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PUNT I     OPENBARE ZITTING 

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, opent de vergadering om 19.10 uur. 

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter schorst de vergadering voor het 

halfuurtje van de burger. 

HALFUURTJE VAN DE BURGER 

De heer Lucien Van de Velde vraagt om op de gemeentelijke website de 

financiële ontwikkelingen te vermelden. 

Verder heeft hij nog diverse vragen en opmerkingen m.b.t. het budget en het 

meerjarenplan van de gemeente en het OCMW. 

De heer Martin Acke, voorzitter, wijst de heer Van de Velde op het feit dat 

het halfuurtje van de burger niet dient voor politieke interventies. 

De heer Van de Velde vraagt om de gemeentezalen gratis ter beschikking te 

stellen aan het verenigingsleven. 

De gemeenteraad wordt heropend. 

Op verzoek van de heer Brent Meuleman (sp.a) wordt met algemene stemmen 

beslist om volgend agendapunt bij hoogdringendheid toe te voegen aan de 

geheime zitting: “rapportering door het college van burgemeester en schepenen 

of door de burgemeester aan de gemeenteraad van de personeelsvergadering van 

6 februari 2017”. 

1. NOTULEN GEMEENTERADEN 28 DECEMBER 2016 EN 10 JANUARI 2017 

Er zijn geen opmerkingen op de notulen van de gemeenteraden van 28 december 

2016 en 10 januari 2017, zodat deze worden beschouwd als goedgekeurd (artikel 

33 van het Gemeentedecreet). 

2. MEERJARENPLAN 2014-2019 EN BUDGET 2017 

DE RAAD: 

- Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikels 148 en 149; 

- Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende 

de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

- Gelet op het Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van 

de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de 

toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de 

provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

- Gelet op het Decreet van 15 juli 2011 houdende de vaststelling van de 

algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest 

periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen 

worden opgelegd; 



- Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 tot 

wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering 

van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 

gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn; 

- Gelet op de omzendbrief BZ/2013/3 van 26 oktober 2012 omtrent de 

vermindering van de plan- en rapporteringsverplichtingen: bekendmaking van 

de Vlaamse Beleidsprioriteiten; 

- Gelet op de omzendbrief BB 2016/ betreffende de aanpassingen van de 

meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2017; 

- Overwegende dat het strategisch en financieel meerjarenplan 2014-2019 het 

beleid dat de gemeente Zelzate wil voeren om de doelstellingen te bereiken 

verwoordt; 

- Overwegende dat het meerjarenplan, zoals het Planlastdecreet van 15 juli 

2011 bepaalt, ook zal gelden als subsidieaanvraag voor de Vlaamse 

sectorale decreten waarop het decreet van 15 juli 2011 betrekking heeft; 

- Overwegende dat overeenkomstig artikel 147 en 154 van het Gemeentedecreet 

het mogelijk is om het meerjarenplan en het budget aan te passen; dat deze 

aanpassing nodig is om budgetten correct af te stemmen op de voortgang van 

het beleid; 

- Overwegende dat de omgevingsanalyse ongewijzigd is gebleven ten aanzien 

van de initiële opmaak van het meerjarenplan 2014-2019;   

- Overwegende dat het meerjarenplan moet voldoen aan de 

evenwichtsvoorwaarden zoals bepaald in artikel 14 van het BBC-besluit: 

o Het resultaat op kasbasis is per financieel boekjaar groter dan of 

gelijk aan nul 

o De autofinancieringsmarge van het laatste financiële boekjaar waarop de 

financiële nota van het meerjarenplan betrekking heeft, is groter of 

gelijk aan nul 

Overwegende dat beide voorwaarden zijn vervuld; in het jaar 2019 bedraagt 

de autofinancieringsmarge 255.898 euro; 

- Gelet op het amendement van de PVDA+-fractie om de representatiekosten 

voor 2017 te verminderen tot €15.000 dat werd verworpen met 10 ja-stemmen 

(Dirk Goemaere, Patricia De Meyer, Freddy De Vilder, Geert Asman, Karl 

Segers, Maureen Tollenaere, Brent Meuleman, Isabel Dellaert, Steven De 

Vuyst en Marleen Vanmaercke) tegen 11 neen-stemmen (Martin Acke, Frank 

Bruggeman, Marleen Maenhout, Kurt Van Weynsberghe, Kristof Stevelinck, 

Linda Vereecke, Jan De Beule, Luc Verstraeten, Johan De Jonghe, Jan 

Persoon en Sigrid De Ridder) bij 1 onthouding (Claudio Rizzo); 

- Gelet op het amendement van de PVDA+-fractie om de bedrijvenbelasting op 

onbebouwde oppervlakte te verhogen zodat deze een meeropbrengst van 

€400.000 en een korting voor kleine bedrijven oplevert dat werd verworpen 

met 10 ja-stemmen (Dirk Goemaere, Patricia De Meyer, Freddy De Vilder, 

Geert Asman, Karl Segers, Maureen Tollenaere, Brent Meuleman, Isabel 

Dellaert, Steven De Vuyst en Marleen Vanmaercke) tegen 12 neen-stemmen 

(Martin Acke, Frank Bruggeman, Marleen Maenhout, Kurt Van Weynsberghe, 

Kristof Stevelinck, Linda Vereecke, Jan De Beule, Luc Verstraeten, Claudio 

Rizzo, Johan De Jonghe, Jan Persoon en Sigrid De Ridder);  

- Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met 12 ja-stemmen (Martin Acke, Frank Bruggeman, Marleen Maenhout, Kurt Van 

Weynsberghe, Kristof Stevelinck, Linda Vereecke, Jan De Beule, Luc 

Verstraeten, Claudio Rizzo, Johan De Jonghe, Jan Persoon en Sigrid De Ridder) 

tegen 10 neen-stemmen (Dirk Goemaere, Patricia De Meyer, Freddy De Vilder, 



Geert Asman, Karl Segers, Maureen Tollenaere, Brent Meuleman, Isabel 

Dellaert, Steven De Vuyst en Marleen Vanmaercke): 

Artikel 1: - De strategische nota en de financiële nota bij het meerjarenplan 

2014-2019,zoals gevoegd in bijlage, wordt goedgekeurd. 

Artikel 2: - De beleidsnota en de financiële nota bij het budget 2017, zoals 

gevoegd in bijlage, wordt goedgekeurd. 

Kerncijfers: 

Resultaat op kasbasis Budget 2017 

    

I. Exploitatiebudget (B-A) 349.139 

    

   A. Uitgaven 14.210.949 

   B. Ontvangsten 14.560.088 

      1.a. Belastingen en boetes 8.838.006 

      1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden   

      1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar   

      2. Overige 5.722.082 

    

II. Investeringsbudget (B-A) -1.457.705 

    

   A. Uitgaven 3.482.705 

   B. Ontvangsten 2.025.000 

    

III. Andere (B-A) 21.617 

    

   A. Uitgaven 1.064.153 

      1. Aflossing financiële schulden 1.064.153 

         1.a Periodieke aflossingen 1.064.153 

         1.b Niet-periodieke aflossingen   

      2. Toegestane leningen   

      3. Overige uitgaven   

   B. Ontvangsten 1.085.770 

      1. Op te nemen leningen en leasings 975.000 

      2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 110.770 

         2.a. Periodieke terugvorderingen 110.770 

         2.b. Niet-periodieke terugvorderingen   

      3. Overige ontvangsten   

    

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -1.086.949 

    

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 1.825.419 

    

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 738.470 

    

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)   

    

   A. Bestemde gelden voor exploitatie   

   B. Bestemde gelden voor investeringen   

   C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen   

    

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 738.470 

Autofinancieringsmarge Budget 2017 

    

I. Financieel draagvlak (A-B) 603.939 

    

   A. Exploitatieontvangsten 14.560.088 

   B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 13.956.149 

      1. Exploitatie-uitgaven 14.210.949 

      2. Nettokosten van de schulden 254.800 

    



II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 1.208.183 

    

   A. Netto-aflossingen van schulden 953.383 

   B. Nettokosten van schulden 254.800 

    

Autofinancieringsmarge (I-II) -604.244 

3. OCMW – MEERJARENPLAN 2014-2019 / BUDGET 2017 - KENNISNAME 

De RAAD: 

 Gehoord de toelichting van de heer Rik Laureys, voorzitter van het OCMW; 

 Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 

14 februari 2014 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2019; 

 Gelet op de beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 20 

december 2016 houdende goedkeuring van het gewijzigd meerjarenplan 2014-

2019 en houdende goedkeuring van het budget 2017; 

 Overwegende dat het meerjarenplan geen wijziging aanbrengt aan de 

gemeentelijke toelage en dat de investeringsenveloppes alsook de 

strategische nota van het meerjarenplan inhoudelijk niet wijzigen, zodat 

conform art. 148 en art. 150 van het OCMW-decreet het gewijzigd 

meerjarenplan en het budget ter kennisgeving aan de gemeenteraad moet 

worden voorgelegd; 

 Overwegende dat in het budget 2017 een gemeentelijke bijdrage is opgenomen 

ten bedrage van € 2.560.000; 

 Gelet op het positief advies van het college van burgemeester en schepenen 

van 9 december 2016 voor zowel het gewijzigd meerjarenplan als het budget 

2017; 

 Gelet op het feit dat het budget 2017 en het meerjarenplan 2014-2019 op 23 

december 2016 aan de gemeente werden bezorgd; 

 Gelet op het decreet betreffende de organisatie van de OCMW’s d.d. 

19 december 2008 en latere wijzigingen, inzonderheid Titel IV art. 144 tot 

en met 154; 

 Gelet op het besluit van de Vlaamse regering d.d. 25 juni 2010 in verband 

met de beleids- en beheerscyclus;  

 Gelet op het Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van 

de modellen en de toelichting ervan, en de rekeningstelsels van de 

gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn;  

 Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005 en latere wijzigingen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Artikel 1: - Neemt kennis van het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019 zoals 

vastgelegd bij beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 

20 december 2016;  

Artikel 2: - Er wordt kennis genomen van het budget 2017 zoals vastgelegd de 

beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 20 december 2016; 

De gemeentelijke bijdrage in het budget 2017 wordt bepaald op € 2.560.000 

(exclusief 25% van het Gemeentefonds dat rechtstreeks aan het OCMW wordt 

gestort). 

Artikel 3: - Afschrift van deze beslissing zal worden toegezonden aan de 

provinciegouverneur, de voorzitter van het OCMW en de financieel beheerder. 



4. WELZIJNSBAND MEETJESLAND – BUDGET 2017 / MEERJARENPLAN 2014-2021 - 

KENNISNAME 

DE RAAD: 

- Gelet op het meerjarenplan 2014-2021 en het budget 2017, goedgekeurd door 

de algemene vergadering van de Welzijnsband d.d. 30 november 2016; 

- Overwegende dat de OCMW-verenigingen van publiek recht zijn en dus 

onderworpen zijn aan dezelfde controle en hetzelfde toezicht als het OCMW 

zelf, dit conform artikel 228 van het OCMW-decreet; 

- Gelet op het gemeentedecreet; 

- Gelet op het OCMW-decreet. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Artikel 1: - De gemeenteraad neemt kennis van het meerjarenplan 2014-2021 van 

de Welzijnsband Meetjesland. 

Artikel 2: - De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2017 van de 

Welzijnsband Meetjesland. 

5. KASNAZICHT GERINGE DAGONTVANGSTEN 

DE RAAD: 

 Gelet op artikel 162 §2 van het gemeentedecreet waarin wordt bepaald dat 

de gemeentesecretaris, na advies van de financieel beheerder, onder zijn 

verantwoordelijkheid, bepaalde personeelsleden kan belasten met de inning 

van geringe dagontvangsten; 

 Gelet op artikel 162 §3 van het gemeentedecreet waarin wordt bepaald dat 

de financieel beheerder of een door hem aangestelde persoon onder zijn 

verantwoordelijkheid de boekhouding en de geldvoorraad van de 

personeelsleden die belast zijn met de inning van geringe dagontvangsten 

verifieert; 

 Gelet op artikel 162 §4 van het gemeentedecreet waarin wordt bepaald dat 

de gemeenteraad de voorwaarden vastlegt waaronder personeelsleden kunnen 

worden belast met de inning van geringe dagontvangsten; 

 Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 maart 2008, punt 12, 

waarin de voorwaarden zijn vastgelegd waaronder personeelsleden kunnen 

worden belast met de inning van geringe dagontvangsten. Meer bepaald art. 

10 legt de procedure bij vaststelling van een verschil vast. De 

gemeenteraad dient een beslissing te nemen over een kasverschil; 

 Gelet op het PV van kasnazicht van 11 januari 2017 waarbij een kasverschil 

van €30,40 werd vastgesteld; 

 Overwegende dat het PV van kasnazicht werd overgemaakt aan de secretaris 

op 11 januari 2017; 

 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en uitvoeringsbesluiten. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - Om het kasverschil van € 30,40 ten laste te nemen van het 

bestuur en geen vereffening te vorderen van de betrokken rekenplichtige; 

Artikel 2: - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de secretaris, 

de financieel beheerder en de betrokken rekenplichtige. 

6. AANDUIDEN VAN DE HOUDER RECHT VAN OVERHANG EN RECHT VAN OPSTAL VOOR HET 

PERCEEL AFDELING 2 SECTIE E NR. 0474/02 A P0000 

DE RAAD: 



 Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 1 maart 2013 betreffende het 

contract recht van overhang met Electrabel NV, Simón Bolivárlaan 34, 1000 

Brussel omdat de wieken van één van de voorziene windmolens uitsteken over 

het perceel kadastraal gekend perceel afdeling 2 sectie E nr. 0474/02 A 

P0000 in eigendom van het gemeentebestuur; 

 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 maart 2016 betreffende het 

goedkeuren uitbreiding contract recht van overhang met recht van opstal 

voor het windproject van Electrabel voor op de Site Arcelor Mittal; 

 Gelet op het collegebesluit van 20 december 2016 betreffende de  

kennisname melding overname vergund windturbinepark op site Arcelor Mittal 

door Wind4Flanders Projects bvba; 

 Gelet op de akte ‘recht van overhang en recht van opstal’ opgemaakt door 

notariskantoor Anton Sintobin en Karel D’Aubioul, te Zelzate, 

Onteigeningsstraat 3; 

 Overwegende dat het kadastrale nummer afdeling 2 sectie E nr. 0474/02 A 

P0000 (oppervlakte 30a 31ca) bestaat uit: 

- afdeling 2 sectie E nr. 0474/02 D P0000 (oppervlakte 4a 71ca) voor 

recht van opstal (werd reeds hernummerd door kadaster); 

- deel van afdeling 2 sectie E nr. 0474/02 A P0000 (oppervlakte 6a 71ca) 

voor recht van overhang (zal nog hernummerd worden door kadaster); 

- deel van afdeling 2 sectie E nr. 0474/02 A P0000 voor resterend 

gedeelte (zal nog hernummerd worden door kadaster); 

 Overwegende dat voor een perceel waar erfdienstbaarheid van toepassing is, 

geen apart kadastraal nummer gegeven wordt; 

 Gelet op Het Burgerlijk Wetboek, artikels 1101 en volgende; 

 Gelet op de Wet van 10 januari 1824 over het recht van erfpacht; 

 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en uitvoeringsbesluiten. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - Voor het perceel gemeentegrond gelegen op de site Arcelor Mittal 

en kadastraal gekend als afdeling 2 sectie E nr. 0474/02 D P0000 (werd reeds 

hernummerd door kadaster) met een oppervlakte 4a 71ca wordt recht van opstal 

gegeven aan Wind4flanders Projects 3 met maatschappelijke zetel te 1000 

Brussel, Simon Bolivarlaan 34. 

Artikel 2: - Voor het deel van het perceel gemeentegrond gelegen op de site 

Arcelor Mittal en kadastraal gekend als afdeling 2 sectie E nr. 0474/02 A 

P0000 (zal nog hernummerd worden door kadaster) met een oppervlakte 6a 71ca 

wordt recht van overhang gegeven aan Wind4flanders Projects 3 met 

maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Simon Bolivarlaan 34. 

Artikel 3: - De akte ‘recht van overhang en recht van opstal’ zoals opgemaakt 

door meester Karel d’Aubioul, geassocieerd notaris te Zelzate wordt 

goedgekeurd.  

Artikel 4: - Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan 

notariskantoor Anton Sintobin en Karel D’Aubioul, Wind4flanders Projects 3 en 

de financieel beheerder.  

7. MEDEDELINGEN / KENNISGEVINGEN 

Volgende stukken worden ter kennis gebracht van de gemeenteraad: 

- IDM – verslag van de zitting van de Raad van Bestuur van 21 december 2016; 

- IDM - verslag van de zitting van de Buitengewone Algemene Vergadering van 

14 december 2016; 

- Iveg - verslag van de zitting van de Raad van Bestuur van 26 oktober 2016; 



- Iveg - verslag van de zitting van de Raad van Bestuur van 30 november 

2016; 

- Iveg - verslag van de zitting van het directiecomité van 7 november 2016; 

- Iveg - verslag van de zitting van het directiecomité van 21 november 2016; 

- Veneco - verslag van de zitting van de Raad van Bestuur van 18 oktober 

2016; 

- Veneco - verslag van de zitting van de Buitengewone Algemene Vergadering 

van 13 december 2016; 

- Westlede - verslag van de zitting van de Buitengewone Algemene Vergadering 

van 6 december 2016; 

- Vito - eindrapport Identificatie van stofneerslag in een woonwijk in 

Zelzate. 

De heer Karl Segers (PVDA+) i.v.m. het rapport van Vito: 

- Over de mogelijke gezondheidseffecten werd er in het rapport geen raad 

gegeven. Wat is het effect op de eetbaarheid van de gewassen? Hij wenst 

dat de gemeente hierover meer verduidelijking vraagt. 

- Hoe zit het met de verantwoordelijkheid van de betrokken bedrijven? 

Werd er al contact met hen opgenomen? Werden er al afspraken gemaakt? En 

zo ja, welke? 

- Werd er door de betrokken bedrijven eind september melding gemaakt toen 

zich dit probleem voordeed gezien de meldingsplicht van bedrijven wanneer 

een probleem mogelijks hinder kan geven buiten het bedrijfsterrein? 

- Hoe zal de gemeente hierover communiceren? 

- Zal er schadeloosstelling gebeuren en hoe? 

Schepen Marleen Maenhout (VLD-SD): 

- Er werden 3 bedrijven genoemd n.a.v. de opgemaakte analyses. 

Met 1 bedrijf werd er reeds contact opgenomen en dit bedrijf beweert dat 

zij niet in aanmerking kunnen komen gezien de analyses. 

- In het rapport staat dat als er verdere onderzoeken zouden nodig zijn, dat 

deze eventueel zouden uitgevoerd worden; 

- Er werden geen schadeclaims ingediend. 

- De mensen die een melding hebben gedaan, zullen een schrijven ontvangen. 

- De gemeente Evergem heeft er ook last van en daar is men gestart om een 

aantal mensen een dagboek te laten bijhouden. 

Mevrouw Maenhout stelt voor dat de heer Segers zijn vragen richt aan de 

toezichthoudende overheid. 

8. WIJZIGING VAN ARTIKEL 4 VAN HET REGLEMENT “CONTANTE BELASTING OP DE 

TIJDELIJKE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN DOOR VERHUISLIFTEN, CONTAINERS, 

WERFWAGENS, KRANEN, STAPELPLAATSEN VOOR BOUWMATERIALEN, ENZ.”(OP VERZOEK 

VAN DE SP.A-FRACTIE) 

DE RAAD: 

- Gelet op het gemeentedecreet; 

- 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; 

- Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 december 2016 houdende 

goedkeuring tot heffing van contante belasting op de tijdelijke inname van 

het openbaar domein door verhuisliften, containers, werfwagens, kranen, 

stapelplaatsen voor bouwmaterialen, enz.; 

- Gelet op het verzoek van de raadsleden de heer Freddy De Vilder en mevrouw 

Patricia De Meyer tot toevoeging van “erkende sociale 

huisvestingsmaatschappijen” aan de vrijstellingen in artikel 4 van het 

reglement van 28 december 2016;  



- Na beraadslaging.  

BESLUIT: 

In openbare zitting 

met 11 ja-stemmen (Dirk Goemaere, Patricia De Meyer, Freddy De Vilder, Geert 

Asman, Karl Segers, Maureen Tollenaere, Brent Meuleman, Isabel Dellaert, 

Steven De Vuyst, Johan De Jonghe en Marleen Vanmaercke) tegen 10 neen-stemmen 

(Martin Acke, Frank Bruggeman, Marleen Maenhout, Kurt Van Weynsberghe, 

Kristof Stevelinck, Linda Vereecke, Jan De Beule, Luc Verstraeten, Jan 

Persoon en Sigrid De Ridder) bij 1 onthouding (Claudio Rizzo): 

Artikel 1: - Met ingang van heden wordt artikel 4 van het 

gemeenteraadsbesluit van 28 december 2016 als volgt gewijzigd: 

Artikel 4: -  Van de belasting zijn vrijgesteld de innamen voor : 

- de werken aan gebouwen in opdracht van de staat, de gemeenschappen, de 

gewesten, de provincies, de gemeenten, eredienstbesturen, scholen, erkende 

sociale huisvestingsmaatschappijen en openbare instellingen. 

- de werken uitgevoerd in opdracht van de instellingen opgenomen in artikel 

180 van het WIB 

- de werken die uitgevoerd worden door of in opdracht van het 

gemeentebestuur Zelzate en OCMW Zelzate 

Artikel 2: - Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de wijze 

voorgeschreven door artikels 186 en 187 van het gemeentedecreet. 

Artikel 3: - Dit reglement zal worden overgemaakt aan de heer gouverneur der 

provincie Oost-Vlaanderen, de provinciale afdeling van het Agentschap voor 

Binnenlands Bestuur en aan de financieel beheerder. 

9. ALLERLEI 

De heer Brent Meuleman (sp.a): 

- heeft opgemerkt dat er op google-drive al een hele tijd een document staat 

dat niet van een gemeenteraadslid komt en vraagt om erover te waken dat de 

documenten binnen de raad blijven. 

- het opstapje van het bushokje aan de kant van Zelzate-West net voor de 

brug begint is redelijk hoog zodat rolstoelgebruikers niet binnen kunnen. 

Martin Acke: dit zal bekeken worden 

De heer Geert Asman (PVDA+): 

- de verlichtingspalen aan het voetbalplein zijn nog niet in orde. Wanneer 

is dit voorzien? 

Burgemeester: er werd prioriteit gegeven aan de herstelling van de 

voetpaden, de verlichtingspalen komen vervolgens aan de beurt. 

PUNT II     GEHEIME ZITTING 

1. MARKTCOMMISSIE – AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER VOOR DE OVERIGE KRAMEN 

2. RAPPORTERING DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN OF DOOR DE 

BURGEMEESTER AAN DE GEMEENTERAAD VAN DE PERSONEELSVERGADERING VAN 

6 FEBRUARI 2017 

 


