PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
GEMEENTE ZELZATE
-------------------------------------------------------------------DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE D.D. 14 JUNI 2021
GOEDGEKEURD IN ZITTING VAN 28 JUNI 2021, GEPUBLICEERD OP 1 JULI 2021
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Aanwezig:
Dirk Goemaere, voorzitter;
Brent Meuleman, burgemeester;
Isabel Dellaert, Luc Van Waesberghe en Steven De Vuyst, schepenen;
Frank Bruggeman, Filip Bruggheman, Jan De Beule, Debbie De
Vleesschauwer, Gino D'Haene, Guy D'Haeseleer, Vincent Dierickx, Patricia
Joosten, Rik Laureys, Marleen Maenhout, Manuel Rufo Molero, Karl
Segers, Kristof Stevelinck, Kevin Uytterhaegher, Karel Van Bever, Lucien
Van de Velde, Kurt Van Weynsberghe, raadsleden.
Christine Coone, wnd. algemeen directeur.
Verontschuldigd:
Geert Asman, schepen.
Afwezig:
Patricia Joosten, Kurt Van Weynsberghe (bij punt 1 en 2).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNT I OPENBARE ZITTING
Ingevolge de verhindering wegens medische redenen van de heer Geert Asman tot en met
31 december 2021 dient in zijn vervanging te worden voorzien teneinde de continuïteit van de
bestuursorganen te verzekeren. Op verzoek van het college van burgemeester en schepenen werd
de raad bijgevolg bij hoogdringendheid bijeengeroepen.
In uitvoering van het burgemeestersbesluit van 9 juni 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. Zijn
aanwezig: Brent Meuleman, Gino D’Haene, Isabel Dellaert, Kevin Uytterhaegher, Luc Van
Waesberghe, Dirk Goemaere, Karel Van Bever, Karl Segers, Steven De Vuyst, Debbie De
Vleesschauwer, Filip Bruggheman, Frank Bruggeman, Jan De Beule, Marleen Maenhout, Vincent
Dierickx, Kristof Stevelinck, Manuel Rufo Molero, Rik Laureys, Guy D’Haeseleer, Lucien Van de
Velde.
De heer Geert Asman is verontschuldigd.
De raad kan rechtsgeldig vergaderen en aldus opent de voorzitter de vergadering om 19.05 uur.
Raadsleden Patricia Joosten en Kurt Van Weynsberghe zijn op dit moment nog niet aanwezig.
PUNT 01 – BEKRACHTIGEN VAN HET BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER VAN 9 JUNI 2021
HOUDENDE DIGITALE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD EN DE RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OP 14 JUNI 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 het college van burgemeester en schepenen op 9 juni 2021 besliste tot een
spoedeisende bijeenroeping van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn op 14
juni 2021;

-

Overwegende dat de burgemeester op grond van artikels 134, §1 en 135 van de Nieuwe
Gemeentewet op 9 juni 2021 besliste tot een digitale vergadering van de gemeenteraad en raad
voor maatschappelijk welzijn op 14 juni 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 9 juni 2021
houdende digitale vergadering van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn op
14 juni 2021 via videoconferentie.
PUNT 02 – AKTENAME VAN DE VERHINDERING VAN SCHEPEN GEERT ASMAN WEGENS
MEDISCHE REDENEN
DE RAAD:
−

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder het artikel 47;

−

Gelet op het schriftelijk verzoek van 7 juni 2021 van schepen Geert Asman aan de voorzitter van
de gemeenteraad om als schepen vervangen te worden om medische redenen tot en met 31
december 2021;

−

Gelet op het geneeskundig getuigschrift van 3 juni 2021 dat bij het verzoek gevoegd was en dat
de afwezigheid van schepen Geert Asman wegens medische redenen tot en met 31 december
2021 aangeeft;

−

Overwegende dat de gemeenteraad akte dient te nemen van de verhindering van de schepen
die om medische redenen vervangen wil worden gedurende een minimale termijn van twaalf
weken.

BESLUIT:
In openbare zitting:
Enig artikel: - Akte te nemen van de verhindering wegens medische redenen van schepen Asman
tot en met 31 december 2021 en zijn vraag om gedurende die periode vervangen te worden.
PUNT 03 – BESLISSING TOT INVULLEN VAN HET OPENGEVALLEN SCHEPENMANDAAT VAN DE
HEER GEERT ASMAN WEGENS VERHINDERING OM MEDISCHE REDENEN
DE RAAD:
−

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder het artikel 49;

−

Gelet op de verhindering wegens medische redenen tot 31 december 2021 van schepen Geert
Asman en zijn vraag om gedurende die periode vervangen te worden;

−

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van heden houdende aktename van de
verhindering wegens medische redenen tot en met 31 december 2021 van schepen Geert
Asman en zijn vraag om gedurende die periode vervangen te worden;

−

Overwegende dat zijn schepenmandaat hierdoor tijdelijk (tot en met 31 december 2021) open
valt.

−

Overwegende dat de gemeenteraad dient te beslissen dit mandaat gedurende voormelde
periode al dan niet in te vullen;

−

Overwegende dat indien de gemeenteraad beslist het schepenmandaat in te vullen moet
worden overgegaan tot de verkiezing van een nieuwe schepen binnen de twee maanden na het
openvallen van het mandaat; de nieuwe schepen wordt verkozen op basis van een akte van

voordracht van de kandidaat-schepen, ondertekend door meer dan de helft van de verkozen
gemeenteraadsleden;
−

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen de gemeenteraad verzoekt te
beslissen tot het invullen van het opengevallen schepenmandaat en aldus tegemoet te komen
aan de vraag van dhr. Geert Asman om gedurende zijn verhindering wegens medische redenen
vervangen te worden als schepen;

Mevrouw Patricia Joosten en de heer Kurt Van Weynsberghe vervoegen de zitting.
BESLUIT:
In openbare zitting, met algemene stemmen:
Artikel 1: - De gemeenteraad beslist tot het invullen van het opengevallen schepenmandaat en
aldus tegemoet te komen aan de vraag van dhr. Geert Asman om gedurende zijn verhindering
wegens medische redenen vervangen te worden als schepen.
Artikel 2: - Ingevolge de beslissing genomen in artikel 1 dient binnen de twee maanden overgegaan
te worden tot verkiezing van een nieuwe schepen. De nieuwe schepen wordt verkozen op basis van
een akte van voordracht van de kandidaat-schepen, ondertekend door meer dan de helft van de
verkozen gemeenteraadsleden.
PUNT 04 – VERKIEZING VAN DIRK GOEMAERE ALS NIEUWE SCHEPEN DIE GEERT ASMAN,
VERHINDERD WEGENS MEDISCHE REDENEN, TIJDELIJK ZAL VERVANGEN
DE RAAD:
−

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder het artikel 49;

−

Gelet op de verhindering wegens medische redenen tot 31 december 2021 van schepen Geert
Asman en zijn vraag om gedurende die periode vervangen te worden;

−

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van heden houdende aktename van de
verhindering wegens medische redenen tot 31 december 2021 van schepen Geert Asman en
zijn vraag om gedurende die periode vervangen te worden;

−

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van heden houdende de beslissing tot het invullen
van het opengevallen schepenmandaat en aldus tegemoet te komen aan de vraag van dhr.
Geert Asman om gedurende zijn verhindering wegens medische redenen vervangen te worden
als schepen waardoor moet worden overgegaan tot een nieuwe verkiezing van een schepen;

−

Overwegende dat één akte van voordracht van één kandidaat-schepen om de verhinderde
eerste schepen tijdelijk te vervangen zoals vermeld in artikel 49 van het decreet over het lokaal
bestuur (hierna: de akte van voordracht) werd overhandigd aan de wnd. algemeen directeur op
7 juni 2021, met name voor dhr. Dirk Goemaere;

−

Overwegende dat de akte van voordracht werd ondertekend door meer dan de helft van de
geïnstalleerde raadsleden, verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen en
door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat
werden verkozen en dat de voorzitter van de gemeenteraad aldus de ontvankelijkheid van de
akte kan bevestigen;

−

Overwegende dat uit onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat de heer Dirk Goemaere
voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden;

−

Overwegende dat de akte van voordracht melding maakt van de einddatum van het
opgevallen schepenmandaat op 31 december 2021; dat de heer Dirk Goemaere, kandidaatschepen, aldus de heer Geert Asman, verhinderde schepen, tijdelijk zal vervangen tot en met

31 december 2021, waarna de periode van verhindering ophoudt en de heer Geert Asman
opnieuw zijn mandaat als schepen zal opnemen;
−

Overwegende dat de kandidaat-schepen de laatste in rang wordt aangezien in de akte van
voordracht niet werd bepaald dat hij de rang inneemt van de schepen die hij vervangt;

−

Overwegende dat de kandidaat-schepen de eed als gemeenteraadslid reeds heeft afgelegd
tijdens de installatievergadering van 17 januari 2019;

−

Overwegende dat de kandidaat-schepen volgens artikel 44 van het decreet lokaal bestuur in
openbare vergadering van de gemeenteraad de volgende eed in handen van de

−

burgemeester dient af te leggen voordat hij zijn mandaat aanvaardt : "ik zweer de
verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen".

BESLUIT:
In openbare zitting:
Artikel 1: - Akte te nemen van de ontvankelijke akte van voordracht van één kandidaat-schepen om
de verhinderde eerste schepen tijdelijk te vervangen zoals vermeld in artikel 49 van het decreet
over het lokaal bestuur werd, met name voor Dirk Goemaere, die tevens melding maakt van de
einddatum van het schepenmandaat op 31 december 2021.
Artikel 2: - De voorgedragen kandidaat-schepen verkozen te verklaren en akte te nemen van zijn
eedaflegging in handen van de burgemeester. De heer Dirk Goemaere, nieuw verkozen schepen,
zal aldus de heer Geert Asman, verhinderde schepen, tijdelijk vervangen tot en met 31 december
2021, waarna de periode van verhindering ophoudt en de heer Geert Asman opnieuw zijn mandaat
als schepen zal opnemen.
Artikel 3: - Uit de akte van voordracht zoals vermeld in artikel 1 kan worden vastgesteld dat de
nieuw verkozen schepen de rang niet inneemt van de te vervangen schepen Geert Asman
waardoor de rangorde van de schepenen tijdelijk als volgt wijzigt:
MANDAAT

NAAM SCHEPEN

EINDDATUM NAAM OPVOLGER(S)

Eerste schepen

DELLAERT Isabel

Geen

Geen

Tweede schepen

VAN WAESBERGHE Luc

Geen

Geen

Derde schepen

DE VUYST Steven

Geen

Geen

Vierde schepen

GOEMAERE Dirk

31.12.2021

Geen

Artikel 4: - Ingevolge artikel 79 van het decreet over het lokaal bestuur is de heer Dirk Goemaere,
nieuwe schepen, van rechtswege lid van het vast bureau en geldt zijn eedaflegging zoals voorzien
in artikel 44 van voormeld decreet ook als eedaflegging als lid van het vast bureau.
PUNT 05 – AKTENAME VERVROEGDE BEËINDIGING MANDAAT DIRK GOEMAERE ALS
VOORZITTER VAN DE GEMEENTERAAD EN VERVROEGD OPNEMEN VAN MANDAAT VAN
VOORZITTER VAN DE GEMEENTERAAD DOOR LUCIEN VAN DE VELDE
DE RAAD:
−

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder het artikel 7;

−

Gelet op de verhindering wegens medische redenen tot en met 31 december 2021 van schepen
Geert Asman en zijn vraag om gedurende die periode vervangen te worden;

−

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van heden houdende aktename van de
verhindering wegens medische redenen tot en met 31 december 2021 van schepen Geert
Asman en zijn vraag om gedurende die periode vervangen te worden;

−

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van heden houdende de beslissing tot het invullen
van het opengevallen schepenmandaat en aldus tegemoet te komen aan de vraag van dhr.
Geert Asman om gedurende zijn verhindering wegens medische redenen vervangen te worden
als schepen waardoor moet worden overgegaan tot een nieuwe verkiezing van een schepen;

−

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van heden houdende de verkozen verklaring van
de heer Dirk Goemaere als nieuwe schepen tot en met 31 december 2021 waarna de
verhindering wegens medische redenen van de heer Geert Asman ophoudt en hij zijn mandaat
als schepen opnieuw zal opnemen;

−

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 januari 2019 houdende de verkiezing van
de heer Dirk Goemaere als voorzitter van de gemeenteraad met ingang van 17 januari 2019
t.e.m. 31 december 2021 en waarbij de heer Lucien Van de Velde werd aangeduid als opvolger
om het mandaat van voorzitter op te nemen vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024;

−

Overwegende dat de heer Dirk Goemaere ingevolge zijn aanstelling als schepen ter vervanging
van de verhinderde schepen Geert Asman vervroegd zijn mandaat als voorzitter van de
gemeenteraad wenst te beëindigen;

−

Overwegende dat indien het mandaat eindigt voor de einddatum vermeld in de akte de
eerstvolgende opvolger, zijnde de heer Lucien Van de Velde, het mandaat vervroegd opneemt;

−

Overwegende dat de heer Lucien Van de Velde heeft aangegeven het mandaat als voorzitter
van de gemeenteraad vervroegd op te nemen;

−

Overwegende dat uit onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat de heer Lucien Van de Velde
voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden;

−

Overwegende dat Lucien Van de Velde de voorgeschreven eed als gemeenteraadslid reeds
heeft afgelegd tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad op 17 januari 2019 en er
geen specifieke eed als voorzitter van de gemeenteraad dient afgelegd te worden;

−

Overwegende dat de heer Lucien Van de Velde aldus het mandaat als voorzitter van de
gemeenteraad per onmiddellijke ingang kan opnemen;

−

Overwegende dat de gemeenteraad gevraagd wordt hiervan akte te nemen.

BESLUIT:
In openbare zitting:
Artikel 1: - Akte te nemen van het feit dat de heer Dirk Goemaere vervroegd zijn mandaat als
voorzitter van de gemeenteraad wenst te beëindigen.
Artikel 2: - Akte te nemen van het feit dat de eerstvolgende opvolger, zijnde de heer Lucien Van de
Velde, het mandaat van voorzitter van de gemeenteraad per onmiddellijke ingang opneemt en dit
voor de resterende duurtijd van het mandaat.
Artikel 3: - Ingevolge de bepalingen van het decreet lokaal bestuur is de heer Lucien Van de Velde
gezien zijn aanstelling als voorzitter van de gemeenteraad ook van rechtswege voorzitter van de
raad voor maatschappelijk welzijn.
De voorzitter sluit de vergadering om 19.52 uur.

NAMENS DE GEMEENTERAAD:
In opdracht:

Christine COONE

Lucien VAN DE VELDE

wnd. algemeen directeur

voorzitter gemeenteraad

