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Verontschuldigd: Claudio Rizzo, raadslid. 

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

PUNT I     OPENBARE ZITTING 

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

De zitting vangt aan met 1 minuut stilte ter nagedachtenis van ere-schepen 

Etienne Van de Walle. 

1. PROJECT ZELZATE-ZUID 

De burgemeester licht het project Zelzate-Zuid toe. 

De fracties zijn principieel niet tegen het project, maar zitten nog met veel 

vragen. Men vindt het te vroeg om nu hierover reeds een beslissing te nemen. 

In toepassing van artikel 17 van het huishoudelijk reglement van de 

gemeenteraad vragen de heer Geert Asman (PVDA+) en de heer Brent Meuleman 

(sp.a) om heden dan ook niet te besluiten gezien: 

- het project nog niet rijp is, er geen garanties zijn en men zo een blanco 

cheque tekent; 

- het huidige dossier te summier is en een gedetailleerd plan nu niet 

aanwezig is; 

- de behoeften, de noden, de vragen, de bedenkingen van alle betrokken 

partijen niet gekend zijn; 

- de visies van alle betrokken partijen (KVV, petanqueclub, duikclub, 

scoutsgroep De Kievit) noch van andere Zelzaatse sport-, jeugd- en 

veiligheidsdiensten niet gekend zijn; 

- de visies van alle betrokkenen in de herbestemmingsdossiers (Warande, 

Denderdreve en Rütgers) niet gekend zijn; 

- de visies van Arcelor Mittal, Sint-Jan Baptist niet gekend zijn; 

- het advies van de veiligheidsdiensten niet gekend is;  

- men wenst te vernemen welke financiële en logistieke middelen er tegenover 

worden gesteld; 

- het plaatsgebrek voor het jeugdvoetbal niet zal opgelost zijn omdat er 

geen extra terreinen bijkomen; 

- het geen voorstel is van een ééngemaakte ploeg. De gemeenteraad werd nooit 

betrokken bij zo een groot project; 

- men over het ontwikkelingsconcept Zelzate Zuid nog heel wat vragen heeft 

over de zaken die gaan gerealiseerd worden, over de alternatieven en over 

de garanties waarvan wordt uitgegaan; 

- het voorstel dat nu voorligt de gemeente meesleept in een avontuur waar de 

financiële uitkomst niet van gekend is; 

- er door de verkaveling van de terreinen van de Verbroederingslaan geen 

duidelijkheid is over de kostprijs van de herbestemming; 

- men wenst te weten hoe het zit met planschade; 

- er eerst werk dient gemaakt te worden van de ontwikkeling van de 

Verbroederingslaan; 

- men vragen heeft over de herbestemming Warandepark (eigendom van de NMBS) 



of herbestemming van woonuitbreidingsgebied Denderdreve: wat is het bedrag 

van de financiële compensatie? Dit is niet terug te vinden in het 

financieel plan -> er is geen duidelijkheid over de kostprijs en timing 

van de herbestemming; waarom niet eerst de herbestemming van de terreinen 

aan de Verbroederingslaan verder uitwerken? 

- het financieel risico indien het project Zelzate Zuid misloopt; wat 

bedraagt de financiële garantie die door VLM gevraagd wordt indien het 

project niet wordt gerealiseerd; 

- het draagvlak niet gekend is; 

- men hierover een commissie wenst samen te roepen. 

 

Met 14 ja-stemmen (Martin Acke, Linda Vereecke, 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 Marleen Vanmaercke) tegen 8 neen-stemmen (Frank Bruggeman, 

Marleen Maenhout, Kurt Van Weynsberghe, Kristof Stevelinck, Jan De Beule, Luc 

Verstraeten, Jan Persoon en Sigrid De Ridder) wordt dit goedgekeurd. 

 

De raad wordt geschorst. 

De raad wordt heropend. 

2. TMVW - STATUTENWIJZIGING 

DE RAAD:  

 Gelet op de bepalingen van het Vlaams Decreet op de intergemeentelijke 

samenwerking van 6 juli 2001; 

 Gelet op de statuten van de TMVW; 

 Overwegende dat de gemeente Zelzate als vennoot is aangesloten bij de 

Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening, 

afgekort TMVW;  

 Gelet het ontwerp van statutenwijziging dat door de TMVW aan de gemeente 

werd overgemaakt met brief van 31 maart 2017;  

 Gelet de toelichting met betrekking tot deze statutenwijziging. 

BESLUIT:  

In openbare zitting 

Met 16 ja-stemmen (Martin Acke, Frank Bruggeman, Marleen Maenhout, Kurt Van 

Weynsberghe, Kristof Stevelinck, Linda Vereecke, Patricia De Meyer, Freddy De 

Vilder, Luc Van Waesberghe, Jan De Beule, Luc Verstraeten, Brent Meuleman, 

Isabel Dellaert, Johan De Jonghe, Jan Persoon en Sigrid De Ridder) bij 6 

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

Steven De Vuyst en Marleen Vanmaercke): 

Artikel 1: - De voorgestelde statutenwijziging van de Tussengemeentelijke 

Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening, in het kort TMVW, zoals 

opgenomen in het ontwerp van statutenwijziging, goed te keuren.  

Artikel 2: - Opdracht te geven aan zijn vertegenwoordiger(s) deze wijzigingen 

op de buitengewone algemene vergadering die erover zal beslissen, goed te 

keuren.  

Artikel 3: - Van onderhavige beslissing afschrift te sturen aan de TMVW.  

3. TMVW (IC) – ALGEMENE JAARVERGADERING VAN 30 JUNI 2017 

DE RAAD: 

- Gelet op het feit dat de gemeente Zelzate aangesloten is bij TMVW IC; 

- Gelet op de statuten van TMVW (IC); 

- Gelet op de aangetekende uitnodigingsbrief van 5 mei 2017 met referte 

CME/MDV/MPC/PBA/TDV/703037 voor de algemene vergadering van TMVW IC op 

30 juni 2017, waarin de agenda werd meegedeeld; 



- Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 maart 2013 waarbij mevrouw Linda 

Vereecke en de heren Luc Verstraeten, Claudio Rizzo en Johan De Jonghe 

aangeduid werden om de gemeente te vertegenwoordigen in de gewone en 

buitengewone Algemene Vergaderingen van de TMVW en waarbij zij 

gevolmachtigd werden in naam van de gemeente deel te nemen aan al de 

beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en 

andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig 

is om de belangen van de gemeente te behartigen op deze vergaderingen; 

- Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2016 waarbij mevrouw Sigrid 

de Ridder aangeduid werd om de gemeente te vertegenwoordigen in de gewone 

en buitengewone Algemene Vergaderingen van de TMVW en waarbij zij 

gevolmachtigd werd in naam van de gemeente deel te nemen aan al de 

beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en 

andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig 

is om de belangen van de gemeente te behartigen op deze vergaderingen; 

- Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet. 

BESLUIT 

In openbare zitting 

Met 13 ja-stemmen (Martin Acke, Frank Bruggeman, Marleen Maenhout, Kurt Van 

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

Meyer, Freddy De Vilder, Luc Verstraeten, Johan De Jonghe, Jan Persoon en 

Sigrid De Ridder) bij 9 onthoudingen (Dirk Goemaere, Luc Van Waesberghe, 

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

Dellaert, Steven De Vuyst en Marleen Vanmaercke) 

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

op de agenda van de algemene vergadering TMVW IC cvba van 30 juni 2017 en de 

daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten: 

1. Toetredingen en uitbreiding van toetredingen 

2. Actualisering van bijlagen 1, 2 en 5 aan de statuten ingevolge diverse 

toetredingen en uitbreiding van toetredingen 

3. Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2016 

4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2016 

5. Kennisname van het verslag van het college van commissarissen 

6. Kennisname van de verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR) 

7. Kwijting aan de bestuurders, commissarissen en de commissaris-revisor (lid 

IBR) 

8. Benoeming van vertegenwoordigers in de Directiecomités 

9. Benoeming van bestuurders in de Raad van Bestuur 

Artikel 2 - De gemeentelijke vertegenwoordigers worden 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: - Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de 

uitvoering van dit besluit en bezorgd onverwijld een afschrift van deze 

beslissing aan TMVW IC, Stropstraat 1, 9000 Gent. 



4. TMVW (IC) - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING  

DE RAAD: 

- Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;  

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

motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;  

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

bestuur;  

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

samenwerking (hierna het DIS), in het bijzonder artikel 25 e.v.;  

- Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij TMVW; 

- Gelet op het samenwerkingsakkoord van 13 februari 2014 tussen het Vlaamse 

Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales, waarmee bij het 

decreet van 24 april 2014 instemming werd betuigd, ingevolge waarvan de 

werking en organisatie van TMVW aangepast dient te worden aan het DIS; 

- Gelet op het feit dat TMVW voornemens is om, teneinde zijn werking en 

organisatie aan te passen aan het DIS, over te gaan tot een geheel van 

samenhangende verrichtingen die een transitie naar het voormelde decreet 

zullen bewerkstelligen. Deze verrichtingen omvatten de oprichting van een 

nieuwe dienstverlenende vereniging, de Tussengemeentelijke Maatschappij 

der Vlaanderen voor Services (afgekort TMVS) door TMVW en een reeks van de 

huidige A-vennoten van TMVW (waaronder de Gemeente). Naast een inbreng in 

cash in TMVS door TMVW in eigen naam en voor eigen rekening enerzijds en 

anderzijds een inbreng in cash die door TMVW wordt voorgeschoten voor de 

medeoprichters van TMVS, zal TMVW ter gelegenheid van deze oprichting 

overgaan tot een inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten in 

TMVS. De aandelen in het kapitaal van TMVS die TMVW in ruil voor deze 

inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten ontvangt, zal TMVW 

bij wijze van scheidingsaandeel uitkeren aan de A-vennoten die samen met 

haar TMVS oprichten en uittreden uit TMVW ten belope van hun A-aandelen 

(waaraan de divisie aanvullende diensten ten grondslag ligt) 

(“aandelenswap”). Ten slotte zal TMVW overgaan tot een wijziging van haar 

statuten teneinde deze te conformeren aan het DIS;  

- Gelet op het feit dat het overlegorgaan opgericht overeenkomstig artikel 

25 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking met het oog 

op het bestuderen van de mogelijkheden en voorwaarden voor de oprichting 

van TMVS, overeenkomstig artikel 26 van hetzelfde een oprichtingsdossier 

ter beschikking heeft gesteld waarin de volgende documenten opgenomen 

zijn:  

i. een omstandige motiveringsnota;  

ii. een bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke 

opdrachten en de daaraan verbonden wijze van dienstverlening, en met 

een beschrijving van de bestuurlijke organisatie van de 

dienstverlenende vereniging; 

iii. een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een 

omschrijving van de bedrijfsopdrachten, de financiële structuur en de 

in te zetten middelen, en de controlemogelijkheden op de uitvoering; 

iv. een ontwerp van statuten; 

- Gelet op de presentatie “Oprichting TMVS” die een concretisering bevat van 

de principes uiteengezet in het hogervermelde oprichtingsdossier en die 

eveneens werd goedgekeurd door het voormelde overlegorgaan. Deze 

presentatie maakt een integraal onderdeel uit van het oprichtingsdossier;  

- Gelet op het feit dat de A-vennoten van TMVW die zullen deelnemen aan de 

oprichting van TMVS, in eigen naam en voor eigen rekening zullen 



inschrijven op nieuwe aandelen in TMVS, ter gelegenheid van de oprichting, 

maar dat de betaling van de volstorting van deze aandelen zal worden 

voorgeschoten door TMVW; 

- Gelet op de samenvattende TMVS kapitalisatietabel die een overzicht 

weergeeft van het kapitaal en het aandeelhouderschap van TMVS bij 

oprichting en de daaropvolgende kapitaalsverrichtingen;  

- Gelet op het overzicht van terug te nemen F1-aandelen;  

- Gelet op het overzicht van terug te nemen TK- en DK –aandelen. Gelet op 

het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 395 van het Wetboek van 

vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het 

decreet intergemeentelijke samenwerking inzake de hogervermelde inbreng in 

natura van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS opgesteld 

door TMVW als medeoprichter van TMVS; 

- Gelet op het controleverslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 

395 van het Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 

63, vierde lid van het decreet intergemeentelijke samenwerking inzake de 

hogervermelde inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten door 

TMVW in TMVS opgesteld door Figurad Bedrijfsrevisoren, met 

maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-

Westrem, vertegenwoordigd door de Tim Van Hullebusch, bedrijfsrevisor; 

- Gelet op artikel 29 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking ingevolge waarvan het besluit tot deelname 

van TMVW aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband TMVS tot de 

bevoegdheid van de algemene vergadering van TMVW behoort; 

- Gelet op het dossier inzake de statutenwijziging van TMVW, waarin de 

volgende documenten werden opgenomen:  

i. de “Krachtlijnen nota” met daarin vervat een artikelsgewijze bespreking 
van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van TMVW; 

ii. een ontwerp van de gewijzigde statuten van TMVW met als bijlagen: 

a. de lijst van vennoten, de activiteit(en) met geografische sectie 
waarvoor zij zijn aangesloten en de regio waartoe zij behoren; 

b. de lijst van vennoten met vermelding van het aantal aandelen per 
vennoot; 

c. het financieringsreglement Zuivering en Wegenis; 

d. het financieringsreglement inzake de secundaire activiteit; 

- Gelet op de artikelen 23, 35 en 39 van de ontwerpstatuten van TMVW met 

betrekking tot de samenstelling van respectievelijk de raad van bestuur, 

de regionale adviescomités voor domeindiensten en de regionale 

adviescomités voor secundaire diensten; 

- Gelet op het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek 

van vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel van TMVW 

opgesteld door de raad van bestuur van TMVW;  

- Gelet op het controleverslag van de commissaris van TMVW overeenkomstig 

artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van 

het statutair doel van TMVW opgesteld door Figurad Bedrijfsrevisoren, met 

maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-

Westrem, vertegenwoordigd door Tim Van Hullebusch, bedrijfsrevisor;  

- Gelet op de uitnodigingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering 

van TMVW die gehouden zal worden op 30 juni 2017, waarin tevens de agenda 

werd meegedeeld en de agendapunten werden toegelicht; 

- Gelet op de overige ondersteunende documenten in verband met de hierboven 

geschetste verrichtingen die ontvangen werden door de gemeente; 



- Gelet op het feit dat de gemeente op heden een A-vennoot is van TMVW, en 

de gemeenteraad dienvolgens dient te beslissen over het standpunt van de 

gemeente als vennoot van TMVW op de voormelde algemene vergadering alsook 

in zijn hoedanigheid van medeoprichter van TMVS; 

- Gelet op de eerder reeds genomen besluiten van de gemeenteraad tot 

medeoprichting van TMVS en goedkeuring van het oprichtingsdossier. Bij 

deze gelegenheid keurde de gemeente het oprichtingsdossier van TMVS goed, 

met uitzondering van de presentatie “Oprichting TMVS” dewelke vervolgens 

nog werd nagestuurd en die integraal deel uitmaakt van het 

oprichtingsdossier. 

BESLUIT:  

In openbare zitting 

Met 11 ja-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 11 

onthoudingen (Dirk Goemaere, Patricia De Meyer, Freddy De Vilder, Luc Van 

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

Isabel Dellaert, Steven De Vuyst en Marleen Vanmaercke): 

Artikel 1: - zijn goedkeuring te hechten aan de agenda’s en aan elk individueel 

agendapunt van de buitengewone algemene vergadering van TMVW die gehouden zal 

worden op 30 juni 2017. 

Artikel 2: - zijn goedkeuring te verlenen aan het oprichtingsdossier van TMVS. 

Artikel 3: - zijn goedkeuring te verlenen aan de inschrijving op en volstorting 

in cash van A-aandelen van TMVS door TMVW ter gelegenheid van de oprichting van 

TMVS zoals uiteengezet in de TMVS kapitalisatietabel.  

Artikel 4: - zijn goedkeuring te verlenen aan (i) de inschrijving op en 

volstorting in cash van A-aandelen van TMVS door de mede-oprichtende deelnemers 

(waaronder de gemeente) ter gelegenheid van de oprichting van TMVS en (ii) de 

voorfinanciering van de volstorting van deze aandelen door het voorschieten door 

TMVW van deze volstorting door de desbetreffende deelnemers, een en ander zoals 

uiteengezet in de TMVS kapitalisatietabel. Dienvolgens zal de gemeente overgaan 

tot een inschrijving in de voormelde TMVS kapitalisatietabel aangegeven aantal 

aandelen. 

Artikel 5: - zijn goedkeuring te verlenen aan en het controleverslag van de 

bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 395 van het Wetboek van vennootschappen 

en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het decreet 

intergemeentelijke samenwerking inzake de inbreng in natura van de divisie 

Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS opgesteld door Figurad Bedrijfsrevisoren, 

met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem, 

vertegenwoordigd door Tim Van Hullebusch, bedrijfsrevisor. 

Artikel 6: - zijn goedkeuring te verlenen aan het bijzonder verslag 

overeenkomstig artikel 395 van het Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel 

als nodig) artikel 63, vierde lid van het decreet intergemeentelijke 

samenwerking inzake de inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten 

door TMVW in TMVS. 

Artikel 7: - zijn goedkeuring te verlenen aan de verrichting waarbij TMVW de 

divisie Aanvullende Diensten inbrengt in TMVS ter gelegenheid van diens 

oprichting, zoals nader omschreven in het bijzonder verslag inzake de inbreng in 

natura en het controleverslag van de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura 

leidende tot een uitgifte van A-aandelen in TMVS aan TMVW zoals uiteengezet in 

de TMVS kapitalisatietabel.   

Artikel 8: - zijn goedkeuring te verlenen aan de oprichting van TMVS middels een 

inbreng in natura en een inbreng in cash. 

Artikel 9: - zijn goedkeuring te verlenen aan de overgangsbepalingen van TMVS 

waaronder de toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen 

sedert 1 april 2017, de bepaling van het eerste boekjaar dat een einde zal nemen 

op 31 december 2017 waardoor de eerste jaarvergadering plaats zal vinden op de 

derde vrijdag volgend op de eerste juni van het jaar 2018 en aan het verlenen 



van een machtiging aan iedere bestuurder met recht van indeplaatsstelling, 

teneinde alle vereiste administratieve formaliteiten met betrekking tot het 

voorgaande besluit te vervullen.  

Artikel 10: - zijn goedkeuring te verlenen aan het wijzigen van de aard van het 

scheidingsaandeel van de A-aandelen zoals opgenomen in artikel 21 van de 

statuten van TMVW, met dien verstande dat het mogelijk wordt gemaakt het 

scheidingsaandeel uit te keren in natura.  

Artikel 11: - zijn goedkeuring te verlenen aan de terugname van A-aandelen door 

ieder van de A-vennoten die daartoe de wens uitdrukken. 

Artikel 12: - de terugname te verzoeken van de A-aandelen die de gemeente 

aanhoudt in het kapitaal van TMVW gelet op de beoogde medeoprichting van TMVS 

door de gemeente. 

Artikel 13: - zijn goedkeuring te verlenen aan de uitkering van een 

scheidingsaandeel aan de voormelde A-vennoten:  

(a) aan de A-vennoten die besloten hebben tot oprichting van en deelneming in 

TMVS (waaronder de gemeente): scheidingsaandeel in natura in de vorm van A-

aandelen in TMVS, zoals uiteengezet in de TMVS kapitalisatietabel; de 

aandelen die aldus bij wijze van scheidingsaandeel in natura zullen worden 

uitgekeerd, zijn die aandelen in TMVS die aan TMVW werden uitgereikt als 

vergoeding voor de hoger vermelde inbreng in natura van de divisie 

Aanvullende Diensten. 

(b) aan de A-vennoten die niet besloten hebben tot oprichting van en deelneming 

in TMVS: door de scheidingsaandeel door de uitkering van de waarde van de 

A-aandelen in cash. 

Artikel 14: - zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan 

de raad van bestuur van TMVW teneinde de uittreding van de betrokken A-vennoten 

met betrekking tot de A-aandelen in te schrijven in het aandelenregister van 

TMVW en tot uitkering van een scheidingsaandeel. 

Artikel 15: - zijn goedkeuring te verlenen aan de automatische gedeeltelijke 

terugname van de F1-aandelen ingevolge de door de A-vennoten (waaronder de 

gemeente) verrichtte terugname van A-aandelen en tot toekenning van het 

scheidingsaandeel, een en ander zoals uiteengezet in overzicht van terug te 

nemen F1-aandelen.  

Artikel 16: - zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan 

de raad van bestuur van TMVW teneinde de gedeeltelijke terugname van de F1-

aandelen in het aandelenregister van TMVW in te schrijven en tot uitkering van 

een scheidingsaandeel. 

Artikel 17: - zijn goedkeuring te verlenen aan de omvorming en splitsing van de 

A-aandelen van TMVW andere dan deze waarvan de terugname op de algemene 

vergadering van TMVW van 30 juni 2017 zal worden goedgekeurd, naar F2-aandelen 

van TMVW en de daaropvolgende schrapping van de categorie van A-aandelen 

ingevolge voormelde omvorming.  

Artikel 18: - zijn goedkeuring te verlenen aan de gedeeltelijke terugname van de 

TK- en DK -aandelen door de vennoten die die daartoe de wens zouden uitdrukken, 

ingevolge de groepering van deze aandelen ter gelegenheid van de 

statutenwijziging en teneinde de afrondingsverschillen bij de ze groepering van 

aandelen weg te werken en tot toekenning van het scheidingsaandeel, een en ander 

zoals uiteengezet in het overzicht van terug te nemen TK- en DK -aandelen.  

Artikel 19: - zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan 

de raad van bestuur van TMVW teneinde de gedeeltelijke terugname van de TK- en 

DK-aandelen in het aandelenregister van TMVW in te schrijven en tot uitkering 

van een scheidingsaandeel. 

Artikel 20: - zijn goedkeuring te verlenen aan het bijzonder verslag 

overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen inzake de 

wijziging van het statutair doel van TMVW, opgesteld door de raad van bestuur 

van TMVW.  



Artikel 21: - zijn goedkeuring te verlenen aan het controleverslag van de 

commissaris van TMVW overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van 

vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel van TMVW opgesteld 

door Figurad Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 

1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door Tim Van Hullebusch, 

bedrijfsrevisor. 

Artikel 22: - zijn goedkeuring te verlenen aan de wijziging van het statutair 

doel van TMVW zoals nader uiteengezet in het bijzonder verslag en het 

controleverslag inzake de wijziging van het statutair doel van TMVW, beiden 

opgesteld overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen.  

Artikel 23: - zijn goedkeuring te verlenen aan de artikelsgewijze wijziging van 

de artikelen 1 tot en met 71 van de statuten van TMVW om deze in overeenstemming 

te brengen met het voorstel tot statutenwijziging en doelswijziging van TMVW en 

schrapping van de artikelen 72 en 73 van de statuten van TMVW een en ander 

teneinde de statuten te conformeren aan de bepalingen van het decreet van 6 juni 

2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.  

Artikel 24: - zijn goedkeuring te hechten aan het huishoudelijk reglement van 

TMVW.  

Artikel 25: - als leden van de raad van bestuur van TMVW voor te dragen: de 

heren Frank Bruggeman, burgemeester, wonende te 9060 Zelzate, Maurice 

Salzmannlaan 32 en Martin Acke, schepen, wonende te 9060 Zelzate, Leegstraat 

156A. 

Artikel 26: - als lid van het regionale adviescomité voor domeindiensten van 

TMWV voor te dragen: de heer Frank Bruggeman, burgemeester, wonende te 9060 

Zelzate, Maurice Salzmannlaan 32. 

Artikel 27: - als lid van het regionale adviescomité voor secundaire diensten 

van TMWV voor te dragen: de heer Martin Acke, schepen, wonende te 9060 Zelzate, 

Leegstraat 156A. 

Artikel 28: - zijn goedkeuring te verlenen aan de benoemingen van de leden van 

de raad van bestuur en de regionale adviescomités van TMVW, voorgedragen door de 

andere vennoten van TMVW.  

Artikel 29: - zijn goedkeuring te verlenen aan de vaststelling van de 

mandaatsbeëindiging van het college van commissarissen. 

Artikel 30: - aan bovengenoemde vertegenwoordigers opdracht te geven om hun 

stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen op de gemeenteraad van heden 

en zo aan deze beslissingen uitvoering te geven. 

Artikel 31: - zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een machtiging 

aan ieder geassocieerd notaris van de notarissenassociatie NOTAS met standplaats 

te Gent, om een gecoördineerde tekst van de statuten van TMVW op te stellen in 

overeenstemming met de voornoemde wijziging van de statuten (met inbegrip van de 

wijziging van het maatschappelijk doel). 

Artikel 32: - zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een machtiging 

aan de algemeen directeur van TMVW met recht van indeplaatsstelling, teneinde 

alle vereiste administratieve formaliteiten met betrekking tot de voorgaande 

besluiten te vervullen.  

Artikel 33: - zijn goedkeuring te hechten aan de agenda en aan elk individueel 

agendapunt van de bijzondere algemene vergadering van TMVS die gehouden zal 

worden op 30 juni 2017 en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten. 

Artikel 34: - de terugname te verzoeken van de A-aandelen die de gemeente 

aanhoudt in het kapitaal van TMVS en die het bij wijze van scheidingsaandeel in 

natura heeft verkregen ter gelegenheid van zijn uittreding uit TMVW ten belope 

van zijn A-aandelen in TMVW. Hierbij zal de gemeenten een scheidingsaandeel in 

cash ontvangen overeenkomstig de statuten van TMVS.  

Artikel 35: - zijn goedkeuring te verlenen aan de terugname van A-aandelen in 

TMVS door de andere oprichtende gemeenten van TMVS dewelke deze oprichtende 

gemeenten hebben verkregen bij wijze van scheidingsaandeel in natura ter 



gelegenheid van hun uittreding uit TMVW ten belope van hun A-aandelen in TMVW, 

en tot toekenning van het scheidingsaandeel overeenkomstig de statuten van TMVS. 

Artikel 36: - zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan 

de raad van bestuur van TMVS teneinde de gedeeltelijke terugname van de A-

aandelen in het aandelenregister van TMVS in te schrijven en tot uitkering van 

een scheidingsaandeel. 

Artikel 37: - om over te gaan tot een terugbetaling van het bedrag dat door TMVW 

aan de gemeente is voorgeschoten met het oog op de volstorting van de TMVS-

aandelen waarop door de gemeente zal worden ingeschreven bij de oprichting van 

TMVS en die in cash zijn te volstorten. 

Artikel 38: - zijn eerder genomen beslissing te bevestigen om als lid van de 

raad van bestuur van TMVS voor te dragen: de heer Frank Bruggeman, burgemeester, 

wonende te 9060 Zelzate, Maurice Salzmannlaan 32. 

Artikel 39: - zijn eerder genomen beslissing te bevestigen om als lid van het 

regionale adviescomité voor services van TMVS voor te dragen: de heer Frank 

Bruggeman, burgemeester, wonende te 9060 Zelzate, Maurice Salzmannlaan 32. 

Artikel 40: - zijn goedkeuring te verlenen aan de benoemingen van de leden van 

de raad van bestuur en het regionale adviescomité van TMVS, voorgedragen door de 

andere vennoten van TMVS.  

Artikel 41: - het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de 

uitvoering van dit besluit waaronder het onverwijld bezorgen van een afschrift 

van deze beslissing aan TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent. 

5. TMVS - VOORDRACHT BESTUURDER EN LID ADVIESCOMITÉ - AANSTELLING 

VERTEGENWOORDIGER VOOR DE OPRICHTINGSVERGADERING VAN 30 JUNI 2017 

DE RAAD: 

- Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;  

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

motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;  

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

bestuur;  

- Gelet op het decreet dd. 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 

samenwerking, in het bijzonder artikel 25 e.v.;  

- Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 19 oktober 2016 betreffende het 

oprichten van een Overlegorgaan in de zin van artikel 25, 1ste lid van het 

decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking: 

goedkeuring;  

- Overwegende dat de gemeenteraad een effectieve en een plaatsvervangende 

vertegenwoordiger heeft aangeduid in dat overlegorgaan;  

- Overwegende dat het overlegorgaan overeenkomstig artikel 26 van het 

decreet houdende intergemeentelijke samenwerking aan de deelnemende 

gemeenten een oprichtingsbundel ter beschikking stelde waarin de volgende 

documenten opgenomen zijn:  

i. een grondige motiveringsnota  
ii. een bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke 

opdrachten en de daaraan verbonden wijze van dienstverlening, en met 

een beschrijving van de bestuurlijke organisatie van de 

dienstverlenende vereniging  

iii. een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een 

omschrijving van de bedrijfsopdrachten, de financiële structuur en de 

in te zetten middelen, en de controlemogelijkheden op de uitvoering  

iv. een ontwerp van statuten  

- Gelet op het verzoek van het overlegorgaan bij schrijven van 20 februari 

2017 goedkeuring te hechten aan het voorstel tot oprichting van TMVS 

volgens de modaliteiten vastgelegd in de oprichtingsbundel en de 

intekening op A-aandelen van TMVS. 



- Gelet op de artikelen 12 en 24 van de ontwerpstatuten van TMVS met 

betrekking tot de samenstelling van respectievelijk de raad van bestuur en 

de regionale adviescomités voor services.  

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Artikel 1: - De gemeenteraad beslist met 11 ja-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 11 onthoudingen (Dirk Goemaere, Patricia De Meyer, 

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

Tollenaere, Brent Meuleman, Isabel Dellaert, Steven De Vuyst en Marleen 

Vanmaercke) om als lid van de raad van bestuur van TMVS voor te dragen: de 

heer Frank Bruggeman, burgemeester, wonende te 9060 Zelzate, Maurice 

Salzmannlaan 32. 

Artikel 2: - De gemeenteraad beslist met 11 ja-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 11 onthoudingen (Dirk Goemaere, Patricia De Meyer, 

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

Tollenaere, Brent Meuleman, Isabel Dellaert, Steven De Vuyst en Marleen 

Vanmaercke) om als lid van het regionaal adviescomité voor services van TMVS 

voor te dragen: de heer Frank Bruggeman, burgemeester, wonende te 9060 

Zelzate, Maurice Salzmannlaan 32. 

Artikel 3: - De gemeenteraad beslist als gemeentelijk vertegenwoordiger voor de 

oprichtersvergadering van TMVS d.d. 30 juni 2017 de heer Johan De Jonghe, 

gemeenteraadslid, wonende te 9060 Zelzate, Landstraat 15, aan te wijzen 

ingevolge volgende stemuitslag met geheime stemming met stembriefjes: 

- Johan De Jonghe: 15 stemmen 

- Sigrid De Ridder: 6 stemmen 

- Ongeldig: 1 stem 

Artikel 4: - Met algemene stemmen mevrouw Sigrid De Ridder, gemeenteraadslid, 

wonende te 9060 Zelzate, Landstraat 13, als plaatsvervangster aan te duiden voor 

de oprichtersvergadering van TMVS d.d. 30 juni 2017  

Artikel 5: -  De gemeenteraad beslist met 11 ja-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 11 onthoudingen (Dirk Goemaere, Patricia De Meyer, 

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

Tollenaere, Brent Meuleman, Isabel Dellaert, Steven De Vuyst en Marleen 

Vanmaercke) aan bovengenoemde vertegenwoordigers (art. 3 en art. 4) opdracht 

te geven om hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen op de 

gemeenteraad om uitvoering te geven aan het besluit tot goedkeuring te 

hechten aan het voorstel tot oprichting van TMVS volgens de modaliteiten 

vastgelegd in de oprichtingsbundel en tot de intekening op A-aandelen van 

TMVS.  

Artikel 6: - De gemeenteraad beslist met 11 ja-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 11 onthoudingen (Dirk Goemaere, Patricia De Meyer, Freddy De 

Vilder, Luc Van Waesberghe, Geert Asman, Karl Segers, Maureen Tollenaere, Brent 

Meuleman, Isabel Dellaert, Steven De Vuyst en Marleen Vanmaercke) het college 

van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit besluit 

waaronder het onverwijld bezorgen van een afschrift van deze beslissing aan 

TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent. 



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

De heer Geert Asman (PVDA+) stelt dat dit punt reeds op de vorige 

gemeenteraad geagendeerd stond, maar dat er toen geen besluit genomen werd 

gezien het advies van de politie niet aan het dossier was toegevoegd. 

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, antwoordt dat de commissaris het 

dossier zone 30 Assenedesteenweg-Zuid volledig wenst te herbekijken gezien 

hij bijkomende elementen heeft. Op verzoek van de commissaris vraagt de 

burgemeester om dit dossier uit te stellen tot de volgende gemeenteraad. 

De heer Geert Asman (PVDA+) gaat akkoord om dit uit te stellen. 

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

GEMEENTE (OP VERZOEK VAN DE PVDA+-FRACTIE) 

Volgens de heer Karl Segers (PVDA+) ontstaan door de werken aan de 

kanaaltunnel op de E34 dagelijks lange files. De PVDA+-fractie stelt 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. De burgemeester heeft toegezegd dat 

bijkomende controles worden uitgevoerd. 

De PVDA+ fractie heeft 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?” 

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, leest een e-mail van de federale 

politie i.v.m. het ongeval van 4 mei 2017 voor. 

Aansluitend leest hij een e-mail van de korpschef voor inzake het doorgaand 

zwaar vrachtverkeer tijdens de werken aan de tunnel. 

Op de vraag van de heer Segers om deze e-mail te mogen ontvangen, antwoordt 

de burgemeester dat hij dit eerst wenst na te vragen bij de korpschef. 

 

De heer Freddy De Vilder (sp.a) deelt mee dat hij klachten heeft ontvangen 

over het parkeren van grote vrachtwagens en citernes op de parking aan de 

Westkade. Hij vraagt of deze daar mogen parkeren en zo niet of hiertegen 

wordt opgetreden. 

De burgemeester zal dit navragen.  

8. VRAGEN BIJ HET KAPPEN VAN POPULIEREN AAN DE TER LOOVERENDREEF (OP VERZOEK 

VAN DE PVDA+-FRACTIE) 

De heer Karl Segers (PVDA+) stelt dat er in de Ter Looverendreef hoogstammige 

populieren werden gekapt. De PVDA+-fractíe heeft de natuurinspectie gevraagd 

dit nader te onderzoeken. 

De PVDA+-fractie heeft hierbij volgende vragen: 

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

aanplant opgevolgd? 

- Op welke wijze is het veiligheidsrisico gemeld geweest aan de gemeente? 

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

veiligheidsrisico vormden? Aan welke instanties is hieromtrent advies 

gevraagd? 

- Om welke reden was deze situatie dermate urgent dat er geen tijd was voor 

een kapvergunning? 

- Waarom was de bevoegde schepen noch de milieudienst op de hoogte gesteld? 

- Waarom was AWV, op wiens terrein bomen gevallen zijn, evenmin op de 

hoogte? 



- De buurtbewoners en de talrijke fietsers en wandelaars zijn geschokt door 

deze ingreep. Wat is de toekomst van de rest van deze mooie 

populierendreef? En van de populierenrijen langs de Molenstraat? 

De heer Frank Bruggeman, burgemeester: 

- na een storm heeft een fietser de gevaarlijke situatie gemeld; 

- de technische dienst en de brandweer zijn ter plaatste geweest; 

- er werd een verslag opgemaakt; 

- op basis van het verslag, waarin werd vermeld dat er een gevaar was voor 

passanten, heeft de burgemeester een beslissing genomen; 

- het is niet de bedoeling om alle andere bomen te vellen; 

- de gerooide bomen zullen heraanplant worden. 

- een deel van het hout werd gebruikt voor de aanleg van een natuurlijke 

speelplaats op de basisschool De Krekel. 

De heer Brent Meuleman (sp.a) vraagt om het advies te mogen ontvangen; dit 

zal aan alle gemeenteraadsleden worden overgemaakt. 

Volgens schepen mevrouw Marleen Maenhout bestaat een reglement houdende het 

verdelen van het hout aan het gemeentepersoneel; dit zal opnieuw in het 

college besproken worden. 

9. VERSTERKEN VAN DE FINANCIËLE DIENST (OP VERZOEK VAN DE PVDA+-FRACTIE) 

Met algemene stemmen wordt beslist dat de gemeenteraad het college van 

burgemeester en schepenen zal verzoeken de financieel beheerder opdracht te 

geven om een analyse te maken van de inhoudelijke problemen binnen de 

financiële dienst. Hij krijgt de opdracht om de knelpunten op te lijsten en 

hiervoor een traject uit te werken om deze aan te pakken. Daarbij geeft hij 

aan welke budgetten noodzakelijk zijn om deze zaken te realiseren. Dit 

rapport wordt aan de gemeenteraad voorgelegd. 

10. MEDEDELING 

De heer Martin Acke, voorzitter, meldt dat de volgende gemeenteraad op 

22 juni 2017 zal plaatsvinden. 

PUNT II     GEHEIME ZITTING 

Mevrouwen Marleen Maenhout en Sigrid De Ridder en de heren Frank Bruggeman, 

Kurt Van Weynsberghe, Kristof Stevelinck, Jan De Beule en Luc Verstraeten 

verlaten de raad. 

1. BESPREKING VERSLAG GEMEENTERAADSCOMMISSIE 15/5/17 (OP VERZOEK VAN DE PVDA+ 

-FRACTIE) 


