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PUNT I     OPENBARE ZITTING 

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, opent de vergadering om 19.00 uur. 

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

halfuurtje van de burger. 

HALFUURTJE VAN DE BURGER 

De heer Daniël Duchemin vindt dat er weinig gedaan wordt aan het 

vrachtvervoer dat door de gemeente rijdt en eist dat daaraan iets gedaan 

wordt, zo niet zal hij acties ondernemen.  

Verder vraagt de heer Duchemin of de vrachtwagensluis wel werkt en klaagt hij 

het niet stilleggen van de motor bij openstaande brug aan. 

De heer Martin Acke, voorzitter: 

- er staan nog heel wat werken op stapel; daarna zal er minder vrachtverkeer 

door de gemeente rijden; 

- de sluis werkt en er worden regelmatig prikacties gehouden; 

- voor de controle op het stilleggen van de motor bij gedraaide brug is er 

te weinig personeel. 

De gemeenteraad wordt heropend. 

De heer Martin Acke, voorzitter, vraagt om punt 23 “Kennisgevingen / 

Mededelingen” als laatste punt op de agenda te behandelen. 

Dit wordt met algemene stemmen aanvaard. 

1. NOTULEN GEMEENTERAAD 27 MAART 2017 

Er zijn geen opmerkingen op de notulen van de gemeenteraad van 27 maart 2017, 

zodat deze als goedgekeurd worden beschouwd (artikel 33 van het 

gemeentedecreet). 

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE – BIJEENROEPING 

GEMEENTERAAD – WIJZIGING 

Amendement 1: 

De heer Brent Meuleman (sp.a) wenst dat het reglement vanaf 1 juni 2017 zal 

ingaan. 

Dit voorstel wordt met algemene stemmen verworpen. 

De gemeenteraad wordt geschorst. 

De gemeenteraad wordt heropend. 

Mevrouw Maureen Tollenaere en de heer Luc Verstraeten verlaten de zitting. 

  



Amendement 2: 

De heer Freddy De Vilder (sp.a) wenst dat het reglement vanaf 1 september 

2017 zal ingaan. 

Dit voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. 

Mevrouw Maureen Tollenaere en de heer Luc Verstraeten vervoegen de zitting. 

DE RAAD: 

- Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer 

in het bijzonder artikel 19, 20 en 40; 

- Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, gestemd in de 

gemeenteraad van 31 januari 2013 en aangepast in zittingen van 

30 september 2014, 1 juni 2015 en 19 oktober 2016, meer in het bijzonder 

artikel 1 § 1; 

- Gelet op artikel 19 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en artikel 1 

van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad dat stelt dat de 

gemeenteraad ten minste tienmaal per jaar vergadert en zo dikwijls als de 

zaken die tot zijn bevoegdheid behoren, het vereisen; 

- Gelet het gemeenteraadsbesluit d.d. 27 maart 2017 waarin werd beslist om 

de gemeenteraad voortaan op een vaste datum te organiseren; 

- Overwegende dat om voormelde redenen een wijziging van §1 van artikel 1 

van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad noodzakelijk is; 

- Gelet op onderstaand voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad: 

“De gemeenteraad zal voortaan in principe vergaderen op de donderdag 

volgend op elke derde dinsdag van de maand om 19u00, behalve in juli en 

augustus. 

Voordelen en principes:  

- Voldoende tijdsruimte voor administratie. Houdt rekening met de vaste 

afwezigheid van de administratieve bediende op vrijdag. 

- Verzending van MJP, Budget, Rekening gebeurt pas na college van de 

eerste dinsdag van de maand. 

- Indien een gemeenteraadscommissie nodig is voor MJP, Budget, Rekening of 

andere reden, dan kan die best op de tweede dinsdag van de maand of 

eventueel de dag daarvoor doorgaan. 

- Eventuele aanvullende punten van de oppositie of opmerkingen uit een 

gemeenteraadscommissie kunnen nog op het college twee dagen voor de 

gemeenteraad besproken worden. 

- Indien de donderdag om een belangrijke reden niet zou gaan - en dit moet 

echt uitzonderlijk zijn - dan kan de raad één of twee dagen naar voor 

(dinsdag of woensdag) schuiven zonder administratieve problemen.  

- Er kan steeds een raad worden afgelast (bijv. bij gebrek aan 

agendapunten) of een extra gemeenteraad worden samengeroepen (bijv. in 

december bij het budget).  

- Uitzonderlijke verschuivingen, extra gemeenteraden of afgelaste 

gemeenteraden zullen zo snel mogelijk aan alle raadsleden worden 

meegedeeld. 

- Omwille van de reeds geplande vakanties is het aangewezen deze regeling 

pas te laten ingaan vanaf oktober 2017. 

Voor 2017 betekent dit in principe: 19 oktober – 23 november - 21 december 

Voor 2018 betekent dit in principe: 18 januari - 22 februari – 22 maart – 

19 april – 17 mei - 21 juni – 20 september – 18 oktober – 22 november – 

20 december” 

- Overwegende dat het college in zitting van 2 mei 2017 om 19u30 een ander 

voorstel formuleerde, dit om te komen tot een vaste dag in de maand. Het 

college stelt voor als vaste vergaderdag de laatste maandag van de maand 



in te voeren of indien niet haalbaar een dag in de laatste week van de 

maand. Tevens stelt het college voor deze regeling pas toe te passen vanaf 

september. 

Voor de organisatie van de vergaderingen van de gemeenteraad in 2017 zou 

dit betekenen: 25 september – 23 oktober – 27 november – 18 december 

Voor de organisatie van de vergaderingen van de gemeenteraad in 2018 zou 

de laatste maandag van de maand betekenen: 29 januari - 26 februari – 

27 maart – 30 april – 28 mei - 25 juni – 24 september – 29 oktober – 

26 november - 17 december;  

- Overwegende dat de VLD-SD-fractie een eigen voorstel indiende, namelijk: 

“De VLD-SD-fractie stelt voor om vanaf de maand september de gemeenteraad 

altijd te laten doorgaan op de laatste maandag van de maand om 19 uur. 

Indien dit niet mogelijk is, op dinsdag of woensdag, maar nooit op 

donderdag of vrijdag.” 

- Gelet op de goedkeuring met algemene stemmen van het amendement van de 

heer Freddy De Vilder om dit reglement te laten ingaan met ingang van 

1 september 2017. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met 15 ja-stemmen (Martin Acke, Linda Vereecke, Dirk Goemaere, Patricia De 

Meyer, Freddy De Vilder, Luc Van Waesberghe, Geert Asman, Karl Segers, 

Maureen Tollenaere, Claudio Rizzo, Brent Meuleman, Isabel Dellaert, Steven De 

Vuyst, Johan De Jonghe en Jan Persoon) tegen 1 neen-stem (Luc Verstraeten): 

Artikel 1: - § 1 van artikel 1 van het hoofdstuk “Bijeenroeping gemeenteraad” 

van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt als volgt 

gewijzigd:  

“§1. - De gemeenteraad vergadert in principe maandelijks op iedere 

donderdag volgend op de derde dinsdag van de maand om 19.00 uur 

uitgezonderd de maanden juli en augustus en telkens wanneer de noodzaak 

het vereist. Indien uitzonderlijk dient afgeweken te worden van deze 

maandelijkse vaste vergaderdag dan vergadert de gemeenteraad in 

principe de dinsdag of de woensdag van diezelfde week. De data van de 

vergaderingen worden tijdig, en behoudens in spoedeisende gevallen, 

minstens twee maanden op voorhand aan de raadsleden meegedeeld door de 

voorzitter van de gemeenteraad.” 

Artikel 2: - deze regeling gaat in met ingang van 1 september 2017. 

3. IVEG – ALGEMENE VERGADERING D.D. 31 MEI 2017 – GOEDKEURING AGENDA + 

MANDATERING VERTEGENWOORDIGER 

DE RAAD: 

 Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen met een aangetekend 

schrijven van 6 april 2017 om aanwezig te zijn op de algemene vergadering 

van de opdrachthoudende vereniging Iveg op 31 mei 2017; 

 Gelet op de agenda van deze vergadering bestaande uit: 

1. Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering; 
2. Balans en resultatenrekening 2016; 
3. Verslag van de commissaris aan de Algemene Vergadering; 
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris; 
5. Aanvaarding van de toetreding van de gemeente Nijlen voor het 

collectief beheer van de in de gemeente te plaatsen IBA's 

6. Statutaire benoeminqen: 
- Benoeming van Paul Laurijssen, schepen van Nijlen, tot lid van het 

Adviescomité Riolering 

- Verlenging van het mandaat van de commissaris Ernst & Young 

7. Kennisgeving. 



 Gelet op het decreet van 6 juli 2001 inzake de intergemeentelijke 

samenwerking; 

 Overwegende dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende 

vereniging Iveg; 

 Overwegende de statuten van Iveg; 

 Gelet op de omzendbrief BA 2002/01 betreffende de toepassing van het 

decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

 Overwegende de beslissing van de gemeenteraad van 24 april 2013 waarbij de 

heren Kristof Stevelinck en Luc Verstraeten voor de ganse legislatuur 

aangesteld werden als vertegenwoordiger respectievelijk plaatsvervangend 

vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van Iveg; 

 Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005. 

BESLUIT: 

In openbare zitting  

Met 8 ja-stemmen (Martin Acke, Linda Vereecke, Patricia De Meyer, Freddy De 

Vilder, Luc Verstraeten, Claudio Rizzo, Johan De Jonghe en Jan Persoon) bij 

8 onthoudingen (Dirk Goemaere, Luc Van Waesberghe, Geert Asman, Karl Segers, 

Maureen Tollenaere, Brent Meuleman, Isabel Dellaert en Steven De Vuyst): 

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

afzonderlijke punten van de agenda van de algemene vergadering die 

plaatsvindt op 31 mei 2017: 

1. Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering; 
2. Balans en resultatenrekening 2016; 
3. Verslag van de commissaris aan de Algemene Vergadering; 
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris; 
5. Aanvaarding van de toetreding van de gemeente Nijlen voor het collectief 

beheer van de in de gemeente te plaatsen IBA's 

6. Statutaire benoeminqen: 
- Benoeming van Paul Laurijssen, schepen van Nijlen, tot lid van het 
Adviescomité Riolering 

- Verlenging van het mandaat van de commissaris Ernst & Young 
7. Kennisgeving. 

Artikel 2: - De gemeentelijke vertegenwoordiger of zijn plaatsvervanger wordt 

gemandateerd om: 

 aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met 

betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, 

aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te 

doen;  

 deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde en 

met hetzelfde mandaat in geval de eerste algemene vergadering niet 

rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen. 

Artikel 3: - Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de voorzit-

ter van de opdrachthoudende vereniging Iveg. 

4. IDM - STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING D.D. 2 JUNI 2017 – 

AGENDA/MANDATERING 

DE RAAD: 

 Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen met een aangetekend 

schrijven van 30 maart 2017 aanwezig te zijn op de statutaire algemene 

vergadering van de intercommunale vereniging Durme-Moervaart op 2 juni 

2017; 

 Gelet op de agenda van deze vergadering bestaande uit: 

1. Inzamelresultaten 2016; 
2. Goedkeuring van het jaarverslag van de Raad van Bestuur betreffende het 

werkingsjaar 2016; 



3. Goedkeuring van  
a) De balans betreffende het boekjaar 2016; 
b) De resultatenrekening betreffende het boekjaar 2016; 
c) De sociale balans betreffende het boekjaar 2016. 

4. Aanvaarding van het verslag van de revisor; 
5. Kwijting te verlenen aan de bestuurders en revisor voor de uitoefening 

van hun mandaat in 2016; 

6. Benoeming Bestuurders. 

 Gelet op het decreet van 6 juli 2001 inzake de intergemeentelijke 

samenwerking; 

 Gelet op de omzendbrief BA 2002/01 betreffende de toepassing van het 

decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

 Gelet op het decreet van 18 januari 2013 houdende wijziging van diverse 

bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke 

samenwerking, o.a. wijziging van artikel 44 waardoor de benoeming van de 

vertegenwoordiger op de algemene vergadering niet telkens dient te worden 

herhaald voor elke algemene vergadering; 

 Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 24 april 2013 waarbij mevrouw 

Marleen Maenhout, schepen, wonende Denderdreve 126A te 9060 Zelzate werd 

aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate op de 

(buitengewone) algemene vergaderingen van de intercommunale vereniging 

Durme-Moervaart met als plaatsvervanger de heer Jan Persoon, 

gemeenteraadslid, wonende Leegstraat 179 te 9060 Zelzate;  

 Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005. 

BESLUIT: 

In openbare zitting  

Met 8 ja-stemmen (Martin Acke, Linda Vereecke, Patricia De Meyer, Freddy De 

Vilder, Luc Verstraeten, Claudio Rizzo, Johan De Jonghe en Jan Persoon) bij 

8 onthoudingen (Dirk Goemaere, Luc Van Waesberghe, Geert Asman, Karl Segers, 

Maureen Tollenaere, Brent Meuleman, Isabel Dellaert en Steven De Vuyst): 

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

afzonderlijke punten van de agenda van de statutaire algemene vergadering van 

de intercommunale vereniging Durme-Moervaart op 2 juni 2017: 

1. Inzamelresultaten 2016; 
2. Goedkeuring van het jaarverslag van de Raad van Bestuur betreffende het 

werkingsjaar 2016; 

3. Goedkeuring van  
a. De balans betreffende het boekjaar 2016; 
b. De resultatenrekening betreffende het boekjaar 2016; 
c. De sociale balans betreffende het boekjaar 2016. 

4. Aanvaarding van het verslag van de revisor; 
5. Kwijting te verlenen aan de bestuurders en revisor voor de uitoefening van 

hun mandaat in 2016; 

6. Benoeming Bestuurders. 

Artikel 2: - De gemeentelijke vertegenwoordiger of haar plaatsvervanger wordt 

gemandateerd om: 

 aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met 

betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, 

aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te 

doen;  

 deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde en 

met hetzelfde mandaat in geval de eerste algemene vergadering niet 

rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen. 

Artikel 3: - Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de voorzit-

ter van de intercommunale vereniging Durme-Moervaart. 



5. INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING WESTLEDE - ALGEMENE VERGADERING D.D. 

13 JUNI 2017 – AGENDA / MANDATERING VERTEGENWOORDIGER 

DE RAAD: 

 Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen met een brief van 

5 april 2017 aanwezig te zijn op de algemene vergadering van de 

intergemeentelijke samenwerking Westlede op 13 juni 2017; 

 Gelet op de agenda van deze vergadering bestaande uit: 

Agenda: 

1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 06 december 2016; 

2. Goedkeuring Balans en Resultatenrekening 2016; 

3. Verslag Commissaris-Revisor; 

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

5. Werkingsverslag 2016; 

 Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 13 november 2013 waarbij de heer 

Jan Persoon, gemeenteraadslid, wonende te 9060 Zelzate, Leegstraat 179 

werd aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate op de 

(buitengewone) algemene vergaderingen van Westlede met als opvolger de 

heer Johan De Jonghe, gemeenteraadslid, wonende te 9060 Zelzate, 

Landstraat 15;  

 Gelet op het decreet van 6 juli 2001 inzake de intergemeentelijke 

samenwerking; 

 Gelet op de omzendbrief BA 2002/01 betreffende de toepassing van het 

decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

 Gelet op het decreet van 18 januari 2013 houdende wijziging van diverse 

bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke 

samenwerking, o.a. wijziging van artikel 44 waardoor de benoeming van de 

vertegenwoordiger op de algemene vergadering niet telkens dient te worden 

herhaald voor elke algemene vergadering; 

 Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005. 

BESLUIT: 

In openbare zitting  

Met 8 ja-stemmen (Martin Acke, Linda Vereecke, Patricia De Meyer, Freddy De 

Vilder, Luc Verstraeten, Claudio Rizzo, Johan De Jonghe en Jan Persoon) bij 

8 onthoudingen (Dirk Goemaere, Luc Van Waesberghe, Geert Asman, Karl Segers, 

Maureen Tollenaere, Brent Meuleman, Isabel Dellaert en Steven De Vuyst): 

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

afzonderlijke punten van de agenda van de algemene vergadering van de 

intergemeentelijke samenwerking Westlede op 13 juni 2017: 

1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 06/12/2016; 

2. Goedkeuring Balans en Resultatenrekening 2016; 

3. Verslag Commissaris-Revisor; 

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

5. Werkingsverslag 2016; 

Artikel 2 - De gemeentelijke vertegenwoordiger of zijn plaatsvervanger wordt 

gemandateerd om: 

 aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met 

betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, 

aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te 

doen;  

 deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde en 

met hetzelfde mandaat in geval de eerste algemene vergadering niet 

rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen. 



Artikel 3 - Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de voorzit-

ter van de intergemeentelijke samenwerking Westlede. 

6. INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING VENECO² - GOEDKEURING VAN DE AGENDA VAN DE 

JAARVERGADERING VAN 13 JUNI 2017 / AANWIJZING VAN DE VERTEGENWOORDIGER VAN 

DE GEMEENTE ZELZATE EN VASTSTELLING VAN HET MANDAAT VAN DEZE 

VERTEGENWOORDIGER 

DE RAAD: 

 Gelet op het feit dat de gemeente op 24 maart 2017 met een aangetekend 

schrijven werd opgeroepen aanwezig te zijn op de jaarvergadering van de 

intergemeentelijke vereniging Veneco van 13 juni 2017; 

 Gelet op de agenda van deze vergadering bestaande uit: 

1. Akteneming / goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 
13 december 2016; 

2. Jaarverslag 2016 Raad van Bestuur; 
3. Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het 

resultaat; 

4. Verslag van de commissaris, 
5. Goedkeuring van het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de 

toelichting en verwerking van het resultaat; 

6. Verlenen van kwijting aan de bestuurders; 
7. Verlenen van kwijting aan de commissaris; 
8. Aanstellen commissaris; 
9. Benoeming bestuurders. 

 Gelet op het decreet van 06 juli 2001 inzake de intergemeentelijke 

samenwerking; 

 Gelet op de omzendbrief BA 2002/01 in het bijzonder artikel 44 betreffende 

de toepassing van het decreet van 06 juli 2001 houdende de intergemeente-

lijke samenwerking; 

 Gelet op artikel 33§5 van de gecoördineerde statuten van 13 december 2016 

statuten van Veneco waarbij de gemeentelijke vertegenwoordiger voor de 

volledige duur van de legislatuur kan aangeduid worden; 

 Gelet op volgende voordracht namens de VLD-SD, de N-VA en CD&V Vrij 

Zelzate:  

 effectief: de heer Jan De Beule, wonende te Schepen René De Deckerlaan 

38, 9060 Zelzate 

 plaatsvervanger: de heer Jan Persoon wonende te Leegstraat 179, 

9060 Zelzate; 

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

BESLUIT: 

In openbare zitting  

Met 8 ja-stemmen (Martin Acke, Linda Vereecke, Patricia De Meyer, Freddy De 

Vilder, Luc Verstraeten, Claudio Rizzo, Johan De Jonghe en Jan Persoon) bij 

8 onthoudingen (Dirk Goemaere, Luc Van Waesberghe, Geert Asman, Karl Segers, 

Maureen Tollenaere, Brent Meuleman, Isabel Dellaert en Steven De Vuyst): 

Artikel 1: - De heer Jan De Beule, gemeenteraadslid, wonende Schepen René De 

Deckerlaan 38, 9060 Zelzate, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de 

gemeente Zelzate voor de (buitengewone) algemene (jaar)vergaderingen van de 

intergemeentelijke vereniging Veneco met als plaatsvervanger de heer Jan 

Persoon, gemeenteraadslid, wonende te Leegstraat 179, 9060 Zelzate. 

Artikel 2: - Goedkeuring wordt gehecht aan de agenda en elk van de 

afzonderlijke punten van de agenda van de jaarvergadering van de 

intergemeentelijke vereniging Veneco die plaatsvindt op 13 juni 2017: 

1. Akteneming / goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 
13 december 2016; 

2. Jaarverslag 2016 Raad van Bestuur; 
3. Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat; 



4. Verslag van de commissaris, 
5. Goedkeuring van het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de 

toelichting en verwerking van het resultaat; 

6. Verlenen van kwijting aan de bestuurders; 
7. Verlenen van kwijting aan de commissaris; 
8. Aanstellen commissaris; 
9. Benoeming bestuurders. 

Artikel 2: - Aan de vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate, houder van 116 

aandelen, die zal deelnemen aan de Jaarvergadering van de Intergemeentelijke 

Vereniging Veneco die plaatsvindt op 13 juni 2017 om 18.00 uur in “Hof ten 

Bosse” te 9070 Heusden-Destelbergen, Ten Bosse 14 het mandaat te geven om:: 

 er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen 

met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, 

aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te 

doen; zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in de 

gemeenteraad  

 deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde en 

met hetzelfde mandaat in geval de eerste algemene vergadering niet 

rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen. 

Artikel 4 - Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de voorzit-

ter van de intergemeentelijke vereniging Veneco. 

7. FINIWO – ALGEMENE VERGADERING VAN 23 JUNI 2017 – AGENDA/MANDATERING 

DE RAAD: 

- Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk 

samenwerkingsverband ‘Financieringsintercommunale voor investeringen in 

West- en Oost-Vlaanderen’, afgekort tot Finiwo; 

- Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 28 maart 

2017 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van Finiwo 

die bijeengeroepen wordt op 23 juni 2017; 

- Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd; 

- Gelet op artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking, waarin opgenomen is dat de gemeenten-

deelnemers hun vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen van het 

intergemeentelijk samenwerkingsverband bij gemeenteraadsbesluit dienen aan 

te wijzen uit de leden van de gemeenteraad; 

- Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 31 januari 2013 waarbij de heer 

Claudio Rizzo, gemeenteraadslid, wonende Sint-Sebastiaanstraat 32 te 9060 

Zelzate werd aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate op de 

(buitengewone) algemene vergaderingen van Finwio;  

- Gelet op het feit dat de heer Claudio Rizzo niet op de algemene 

vergadering van Finiwo op 23 juni 2017 kan aanwezig zijn; 

- Gelet op de kandidatuur van de heer Johan De Jonghe om de heer Claudio 

Rizzo, op de algemene vergadering van Finiwo van 23 juni 2017, te 

vervangen; 

- Gelet op artikel 26 van de statuten van Finiwo betreffende de 

samenstelling van de algemene vergadering van de algemene vergadering; 

- Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger 

op de algemene vergadering bepaalt; 

- Overwegende dat het verslag van de raad van bestuur een getrouwe weergave 

is van de activiteiten die Finiwo in 2016 heeft ontwikkeld; 



- Overwegende dat de commissaris een verslag zonder voorbehoud heeft 

opgemaakt over zijn controlewerkzaamheden; 

- Overwegende dat de jaarrekening een getrouwe weergave is van de financiële 

situatie van Finiwo voor het boekjaar 2016 en dat de resultatenverdeling 

is opgemaakt conform de statutaire bepalingen; 

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

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met 8 ja-stemmen (Martin Acke, Linda Vereecke, Patricia De Meyer, Freddy De 

Vilder, Luc Verstraeten, Claudio Rizzo, Johan De Jonghe en Jan Persoon) bij 

8 onthoudingen (Dirk Goemaere, Luc Van Waesberghe, Geert Asman, Karl Segers, 

Maureen Tollenaere, Brent Meuleman, Isabel Dellaert en Steven De Vuyst): 

Artikel 1: - Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn 

gevoegd, zijn goedkeuring te hechten aan de dagorde en alle afzonderlijke 

punten van de dagorde van de algemene vergadering van Finiwo van 23 juni 

2017, zijnde: 

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2016; 
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2016; 
3. Goedkeuring van de jaarrekening en de resultatenverdeling 2016; 
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris; 
5. Statutaire benoemingen; 
6. Statutaire mededelingen. 

Artikel 2: - De heer Johan De Jonghe, gemeenteraadslid, wonende Landstraat 15 

te 9060 Zelzate wordt aangeduid als plaatsvervanger van de heer Claudio 

Rizzo. 

Artikel 3: - De vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate, die zal deelnemen 

aan de algemene vergadering van Finiwo van 23 juni 2017 op te dragen zijn 

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

de te behandelen agendapunten. 

Artikel 4: - Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan het 

secretariaat van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Finiwo, p/a 

Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel. 

8. HAVENBEDRIJF GENT NV VAN PUBLIEK RECHT: GEWONE ALGEMENE VERGADERING D.D. 

20 JUNI 2017 

De gemeenteraad wordt geschorst. 

De gemeenteraad wordt heropend. 

 

DE RAAD: 

 Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het Havenbedrijf Gent 

nv van publiek recht; 

 Gelet op het aangetekend schrijven d.d. 4 mei 2017 van Havenbedrijf Gent 

nv van publiek recht, John Kennedylaan 32, 9042 Gent betreffende oproep 

tot deelname aan de gewone Algemene Vergadering van het Havenbedrijf Gent 

d.d. dinsdag 20 juni 2017 om 18u00 in het Havenbedrijf Gent, vraag tot 

aanduiding van de gemeentelijk vertegenwoordiger voor de gewone Algemene 

Vergadering en vraag tot goedkeuring agenda; 

 Gelet op de voordracht door VLD-SD, N-VA en CD&V Vrij Zelzate van de heer 

Luc Verstraeten, gemeenteraadslid, wonende Akkerstraat 37 te 9060 Zelzate; 

 Gelet op de voordracht door sp.a van mevrouw Isabel Dellaert, 

gemeenteraadslid, wonende Sint-Sebastiaanstraat 56 te 9060 Zelzate;  

 Gelet op het Havendecreet van 2 maart 1999; 

 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en uitvoeringsbesluiten; 



 Gelet op het decreet van 11 oktober 2013 houdende de omvorming van het 

Havenbedrijf Gent tot een naamloze vennootschap van publiek recht. 

BESLUIT: 

In openbare zitting: 

Artikel 1:  

Met geheime stemming, met gesloten stembriefjes, ingevolge volgende 

stemuitslag: 

 Isabel Dellaert: 14 

 Luc Verstraeten: 2 

wordt mevrouw Isabel Dellaert, gemeenteraadslid, wonende te Sint-

Sebastiaanstraat 56, 9060 Zelzate, aangeduid als vertegenwoordiger van de 

gemeente Zelzate voor de Algemene Vergadering van het Havenbedrijf Gent d.d. 

20 juni 2017. 

Artikel 2: - Met 11 ja-stemmen (Martin Acke, Linda Vereecke, Patricia De 

Meyer, Freddy De Vilder, Luc Van Waesberghe, Luc Verstraeten, Claudio Rizzo, 

Brent Meuleman, Isabel Dellaert, Johan De Jonghe en Jan Persoon) bij 5 

onthoudingen (Dirk Goemaere, Geert Asman, Karl Segers, Maureen Tollenaere en 

Steven De Vuyst) wordt goedkeuring gehecht aan de agendapunten van de gewone 

algemene vergadering van het Havenbedrijf Gent nv van publiek recht, d.d. 

20 juni 2017: 

1. Notulen van de Gewone Algemene Vergadering d.d. 21 juni 2016 – 

goedkeuring. 

2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening op 31 december 2016 

inclusief de Sociale Balans. 

3. Bespreking en toelichting van het jaarverslag 2016 van de raad van 

bestuur en het verslag van de commissaris – revisor. 

4. Bestemming van het resultaat van het boekjaar op 31 december 2016. 

5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor. 

Artikel 3: - - Aan de vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate, die zal 

deelnemen aan de Algemene Vergadering van het Havenbedrijf Gent nv van 

publiek recht die plaatsvindt op 20 juni 2017 om 18.00 uur in het 

bezoekerscentrum van het Havenbedrijf Gent aan de Rigakaai te Gent, het 

mandaat te geven om: 

 er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen 

met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, 

aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te 

doen; zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in de 

gemeenteraad  

 deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde en 

met hetzelfde mandaat in geval de eerste algemene vergadering niet 

rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen. 

Artikel 4: - Het Havenbedrijf Gent, Pres. J.F. Kennedylaan 32, 9042 Gent 

krijgt afschrift van deze beslissing. 

9A. GOEDKEUREN REGLEMENT INVENTARISATIE VERWAARLOOSDE WONINGEN EN GEBOUWEN 

De heer Brent Meuleman (sp.a) stelt dat Woonwijzer Meetjesland mensen ter 

beschikking stelt om o.a. de inventaris op te maken. Hij vraagt of er door de 

gemeente een inschatting werd gemaakt wat de kostprijs zou zijn mocht men 

beroep doen op de woonwijzer Meetjesland en of dit nog mogelijk is. 

De heer Martin Acke, voorzitter, stelt voor om deze vraag voor te leggen aan 

de burgemeester en dit punt uit te stellen naar de eerstvolgende gemeenteraad 

gelet op de afwezigheid van de burgemeester die hiervoor bevoegd. 

Met algemene stemmen wordt beslist dit punt uit te stellen naar de 

eerstvolgende gemeenteraad. 

9B. GOEDKEUREN REGLEMENT BELASTINGEN VERWAARLOOSDE WONINGEN EN GEBOUWEN 



Met algemene stemmen gaat de gemeenteraad akkoord om dit punt naar een 

volgende zitting te verdagen. 

10. OPCENTIEMEN OP DE DOOR HET VLAAMS GEWEST GEHEVEN BELASTING TER 

BESTRIJDING EN VOORKOMING VAN LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN 

BEDRIJFSRUIMTEN 

DE RAAD: 

- Gelet op het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter 

bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van 

bedrijfsruimten; 

- Overwegende de definitie van leegstaande bedrijfsruimte: “de verzameling 

van alle percelen waarop zich minstens één bedrijfsgebouw bevindt, als één 

geheel te beschouwen en die toebehoren aan dezelfde eigenaar. Deze 

verzameling heeft een minimale oppervlakte van 5 aren”; 

- Overwegende dat de Vlaamse Overheid, Ruimte Vlaanderen het bevoegd 

departement is voor de inventarisatie van leegstaande bedrijfsruimte; 

- Overwegende dat voor leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten door 

de Vlaamse Overheid een jaarlijkse heffing ingevoerd wordt vanaf het 

kalenderjaar dat volgt op de derde opeenvolgende registratie in de 

Inventaris, zijnde het aanslagjaar; 

- Overwegende dat door een wetswijziging het vanaf aanslagjaar 2015 opnieuw 

mogelijk is om opcentiemen op beide heffingen te vestigen;  

- Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

- Gelet op het gemeentedecreet. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

ARTIKEL 1: - De gemeenteraad keurt hierna vermeld reglement op de opcentiemen 

op de door het Vlaams gewest geheven belasting ter bestrijding en voorkoming 

van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten goed.  

 

Reglement betreffende opcentiemen op de door het Vlaams gewest geheven 

belasting ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van 

bedrijfsruimten 

Artikel 1: - Er worden voor de aanslagjaren 2017 t.e.m. 2019 tweehonderd 

(200) opcentiemen gevestigd op de door het Vlaamse Gewest geheven heffing op 

de leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten. 

Artikel 2: -  De gemeente doet een beroep op de medewerking van het 

agentschap Vlaamse Belastingdienst voor de inning van deze opcentiemen.  

Artikel 3: - Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 

30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zijn de bepalingen 

van titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1, 

3, 4 ,6 tot en met 9bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de 

artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van 

toepassing voor zover niet specifiek de belastingen op de inkomsten 

betreffen. 

ARTIKEL 2: - De gemeenteraad belast het College van Burgemeester en Schepenen 

met het vaststellen van de secundaire modaliteiten en de verdere praktische 

uitwerking. 

ARTIKEL 3: - Onderhavig reglement wordt overgemaakt volgens artikel 253§1 3° 

van het gemeentedecreet aan de provinciegouverneur. Tevens wordt dit 

reglement overgemaakt aan de provinciale afdeling van het Agentschap 

Binnenlands Bestuur, de Vlaamse Belastingdienst - Afdeling Taxatie - Dienst 



Taxatie Overige Belastingen, de financieel beheerder en aan de dienst 

vergunningen. 

11. GOEDKEUREN ONDERTEKENEN BURGEMEESTERCONVENANT EN DEELNAME AAN 

SAMENWERKINGSPROJECT MEETJESLAND KLIMAATGEZOND 

DE RAAD: 

- Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 

samenwerking en latere wijzigingen en aanvullingen; 

- Gelet op het overleg van 13 april 2017 tussen de provincie Oost-

Vlaanderen, Veneco en de gemeente Zelzate betreffende de samenwerking voor 

het realiseren van gemeenschappelijke klimaatdoelstellingen in het 

Meetjesland aan de hand van het ondertekenen van de burgemeesterconvenant 

= Meetjesland klimaatgezond; 

- Overwegende dat Meetjesland klimaatgezond een initiatief van het 

burgemeestersoverleg Meetjesland is; 

- Overwegende dat de burgemeesterconvenant een kans biedt om werk te maken 

op lokaal niveau om de Europese klimaatdoelstellingen te halen: 

 CO2-uitstoot met 40 % terug te dringen (= mitigatie) 

 Beleid te ontwikkelen rond aanpassingen aan (toekomstige) 

klimaatverandering (= adaptatie) 

- Gelet op de collegebeslissing van 3 maart 2015 om te wachten met het 

ondertekenen van de burgemeesterconvenant; kleinschalige projecten, die 

passen in het meerjarenprogramma, worden wel nog uitgewerkt; bij 

investeringen worden milieuvriendelijke alternatieven onderzocht; de 

klimaatverandering, maar ook het lokaal leefmilieu zijn actuele items, die 

blijvend aandacht nodig hebben en waarvoor een duurzame aanpak 

noodzakelijk is; 

- Overwegende dat volgende vervuilende categorieën ‘verantwoordelijk’ zijn 

voor CO2-uitstoot in Zelzate: 

 Mobiliteit (= verkeer): 27 % 

 Industrie: 39 % (aardgas en elektriciteitsverbruik van bedrijven) 

(gegevens worden nog gedetailleerder bekeken) 

 Huishoudens: 24 % 

 Tertiaire sector (school, gemeentelijke gebouwen): 9 % 

 Anderen (Landbouw, Openbare verlichting): 1 % 

- Overwegende dat 13 van de 14 gemeenten van Meetjesland de 

burgemeesterconvenant reeds ondertekend hebben of zullen ondertekenen op 

19 mei 2017, waarvan enkele gemeenten een cluster gevormd hebben; 

- Gelet op volgende voordelen van de burgemeesterconvenant: 

 meewerken om de klimaatverandering te temperen  

 niet achterblijven 

 duidelijke beleidskeuze die alle mandatarissen en ambtenaren 

engageert, gemeenschappelijke focus 

 niet van nul af aan beginnen 

 kans om lokale krachten bundelen (bedrijven, middenveld, bevolking …) 

 vereiste voor bepaalde EU-subsidies 

 terugverdieneffecten uit doordachte energieacties 

 objectivering energie- en klimaatbeleid, op basis van cijfers 

 anticiperen op Europese verplichtingen die de komende jaren op het 

lokaal bestuur afkomen 

- Overwegende dat met het klimaatproject Meetjesland klimaatgezond de 

bedoeling is om de gemeenten te scharen achter een gezamenlijke visie en 

aanpak en de krachten te bundelen om concrete klimaatprojecten in het 

Meetjesland te realiseren (= schaalvergroting), en om daarnaast ook 

individuele gemeenten te begeleiden om hun eigen klimaatplan op maat uit 

te werken; 



- Overwegende dat het project Meetjesland klimaatgezond voor 3 jaar over 

2 sporen loopt: 

 ondersteuning bij opmaak van een klimaatactieplan (= mitigatieluik) 

 ondersteuning bij uitvoering van (regionale) klimaatacties 

- Gelet op volgende voorbereidingsfase: 

 Projectteam 1 (burgemeester, schepen, trekkende ambtenaar) voor het 

bespreken van de opportuniteiten, … 

 Klimaatteam 1 (alle bevoegde schepenen en relevante diensten) voor 

brainstorm, uitdagingen, … betreffende economie, mobiliteit, 

communicatie, ruimtelijke ordening, sociale voorzieningen, scholen, … 

 Thema werkgroep (bvb. hernieuwbare energie, mobiliteit) 

 Klimaattafel (alle inwoners) voor insteek van burgers 

 Klimaatteam 2 voor bespreking draft actieplan en prioritering acties 

 Projectteam 2 vertaling actieplan naar budget en personeel en 

definitief document 

- Overwegende dat Zelzate schaarse middelen heeft (budget, personeel, 

lidmaatschap organisaties zoals Woonwijzer Meetjesland, Regionaal 

Landschap Meetjesland, …); 

- Overwegende dat Veneco een intergemeentelijk samenwerkingsverband van 

25 gemeenten rond Gent is; naast de kerntaken inzake gemeentelijke 

dienstverlening, gaat Veneco uit van nieuwe noden van gemeentebesturen 

door intergemeentelijke samenwerking te stimuleren en het uitrollen van 

een regionale werking, die nauw aansluit bij de maatschappelijke 

realiteit;  

- Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht kan voorzien worden in het 

budget 2017 op artikel 493000 Toegestane werkingssubsidies aan 

verenigingen 035000 Klimaat en energie waarvan nog € 1000 beschikbaar is, 

er is een budgetwijziging nodig; 

- Gelet op de minimale kostprijs van 4700 euro (na ondertekenen 

milieucontract), zonder personeelsinzet; 

- Gelet op de collegebeslissing van 18 april 2017  

 Om de burgemeesterconvenant te ondertekenen 

 De financiering van het mitigatieplan gebeurt aan de hand van het 

milieucontract met de provincie Oost-Vlaanderen. Hiervoor is een 

budgetwijziging noodzakelijk. 

 Er wordt actief deelgenomen aan het samenwerkingsproject Meetjesland 

Klimaatgezond van de provincie Oost-Vlaanderen, Veneco en de 

Meetjeslandse gemeenten zodat de gemeente ook ondersteuning kan 

krijgen. 

 Er wordt een inventarisatie gemaakt van alle acties die een meerwaarde 

geven. Het plan wordt in 2018 opgemaakt. De uitwerking dient te worden 

voorzien in de volgende legislatuur. 

 De afvaardiging in de stuurgroep is de burgemeester en 

duurzaamheidsambtenaar. 

- Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en uitvoeringsbesluiten.  

- Gelet op het met 12 ja-stemmen (Dirk Goemaere, Patricia De Meyer, Freddy 

De Vilder, Luc Van Waesberghe, Geert Asman, Karl Segers, Maureen 

Tollenaere, Brent Meuleman, Isabel Dellaert, Steven De Vuyst, Johan De 

Jonghe en Jan Persoon) bij 4 onthoudingen (Martin Acke, Linda Vereecke, 

Luc Verstraeten en Claudio Rizzo) goedgekeurde amendement van de heer Karl 

Segers (PVDA+) waarbij de tekst van de 2de alinea in artikel 5 wordt 

geschrapt (“Er wordt een inventarisatie gemaakt van alle acties die een 

meerwaarde geven.  Het plan wordt in 2018 opgemaakt. De uitwerking dient 

te worden voorzien in de volgende legislatuur”). 

BESLUIT: 

In openbare zitting 



Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeenteraad beslist om toe te treden tot de ‘Convenant Of 

Mayors’ of het Burgemeestersconvenant en machtigt hiertoe de burgemeester, 

schepen van milieu en secretaris om het intekenformulier te ondertekenen.  

Artikel 2: - De gemeenteraad verbindt er zich toe om de engagementen die 

hieruit voortvloeien na te streven. En dit zowel op het vlak van 

doelstellingen, acties, aanleveren van cijfermateriaal, tussentijdse 

terugkoppeling en evaluatie als het voorzien van de noodzakelijke budgetten. 

Artikel 3: - De gemeenteraad kiest voor de opmaak van een individueel 

klimaat- en energieactieplan op maat van de gemeente. 

Artikel 4: - De gemeente staat zelf in voor 50% van de financiering voor de 

opmaak van dit plan, luik mitigatie, zijnde 4 700 euro. De overige 50 % wordt 

door de provincie betaald. Dit bedrag wordt verrekend via het milieucontract.  

Hiervoor is een budgetwijziging noodzakelijk.  

Artikel 5: - De gemeente gaat akkoord om deel te nemen aan het 

samenwerkingsproject Meetjesland Klimaatgezond met Veneco en de Provincie 

Oost-Vlaanderen voor het realiseren van gemeenschappelijke 

klimaatdoelstellingen en ondersteuning bij het klimaat- en energiebeleid van 

de gemeenten in het Meetjesland. 

Artikel 6: - De gemeente duidt de burgemeester en de duurzaamheidsambtenaar 

aan om in de stuurgroep van dit samenwerkingsproject te zetelen en het 

samenwerkingsproject te adviseren en aan te sturen  

Artikel 7: - Dit besluit wordt opgestuurd naar  

 Veneco, t.a.v. An Heyerick, Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen  

 Provincie Oost-Vlaanderen, Dienst Milieubeleidsplanning, t.a.v. Naïma 

Lafkioui, AC Het Zuid, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent 

12. CONTANTE BELASTING OP DE AFGIFTE VAN GETUIGSCHRIFTEN OF ANDERE STUKKEN - 

AANVULLING 

Notulering stemgedrag van de PVDA+-fractie in toepassing van artikel 31 van 

het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad: “Wij onthouden ons bij de 

stemming van deze belasting. Wij vinden niet dat burgers, die reeds 

gemeentebelastingen betalen, een tweede keer belast moeten worden voor de 

afgifte van administratieve documenten. Bovendien is dit een lineaire 

belasting wat het sociaal onrechtvaardig maakt. Dergelijke documenten zouden 

kosteloos, in de hoedanigheid van openbare dienstverlening, moeten verkregen 

kunnen worden.” 

 

DE RAAD: 

 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 december 2016 om een contante 

belasting op de afgifte van getuigschriften of andere stukken te heffen; 

 Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, 

welk voor de gemeente normaliter in werking treedt op 1 juni 2017; 

 Overwegende dat huidig belastingreglement dient aangepast te worden aan de 

omgevingsvergunning; 

 Overwegende dat zich momenteel technische problemen voordoen op het 

omgevingsloket; dat het bijgevolg niet uitgesloten is dat de invoering 

mogelijks wordt uitgesteld; dat bijgevolg de bestaande bepalingen 

aangaande stedenbouw- en milieuaanvragen behouden dienen te blijven; 

 Gelet op de beleidsvisie dat geen nieuwe belastingen ingevoerd zullen 

worden; 

 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en uitvoeringsbesluiten. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 



Met 6 ja-stemmen (Martin Acke, Linda Vereecke, Luc Verstraeten, Claudio 

Rizzo, Johan De Jonghe en Jan Persoon) bij 10 onthoudingen (Dirk Goemaere, 

Patricia De Meyer, Freddy De Vilder, Luc Van Waesberghe, Geert Asman, Karl 

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

Vuyst): 

Artikel 1: - Artikel 2 punten i), j) en k) van het gemeenteraadsbesluit van 

28 december 2016 om een contante belasting op de afgifte van getuigschriften 

of andere stukken te heffen wordt gewijzigd als volgt:  

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

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

van een (tijdelijke) milieuvergunning: 

 28,00 euro voor een melding klasse 3; 

 82,00 euro voor een milieuvergunning klasse 2 of wijzigen van de 

milieuvoorwaarden ervan; 

 400,00 euro voor een milieuvergunning klasse 1 of wijzigen van de 

milieuvoorwaarden ervan; 

 55,00 euro voor een aktename van mededeling kleine verandering indien 

de beslissing dient genomen te worden door het college van burgemeester 

en schepenen. 

 op de organisatie van een openbaar onderzoek: frankeerkosten voor de 

aangetekende verzendingen en publicatiekosten worden gedragen door de 

aanvrager 

 op de bekendmaking van een beslissing in een regionaal dag- of 

weekblad: publicatiekosten worden door de aanvrager gedragen 

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

 de portkosten van de gewone of beveiligde zendingen naar aanleiding van 

de individuele kennisgeving van een aanvraag bij het houden van een 

openbaar onderzoek 

 de publicatiekosten  

 400,00 euro voor een aanvraag - bijstelling tot een omgevingsvergunning 

met betrekking tot de exploitatie van een ingedeelde inrichting of 

activiteit welk een rubriek uit de eerste klasse omvat 

Artikel 2: - Dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid en aan de 

financieel beheerder overgemaakt. 

13. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN GEMEENTE ZELZATE EN PROVINCIEBESTUUR 

OOST-VLAANDEREN VOOR DE INRICHTING VAN EEN EDUCATIEVE AVONTUURLIJKE 

NATUURSPEELPLAATS OP DE GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL DE KREKEL T.W.V. 2 450 

EURO 

DE RAAD: 

 Gelet op de voorliggende overeenkomst ‘Overeenkomst tussen Gemeente 

Zelzate en Provinciebestuur Oost-Vlaanderen voor de inrichting van een 

educatieve avontuurlijke speelplaats op de gemeentelijke basisschool De 

Krekel t.w.v. 2.450 euro’; 

 Overwegende dat de overeenkomst in het voordeel van de gemeente is en dat 

de provincie bij goedkeuring van de overeenkomst aan de gemeente een 

toelage zal betalen van 2.450 euro voor de realisatie van de educatieve 

avontuurlijke speelplaats; 

 Overwegende dat in de overeenkomst aan de gemeente gevraagd wordt tegen 

uiterlijk 31 december 2017 voor een eindrapport met aanbevelingen te 

zorgen voor de Provincie Oost-Vlaanderen op basis van de expertise en de 

ervaring met dit project; 

 Overwegende dat in de overeenkomst staat dat de gemeente Zelzate 

communicatie mag voeren over het project maar dat bij alle communicatie de 

Provincie Oost-Vlaanderen en haar logo wordt vermeld en dat uitgebreide 

teksten vooraf aan Provincie Oost-Vlaanderen worden voorgelegd; 



 Overwegende dat het inrichten van een groene klimaatgezonde speelplaats 

een milderend effect heeft en bovendien zorgt voor een aanzienlijke CO2 

reductie. De aanwezigheid van groen zorgt voor een beter lokaal klimaat en 

een betere luchtkwaliteit. In de zomer brengen bomen, schaduw en 

verkoeling. Goed ingezette beplanting helpt fijn stof te filteren. 

 Overwegende het educatief gebruik van de buitenruimte. Klimaatgezonde 

speelplaatsen bieden heel wat kansen voor de integratie van 

klimaateducatie in het pedagogisch project van de school. Een vergroende 

speelplaats is een verlengde van de klas waar kinderen al spelend leren. 

De nieuwe speelplaats biedt heel wat leerkansen op zowel motorisch, 

sociaal als cognitief vlak. De speelplaats kan gebruikt worden als plaats 

om les te geven en kan zelf ook onderwerp uitmaken van verschillende 

lessen. 

 Overwegende het welbevinden en de verbondenheid van kinderen en 

leerkrachten. Een ideale speelplaats houdt rekening met het welbevinden 

van de kinderen. We kunnen deze graad van welbevinden indelen in 4 

thema’s: experiment/exploratie, rust en geborgenheid, spel en avontuur en 

natuur. 

 Overwegende het verbreden van het sociaal weefsel rond de school. 

 Overwegende dat door de betrokkenheid van alle actoren binnen de 

schoolgemeenschap (leerlingen, leerkrachten, directie, ouders, pedagogisch 

adviseurs, buurtbewoners, lokale verenigingen, … ) er een doorwerking van 

klimaateducatie in de ruimere schoolcontext is. Er ontstaan 

samenwerkingsverbanden en de school evolueert naar een brede school. 

 Overwegende dat de Gemeentelijke Basisschool geïnteresseerd is in het 

aanleggen van een avontuurlijke, natuurlijke speelplaats voor de 

leerlingen. 

 Overwegende dat er voldoende draagvlak in de school is voor het 

totaalplan. 

 Overwegende dat de Provincie wil inzetten op meer en duurzaam natuur en 

groen op scholen en kinderopvangverblijven in Oost-Vlaanderen in het kader 

van zowel educatieve doelstellingen als energie- en klimaatdoelstellingen.  

 Overwegende dat de Provincie communiceert via haar kanalen over het 

project en dat zij het project opvolgt via de begeleiding door PNEC De 

Kaaihoeve.  

 Overwegende dat de speelboom deel uitmaakt van het totaalproject 

‘aanleggen groene speelplaats’ dat wordt gerealiseerd bij middel van ter 

beschikking gestelde giften van voornamelijk ouders, vrijwilligers en 

sympathisanten.  

BESLUIT: 

In openbare zitting  

Met algemene stemmen 

Artikel 1: - De in bijlage gevoegde samenwerkingsovereenkomst tussen het 

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen en het gemeentebestuur van Zelzate wordt 

goedgekeurd voor het leveren en speelveilig maken van de natuurlijke 

speelboom. 

De uitbetaling van de 1e schijf (1.225 euro) en de uitbetaling van de 

2e schijf (1.225 euro) zal worden goedgekeurd na voorlegging van de facturen. 

Dit bedrag van 2.450 euro zal worden gesubsidieerd door de Provincie aan de 

Gemeente Zelzate. 

Er wordt gevraagd aan de financiële dienst om dit op te volgen. 

Artikel 2: - Gemeentelijke basisschool De Krekel zorgt tegen uiterlijk 

31 december 2017 voor een eindrapport met aanbevelingen voor de Provincie 

Oost-Vlaanderen op basis van hun expertise en hun ervaring met dit project. 



Artikel 3: - Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de 

Provincie Oost – Vlaanderen, de gemeentelijke basisschool De Krekel en de 

financieel beheerder. 

De gemeenteraad wordt geschorst. 

De gemeenteraad wordt heropend. 

14. VRAGEN BIJ DE PROBLEMATIEK VAN HET SLUIPVERKEER VAN VRACHTWAGENS DOOR DE 

GEMEENTE (OP VERZOEK VAN DE PVDA+-FRACTIE) 

Door de werken aan de kanaaltunnel op de E34 ontstaan dagelijks lange files. 

De PVDA+-fractie stelde vast dat verkeer van de E34 de file tracht te 

ontwijken door via de gemeentekern en Zelzatebrug te rijden. Onder de 

voertuigen zijn er ook vrachtwagens zonder ADR-vervoer die verplicht de 

tunnel (cat.C) dienen te gebruiken; zij zorgen voor extra overlast en fijn 

stof. Volgens de PVDA+-fractie heeft de burgemeester toegezegd dat bijkomende 

controles worden uitgevoerd. 

De heer Karl Segers (PVDA+) heeft hierbij volgende vragen: 

- hoe werden de controles concreet uitgevoerd en waar? 

- hoeveel controles werden er extra uitgevoerd t.o.v. het normale aantal? 

- hoeveel vaststellingen van overtredingen werden er gedaan? 

- welk concreet effect werd er bekomen op het verminderen van overtollig 

vrachtverkeer door de gemeentekern? 

- welke rol speelt de vrachtwagensluis in het aanpakken van deze 

problematiek? 

De heer Karl Segers (PVDA+) is van mening dat er best zo min mogelijk 

doorgaand verkeer door de gemeentekern rijdt en vraagt of men een dynamisch 

bord zou kunnen plaatsen waarop de wachttijd over de brug versus de wachttijd 

via de tunnel zou kunnen aangeduid worden. 

De heer Martin Acke, voorzitter, deelt de gemeenteraad mee dat de 

burgemeester de antwoorden op de gestelde vragen heeft, maar dat hij er zelf 

niet over beschikt. 

De heer Martin Acke, voorzitter, zal navragen naar de mogelijkheid voor een 

systeem van dynamisch bord. 

15. VOORSTEL OM EEN CHEMISCH TOILET TE VOORZIEN AAN DE GEMEENTELIJKE 

VISVIJVER (OP VERZOEK VAN DE PVDA+-FRACTIE) 

De heer Dirk Goemaere (PVDA+) wenst een chemisch toilet te laten plaatsen aan 

de visvijver en vraagt dat het college zou onderzoeken in hoeverre dit zou 

kunnen rekenen op subsidies van de provincie of vanuit andere instanties. 

De heer Martin Acke, voorzitter, antwoordt dat binnen de sector toerisme 

hiervoor geen middelen te vinden zijn, maar dat hij heeft vernomen dat de 

burgemeester hiervoor een oplossing aan het zoeken is. 

Hij zal de vraag voorleggen op een volgende zitting van het college van 

burgemeester en schepenen. 

16. ZONE 30 VOOR HELE ASSENEDESTEENWEG ZUID (OP VERZOEK VAN DE PVDA+-FRACTIE) 

De PVDA+-fractie ontving meerdere klachten van bewoners over verkeersoverlast 

op de Assenedesteenweg; vooral de onveiligheid door te snel rijden werd 

aangeklaagd. 

De heer Geert Asman (PVDA+) vraagt de stemming over het uitbreiden van de 

zone 30 over de hele Assenedesteenweg-Zuid. 

De heer Luc Verstraeten verlaat de raad. 

De heer Martin Acke, voorzitter, vraagt om het punt uit te stellen aangezien 

een politioneel advies opgemaakt werd waarover hij echter niet beschikt. 

De heer Luc Verstraeten vervoegt de raad. 

De heer Geert Asman (PVDA+) is bereid dit punt uit te stellen naar een 

volgende gemeenteraad wanneer het politioneel advies wel beschikbaar is. 



De heer Freddy De Vilder (sp.a) stelt voor om een commissie samen te roepen 

waarop, in aanwezigheid van de verantwoordelijke diensten (het gewest, de 

politie, de brandweer, De Lijn, ….), de verkeersproblematiek in Zelzate zal 

worden besproken. 

Met algemene stemmen wordt beslist om in de tweede helft van de maand 

september een commissie samen te roepen waarop, in aanwezigheid van de 

verantwoordelijke diensten (het gewest, de politie, de brandweer, De Lijn, 

….), de verkeersproblematiek in Zelzate zal besproken worden. 

17. KAPPEN VAN BOMEN IN DE TER LOOVERENDREEF (OP VERZOEK VAN DE SP.A-FRACTIE) 

De spa-fractie stelt vast dat er in de Ter Looverendreef onlangs een 10-tal 

bomen werden gekapt.  

De sp.a-fractie wenst een antwoord op onderstaande vragen en wil dat deze 

bomen vervangen worden: 

- wie gaf opdracht om de bomen te kappen?  

- wat is de reden? 

- van wie kwam de vraag? 

- indien het om zieke bomen ging, wie (persoon of firma met kennis van 

zaken) heeft dit onderzocht en bevestigd? en is er daar een verslag van 

opgemaakt? 

- werd er met Agentschap Wegen en Verkeer hierover gecommuniceerd? 

- in dezelfde week was er in de pers sprake van een project i.v.m. 

2 windmolens. Heeft dit hier iets mee te maken? 

De heer Martin Acke, voorzitter, geeft als volgt antwoord op de gestelde 

vragen: 

- het gaat om 8 canadapopulieren; 

- op 27 februari 2017 kwam een melding dat er 1 boom een gevaar vormde voor 

de passanten; 

- de technische dienst heeft toen vastgesteld dat er bij de bewuste boom 

sprake was van scheurvorming; de andere bomen stonden scheef wat bevestigd 

werd door de brandweer. Om veiligheidsredenen gaf de burgemeester de 

opdracht deze bomen te rooien, dit gebeurde door een aannemer; 

- de Ter Looverendreef is een gemeenteweg; 

- de verwijzing naar het project van de windmolens is een onterechte 

bekommernis. 

Het verslag dat in het college van 16 mei laatstleden besproken werd, zal aan 

de gemeenteraadsleden worden overgemaakt. 

18. KAPPEN VAN BOMEN IN DE TER LOOVERENDREEF (OP VERZOEK VAN DE PVDA+-

FRACTIE) 

Volgens de heer Karl Segers (PVDA+) werden de bomen in de Ter Looverendreef 

zonder kapvergunning geveld; de PVDA+-fractie heeft dan ook aan de 

Natuurinspectie gevraagd om dit te onderzoeken. 

Verder heeft hij de volgende vragen: 

- op welke wijze wordt in de gemeente het veiligheidsrisico door openbare 

aanplant in het algemeen opgevolgd? 

- wie heeft de vaststelling gedaan dat al de gevelde bomen een 

veiligheidsrisico inhielden? 

- was de situatie zo dringend dat er geen tijd was om een kapvergunning aan 

te vragen voor alle bomen? 

- waarom was de bevoegde schepen van milieu niet op de hoogte? 

- wat is de toekomst van de rest van de populieren? Welk beleid wordt 

hierrond gevormd? Wat is de toekomstvisie hierop? 

De heer Freddy De Vilder (sp.a) wenst te weten wat er met het hout zal 

gebeuren en of er een kostprijs werd gemaakt. 

Mevrouw Isabel Dellaert (sp.a) herhaalt haar vraag tot het heraanplanten van 

deze bomen. 



De heer Martin Acke, voorzitter, antwoordt dat deze vragen op het college 

zullen worden geagendeerd. 

19. VERKEERSCHAOS IN ZELZATE (OP VERZOEK VAN DE PVDA+-FRACTIE) 

De PVDA+-fractie stelt vast dat er sinds de werken aan de tunnel in Zelzate 

bij momenten een verkeersinfarct heerst. Aan de basis hiervan liggen meerdere 

oorzaken. Het verkeer is toegenomen en wordt nog drukker in de toekomst.  

De PVDA+-fractie vraagt het college om volgende stappen te ondernemen: 

- Overleg met Nederland om werken aan de bruggen beter op elkaar af te 

stemmen. 

- Overleg met De Lijn om bij planning van de werken aan het busstation 

rekening te houden met de renovatie van de tweede koker van de tunnel. 

- Bij ongevallen in tunnel/ toegenomen drukte politie inzetten op de 

kruispunten van de Kanaalstraat om deze vrij te houden en in een vlottere 

doorstroming te voorzien. 

- Politieadvies vragen voor de uitwerking van tijdelijke aanpassingen aan de 

weg opdat de doorstroming vlotter gebeurt: efficiënter gebruik van de 2 

baanvakken naar de brug richting west (nu wordt slechts 1 rijvak gebruikt) 

en politieadvies vragen om de voertuigen op Zelzate West niet te laten 

kruisen net voor de brug maar onder de tunnel. 

- Handhaven van het verbod op doorgaand vrachtverkeer door regelmatige 

controles. 

- Overleg met Maritieme toegang: speruren voor de brug tussen 7-8u en 16-18u 

zolang de werken duren. 

- Verkeer uit Antwerpen via Gent laten omleiden. 

- Overleg met de brandweer: welke maatregelen worden genomen indien het 

verkeer in de tunnel vast staat en er en oproep is uit Zelzate West? Wat 

is de verwachte aanrijtijd bij een brand in dergelijke situatie en zijn er 

mogelijke oplossingen? 

- Zelzate fietsvriendelijker maken om het gebruik van de fiets te stimuleren 

(onderhoud wegen en fietspaden, wegverkeer op de fiets afstemmen) 

De heer Martin Acke, voorzitter, repliceert als volgt: 

- het overleg met Nederland werd onlangs opgestart en zal maandelijks 

plaatsvinden. 

- de werken van de 2de fase van de tunnel zullen starten op 21 augustus en 

deze werken zullen normaal gezien niet gelijktijdig plaatsvinden, indien 

wel zal hier rekening mee worden gehouden. 

- er is een uitgelijnd plan naar de hulpdiensten toe. 

- gebruik van de busbaan door andere voertuigen is geen goed idee gezien dit 

hoogstens 1 à 2 minuten kan uitsparen. 

- de vrachtwagensluis werkt, er blijft het probleem met de vrachtwagens uit 

de Oostbloklanden 

- de speruren bestaan. 

- bij de toekomstige werken aan R4-Oost-West wordt meer aandacht besteed aan 

fietsers 

- tijdens de commissie i.v.m. de verkeersproblematiek kan iemand van AWV 

worden uitgenodigd en kan deze problematiek tevens besproken worden. 

20. VERKEERSHINDER ZELZATE TEN GEVOLGE VAN WERKEN TUNNEL (OP VERZOEK VAN 

SP.A-FRACTIE) 

Aangezien dit punt reeds behandeld werd tijdens het voorgaande punt is dit 

zonder voorwerp geworden. 

21. HERDENKINGSPLECHTIGHEID 8 MEI (OP VERZOEK VAN SP.A-FRACTIE) 

In België wordt het einde van de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding 

herdacht op 8 mei, in Zelzate werd dit op 10 mei ll. herdacht.  

De heer Brent Meuleman (sp.a) meent dat het houden van deze plechtigheden op 

een later tijdstip van een totaal gebrek aan respect en eerbied door het 



gemeentebestuur getuigt; hij wenst daarom graag te vernemen waarom opnieuw 

voor een latere datum werd gekozen. 

Verder vraagt de sp.a-fractie dat het gemeentebestuur in de toekomst 

herdenkingsplechtigheden op de herdenkingsdatum zelf organiseert. 

Volgens de heer Luc Verstraeten (VLD-SD) vraagt de voorzitter van de 

culturele raad aan het college van burgemeester en schepenen wanneer dit 

dient te gebeuren. 

Met 15 ja-stemmen (Martin Acke, Linda Vereecke, Dirk Goemaere, Patricia De 

Meyer, Freddy De Vilder, Luc Van Waesberghe, Geert Asman, Karl Segers, 

Maureen Tollenaere, Claudio Rizzo, Brent Meuleman, Isabel Dellaert, Steven De 

Vuyst, Johan De Jonghe en Jan Persoon) bij 1 onthouding (Luc Verstraeten) 

wordt principieel beslist om herdenkingen op de dag van de herdenking zelf te 

laten doorgaan. 

22. GEMEENTELIJKE GEBOUWEN (OP VERZOEK VAN DE SP.A-FRACTIE) 

De heer Brent Meuleman (sp.a) stelt dat de gemeentelijke zalen, die worden 

verhuurd aan derden, zich vaak nog steeds in een slechte staat bevinden en 

vraagt dat het bestuur dringend zijn verantwoordelijkheid zou nemen. 

De sp.a-fractie wenst te vernemen hoever het staat met de opmaak van de 

inventaris. 

Schepen Linda Vereecke (N-VA) antwoordt dat de inventaris werd opgemaakt en 

geeft een overzicht van de reeds herstelde en nog uit te voeren werken. 

De heer Brent Meuleman vraagt opnieuw een overzicht van de uren die GOM 

presteert in onze gemeente. 

De heer Geert Asman (PVDA+) wenst te weten tegen wanneer de werken aan de 

school zullen worden uitgevoerd. 

Schepen Linda Vereecke (N-VA) zal hem hiervan op de hoogte brengen. 

Er werd een persartikel i.v.m. de renovatie aan de schoolgebouwen meegegeven 

aan de leerlingen van het gemeentelijk onderwijs; de gemeenteraad heeft 

hierbij bedenkingen. 

De vraag met betrekking tot neutraliteit van de meerderheid zal daarom in het 

college van burgemeester en schepenen worden besproken. 

Met 15 ja-stemmen (Martin Acke, Linda Vereecke, Dirk Goemaere, Patricia De 

Meyer, Freddy De Vilder, Luc Van Waesberghe, Geert Asman, Karl Segers, 

Maureen Tollenaere, Claudio Rizzo, Brent Meuleman, Isabel Dellaert, Steven De 

Vuyst, Johan De Jonghe en Jan Persoon) bij 1 onthouding (Luc Verstraeten) 

wordt beslist om klacht bij de provinciegouverneur in te dienen wegens het 

misbruiken van het gemeentelijk onderwijs voor politieke doeleinden; de 

gemeentesecretaris krijgt opdracht om deze brief te schrijven. 

23. OMVORMING VAN DE R4: AANDACHT VOOR LEEFBAARHEID IN ZELZATE CENTRUM ÉN 

ZELZATE WEST (OP VERZOEK VAN DE PVDA+-FRACTIE) 

Op voorstel van de PVDA+-fractie De gemeenteraad wordt de volgende motie met 

algemene stemmen goedgekeurd: 

“De komende jaren starten de langverwachte werken aan de R4. Zelzate ligt op 

een internationaal kruispunt tussen Nederland en Frankrijk, Antwerpen en de 

haven van Zeebrugge. De komende jaren verwacht men een verdrievoudiging van 

het verkeer dat onze gemeente zal passeren. 

De R4 loopt dwars door onze gemeente. Deze weg wordt daardoor nog al te vaak 

gebruikt door doorgaand verkeer en niet alleen door plaatselijk verkeer. 

In het verleden zijn reeds verschillende acties ondernomen om de leefbaarheid 

te vergroten. De snelheid werd teruggebracht tot 50km/u op de R4 West samen 

met aanpassingen aan de rijvakken. Op de R4 Oost kwam een vrachtwagensluis en 

werd de snelheid buiten de bebouwde kom teruggebracht naar 70km/u. 

Deze maatregelen hadden een gunstig effect, maar losten het probleem niet op. 

Er blijft nog steeds te veel doorgaand verkeer met de nodige overlast. Het 

toegenomen verkeer, en vooral de vrachtwagens, zorgen voor een risico voor 



verkeersveiligheid. Bij werken en omleidingen leiden files tot verkeerschaos. 

Op vlak van gezondheid zijn er zowel problemen met fijn stof als geluid en 

trillingen. 

Om het probleem ten gronde op te lossen vraagt de gemeente al jaren om de R4 

door Zelzate om te vormen tot een lokale weg. 

Een van de hoofddoelstellingen van het project R4WO is het "Verhogen van de 

verkeersleefbaarheid in de Kanaaldorpen".  

Tijdens de infosessies werd ons meegedeeld dat de doortocht van de R4 door 

Zelzate zal downgraden en zal ingericht worden als een weg met een lokaal 

karakter. 

In het project R4WO zullen de plannen voor Zelzate centrum uitgewerkt worden 

en uitgevoerd. Voor Zelzate West zit echter enkel de uitwerking van de 

plannen in het project. 

Voor de leefbaarheid van Zelzate West zijn de aanpassingen aan de R4 

noodzakelijk. De weg heeft helemaal geen lokaal karakter. Wagens rijden veel 

te snel op deze brede en rechte baan. Er is geen voetpad en dagelijks moeten 

mensen over het fietspad, vlak naast bussen en vrachtwagens, naar de brug 

wandelen. Door de inrichting van de weg is het een makkelijke sluipweg voor 

doorgaand vrachtverkeer naar de industriezone in Nederland, hetgeen een 

toename aan doorgaand verkeer aantrekt. Het kruispunt met de Caluslaan wordt 

door vele schoolkinderen gebruikt. De voorbije jaren gebeurden hier reeds 

meerdere ongevallen. Voor fietsers is er geen vlotte en veilige kruising. 

De gemeenteraad van Zelzate vraagt dan om ook de plannen voor de doorgang van 

de R4 door Zelzate West uit te werken en uit te voeren.” 

Deze motie zal worden gestuurd aan de Minister van Verkeer van Vlaanderen, de 

gouverneur van Oost-Vlaanderen en aan het Agentschap Wegen en Verkeer. 

24. AANPASSING HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD ARTIKEL 1 PAR.2.: ENKEL 

HET SCHEPENCOLLEGE IN SAMENSPRAAK MET DE VOORZITTER KUNNEN DE 

GEMEENTERAAD SAMENROEPEN EN DE AGENDA OPSTELLEN (OP VERZOEK VAN DE VLD-

SD -FRACTIE) 

Met algemene stemmen wordt dit punt van de agenda gehaald. 

25A. GEMEENTERAADSCOMMISSIE – VERGADERUUR (OP VERZOEK VAN DE SP.A-FRACTIE) 

De heer Freddy De Vilder (sp.a) klaagt de onredelijke aanvangsuren van de 

laatste gemeenteraad en gemeenteraadscommissie aan en vraagt het reglement 

aan te passen, zodat commissievergaderingen slechts kunnen doorgaan op een 

weekdag ten vroegste om 18.00 uur. 

Met algemene stemmen wordt aan artikel 37 van het huishoudelijk reglement van 

de gemeenteraad na de tweede zin in de eerste alinea de volgende tekst 

toegevoegd: “De gemeenteraadscommissie vergadert op een weekdag en ten 

vroegste vanaf 18.00 uur”. 

25B. SAMENSTELLING GEMEENTERAADSCOMMISSIE – VRAAG VOOR ONTHEFFING DE HEER LUC 

VERSTRAETEN IN ZIJN FUNCTIE ALS VOORZITTER (OP VERZOEK VAN DE SP.A-

FRACTIE) 

De sp.a-fractie stelt dat de heer Luc Verstraeten zich als voorzitter van de 

commissie niet waardig heeft gedragen door het laattijdig en op een 

onmogelijk tijdstip samenroepen van de gemeenteraadscommissie en vraagt de 

stemming om hem te ontheffen uit zijn functie als voorzitter. 

Gezien de heer Verstraeten op de commissie te kennen gaf zelf zijn ontslag te 

zullen aanbieden en zijn functie zou doorgeven aan de heer Asman wenst 

de heer Freddy De Vilder (sp.a) akkoord te gaan dat de heer Verstraeten de 

eer aan zichzelf houdt.  

De heer Luc Verstraeten (VLD-SD) verzoekt echter om een stemming. 

De gemeenteraad wordt geschorst. 

De gemeenteraad wordt heropend. 



In openbare zitting, met geheime stemming, met stembriefjes, in afwezigheid 

van de heer Luc Verstraeten, wordt de heer Luc Verstraeten met 14 ja-stemmen 

bij 1 onthouding ontheven van zijn functie als voorzitter van de 

gemeenteraadscommissie. 

25C. GEMEENTERAADSCOMMISSIE – VRAAG VOOR VERKIEZING NIEUWE VOORZITTER (OP 

VERZOEK VAN DE SP.A-FRACTIE) 

De gemeenteraad beslist met algemene stemmen om in een latere zitting van de 

gemeenteraad een nieuwe voorzitter van de gemeenteraadscommissie te 

verkiezen; hiertoe zullen vooraf kandidaturen worden opgevraagd. 

26. MEDEDELINGEN/KENNISGEVINGEN 

Volgende stukken worden ter kennis gebracht van de gemeenteraad: 

- Toerisme Meetjesland – verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur 

van 16 februari 2017; 

- Farys – verslag van de vergadering van het regionaal directiecomité 

domeindiensten centrum van 9 februari 2017; 

- Farys – verslag van de vergadering van het regionaal directiecomité 

domeindiensten centrum van 9 maart 2017; 

- Farys – verslag van de vergadering van het directiecomité aanvullende 

diensten van 17 januari 2017; 

- Farys – verslag van de vergadering van het directiecomité secundaire 

diensten van 22 februari 2017; 

- Farys – verslag van de vergadering van het directiecomité secundaire 

diensten van 22 maart 2017; 

- IDM - verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 29 maart 

2017; 

- Iveg - verslag van de vergadering van het directiecomité van 16 januari 

2017; 

- Iveg - verslag van de vergadering van het directiecomité van 30 januari 

2017; 

- Iveg – verslag van de vergadering van het directiecomité van 13 februari 

2017; 

- Iveg - verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 25 januari 

2017; 

- Iveg – verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 22 februari 

2017. 

- BGTS Kanaalzone – jaarverslag 2016. 

27. VRAGEN 

De heer Steven De Vuyst (PVDA+):  

- hoe ver staat het met het brandveilig maken van de containers en werd het 

afschermingsnet voor de voetballen reeds hersteld? 

Schepen Linda Vereecke: 1 vuur werd hersteld, de andere worden vernieuwd; 

over het herstellen van het afschermingsnet ben ik niet op de hoogte 

- zal er een hoorzitting plaatsvinden rond de renovatie van het busplein: 

De heer Martin Acke, voorzitter, beaamt dit. 

De heer Luc Van Waesberghe (sp.a):  

- hoe ver staat het met het onderzoek naar de vrachtwagens die geparkeerd 

staan langs de R4 richting Gent 

De heer Martin Acke kan hierop geen antwoord geven. 

De heer Brent Meuleman (sp.a):  

- Wat is de stand van zaken over de belofte van de burgemeester om 

tweerichtingsverkeer in te voeren in het stukje Kerkstraat ter hoogte van 

de Grijphoek? 

De heer Martin Acke, voorzitter, zal dit laten onderzoeken. 

  



De heer Guy Verbuyst, gemeentesecretaris, verlaat de raad omwille van het 

rechtstreekse en persoonlijke belang bij de agendapunten 3A) en 3B) van de 

geheime zitting. 

Mevrouw Christine Coone, waarnemend gemeentesecretaris, vervoegt de raad. 

PUNT II     GEHEIME ZITTING 

1. NOTULEN GEMEENTERAAD 11 APRIL 2017 

2. WIJZIGING SAMENSTELLING MARKTCOMMISSIE 

3A) VASTE AANSTELLING VAN DE HEER GUY VERBUYST ALS VOLTIJDS STATUTAIR 

SECRETARIS (KLASSE 2) (OP VERZOEK VAN DE VLD/SD -FRACTIE) 

3B) VRAAG AAN DE GEMEENTERAAD MET BETREKKING TOT DE WERKSITUATIE VAN DE HEER 

GUY VERBUYST INDIEN DE STEMMING IN PUNT 3A TOT GEEN BENOEMING ZOU LEIDEN 

(OP VERZOEK VAN DE VLD/SD -FRACTIE) 


