek tussen het gemeentebestuur Zelzate en 
Cultuurconnect vzw, Priemstraat 51, 1000 Brussel; 

- Overwegende dat de bibliotheek met de overeenkomst basisinfrastructuur digitale bibliotheek 

toegang krijgt tot Gopress Archief en Gopress Kiosk (krant van de dag); 

- Overwegende dat Cultuurconnect een verwerkersovereenkomst afgesloten heeft met 
leverancier Belga;  

- Overwegende dat in navolging daarvan Cultuurconnect een Datagebruikersovereenkomst 

heeft opgesteld, ivm de verwerking en bescherming van persoonsgegevens van eindgebruikers 
(leden van bibliotheken die van Gopress gebruik maken). Op die manier actualiseert 

Cultuurconnect de bestaande contractuele afspraken tussen Cultuurconnect en de Gopress 
Abonnees op vlak van privacy; 

- Gelet op de in bijlage gevoegde Datagebruikersovereenkomst tussen de gemeente Zelzate en 
Cultuurconnect vzw; 

- Overwegende dat deze Datagebruikersovereenkomst is gevalideerd door de werkgroep 

Informatieveiligheid van de VVSG, waarin heel wat DPO’s van lokale besturen 
vertegenwoordigd zijn; 

- Gelet op het positief advies van Guido Suurmeijer, consulent informatieveiligheid; 

- Gelet op het principieel akkoord van het college van burgemeester en schepenen d.d. 19 maart 

2021. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met algemene stemmen: 

Enig artikel: - De gemeenteraad gaat akkoord met de ondertekening van de 

Datagebruikersovereenkomst tussen de gemeente Zelzate en Cultuurconnect vzw, Priemstraat 51, 

1000 Brussel. 

PUNT 10 – AANPASSING BELASTINGREGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN HET GEMEENTELIJK 
OPENBAAR DOMEIN TOT UITOEFENING VAN EEN COMMERCIËLE ACTIVITEIT VOOR 

AANSLAGJAAR 2021 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 artikel 170, § 4 van de Grondwet; 

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

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

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 

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



register en betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en 

hulpverleningszones; 

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

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

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

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

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

commerciële activiteit en zijn latere wijziging van 25 mei 2020; 

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

− Overwegende dat deze financiële impact meegenomen zal worden in de eerstvolgend 

wijzigingen van het meerjarenplan. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met 16 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert Isabel, Van 
Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, De Vleesschauwer Debbie, D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy, 

Goemaere Dirk, Joosten Patricia, Laureys Rik, Rufo Molero Manuel, Segers Karl, Uytterhaegher 
Kevin, Van Bever Karel, Van De Velde Lucien) bij 2 onthoudingen (Maenhout Marleen, Stevelinck 

Kristof):  

Artikel 1: - In artikel 4 van het besluit van 30 december 2019 en zijn latere wijziging van 25 mei 2020 
van de gemeenteraad tot hernieuwing en aanpassing van de belasting op het gebruik van het 

gemeentelijk openbaar domein tot uitoefening van een commerciële activiteit, wordt een derde 
paragraaf ingevoegd: “§3. Het tarief a, b en c in §1 wordt voor het aanslagjaar 2021 proportioneel 

verminderd met 50%”. Het gaat enkel over tarieven voor terrassen in 2021. De tarieven voor de 
andere aanslagjaren wijzigen niet. Hierdoor worden de tarieven voor 2021 bepaald op onderstaande 

bedragen: 

 Aanslagjaar 
2021 

a)Voor gesloten terrassen (per m² per jaar) 32,10 EUR 

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

9,25 EUR 



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

4,90 EUR 

Artikel 2: - In artikel 7 van het besluit van 30 december 2019 en zijn latere wijziging van 25 mei 2020 
van de gemeenteraad tot hernieuwing en aanpassing van de belasting op het gebruik van het 

gemeentelijk openbaar domein tot uitoefening van een commerciële activiteit, wordt een derde 

paragraaf ingevoegd: “§3. Het onder artikel 4 punt b en c voorziene gebruik van het openbaar 
domein is uitzonderlijk vrijgesteld van belasting tijdens een periode en op een plaats die het college 
van burgemeester en schepenen aanduidt;  

Artikel 3: - 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 4: - De gemeente brengt de toezichthoudende overheid op de hoogte van de bekendmaking 

van dit besluit overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur. 

PUNT 11 – CONCEPTVERSIE AANDEELHOUDERSSTRATEGIE NORTH SEA PORT 

DE RAAD: 

− Gelet op het Havendecreet d.d. 2 maart 1999; 

− Gelet op het decreet d.d. 11 oktober 2013 houdende de omvorming van het Havenbedrijf Gent 

tot een naamloze vennootschap van publiek recht; 

− Gelet op het decreet d.d. 30 maart 2018 betreffende het beheer en de exploitatie van het 

havengebied van Gent en tot specifieke afwijkingen van het Havendecreet voor het 
havengebied van Gent; 

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

− Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 19 oktober 2017 betreffende de deelneming van 
gemeente Zelzate in een holding, die zal worden opgericht door Havenbedrijf Gent en Zeeland 

Seaports: ontwerp van fusieovereenkomst, statuten van de holding, toetredingsovereenkomst, 
aandeelhoudersovereenkomst, aanvaarding van aandelen van de holding en inbreng van de 
aandelen van het Havenbedrijf Gent als agio in de holding; 

− Gelet op de ondertekening van de fusieovereenkomst tussen N.V. Zeeland Seaports, 

Havenbedrijf Gent NV van publiek recht en hun respectieve aandeelhouders waaronder de 

gemeente Zelzate, op 8 december 2017;  

− Gelet op de oprichting van de Holding North Sea Port SE op 4 mei 2018, als joint venture 

vennootschap tussen Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports, in de vorm van een Europese 

vennootschap, oftewel Socieatas Europeae (SE), naar Nederlands recht; 

− Gelet op de e-mail van “Rebelgroup” d.d. 18 november 2020 waarmee het concept 
aandeelhoudersstrategie North Sea Port werd bezorgd; 

− Gelet op de aandeelhoudersstrategie North Sea Port (conceptversie d.d. 17 november 2020, 

zeer vertrouwelijk) zoals gevoegd in bijlage; 



− Gelet op het persbericht van www.zeeland.nl met als onderwerp “Eerste 

aandeelhoudersstrategie North Sea Port zet duurzame haven voorop” en de brief van de 
burgemeester en wethouders van Vlissingen d.d. 16 december 2020 die meer duiding kunnen 

geven bij de aandeelhoudersstrategie en waarvan de inhoud hierna (beknopt) wordt 
hernomen; 

− Overwegende dat in 2018 de havenbedrijven Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports gefuseerd 

zijn; 

− Overwegende dat uit deze fusie het havenbedrijf North Sea Port SE is ontstaan; 

− Overwegende dat tijdens het fusieproces is afgesproken dat de gezamenlijke aandeelhouders 
(vier Vlaamse en vier Nederlandse) een proces zullen starten om te komen tot een nieuwe 

aandeelhoudersstrategie voor North Sea Port SE waarmee de aandeelhouders willen bijdragen 

aan de bewaking van de publieke belangen van ondernemingen en tevens er op toe willen 

kunnen zien dat de onderneming het geïnvesteerde maatschappelijke vermogen op een 
verantwoorde manier beheert; 

− Overwegende dat het voor het eerst is in Vlaanderen dat voor een haven een 

aandeelhoudersstrategie bepaald werd, in Nederland is dat al langer ingeburgerd; 

− Overwegende dat de aandeelhoudersstrategie strategische hoofdlijnen vastlegt voor North 
Sea Port voor de komende vijf jaar; de doelstellingen van de aandeelhoudersstrategie zijn de 
volgende:  

o Eenduidig richting geven aan North Sea Port. 

o Waarborgen van de publieke belangen van de aandeelhouders. 

o Het op één lijn brengen van de aandeelhouders ten aanzien van de te volgen strategie en 
het gezamenlijk aangeven waar de prioriteiten liggen voor de aandeelhouders. 

o Richting geven aan het ondernemingsplan van North Sea Port dat samen met deze 

aandeelhoudersstrategie de koers voor de toekomst uitzet. 

o Kader aanreiken waarbinnen North Sea Port zich moet bewegen. Door dit kader duidelijk te 
stellen, zal North Sea Port effectiever en autonomer strategische beslissingen kunnen 

nemen. 

o Afbakenen waar de verantwoordelijkheden en verwachtingen liggen op het raakvlak tussen 

de aandeelhouders en North Sea Port. Door deze raakvlakken in beeld te brengen, kunnen 
de overheden en North Sea Port effectiever samenwerken. 

− Overwegende dat economische ontwikkeling (werkgelegenheid), duurzaamheid en 
financiële prestaties samen de “strategische driehoek” in deze aandeelhoudersstrategie 

vormen; een evenwichtige balans tussen economische ontwikkeling (werkgelegenheid), 

duurzaamheid en financiële prestaties staat nl. centraal in de strategie;  

− Overwegende dat, binnen de dynamiek van deze “strategische driehoek”, gewezen wordt op 

de toenemende uitdagingen inzake duurzaamheid en klimaat: North Sea Port moet een 
ondersteunende, faciliterende en ook trekkende rol spelen bij de duurzaamheidstransitie. Zo 

zal North Sea Port onder meer de shift naar duurzamere vervoersmiddelen en 
energievoorziening steunen, infrastructuur voor duurzaam transport voorzien en aandacht 
geven aan het hergebruiken van afvalstromen en circulaire economie om zich zo strategisch te 

positioneren als duurzame haven ten opzichte van andere havens; 

− Overwegende dat, in relatie tot de drie onderwerpen van de strategische driehoek in de 
strategie ook nog het volgende wordt opgemerkt: 

http://www.zeeland.nl/


o Onder een toenemend belang van duurzaamheid en klimaat leggen de aandeelhouders de 

nadruk op het belang van een duurzame ruimtelijke en infrastructurele ontwikkeling.  

o De nadruk bij het onderwerp van economische ontwikkeling en tewerkstelling ligt op een 
toekomst bestendige economische ontwikkeling. Ingezet wordt op een maximaal 

mogelijke tewerkstelling, op de lange termijn. Een diversificatie van activiteiten en klanten 

in het havengebied is daartoe, aldus de aandeelhouders, nodig. Van North Sea Port wordt 
verwacht dat ze de geografische diversificatie aanstuurt, zonder dat er sprake is van 
interne concurrentie.  

o Voor wat betreft de financiële situatie geldt dat de rendementseis over het portfolio van 
verscheidene trajecten gebalanceerd moet worden. De evaluatie van projecten vereist een 

bedrijfsmatige onderbouwing met een business case. In alle gevallen moet echter wel de 
financiële stabiliteit gewaarborgd blijven. De garanties dienen volgens eerdere afspraken 
uiterlijk voor 31 december 2027 te worden afgebouwd. Versnelde afbouw mag maar is geen 

doel op zich.  

− Overwegende dat er in de aandeelhoudersstrategie verder nog aandacht voor innovatie, 
digitalisering, veiligheid, leefbaarheid en beloningsbeleid is; 

− Overwegende dat de “strategische driehoek” tot slot ook een leidraad voor een jaarlijkse 

rapportage naar de aandeelhouders vormt. Bij deze rapportage moet aandacht zijn voor 
meetbare overwegingen alsook strategische, die weer niet altijd meetbaar zijn. De rapportage 

verloopt via het Toezichthoudend Orgaan van North Sea Port SE; 

− Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen de aandeelhoudersstrategie in 

zitting van 2 april 2021 principieel goedgekeurd heeft; dat de aandeelhoudersstrategie heden 
door de raad vastgesteld dient te worden; 

− Overwegende dat, wanneer deze aandeelhoudersstrategie door alle aandeelhouders 

vastgesteld wordt, North Sea Port zijn strategisch plan zal uitwerken waarin de doelstellingen 
en ambities van deze aandeelhoudersstrategie verder uitgewerkt worden.  

BESLUIT: 

In openbare zitting, met algemene stemmen: 

Enig artikel: - De gemeenteraad beslist in te stemmen met de conceptversie van de 
aandeelhoudersstrategie North Sea Port. 

PUNT 12 –  ALGEMENE VERGADERING VAN FLUVIUS OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING OP 26 

MEI 2021 – GOEDKEURING DAGORDE EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER 

DE RAAD: 

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

− Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur; waarbij bepaald 
wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald 
voor elke algemene vergadering; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2019 houdende de aanduiding van de heer 

Matthias Cassier als vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate in de (buitengewone) 
algemene vergaderingen van Fluvius ov met als plaatsvervanger de heer Karel Van Bever;  

− Gelet op het ontslag als gemeenteraadslid van de heer Matthias Cassier; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 oktober 2019 houdende de aanstelling en beëdiging 

van mevrouw Patricia Joosten als gemeenteraadslid; 



− Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 oktober 2019 waarbij mevrouw Patricia Joosten 

wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de (buitengewone) algemene 
vergaderingen van Fluvius ov, ter vervanging van de heer Matthias Cassier; 

− Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij Fluvius Opdrachthoudende Vereniging; 

− Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven van 22 maart 2021 werd 
opgeroepen om deel te nemen aan de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van 

Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 26 mei 2021 met als agenda: 

1. Kennisneming van het jaarverslag, het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van 
de Commissaris. 

2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2020. 

3. Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris. 

4. Statutaire benoemingen. 

5. Statutaire mededelingen. 

− Overwegende dat de Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering statutair en decretaal 
tijdig bijeengeroepen moet worden en rekening houdend met de meest actuele kennis over de 

coronasituatie en de daarmee gepaard gaande regels van de overheid, ziet Fluvius 
Opdrachthoudende Vereniging zich verplicht om deze vergadering op digitale wijze te 
organiseren; 

− Overwegende dat aan de gemeenteraad gevraagd wordt om goedkeuring te hechten aan de 
agenda van de algemene vergadering en het mandaat van de vertegenwoordiger vast te 

stellen. 

BESLUIT: 

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

Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, De Vleesschauwer Debbie, D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy, 

Goemaere Dirk, Joosten Patricia, Laureys Rik, Rufo Molero Manuel, Segers Karl, Uytterhaegher 

Kevin, Van Bever Karel, Van De Velde Lucien) bij 2 onthoudingen (Maenhout Marleen, Stevelinck 
Kristof):  

Artikel 1: - Goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens 

Jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 26 mei 2021 met als agendapunten: 

1. Kennisneming van het jaarverslag, het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de 
Commissaris. 

2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2020. 

3. Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris. 

4. Statutaire benoemingen. 

5. Statutaire mededelingen. 

Artikel 2: - De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de digitale 
Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 

26 mei 2021 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te 

dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van 
heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing. 

Artikel 3: - Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van 

voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Fluvius 



Opdrachthoudende Vereniging, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het 

e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be. 

PUNT 13 – ALGEMENE VERGADERING VAN FLUVIUS ANTWERPEN OP 23 JUNI 2021 – 
GOEDKEURING DAGORDE EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER 

DE RAAD: 

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

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

wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald 
voor elke algemene vergadering; 

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

Lucien Van De Velde als vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate in de (buitengewone) 

algemene vergadering van Fluvius Antwerpen, met als plaatsvervanger de heer Kevin 
Uytterhaegher; 

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

− Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven van 23 maart 2021 werd 
opgeroepen om deel te nemen aan de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van 

Fluvius Antwerpen op 23 juni 2021 die plaatsvindt in het Kasteel van Brasschaat, 
Hemelhoevedreef 1 te 2930 Brasschaat, met als agenda:  

1. Kennisneming verslagen van Fluvius Antwerpen van de Raad van Bestuur en van de 

commissaris over het boekjaar 2020. 

2. Goedkeuring van de jaarrekening van Fluvius Antwerpen afgesloten op 31 december 2020 

(balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en 

waarderingsregels). 

3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV. 

4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 
bestuurscomités en de commissaris van Fluvius Antwerpen met betrekking tot het 
boekjaar 2020.  

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

6. Statutaire benoemingen. 

7. Statutaire mededelingen: 

7.1. Actualisering van het register van de deelnemers. 

7.2. Definitieve creatie aandelen Apt n.a.v. kapitaalverhoging Publi-T. 

− Overwegende dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19 waarbij het 
op heden niet vaststaat onder welke vorm deze Algemene Vergadering zal kunnen 
plaatsvinden; 

− Overwegende dat, rekening houdend met de huidige federale richtlijnen alsook de 
politiebesluiten van de gouverneurs en de informatie via het Agentschap Binnenlands Bestuur 

omtrent het coronavirus COVID-19 (en de mogelijke evolutie in en aanpassing van deze 
richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op onderhavige bijeenkomst, desgevallend 
overgegaan kan worden tot het houden van een digitale Algemene Vergadering indien dit 
noodzakelijk mocht blijken; 
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− Overwegende dat aan de gemeenteraad gevraagd wordt om goedkeuring te hechten aan de 

agenda van de algemene vergadering en het mandaat van de vertegenwoordiger vast te 
stellen. 

BESLUIT:  

In openbare zitting, met 16 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert Isabel, Van 
Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, De Vleesschauwer Debbie, D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy, 

Goemaere Dirk, Joosten Patricia, Laureys Rik, Rufo Molero Manuel, Segers Karl, Uytterhaegher 

Kevin, Van Bever Karel, Van De Velde Lucien) bij 2 onthoudingen (Maenhout Marleen, Stevelinck 
Kristof):  

Artikel 1: - Goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens 

jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen d.d. 23 juni 2021:  

1. Kennisneming verslagen van Fluvius Antwerpen van de Raad van Bestuur en van de 

commissaris over het boekjaar 2020. 

2. Goedkeuring van de jaarrekening van Fluvius Antwerpen afgesloten op 31 december 2020 

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

3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV. 

4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 

bestuurscomités en de commissaris van Fluvius Antwerpen met betrekking tot het boekjaar 

2020.  

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

6. Statutaire benoemingen. 

7. Statutaire mededelingen: 

7.1. Actualisering van het register van de deelnemers. 

7.2. Definitieve creatie aandelen Apt n.a.v. kapitaalverhoging Publi-T. 

Artikel 2: - De vertegenwoordiger van de gemeente, de heer Lucien Van De Velde of diens 

plaatsvervanger, de heer Kevin Uytterhaegher, die zal deelnemen aan de (fysieke of digitale) 
Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius 

Antwerpen op 23 juni 2021 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou 
worden) op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de 

gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.  

Artikel 3: - Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van 

voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de 

opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), 
uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be. 

PUNT 14 – ALGEMENE VERGADERING IGS WESTLEDE OP 1 JUNI 2021 – GOEDKEURING 
DAGORDE EN VASTSTELLEN MANDAAT  VERTEGENWOORDIGER 

DE RAAD: 

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

3. Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur; waarbij bepaald 
wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald 

voor elke algemene vergadering; 
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4. Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2019 houdende de aanduiding van de heer 

Matthias Cassier als vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate in de (buitengewone) 
algemene vergaderingen van IGS Westlede met als plaatsvervanger de heer Gino D’Haene;  

5. Gelet op het ontslag als gemeenteraadslid van de heer Matthias Cassier; 

6. Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 oktober 2019 houdende de aanstelling en beëdiging 

van mevrouw Patricia Joosten als gemeenteraadslid; 

7. Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 oktober 2019 waarbij mevrouw Patricia Joosten 
wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de (buitengewone) algemene 

vergaderingen van IGS Westlede, ter vervanging van de heer Matthias Cassier; 

8. Overwegende dat gemeente Zelzate aangesloten is bij IGS Westlede; 

9. Overwegende dat de gemeente per mail van 8 april 2021 werd opgeroepen om deel te nemen 

aan de algemene vergadering van IGS Westlede op 1 juni 2021 met als agenda: 

1. Goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering van 1 december 2020; 

2. Goedkeuring Jaarrekening 2020, resulterend in het Jaarverslag; 

3. Verslag Commissaris-Revisor; 

4. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris-Revisor; 

5. Werkingsverslag 2020; 

6. Remuneratieverslag; 

7. Ontslag en Benoeming bestuurders: 

a. Ontslag mevrouw Mieke Van Hecke d.d. 14/12/2020 

b. Ontslag mevrouw Julie Dossche d.d. 25/01/2021 

c. Benoeming mevrouw Isabelle Heyndrickx d.d. 14/12/2020 

d. Benoeming de heer Danny Lauweryns d.d. 25/01/2021 

− Overwegende dat de vergadering omwille van de Coronamaatregelen opnieuw digitaal zal 
plaatsvinden; 

− Overwegende dat aan de gemeenteraad gevraagd wordt om goedkeuring te hechten aan de 
agenda van de algemene vergadering en het mandaat van de vertegenwoordiger vast te 
stellen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met 16 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert Isabel, Van 
Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, De Vleesschauwer Debbie, D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy, 

Goemaere Dirk, Joosten Patricia, Laureys Rik, Rufo Molero Manuel, Segers Karl, Uytterhaegher 

Kevin, Van Bever Karel, Van De Velde Lucien) bij 2 onthoudingen (Maenhout Marleen, Stevelinck 
Kristof):  

Artikel 1: - Goedkeuring te hechten aan volgende punten op de agenda van de algemene 

vergadering van IGS Westlede op 1 juni 2021 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het 
onderzoek van de agendapunten:  

1. Goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering van 1 december 2020; 

2. Goedkeuring Jaarrekening 2020, resulterend in het Jaarverslag; 

3. Verslag Commissaris-Revisor; 



4. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris-Revisor; 

5. Werkingsverslag 2020; 

6. Remuneratieverslag; 

7. Ontslag en Benoeming bestuurders: 

a. Ontslag mevrouw Mieke Van Hecke d.d. 14/12/2020 

b. Ontslag mevrouw Julie Dossche d.d. 25/01/2021 

c. Benoeming mevrouw Isabelle Heyndrickx d.d. 14/12/2020 

d. Benoeming de heer Danny Lauweryns d.d. 25/01/2021 

Artikel 2: - De aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend vertegenwoordiger op te dragen 
om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene vergadering van 

IGS Westlede vastgesteld op 1 juni 2021, te onderschrijven en haar/zijn stemgedrag af te stemmen 
op het in de beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de 
agendapunten van voormelde algemene vergadering. 

PUNT 15 – ALGEMENE VERGADERING VAN TMVS DV OP 15 JUNI 2021 – GOEDKEURING 

DAGORDE EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER 

DE RAAD: 

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

− Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur waarbij bepaald wordt 
dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor 

elke algemene vergadering; 

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

Dirk Goemaere als vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate in de (buitengewone) algemene 

vergaderingen van TMVS dv en waarbij de heer Lucien Van De Velde wordt aangeduid als 
plaatsvervanger; 

− Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij TMVS dv; 

− Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven van 1 april 2021 werd opgeroepen 

om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van TMVS dv op 15 juni 2021 met als agenda: 

1. Toetreding van deelnemers en overdracht van deelnemers 

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van deelnemers 

en de overdracht van een deelnemer 

3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2020 

4. Verslag van de commissaris 

5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31 december 2020 

a. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2020 

6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 

7. Aanpassing huishoudelijk reglement 

8. Statutaire benoemingen - raad van bestuur 

Varia en mededelingen 



− Overwegende dat de Algemene Vergadering volledig digitaal zal plaatsvinden via interactieve 

video-conferencing (i.c. ZOOM) teneinde correct gevolg te geven aan de gezondheidsadviezen 
van de overheid inzake social distancing en samenscholing alsook de richtlijnen van het 

Agentschap Binnenlands Bestuur te kunnen volgen; 

− Overwegende dat aan de gemeenteraad gevraagd wordt om goedkeuring te hechten aan de 
agenda van de buitengewone algemene vergadering en het mandaat van de vertegenwoordiger 

vast te stellen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met 16 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert Isabel, Van 
Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, De Vleesschauwer Debbie, D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy, 

Goemaere Dirk, Joosten Patricia, Laureys Rik, Rufo Molero Manuel, Segers Karl, Uytterhaegher 

Kevin, Van Bever Karel, Van De Velde Lucien) bij 2 onthoudingen (Maenhout Marleen, Stevelinck 

Kristof):  

Artikel 1: - De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de 

algemene vergadering TMVS dv van 15 juni 2021 en de daarbij behorende documentatie nodig voor 

het onderzoek van de agendapunten:  

1. Toetreding van deelnemers en overdracht van deelnemers 

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

3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2020 

4. Verslag van de commissaris 

5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31 december 2020 

b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2020 

6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 

7. Aanpassing huishoudelijk reglement 

8. Statutaire benoemingen - raad van bestuur 

Varia en mededelingen 

Artikel 2: - De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger of plaatsvervangend 

vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de 
algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 15 juni 2021, te onderschrijven en zijn (hun) 

stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de (gemeente)raad van heden bepaalde 
standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering.  

Artikel 3: - Een afschrift van dit besluit zal hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 
9000 Gent, hetzij per elektronische post, 20210615AVTMVS@farys.be, gestuurd worden. 

PUNT 16 – KENNISGEVINGEN  

Volgende stukken worden ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd: 

2. Het syntheseverslag m.b.t. de activiteiten in 2020 van Fluvius Antwerpen (jaarnota). 

3. De gecoördineerde versie van de statuten van Fluvius Antwerpen d.d. 16 december 2020. 

4. Het jaarverslag 2020 van de welzijnsvereniging Audio. 

5. De verslagen van de Raad van Bestuur van het eerste kwartaal 2021 van cvba Wonen. 
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6. Het verslag Raad van Bestuur en een Beknopt Overzicht van de Beslissingen van Veneco d.d. 

9 februari 2021. 

7. Het verslag van de Raad van Bestuur van IDM d.d. 31 maart 2021. 

8. Het rapport van 8 april 2021 betreffende de financiën van het vaccinatiecentrum Hoge Wal. 

PUNT 17 – OP VERZOEK VAN RAADSLEDEN FILIP BRUGGHEMAN EN FRANK BRUGGEMAN  

a. Nieuwe vergunning van de schietstand Van Paret 

Volgens de kranten zou er een nieuwe milieuvergunning gegeven zijn en de raadsleden vragen 
o.a. uit bezorgdheid voor de uitbaters en het blijven bestaan van deze schietstand naar de 

voorwaarden en de duurtijd van de vergunning.  

Tevens vragen de raadsleden ook aan het college van schepenen en burgemeester hoe zij staan 

tegenover het organiseren van een kleiduifschieting op landbouwgrond. 

Dit punt wordt op vraag van de indieners verdaagd naar de volgende zitting.  

b. Klachten over geparkeerde vrachtwagens in straten en wijken. 

De raadsleden ontvangen klachten over geparkeerde vrachtwagens en straten en wijken. In een 

vorige gemeenteraad werd dit al eens aangekaart door de raadsleden en stelden ze voor een 

parking voor vrachtwagens aan te leggen aan het einde van de Sint Stevensstraat .  

De raadsleden vragen een stand van zaken aan de burgemeester. 

Dit punt wordt op vraag van de indieners verdaagd naar de volgende zitting.  

Raadslid Kristof Stevelinck verlaat de zitting.  

MONDELINGE VRAGEN 

Raadslid Marleen Maenhout vraagt naar de stand van zaken rond het relanceplan. 

Raadslid Manuel Rufo Molero vraagt hoeveel extra geld de taxshift reeds heeft opgebracht.  

De voorzitter sluit de vergadering om 00.58 uur. 

 

NAMENS DE GEMEENTERAAD: 

In opdracht: 

 

Christine COONE       Dirk GOEMAERE 

wnd. algemeen directeur      voorzitter gemeenteraad
 


