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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 

Er zijn geen tussenkomsten. 

De gemeenteraad wordt heropend. 

De heer Martin Acke, voorzitter, stelt de gemeenteraad voor om het agendapunt 

“Goedkeuring van de inschrijvingsovereenkomst houdende de kapitaalsverhoging 

van het Havenbedrijf Gent nv van publiek recht en buitengewone algemene 

vergadering: agendapunten, statutenwijzigingen en vaststelling van het 

mandaat” als eerste agendapunt te behandelen gezien de heer Daan Schalck, CEO 

van het Havenbedrijf Gent, toelichting zal geven bij het dossier. 

Dit voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 

1. GOEDKEURING VAN DE INSCHRIJVINGSOVEREENKOMST HOUDENDE DE 

KAPITAALSVERHOGING VAN HET HAVENBEDRIJF GENT NV VAN PUBLIEK RECHT EN 

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: AGENDAPUNTEN, STATUTENWIJZIGINGEN EN 

VASTSTELLING VAN HET MANDAAT 

De heer Daan Schalck, CEO van het Havenbedrijf Gent, geeft toelichting bij 

het dossier. 

 

DE RAAD: 

- Gelet op het collegebesluit van 23 april 2013 houdende goedkeuring van de 

intentieverklaring inzake de omvorming van het Havenbedrijf Gent agh tot 

een NV van publiek recht; 

- Overwegende dat de intentieverklaring door de partners (stad Gent, 

provincie Oost-Vlaanderen, gemeente Evergem en gemeente Zelzate) 

ondertekend werd op 27 mei 2013; 

- Overwegende dat in deze intentieverklaring de gemeenten Evergem en Zelzate 

zich ertoe verbonden om aandeelhouder te worden in het Havenbedrijf Gent; 

- Overwegende dat de provincie Oost-Vlaanderen zich in deze 

intentieverklaring ertoe verbonden heeft eveneens aandeelhouder te worden 

en een substantiële inbreng in de vennootschap te doen;  

- Overwegende dat de voormelde openbare besturen die op basis van deze 

intentieverklaring later zouden toetreden aandeelhouder zouden worden van 

de categorie A (A1, A2, A3); 

- Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 oktober 2016 houdende de 

goedkeuring van het ontwerp van inschrijvingsovereenkomst tussen de stad 



Gent, de gemeente Evergem en de gemeente Zelzate met betrekking tot het 

Havenbedrijf Gent NV van publiek recht; 

- Overwegende dat de inschrijvingsovereenkomst tussen de stad Gent, de 

gemeente Evergem en de gemeente Zelzate met betrekking tot het 

Havenbedrijf Gent NV van publiek recht ondertekend werd op 4 november 

2016; 

- Overwegende dat de gemeente Evergem en de gemeente Zelzate middels de 

Buitengewone Algemene Vergadering van 23 november 2016 aandeelhouder zijn 

geworden van het Havenbedrijf Gent nv van publiek recht; 

- Overwegende het feit dat de ontwikkelingen binnen de haven zich situeren 

op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen laatstgenoemde er 

belang bij heeft om ook aandeelhouder te worden van het Havenbedrijf Gent 

nv van publiek recht; 

- Om de toetreding van provincie Oost-Vlaanderen (hierna “de provincie Oost-

Vlaanderen” of “de Inschrijver” genoemd) als aandeelhouder via 

kapitaalsverhoging te bewerkstellingen, werd tussen de partners een 

inschrijvingsovereenkomst onderhandeld. In deze inschrijvingsovereenkomst 

verbinden de stad Gent, de gemeente Evergem en de gemeente Zelzate zich 

ertoe om: 

(a) te beslissen tot een verhoging van het maatschappelijk kapitaal van 

het Havenbedrijf Gent nv van publiek recht (hierna “de Vennootschap”) 

met 4.827.645,60 euro om het te brengen op 167.299.645,60 euro 

middels uitgifte van 4.822 nieuwe aandelen A3 om het aantal aandelen 

te brengen op 167.104, waarbij een bedrag van 8.172.354,40 euro zal 

worden geboekt als uitgiftepremie (volledig en onmiddellijk 

volgestort);  

(b) afstand te doen van hun voorkeurrecht met betrekking tot de nieuw 

uitgegeven aandelen van de Vennootschap;  

(c)  te beslissen tot de onmiddellijke incorporatie van de uitgiftepremie 

ten belope van 8.172.354,40 euro in het kapitaal zodat het 

maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap na deze incorporatie 

175.472.000 euro zal bedragen; 

(d)  de verwezenlijking van de  Kapitaalverhoging (inclusief incorporatie 

van de uitgiftepremie in kapitaal) vast te stellen;  

(e) over te gaan tot een statutenwijziging om de statuten in 

overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen conform (a), 

(b), (c) en  (d) hierboven, met name de aanpassing van het 

kapitaalbedrag en het aantal uitgegeven aandelen, alsook het 

verduidelijken van een aantal definities met het oog op de aanname 

van de gewijzigde statuten zoals dit blijkt uit het ontwerp van 

inschrijvingsovereenkomst gevoegd als Bijlage 1 van dit Besluit. 

- Overwegende dat de Inschrijver zich er in de inschrijvingsovereenkomst toe 

verbindt om, na de inschrijving op de nieuwe uitgegeven aandelen van het 

Havenbedrijf Gent nv van publiek recht, de nog af te handelen agendapunten 

van de algemene vergadering zoals hierboven beschreven mee goed te keuren; 

- Overwegende dat de Inschrijver, zijnde de provincie Oost-Vlaanderen, op de 

bedoelde Kapitaalsverhoging zal inschrijven op 4.822 A3-aandelen; 

- Overwegende dat de door de Inschrijver overeenkomstig het voorgaande te 

onderschrijven nieuwe aandelen volledig zullen worden volgestort middels 

een inbreng in speciën, en dit volgens de specifieke bepalingen voorzien 

in de inschrijvingsovereenkomst; 

- Overwegende dat de gemeente Zelzate per aangetekend schrijven van 12 mei 

2017 werd opgeroepen om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene 

Vergadering van het Havenbedrijf Gent die op 04 juli 2017 om 17.30u in het 

Bezoekerscentrum van het Havenbedrijf Gent, gelegen te Rigakaai, 9000 Gent 

zal doorgaan; 



- Gelet op de agenda van deze vergadering bestaande uit: 

1. Kapitaalverhoging door een inbreng in geld ten belope van vier miljoen 
achthonderdzeventwintigduizend zeshonderdvijvenveertig euro en zestig 

cent (€ 4.827.645,60) om het maatschappelijk kapitaal te brengen van 

honderdtweeënzestig miljoen vierhonderdtweeënzeventigduizend euro 

(€ 162.472.000,00) naar honderdzevenenzestig miljoen 

tweehonderdnegenennegentigduizend zeshonderdvijvenveertig euro en 

zestig cent (167.299.645,60 euro), met uitgifte van 4 822 nieuwe 

Aandelen A3 om het aantal aandelen te brengen op 167 104, tegen een 

totale uitgifteprijs van dertien miljoen euro (€ 13.000.000,00) waarvan 

acht miljoen honderdtweeënzeventigduizend driehonderdvierenvijftig euro 

veertig cent (€ 8.172.354,40) zal worden geboekt als uitgiftepremie; 

2. Verzaking voorkeurrecht; 
3. Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging; 
4. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging; 
5. Boeking van de uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening; 
6. Kapitaalverhoging door incorporatie van het bedrag van de onbeschikbare 

reserverekening "uitgiftepremie" in het kapitaal van de vennootschap om 

het kapitaal te brengen van honderdzevenenzestig miljoen tweehonderd 

negenennegentigduizend zeshonderdvijvenveertig euro en zestig cent 

(167.299.645,60 euro) naar honderdvijfenzeventig miljoen 

vierhonderdtweeënzeventigduizend euro (€ 175.472.000,00), zonder 

uitgifte van nieuwe aandelen; 

7. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging; 
8. Wijziging van artikel 7 van de statuten om het in overeenstemming te 

brengen met de gewijzigde kapitaalsituatie; 

9. Wijziging van artikel 2 van de statuten om de definities in 
overeenstemming te brengen met de kapitaalverhogingen en de daarbij 

uitgegeven aandelen; 

10. Ontslagen en benoemingen van bestuurders; 
11. Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten; 
12. Machtiging tot coördinatie van de statuten. 

- Overwegende dat deze Buitengewone Algemene Vergadering tot doel heeft de 

kapitaalverhoging te bewerkstelligen zoals bepaald in de 

inschrijvingsovereenkomst, en dientengevolge het kapitaal in de statuten 

aan te passen. Tevens zullen de definities van de aandelen in de statuten 

worden verduidelijkt en dus worden aangepast;  

- Overwegende dat de raad van bestuur van het Havenbedrijf Gent nv van 

publiek recht momenteel 18 bestuurders telt en dit het maximum is zoals 

voorzien door artikel 23§1 van de statuten van de Vennootschap;  

- Gelet op artikel 23§2 van de gecoördineerde statuten van het Havenbedrijf 

Gent nv van publiek recht heeft de provincie Oost-Vlaanderen (als enige 

A3-aandeelhouder) een bindend voordrachtrecht voor de aanduiding van één 

bestuurder. De A3-Aandeelhouder heeft hierbij het recht om één lijst van 

kandidaten voor te dragen; vervolgens zal één bestuurder op basis van die 

lijst door de algemene vergadering worden benoemd;  

- Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

- Gelet op het Havendecreet van 2 maart 1999; 

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

Havenbedrijf Gent tot een naamloze vennootschap van publiek recht; 

- Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

- Gelet op de voordracht van de heer Luc Verstraeten door de fracties VLD-

SD, N-VA en CD&V Vrij Zelzate om de gemeente Zelzate te vertegenwoordigen 

op de buitengewone algemene vergadering van het Havenbedrijf Gent op 

04 juli 2017; 

- Gelet op de voordracht van mevrouw Isabel Dellaert door de sp.a-fractie om 

de gemeente Zelzate te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene 

vergadering van het Havenbedrijf Gent op 04 juli 2017. 



BESLUIT: 

In openbare zitting 

Artikel 1: - Met 15 ja-stemmen (Martin Acke, Frank Bruggeman, Marleen 

Maenhout, Kurt Van Weynsberghe, Kristof Stevelinck, Linda Vereecke, Luc Van 

Waesberghe, Jan De Beule, Luc Verstraeten, Claudio Rizzo, 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) zijn goedkeuring te hechten aan het 

ontwerp van inschrijvingsovereenkomst tussen de stad Gent, de gemeente 

Evergem, de gemeente Zelzate en de provincie Oost-Vlaanderen, gevoegd als 

bijlage bij dit besluit, en aldus: 

(a) te beslissen tot een verhoging van het maatschappelijk kapitaal van het 

Havenbedrijf Gent nv van publiek recht (hierna “de Vennootschap”) met 

4.827.645,60 euro om het te brengen op 167.299.645,60 euro middels 

uitgifte van 4.822 nieuwe aandelen A3 om het aantal aandelen te brengen 

op 167.104, waarbij een bedrag van 8.172.354,40 euro zal worden geboekt 

als uitgiftepremie (volledig en onmiddellijk volgestort);  

(b) afstand te doen van het voorkeurrecht met betrekking tot de nieuw 

uitgegeven aandelen van de Vennootschap;  

(c)  te beslissen tot de onmiddellijke incorporatie van de uitgiftepremie ten 

belope van 8.172.354,40 euro in het kapitaal zodat het maatschappelijk 

kapitaal van de Vennootschap na deze incorporatie 175.472.000 euro zal 

bedragen; 

(d)  de verwezenlijking van de Kapitaalverhoging (inclusief incorporatie van 

de uitgiftepremie in kapitaal) vast te stellen;  

(e) over te gaan tot een statutenwijziging om de statuten in overeenstemming 

te brengen met de genomen beslissingen conform (a), (b), (c) en (d) 

hierboven, met name de aanpassing van het kapitaalbedrag en het aantal 

uitgegeven aandelen, alsook het verduidelijken van een aantal definities 

met het oog op de aanname van de gewijzigde statuten zoals dit blijkt 

uit het ontwerp van inschrijvingsovereenkomst. 

Artikel 2: - Met 15 ja-stemmen (Martin Acke, Frank Bruggeman, Marleen 

Maenhout, Kurt Van Weynsberghe, Kristof Stevelinck, Linda Vereecke, Luc Van 

Waesberghe, Jan De Beule, Luc Verstraeten, Claudio Rizzo, 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) zijn goedkeuring te hechten aan de 

onderstaande agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van de 

Vennootschap, d.d. 4 juli 2017, en dus akkoord te gaan met elk van de hierin 

opgenomen voorgestelde statutenwijzigingen: 

1. Kapitaalverhoging door een inbreng in geld ten belope van vier miljoen 
achthonderdzeventwintigduizend zeshonderdvijvenveertig euro en zestig cent 

(€ 4.827.645,60) om het maatschappelijk kapitaal te brengen van 

honderdtweeënzestig miljoen vierhonderdtweeënzeventigduizend euro 

(€ 162.472.000,00) naar honderdzevenenzestig miljoen 

tweehonderdnegenennegentigduizend zeshonderdvijvenveertig euro en zestig 

cent (167.299.645,60 euro), met uitgifte van 4 822 nieuwe Aandelen A3 om 

het aantal aandelen te brengen op 167 104, tegen een totale uitgifteprijs 

van dertien miljoen euro (€ 13.000.000,00) waarvan acht miljoen 

honderdtweeënzeventigduizend driehonderdvierenvijftig euro veertig cent 

(€ 8.172.354,40) zal worden geboekt als uitgiftepremie; 

2. Verzaking voorkeurrecht; 
3. Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging; 
4. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging; 
5. Boeking van de uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening; 
6. Kapitaalverhoging door incorporatie van het bedrag van de onbeschikbare 

reserverekening "uitgiftepremie" in het kapitaal van de vennootschap om 

het kapitaal te brengen van honderdzevenenzestig miljoen tweehonderd 

negenennegentigduizend zeshonderdvijvenveertig euro en zestig cent 

(167.299.645,60 euro) naar honderdvijfenzeventig miljoen 



vierhonderdtweeënzeventigduizend euro (€ 175.472.000,00), zonder uitgifte 

van nieuwe aandelen; 

7. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging; 
8. Wijziging van artikel 7 van de statuten om het in overeenstemming te 

brengen met de gewijzigde kapitaalsituatie; 

9. Wijziging van artikel 2 van de statuten om de definities in 
overeenstemming te brengen met de kapitaalverhogingen en de daarbij 

uitgegeven aandelen; 

10. Ontslagen en benoemingen van bestuurders; 
11. Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten; 
12. Machtiging tot coördinatie van de statuten. 

Artikel 3: - Ingevolge volgende stemuitslag, met geheime stemming, met 

gesloten stembriefjes: 

 Dellaert Isabel: 9  

 Verstraeten Luc: 12 

de vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate, de heer Luc Verstraeten, 

gemeenteraadslid, Akkerstraat 37, 9060 Zelzate die met recht van 

indeplaatsstelling zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van 

het Havenbedrijf Gent, d.d. 04 juli 2017, opdracht te geven om zijn 

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

heden. 

Artikel 4: - Met 15 ja-stemmen (Martin Acke, Frank Bruggeman, Marleen 

Maenhout, Kurt Van Weynsberghe, Kristof Stevelinck, Linda Vereecke, Luc Van 

Waesberghe, Jan De Beule, Luc Verstraeten, Claudio Rizzo, 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) het college van burgemeester en 

schepenen te gelasten met de uitvoering van de voorliggende beslissing en 

onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het Havenbedrijf Gent, J.F. 

Kennedylaan 32, 9042 Gent. 

2. NOTULEN GEMEENTERADEN 18 MEI EN 29 MEI 2017 

Er zijn geen opmerkingen op de notulen van de gemeenteraden van 18 en 29 mei 

2017, zodat deze worden beschouwd als goedgekeurd (artikel 33 van het 

Gemeentedecreet). 

3. JAARREKENING 2016 

DE RAAD: 

 Gelet op artikels 171 – 175 van het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005; 

 Gelet op het Ministerieel Besluit beleids- en beheerscyclus gemeenten, 

provincies en OCMW’s van 1 oktober 2010 en het Ministerieel besluit tot 

wijziging van het Ministerieel Besluit beleids- en beheerscyclus van 

26 november 2012; 

 Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering beleids- en beheerscyclus 

gemeenten, provincies en OCMW’s van 25 juni 2010 en het Besluit tot 

wijziging van het BBC-besluit van 23 november 2012; 

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

BESLUIT: 

In openbare zitting 

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

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

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

tegen 9 neen-stemmen (Dirk Goemaere, Luc Van Waesberghe, Geert Asman, Karl 

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

en Marleen Vanmaercke): 



Enig artikel: - De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2016 van de gemeente 

Zelzate goed. 

Kerncijfers: 

RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening 

    

I. Exploitatiebudget (B-A) 1.507.173 

    

   A. Uitgaven 14.005.903 

   B. Ontvangsten 15.513.075 

      1.a. Belastingen en boetes 9.210.051 

      1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale 

overheden 
  

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

boekjaar 
  

      2. Overige 6.303.025 

    

II. Investeringsbudget (B-A) -251.216 

    

   A. Uitgaven 359.280 

   B. Ontvangsten 108.064 

    

III. Andere (B-A) -983.431 

    

   A. Uitgaven 1.095.788 

      1. Aflossing financiële schulden 1.093.363 

         a. Periodieke aflossingen 1.093.363 

         b. Niet-periodieke aflossingen   

      2. Toegestane leningen 2.425 

      3. Overige transacties   

   B. Ontvangsten 112.357 

      1. Op te nemen leningen en leasings   

      2. Terugvordering van aflossingen van financiële 

schulden 
112.357 

         a. Periodieke terugvorderingen 112.357 

         b. Niet-periodieke terugvorderingen   

      3. Overige transacties   

    

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 272.525 

    

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 3.486.079 

    

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 3.758.605 

    

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)   

    

   A. Bestemde gelden voor exploitatie   

   B. Bestemde gelden voor investeringen   

   C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen   

    

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 3.758.605 

 

  



 

AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening 

I. Financieel draagvlak (A-B) 1.808.117 

    

   A. Exploitatieontvangsten 15.513.075 

   B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van 

schulden (1-2) 13.704.958 

      1. Exploitatie-uitgaven 14.005.903 

      2. Nettokosten van de schulden 300.944 

    

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 1.281.950 

    

   A. Netto-aflossingen van schulden 981.006 

   B. Nettokosten van schulden 300.944 

    

Autofinancieringsmarge (I-II) 526.167 

 

De heer Claudio Rizzo verlaat de raad. 

4. ONTWIKKELING ONTSPANNINGSZONE ZELZATE-ZUID 

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, zegt dat aan de Vlaamse 

Landmaatschappij zal gevraagd worden om de gemeenteraadsleden en andere 

betrokkenen op de hoogte te brengen van alle volgende 

inlichtingsvergaderingen zodat iedereen dit project kan volgen. 

 

De heer Brent Meuleman (sp.a) zegt dat het dossier snel en ongewijzigd aan de 

gemeenteraad opnieuw wordt voorgelegd en dat de sp.a-fractie nog steeds 

dezelfde vragen heeft als bij de vorige gemeenteraad gezien zij hierop nog 

geen antwoorden hebben gekregen. 

De sp-a-fractie kan pas een beslissing nemen nadat: 

- ze antwoorden hebben gekregen op de vragen die in de vorige gemeenteraad 

werden gesteld; 

- ze de nodige garanties hebben gekregen omtrent de haalbaarheid van het 

project; 

- alle andere mogelijke opties ter bevordering van het sportgebeuren in onze 

gemeente en in het bijzonder de noden van KVV werden onderzocht, becijferd 

en besproken. 

 

De sp-a-fractie vraagt om vandaag niet te beslissen. 

Dit voorstel wordt met 12 neen-stemmen (Martin Acke, Frank Bruggeman, Marleen 

Maenhout, Kurt Van Weynsberghe, Kristof Stevelinck, Linda Vereecke, Jan De 

Beule, Luc Verstraeten, Claudio Rizzo, Johan De Jonghe, Jan Persoon en Sigrid 

De Ridder) tegen 9 neen-stemmen (Dirk Goemaere, Luc Van Waesberghe, Geert 

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

Steven De Vuyst en Marleen Vanmaercke)verworpen. 

 

Notulering stemgedrag van de sp.a-fractie in toepassing van artikel 31 van 

het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad: "De sp.a-fractie kan op dit 

ogenblik onmogelijk akkoord gaan met het voorliggende ontwerpbesluit omdat 

wij nog steeds met dezelfde vragen zitten als voorheen en er tot op vandaag 

geen antwoorden of garanties kunnen worden geboden. Er zijn tijdens deze 

raadszitting zelfs vragen bijgekomen. Vandaag blijkt dat de budgetten zomaar 

ter zitting kunnen worden gewijzigd, zonder de haalbaarheid of mogelijke 

impact hiervan te kennen of afgepoetst te hebben. Dit bewijst dat er niet 

wordt uitgegaan van een onderzocht en weloverwogen, gedragen plan, maar 

vanuit de absolute doch simpele wil om nog deze legislatuur ‘een project’ te 

kunnen ontwikkelen. De sp.a-fractie vindt het bijzonder jammer dat dit 

bestuur ons vandaag bij de keel grijpt, ons tegen de muur plaatst en ons 

verplicht om ons vandaag uit te spreken voor of tegen een sportcomplex, 

terwijl er zeker nog tijd en ruimte is om het dossier degelijk te onderbouwen 

en te becijferen. Wij weigeren ons echter uit te spreken ‘tegen’ het project, 



want dat zijn we niet. Wij vragen enkel meer duidelijkheid en meer garanties 

en zullen ons daarom onthouden.” 

 

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

het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad: De PVDA+ onthoudt zich omdat 

het voorliggende dossier niet klaar is: Het amendement toont aan dat het 

project duurder zal zijn dan verwacht. Men voorziet nu reeds 340.000 euro aan 

extra onvoorziene kosten. Daarbij komt dan ook nog een mogelijke kost tot 

500.000 euro voor de herbestemming van de gronden in de Verbroederingslaan. 

Tel dit bij de reeds geplande investering van 500.000 euro dan zal de 

kostprijs van het project Zelzate Zuid voor de gemeente oplopen tot 1,2 

miljoen euro. Dit is het bedrag bovenop de opbrengst die verwacht wordt van 

de verkoop van de gronden in de Verbroederingslaan. Zonder financieel plan 

sleept dit de gemeente in een financieel avontuur waar de uitkomst niet van 

gekend is en leidt tot extra belastingen voor de bevolking. De PVDA+ wil geen 

blanco cheque tekenen. 

 

DE RAAD: 

 Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Zelzate goedgekeurd 

door de deputatie op 11 oktober 2007 waarbij de keuze gemaakt wordt om de 

lokale openluchtsportactiviteiten te realiseren aan Endeke en de gronden 

ter hoogte van de Verbroederingslaan te gaan verkavelen; 

 Overwegende dat bij de start van de opmaak van het Ruimtelijk 

Uitvoeringsplan voor de herbestemming van Endeke een financiële studie 

gemaakt is naar aanleiding van een workshopweek waaruit bleek dat de 

realisatie van het project op deze locatie met woonuitbreidingsgebied 

financieel niet haalbaar is; dat bijgevolg een andere locatie dient 

ontwikkeld te worden; 

 Gelet op het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening 

zeehavengebied Gent – fase 2 van 20 juli 2012 waarbij de inkleuring 

gebeurd is van onder meer het koppelingsgebied Zelzate Zuid naar 

parkgebied, agrarisch gebied en bosgebied; 

 Gelet dat de voorschriften voor de bestemmingszone parkgebied-

koppelingsgebied recreatieve infrastructuren voor bewoners uit de 

omliggende wijk(en), zoals bv lokalen voor jeugdverenigingen, ingerichte 

speelplekken of speelterreinen, voetbalvelden inclusief parking en 

kantine, uitkijktorens, rustbanken en/ of schuilplekken toe laten; 

 Gelet dat in de vergadering van de planbegeleidingsgroep 

landinrichtingsprojecten Gentse Kanaalzone van 9 mei 2016 beslist is om de 

opmaak van een inrichtingsplan voor het koppelingsgebied Zelzate-Zuid op 

te starten; 

 Overwegende dat de inrichting van het koppelingsgebied gepaard gaat met 

subsidies landinrichting voor de verwerving van gronden en inrichting van 

het terrein in functie van parkinrichting; dat hierbij ook andere partijen 

van de planbegeleidingsgroep tussen kunnen komen in de financiering van de 

inrichting; 

 Gelet dat het landinrichtingsproject bijgevolg dé opportuniteit is om in 

de parkzone ook de sportinfrastructuur te realiseren in combinatie met 

natuur, zorg en recreatie; 

 Gelet op de nota “ontwikkeling ontspanningszone Zelzate Zuid: sport-zorg-

recreatie-natuur” van 17 mei 2017 waarin het project, verdeeld in twee 

deelprojecten, wordt uiteengezet; 

 Overwegende dat getracht is een financiële haalbaarheidsoverweging te 

maken;  

 Overwegende dat zonder het verder concreet uitwerken van het project en 

het aanstellen van studiebureaus niet tot een veel gedetailleerdere 

berekening kan gekomen worden; 



 Overwegende dat uit de nota blijkt dat de realisatie van het project 

afhankelijk is van derde partijen voor grondverwerving, grondruil, afkopen 

van pacht, landinrichtingsproject, …; 

 Overwegende dat de Vlaamse Landmaatschappij het ontwerp 

landinrichtingsproject Zelzate Zuid aan het opmaken is en in september een 

eerste eindontwerp wenst voor te leggen; dat bijgevolg op korte termijn 

zekerheid moet zijn of het bestuur het project wenst te realiseren; 

 Overwegende dat op dit ogenblik een consensus tot verkoop is met de 

grondeigenaar Iscal Sugar (Suikergroep) en met de pachters; dat we deze 

verkoopintenties en engagementen niet kunnen blijven vast houden en 

bijgevolg een standpunt dient ingenomen te worden of het bestuur de 

bereidheid aan de marktconforme voorwaarde wenst te realiseren; 

 Overwegende dat de verwerving en het pachtvrij krijgen van de gronden van 

Iscal Sugar (Suikergroep) noodzakelijk is voor de realisatie van het 

project dat ten behoeve is van de Zelzaatse bevolking;  

 Overwegende dat de Vlaamse Landmaatschappij, via de grondenbank, de 

gronden van Iscal Sugar (Suikergroep), onder voorwaarden, kan aankopen, 

waarna de gemeente net voor de start van de realisatie haar aandeel in de 

grondverwerving dient te betalen; 

 Overwegende dat de herbestemming van de huidige sportsite ter hoogte van 

de Verbroederingslaan naar de bestemming wonen bepalend is voor de 

realisatie/uitvoering van het project; 

 Overwegende dat bijgevolg dringend de nodige stappen dienen genomen te 

worden naar gedeeltelijke herbestemming van het noordelijk deel van het 

woonuitbreidingsgebied Denderdreve naar een agrarische – openruimte 

functie en/of de herbestemming van gedeeltelijke of volledige 

herbestemming van het Warandepark naar een groene (park)bestemming; 

 Overwegende dat de opbrengsten voor de verkaveling aan de 

Verbroederingslaan afhankelijk zijn van de in het ruimtelijke 

uitvoeringsplan opgelegde voorwaarden voor de invulling van de zone; 

 Overwegende dat de projectaanpak van het totaalproject, zowel de 

ontwikkeling van Zelzate-Zuid als de verkaveling aan de 

Verbroederingslaan, bepalend zijn voor de financiering en doorlooptijd van 

het project; 

 Overwegende dat alvorens de huidige sportsite aan de Verbroederingslaan te 

kunnen verkavelen, deze op de nieuwe locatie dient gerealiseerd te zijn; 

 Overwegende dat de kortste doorlooptijd bekomen wordt door het 

totaalproject door één projectontwikkelaar te laten realiseren; dat op 

deze manier geen nood is aan prefinanciering van de nieuwe locatie voor de 

sportterreinen; 

 Overwegende dat de voorstudiefase afgerond is en bijgevolg een principieel 

standpunt dient ingenomen te worden over het project; 

 Overwegende dat het nemen van dit principieel standpunt hoogdringend is 

gezien het bestuur geen vat heeft op de bereidheid van de pachters en de 

verkopers en de timing van de opmaak van het landinrichtingsplan van de 

Vlaamse Landmaatschappij; 

 Overwegende dat een principieel akkoord over het project “Ontwikkeling 

ontspanningszone Zelzate-Zuid” noodzakelijk is om de volgende stappen te 

kunnen zetten; 

 Gelet op het meerjarenplan 2014-2019 en budget 2016 en 2017 waar onder 

projectenveloppe 2 volgend voorzien wordt: 

 onder beleidsitem 074099, artikelnummer 2291000 voor 2016 

€ 2.000.000 en 2017 € 2.500.000 voor de realisatie van sport-, 

recreatie en zorginfrastructuur 



 onder beleidsitem 009000, artikelnummer 2600000 voor 2016 

€ 2.000.000 en 2017 € 2.000.000 voor de verkoop van de verkaveling; 

 Overwegende dat, mits een bijdrage van de gemeente van 500.000 € een 

budgettair evenwicht wordt nagestreefd; 

 Gelet op het Burgerlijk Wetboek, artikels 1101 en volgende;  

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

 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en uitvoeringsbesluiten; 

 Gelet op het voorstel van de heer Johan De Jonghe om in artikel 3 toe te 

voegen dat 10% van de netto-opbrengst van de verkoop van de gronden van de 

Verbroederingslaan wordt gereserveerd voor eventuele meerwerken. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

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

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

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

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: - Principe akkoord voor verdere uitwerking van het project 

“Ontwikkeling ontspanningszone Zelzate-Zuid”.  

Artikel 2: - Gronden 

1. De Vlaamse Landmaatschappij krijgt de garantie dat bij het stopzetten van 
het landinrichtingsproject alle door hen aangekochte gronden van Iscal 

Sugar (Suikergroep) binnen de projectzone, voor 100% door de gemeente 

verworven worden 

2. De Vlaamse Landmaatschappij krijgt de garantie dat het gemeentebestuur 
Zelzate het verschil zal betalen tussen de de geschatte waarde van de 

gronden van Iscal Sugar en de vraagprijs van Iscal Sugar van 7,5€/m² voor 

de niet pachtvrije gronden en 5€ voor de pachtvrije gronden  

3. In ruil voor het pachtvrij krijgen van de percelen 2de afdeling sectie C 
414/g en 420 wordt het akkoord gegeven aan het principe van verpachting 

van het perceel 2de afdeling sectie C 410 en met een vermoedelijke 

oppervlakte van 13.750 m² en het principe voor het gebruik van de percelen 

2de afdeling sectie C 411/a en 412/a conform de voorwaarden bepaald in het 

gemeenteraadsbesluit van 30 juni 2009 aangaande de terbeschikkingstelling 

landbouwgrond.  

4. Het gemeenteraadsbesluit van 30 juni 2009 – Terbeschikkingstelling 
landbouwgrond wordt aangepast waarbij het perceel 2de afdeling sectie C 

410 uit het gemeenteraadsbesluit verwijderd wordt gezien deze grond zal 

verpacht worden in plaats van gratis ter beschikking gesteld 

Artikel 3: - Financiering 

Het project wordt gefinancierd met de opbrengsten van de verkoop van de 

gronden van de Verbroederingslaan, de huidige sportterreinen. Van de netto-

opbrengst wordt 10 % gereserveerd voor eventuele meerwerken. De netto-

opbrengst van de verkoop wordt vermeerderd met 500.000€, zoals voorzien in 

het meerjarenplan 2014-2019 onder projectenveloppe 2. Dit houdt de 

financiering in van de inrichting van het koppelingsgebied met zachte 

infrastructuur (wandelpaden, speelelementen, volkstuinen enz) en harde 

infrastructuur, zijnde het sportcomplex (3 voetbalterreinen, gebouw, 

petanquevelden), alsook de toegangsweg naar het parkgebied en de parking.  

Artikel 4: - Projectaanpak 

De realisatie van de twee deelprojecten: “Ontwikkeling van de 

ontspanningszone Zelzate-Zuid” en de “verkaveling Verbroederingslaan” dienen 

gerealiseerd te worden door dezelfde projectontwikkelaar.  

Artikel 5: - Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de 

verdere invulling van de projectzone en communicatie met de Vlaamse 



Landmaatschappij aangaande specifieke vragen aangaande de inrichting van de 

zone.  

Artikel 6: - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt de Vlaamse 

Landmaatschappij en de financieel beheerder. 

5. AANSTELLING VOORZITTER GEMEENTERAADSCOMMISSIE 

De heren Luc Verstraeten (VLD-SD) en Geert Asman (PVDA+) hebben zich 

kandidaat gesteld voor de functie van voorzitter van de 

gemeenteraadscommissie. 

 

De gemeenteraad wordt geschorst. 

De gemeenteraad wordt heropend. 

 

De meerderheid draagt de heer Johan De Jonghe (CD&V Vrij Zelzate) voor. 

 

De heer Geert Asman vraagt de schorsing. 

De gemeenteraad wordt geschorst. 

De gemeenteraad wordt heropend. 

 

De heer Geert Asman trekt zijn kandidatuur terug gezien de PVDA+-fractie de 

kandidatuur van de heer Johan De Jonghe ondersteunt. 

 

DE RAAD: 

 Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 1 maart 2013 waarbij mevrouwen 
Veerle Roegies en Linda Vereecke en de heren Luc Verstraeten, Claudio Rizzo 

en Johan De Jonghe als leden van de gemeenteraadscommissie werden 

geïnstalleerd; 

 Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 1 maart 2013 waarbij de heer Luc 
Verstraeten als voorzitter van de gemeenteraadscommissie werd verkozen; 

 Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 24 april 2013 waarbij mevrouw 
Patricia De Meyer en de heren Geert Asman en Steven De Vuyst als leden van 

de gemeenteraadscommissie werden geïnstalleerd; 

 Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 19 oktober 2016 waarbij mevrouw 
Patricia De Meyer als effectief lid van de gemeenteraadscommissie werd 

vervangen door de heer Brent Meuleman; 

 Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 1 december 2016 waarbij mevrouw 
Sigrid De Ridder als lid van de gemeenteraadscommissie werd geïnstalleerd 

ter vervanging van mevrouw Veerle Roegies; 

 Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 18 mei 2017 waarbij de heer Luc 
Verstraeten wordt ontheven uit zijn functie van voorzitter van de 

gemeenteraadscommissie; 

 Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005, meer in het bijzonder 
artikel 39; 

 Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, meer in het 
bijzonder artikel 36; 

 Gelet op de voordracht van de heer Johan De Jonghe. 

BESLUIT : 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen 

Enig artikel: - De heer Johan De Jonghe, Landstraat 15, 9060 Zelzate wordt 

verkozen als voorzitter van de gemeenteraadscommissie. 

  



6A) AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER - AANPASSING 

De heer Claudio Rizzo verlaat de raad. 

DE RAAD: 

- Gelet op de artikels 119 en 135§2 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 

1988; 

- Gelet op de artikels 42§3, 186 en 187 van het gemeentedecreet van 15 juli 

2005; 

- Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd 

bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; 

- Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende 

reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de 

verkeerstekens; 

- Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen 

reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de 

openbare weg; 

- Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de 

minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de 

verkeerstekens worden bepaald; 

- Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 

betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing 

en bekostiging van verkeerstekens; 

- Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 

- Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen enkel gemeentewegen 

betreft; 

- Overwegende dat per collegebesluit d.d. 02 mei 2017 akkoord werd gegaan 

met het verplaatsen van de taxiparkeerplaats binnen het visgraatparkeren 

tussen de Oost- en de Westkade naar de schuine verbindingsweg tussen 

diezelfde straten en het aantal taxistaanplaatsen te verhogen van één naar 

twee stuks; 

- Overwegende dat deze verkeersmaatregelen thuis horen onder artikel 6.8.1. 

“Parkeren voor taxi’s”; 

- Overwegende dat de gemeenteraad wordt verzocht om deze voorgestelde 

verkeersmaatregelen te bekrachtigen en deze op te nemen in de 

gecoördineerde tekst van het aanvullend reglement op de politie over het 

wegverkeer; 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeenteraad geeft goedkeuring aan voorgestelde 

verkeersmaatregelen en past de gecoördineerde tekst van het aanvullend 

reglement op de politie over het wegverkeer aan met hierna vermeld artikel. 

Artikel 2: - Het artikel 6.8.1. “Parkeren voor taxi’s” wordt aangepast  

van: 

6.8.1.2. - Aan het busstation binnen het visgraatparkeren tussen de 

Oost- en de Westkade 

naar: 

6.8.1.2. - Aan het busstation in de schuine verbindingsweg tussen 

de Oost- en de Westkade: twee taxistaanplaatsen 

Deze maatregel zal worden aangeduid met het verkeersbord E9a met onderbord 

“Taxi’s”. 

Artikel 3: - Dit gemeenraadsbesluit treedt in werking vanaf 30 juni 2017. 



Artikel 4: - De gemeenteraad beslist dit aanvullend reglement af te kondigen 

conform artikels 186 en 187 van het gemeentedecreet. 

Artikel 5: - Afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar: 

 de griffie van de rechtbank van Eerste aanleg te Gent; 

 de griffie van de Politierechtbank te Gent; 

 de heer zonechef van de Lokale Politie; 

 de bestendige deputatie van de provincieraad; 

 de gemeentelijke technische dienst. 

Artikel 6: - Dit besluit wordt ter kennis gebracht aan de heer 

provinciegouverneur, door de lijst bedoeld in artikel 252 van het 

gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

Artikel 7: - Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan 

de Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

6B) AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER - AANPASSING 

DE RAAD: 

- Gelet op de artikels 119 en 135§2 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 

1988; 

- Gelet op de artikels 42§3, 186 en 187 van het gemeentedecreet van 15 juli 

2005; 

- Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd 

bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; 

- Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende 

reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de 

verkeerstekens; 

- Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen 

reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de 

openbare weg; 

- Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de 

minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de 

verkeerstekens worden bepaald; 

- Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 

betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing 

en bekostiging van verkeerstekens; 

- Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 

- Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen enkel gemeentewegen 

betreft; 

- Overwegende dat per collegebesluit d.d. 02 mei 2017 akkoord werd gegaan 

met het oplossen van de oversteekproblematiek op het einde van het 

fietspad van de Broeder Leopoldstraat ter hoogte van de Suikerkaai, door 

het aanbrengen van twee fietsoversteekplaatsen en het verplaatsen van de 

twee aanwezige zebrapaden; 

- Overwegende dat soortgelijke verkeersmaatregelen nog niet zijn voorzien in 

het gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer en 

kunnen worden ondergebracht onder een nieuwe afdeling 9 “Overgang voor 

fietsers; 

- Overwegende dat de gemeenteraad wordt verzocht om deze voorgestelde 

verkeersmaatregelen te bekrachtigen en deze op te nemen in de 

gecoördineerde tekst van het aanvullend reglement op de politie over het 

wegverkeer; 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 



Artikel 1: - De gemeenteraad geeft goedkeuring aan voorgestelde 

verkeersmaatregelen en past de gecoördineerde tekst van het aanvullend 

reglement op de politie over het wegverkeer aan met hierna vermeld afdeling 

en artikels. 

Artikel 2: - De nieuwe afdeling 9 “Overgang voor fietsers” wordt ingevoegd. 

Artikel 3: - Het nieuwe artikel 16 “Oversteekplaatsen voor fietsers worden 

voorzien op volgende plaatsen en kruispunten” wordt toegevoegd onder 

afdeling 9 met: 

 

16.1. -  Broeder Leopoldstraat 

16.1.1. -  aan het kruispunt met de Suikerkaai 

 

16.2. -  Suikerkaai (tak met oude vleugel PC Sint-Jan Baptist) 

16.2.1. -  aan het kruispunt met de Broeder Leopoldstraat 

Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden zoals bepaald in artikel 76.4 

van het Algemeen Reglement op de politie van het wegverkeer. 

Artikel 3: - Dit gemeenraadsbesluit treedt in werking vanaf 30 juli 2017. 

Artikel 4: - De gemeenteraad beslist dit aanvullend reglement af te kondigen 

conform artikels 186 en 187 van het gemeentedecreet. 

Artikel 5: - Afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar: 

 de griffie van de rechtbank van Eerste aanleg te Gent; 

 de griffie van de Politierechtbank te Gent; 

 de heer zonechef van de Lokale Politie; 

 de bestendige deputatie van de provincieraad; 

 de gemeentelijke technische dienst. 

Artikel 6: - Dit besluit wordt ter kennis gebracht aan de heer 

provinciegouverneur, door de lijst bedoeld in artikel 252 van het 

gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

Artikel 7: - Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan 

de Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

7. AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER INZAKE HET PARKEREN 

LANGSHEEN DE R4 OP GRONDGEBIED VAN ZELZATE -OOST 

DE RAAD: 

- Gelet op de artikels 119 en 135§2 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 

1988; 

- Gelet op de artikels 42§3, 186 en 187 van het gemeentedecreet van 15 juli 

2005; 

- Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd 

bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; 

- Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen 

reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de 

openbare weg; 

- Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de 

minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de 

verkeerstekens worden bepaald; 

- Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende 

reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de 

verkeerstekens; 

- Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 

betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing 

en bekostiging van verkeerstekens; 

- Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 

- Overwegende dat het gemeentebestuur van Zelzate problemen en overlast 

ervaart van vrachtwagens die parkeren langsheen de R4 in Zelzate-oost 



(achterlaten vuilnis, urineren en andere behoeften, binnenkijken in huizen 

over afsluitingen lager dan vrachtwagencabines, geluidsoverlast van 

draaiende motoren, etc.); 

 Gelet op het collegebesluit d.d. 13 januari 2015 waarin de nota van de 

schepen van mobiliteit werd besproken en gevraagd om aan te passen conform 

de beslissing van het college; 

 Gelet op de aangepaste nota van de schepen van mobiliteit versie 

15 januari 2015; 

 Gelet op het schrijven aan Afdeling Wegen en Verkeer d.d. 22 januari 2015; 

 Gelet op de reactie van AWV van 06 februari 2015 waarbij geen substantiële 

opmerkingen werden geformuleerd op de visie voor het optimaliseren van het 

parkeren langsheen de R4 en waarbij het opstellen van een aanvullend 

reglement inzake parkeren en de uitvoering ervan ten laste van de gemeente 

wordt gesteld; 

 Gelet op de gemeenteraadscommissie die inzake deze materie werd gehouden 

op 18 februari 2015; 

 Gelet op de infovergadering voor de burgers die in verband met de 

voorgenomen maatregelen werd gehouden op 13 mei 2015; 

 Gelet op de mail d.d. 30 november 2015 Van Jan Van Lokeren van AWV waarin 

werd gesteld dat de aanpassingen van de belijningen omwille van 

zichtbaarheid op het dwarsend verkeer niet wenselijk zijn omdat de 

kruispunten aan de Rijkswachtlaan en de Leegstraat geregeld zijn per 

verkeerslichten waardoor het dwarsend verkeer per definitie wordt 

tegengehouden; 

 Gelet op de mail van de mobiliteitsambtenaar d.d. 14 april 2016 waarin 

werd voorgesteld om de maatregelen van voormelde nota van 15 januari 2015 

uit te breiden met maatregelen op het wegdeel R4-oost richting noord 

tussen het viaduct van de E34 en Akker, zodoende dat het parkeren langs 

het volledige wegdeel R4-oost tussen het viaduct van de E34 en Zelzatebrug 

wordt geregeld; 

 Gelet op het collegebesluit van 20 juni 2016 waarbij werd besloten om 

hiermee het dossier van het vrachtwagenparkeren langsheen de R4 verder uit 

te werken voor het grondgebied Zelzate-oost en dat deze visie werd 

bevestigd door de gemeenteraad in zitting van 28 december 2016; 

 Gelet op de communicatie over de breedtes van de parkeerstroken zoals 

beëindigd in de mail van de mobiliteitsambtenaar d.d. 17 februari 2017; 

 Overwegende dat wordt voorgesteld om de parkeerregels in te voeren per 

aanvullende politiereglement, waarbij wordt uitgegaan van de verbreding 

van de strook die te smal is voor vrachtwagens; 

 Overwegende dat de voorkeur wordt gegeven om toch voor zones met gemengd 

parkeren auto’s/vrachtwagens omdat sommige chauffeurs met hun wagen naar 

die locaties rijden en er parkeren (bvb. voor het inladen van hun 

vrachtwagencabine; 

- Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen enkel gewestwegen betreft; 

- Overwegende dat dergelijke maatregelen ter goedkeuring dienen te worden 

overgemaakt aan het Vlaamse Gewest, Afdeling Beleid Mobiliteit en 

Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Koning 

Albert-II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel 

(E. aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be); 

- Gehoord de tussenkomsten van de heren Martin Acke, Frank Bruggeman, Brent 

Meuleman en Geert Asman met betrekking tot de breedtes van de 

parkeerstroken. 

mailto:aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be


BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De voorgestelde maatregelen, met uitzondering van deze die 

opgenomen worden in artikel 2, dienen verder onderzocht te worden en worden 

uitgesteld. 

Artikel 2: - Het hierna vermeld reglement wordt goedgekeurd: 

AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER  

INZAKE HET PARKEREN LANGSHEEN DE R4 OP GRONDGEBIED VAN ZELZATE -OOST 

In volgende zones kan worden geparkeerd enkel door motorfietsen, auto’s en 

minibussen: 

1. de R4-oost richting oost tussen het kruispunt met de Kerkstraat en het 
einde van de bebouwde kom; 

2. de R4-oost richting oost tussen het einde van de bebouwde kom en het 
kruispunt met de Tractaatweg. 

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door de verkeersborden E9b met 

onderborden Xa – Xb (begin – einde). 

Artikel 5: - Dit reglement treedt in werking op het moment van de goedkeuring 

door de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

Artikel 6: - De gemeenteraad beslist dit aanvullend reglement af te kondigen 

conform artikels 186 en 187 van het gemeentedecreet. 

Artikel 7: - Afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar: 

 de griffie van de rechtbank van Eerste aanleg te Gent; 

 de griffie van de Politierechtbank te Gent; 

 de heer zonechef van de Lokale Politie; 

 de bestendige deputatie van de provincieraad; 

 de gemeentelijke technische dienst; 

 de mobiliteitsambtenaar. 

Artikel 8: - Dit besluit wordt ter kennis gebracht aan de heer 

provinciegouverneur, door de lijst bedoeld in artikel 252 van het 

gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

Artikel 9: - Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan 

het Vlaamse Gewest, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, 

Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Koning Albert-II-laan 20 bus 2, 

1000 Brussel. 

8. ONDERWIJS – GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL DE KREKEL - VACANTVERKLARING AMBT 

DIRECTEUR BASISONDERWIJS - VASTSTELLING AANVULLENDE BENOEMINGSVOORWAARDEN 

EN PROFIEL 

De heer Luc Van Waesberghe verlaat de raad. 

DE RAAD: 

- Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere 

wijzigingen, inzonderheid de artikelen 42 en 102; 

- Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van 

de onderwijswetgeving en latere wijzigingen; 

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

van de bestuurshandelingen en de omzendbrief van 17 november 2000; 

- Gelet op het K.B. van 28 september 1984 houdende uitvoering van de wet van 

19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de 

vakbonden van haar personeel; 

- Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van 

sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de 



gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding en latere wijzigingen, 

inzonderheid de artikelen 19, 37bis§1, 40, 41 en 42; 

- Gelet op de decreten betreffende het onderwijs; 

- Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en latere 

wijzigingen, inzonderheid de artikelen 73§1, 1°, 2° en 6°, en de 

desbetreffende uitvoeringsbesluiten en ministeriële omzendbrieven; 

- Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school 

en de Vlaamse Onderwijsraad, artikel 21, 1° en de ministeriële omzendbrief 

terzake; 

- Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 27 juni 1990 betreffende 

de bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen en de bezoldigingsregeling in 

het gewoon kleuter-, lager en basisonderwijs en latere wijzigingen; 

- Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende 

de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens 

ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de 

toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage, en latere wijzigingen, 

alsook op de ministeriële omzendbrieven terzake; 

- Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende 

de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs en latere wijzigingen 

en de desbetreffende ministeriële omzendbrief; 

- Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2004 tot 

vaststelling en indeling van de ambten in de instellingen van het gewoon 

basisonderwijs; 

- Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende 

de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de 

rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en 

provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de 

rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn, artikelen 11, 13, 14, 15, 16, 18, 22 en 26; 

- Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 april 2009 houdende 

rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel en latere wijzigingen 

Overwegende dat de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel van 

toepassing is op de directeur van de gemeentelijke basisschool De Krekel; 

- Overwegende dat de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel van 

toepassing is op de directeur van de gemeentelijke basisschool De Krekel; 

- Gelet op het gunstig advies van de schoolraad over het profiel voor het 

ambt van directeur basisonderwijs; 

- Gelet op het protocol van het afzonderlijk bijzonder comité voor het 

onderwijs d.d. 31 mei 2017; 

- Gelet op de principebeslissing van het college van burgemeester en 

schepenen d.d. 22 november 2016 om het ambt van directeur basisonderwijs 

aan de gemeentelijke basisschool De Krekel bij wijze van bevordering te 

begeven gelet op de brief d.d. 16 november 2016 van de leerkrachten van de 

gemeentelijke basisschool ‘De Krekel’ met het voorstel om de vacante 

betrekking van schooldirecteur door de huidige waarnemende directeur te 

laten invullen; 

- Gelet op het gemeentedecreet. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De voltijdse betrekking in het ambt van directeur basisonderwijs 

aan de gemeentelijke basisschool De Krekel wordt vacant verklaard. 

He ambt is bij wijze van bevordering te begeven. 



Artikel 2: - De bevorderingsvoorwaarden voor het ambt van directeur 

basisonderwijs worden vastgesteld als volgt: 

Algemene decretale voorwaarden: 

 Houder zijn van het vereiste bekwaamheidsbewijs: ten minste professionele 

bachelor (PBA) + een bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB). 

 Als laatste evaluatie geen evaluatie met eindconclusie "onvoldoende" 

hebben gekregen. 

 Indien het personeelslid niet werd geëvalueerd, wordt aan deze voorwaarde 

geacht voldaan te zijn. 

 Voldoen aan de algemene aanwervingsvoorwaarden van artikel 19 van het 

decreet rechtspositie van 27 maart 1991. 

Aanvullende voorwaarden: 

 Beantwoorden aan het profiel zoals vastgesteld in artikel 4 van dit 

besluit. 

 Slagen voor een niet-vergelijkende selectieproef waarvan het programma 

door de gemeenteraad wordt vastgesteld in artikel 6 van dit besluit. 

Schriftelijke en mondelinge examengedeeltes worden steeds op 100 punten 

gequoteerd. Om geslaagd te zijn, dient de kandidaat 60% van de punten te 

behalen. Bestaat dit gedeelte uit proeven, dan dient de kandidaat 

bovendien op ieder van deze proeven minimaal 50% van de punten te behalen. 

Voor de psychotechnische gedeelten en assessmentgedeelten dienen de 

kandidaten minstens een geschikt te behalen. 

 Een attest van deelname aan een cursus voor kandidaat-directeurs en/of 

beginnende directeurs en of gevorderden bij OVSG (AVSG) kunnen voorleggen, 

uiterlijk op de vooravond van de vaste benoeming. 

 Een gunstige beoordeling van de tijdelijke aanstelling op proef in 

afwachting van de vaste benoeming. 

Artikel 3: - De kandidaturen moeten op straffe van nietigheid ingediend 

worden volgens het verplicht gestelde sollicitatieformulier. Dit ingevulde 

sollicitatieformulier kan op de volgende wijzen worden ingediend: 

 bij aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, 

Grote Markt 1, 9060 Zelzate 

 door persoonlijke overhandiging tegen ontvangstbewijs aan de dienst 

onderwijs 

 door versturen via e-mail met ontvangstmelding gericht aan de dienst 

onderwijs. 

 de kandidaturen moeten vergezeld zijn van volgende documenten: 

- een kopie van alle diploma's en/of getuigschriften die het 

bekwaamheidsbewijs vormen 

- een kopie van andere relevante diploma's en getuigschriften 

- een uittreksel uit de geboorteakte 

- een uittreksel uit het strafregister model 2 maximum 6 maanden oud. 

- een nationaliteitsbewijs. 

Artikel 4: - Het voorliggende profiel voor het ambt van directeur wordt 

vastgesteld. 

Artikel 5: - Er wordt geen wervingsreserve aangelegd. 

Artikel 6: - Het programma van de selectieproef wordt als volgt vastgesteld: 

A. Schriftelijk gedeelte 

1. Administratieve proef: 20 punten 

Toetsing van het inzicht in en de vertrouwdheid met de reglementering 

inzake het onderwijs en het gemeentedecreet. 

Wegens de complexiteit van de materie wordt de toegang tot het internet 

ter beschikking gesteld. De kandidaten moeten vooral aantonen dat zij de 

reglementering kunnen opzoeken, situeren en toepassen. 

2. Pedagogische proef: 20 punten 

Peiling naar de kennis en het inzicht van de kandidaat in verband met de 

situering van het basisonderwijs in het onderwijslandschap of omtrent één 

of andere onderwijskundige problematiek, door het samenvatten van een 



(pedagogisch-didactisch) artikel over onderwijsaangelegenheden en het 

toevoegen hieraan van persoonlijke commentaar bij de uitspraken en de 

standpunten die in het artikel worden kenbaar gemaakt. 

3. Eén of meer gevalsstudies – 40 punten 

Peilen naar de bekwaamheid om aan de hand van fictieve gegevens een 

schoolorganisatorisch probleem op te lossen 

B. Mondeling gedeelte 

1. Psychologisch onderzoek 

Toetsing van de vaardigheden aan het vereiste profiel. 

Het psychologisch onderzoek is opgebouwd uit een aantal 

psychoprofessionele testen, namelijk testen waarmee de intellectuele 

(cognitieve) capaciteiten en inzichten van de kandidaat gemeten worden. 

Daarnaast worden tijdens het onderzoek specifieke vaardigheden, 

competenties en gedragsattitudes onderzocht via persoonlijkheidstesten en 

–vragenlijsten, eventueel aangevuld met simulatieoefeningen. Het 

psychologisch onderzoek omvat ook een competentiegericht interview via de 

star-interviewtechniek (situatie, taak, actie, resultaat). Het 

testprogramma is functiegerelateerd en afgestemd op het uitgeschreven 

profiel van de functie. 

Het psychologisch onderzoek is adviserend voor de selectiecommissie, het 

managementteam en de aanstellende overheid. 

2. Algemene proef: beoordeling van de kandidaat – 40 punten 

 toelichting curriculum Vitae 

 motivatie van de kandidatuur 

 aftoetsten van het goedgekeurde profiel voor dit ambt 

 kennis van de school en van de lokale context 

 kennis van de werking van het gemeentebestuur 

 visie op het pedagogisch project van de school 

3. Pedagogische proef – 40 punten 

 uitdiepen en verder bespreken van het schriftelijk gedeelte 

 mondelinge bevraging van andere pedagogisch-didactische aspecten. 

Artikel 7: 

§1 De geselecteerde kandidaat wordt op het einde van de proefperiode in vast 

verband benoemd na een gunstige beoordeling of de tijdelijke aanstelling 

wordt beëindigd bij een ongunstige beoordeling. 

§2 De beoordelingsprocedure wordt als volgt vastgesteld: 

 Binnen de modaliteiten bepaald door het college van burgemeester en 

schepenen en uiterlijk binnen de 3 maanden na indiensttreding legt de 

geselecteerde kandidaat een beleidsplan ter goedkeuring voor aan het 

college van burgemeester en schepenen. 

 De geselecteerde kandidaat wordt tijdens de proefperiode en binnen 

afspraken van een specifiek begeleidingsplan gecoacht door de 

pedagogische begeleiding van OVSG. 

 Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd (een) 

externe en/of interne beoordelaar(s) aan te stellen. 

 De beoordelingsprocedure gebeurt in twee stappen: 

1° Vóór 15 april van het eerste volledige schooljaar legt de 

geselecteerde kandidaat een tussentijds rapport met betrekking tot 

de realisaties van het beleidsplan voor aan de externe 

beoordelaar(s). Het tussentijds beoordelingsrapport/de tussentijdse 

beoordelingsrapporten wordt/worden voorgelegd aan het college van 

burgemeester en schepenen als advies, eventueel aangevuld met het 

rapport van de interne beoordelaar(s). 

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot verdere 

aanstelling of tot beëindiging van de tijdelijke aanstelling. Deze 

beslissing wordt meegedeeld aan betrokkene vóór het einde van het 

eerste volledige schooljaar. 



2° Ten laatste op 15 april van het tweede volledige schooljaar legt de 

geselecteerde kandidaat een eindrapport neer bij de externe 

beoordelaar(s). Deze maakt/maken een definitief beoordelingsrapport 

op na betrokkene te hebben gehoord. 

Het definitief beoordelingsrapport/de definitieve 

beoordelingsrapporten wordt/worden voorgelegd aan het college van 

burgemeester en schepenen als advies, eventueel aangevuld met het 

rapport van de interne beoordelaar(s). 

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot vaste 

benoeming of tot beëindiging van de tijdelijke aanstelling. Deze 

beslissing wordt meegedeeld aan betrokkene vóór het einde van het 

tweede volledige schooljaar. 

Artikel 8: - Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de 

verdere uitvoering van dit besluit. 

Artikel 9: - Dit besluit wordt meegedeeld als vermelding op de lijst naar de 

provinciegouverneur binnen de 20 dagen na deze zitting. 

9. WIJZIGING PERSONEELSFORMATIE/ORGANISATIESTRUCTUUR 

DE RAAD: 

 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en uitvoeringsbesluiten. 

 Gelet meer bepaald op de artikelen 42 en 43 van dit decreet over de 

bevoegdheden van de gemeenteraad en artikel 105 en 248 tot en met 261 van 

dit decreet; 

 Gelet op artikel 103 van het gemeentedecreet dat stelt dat de gemeenteraad 

de personeelsformatie vaststelt; 

 Overwegende dat de personeelsformatie de opsomming bevat van het aantal en 

de soorten betrekkingen, met uitzondering van de betrekkingen die in 

contractueel dienstverband ingesteld worden ter uitvoering van de 

werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheden; 

 Gelet op artikel 75 van het gemeentedecreet dat stelt dat de gemeenteraad 

het organogram van de gemeentelijke diensten vaststelt; 

 Overwegende dat het organogram de organisatiestructuur weergeeft van de 

gemeentelijke diensten, de gezagsverhoudingen aangeeft en het lidmaatschap 

van het managementteam aanduidt; 

 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende 

de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de 

rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en 

het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de 

rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen; 

 Overwegende dat het de besturen de ruimte laat om een eigen invulling te 

geven aan het personeelsbeleid binnen hun bestuur; 

 Gelet op het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019; 

 Gelet op artikel 87 van het gemeentedecreet houdende de taak van de 

gemeentesecretaris om in samenwerking met het managementteam een ontwerp 

van organogram, personeelsformatie en rechtspositieregeling te maken; 

 Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 7 mei 1998 houdende vaststelling 

van de personeelsformatie, gewijzigd bij de gemeenteraadsbesluiten van 5 

januari 2001, 7 oktober 2003, 6 juli 2004 , 12 april 2005 , 3 juli 2008, 

29 november 2011, 13 november 2013, 30 september 2014 en 30 oktober 2015; 

 Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 14 december 2015 houdende vaststel-

ling van de personeelsformatie en van het organogram van de gemeentelijke 

diensten zoals voorzien in het document Organisatiestructuur –

Integratietraject gemeente en OCMW; 



 Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 maart 2016 houdende 

akkoordverklaring tot hernieuwing van de lopende beheersovereenkomst 

gemeente-OCMW inzake de samenwerking tussen gemeentebestuur en OCMW op het 

vlak van de ondersteunende diensten; 

 Gelet op het collegebesluit d.d. 7 maart 2017 houdende principiële 

goedkeuring wijziging organisatiestructuur gemeente en OCMW en organogram 

waarbij op de afdeling patrimonium: 

 de werkdomeinen kerkhof, groen & netheid, gebouwen, wegen & 

signalisatie en feestmateriaal en de bepaling van het aantal arbeiders 

per werkdomein geschrapt werden. 

 2 arbeiders (arbeider-elektricien, arbeider-loodgieter) voorzien werden 

op niveau C1-C3. 

 1 arbeider op niveau C1-C3, die momenteel als uitdovend (statutair) is 

voorzien, na de pensionering van de titularis op 1 maart 2018, als 

contractueel arbeider-mechanica op niveau C1-C3 zal worden ingevuld. 

 Gelet op het collegebesluit d.d. 21 maart 2017 en 16 mei 2017 houdende 

principiële goedkeuring wijziging organisatiestructuur gemeente en OCMW en 

organogram met volgende actualisaties bij de afdeling vrije tijd: 

 toevoegen van de functie van 1 FTE sportfunctionaris B1-B3 (voorlopig 

is er geen invulling van het afdelingshoofd vrije tijd zodat de functie 

van sportfunctionaris dient te worden voorzien) 

 toevoegen van de functie van administratief medewerker C1-C3 (0.74 FTE) 

(deze was niet voorzien in het organisatiemodel, de functie dient in de 

toekomst voorzien te blijven als administratieve ondersteuning voor de 

sportdienst) 

 wijzigen van de benaming ‘zaalwachters’ naar ‘technische beambten’ 

(verkeerde benaming in huidig organisatiemodel – FTE wijzigt niet) 

 toevoegen van de functie van jeugdambtenaar B1-B3 (1 FTE) 

deze contractuele functie is in het organisatiemodel niet voorzien, 

maar is wel ingevuld door Jens Metdepenningen (contract van onbepaalde 

duur) 

 Gelet op de notulen van het Hoog Overlegcomité van 31 mei 2017 met de 

vakbonden van het gemeente– en het OCMW-personeel waarin onderhavige 

beslissing werd besproken; 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - In toepassing van artikel 103 van het gemeentedecreet wordt de 

personeelsformatie van de gemeentelijke diensten vastgesteld zoals opgemaakt 

in het document Organisatiestructuur – Integratietraject gemeente en OCMW, en 

zoals opgenomen in het overwegende gedeelte van dit besluit. 

Artikel 2: - In toepassing van artikel 75 van het gemeentedecreet wordt het 

organogram van de gemeentelijke diensten vastgesteld zoals opgemaakt in het 

document Organisatiestructuur – Integratietraject gemeente en OCMW, en zoals 

gebaseerd op de voorliggende personeelsformatie. 

Artikel 3: - Het besluit d.d. 7 mei 1998, laatst gewijzigd op 14 december 

2015, wordt opgeheven. 

Artikel 4: - Van onderhavige beslissing wordt een beknopte omschrijving 

opgenomen in de lijst die in het kader van het bestuurlijk toezicht wordt 

verzonden aan de provinciegouverneur.  

10. GOEDKEUREN MOTIE DUURZAAMHEIDSCONCEPT: OPROEP VOOR VERDERE STUDIE EN 

PLAATSING VAN ZONNEDAKEN BOVEN HET SPOORWEGENNET  

De heer Luc Van Waesberghe vervoegt de raad. 

DE RAAD: 



- Gelet op de mail van 12 mei 2017 van de gemeente Schelle betreffende het 

raadsbesluit van 6 april 2017 van Schelle houdende motie 

duurzaamheidsconcept: oproep voor verdere studie en plaatsing van 

zonnedaken boven het spoorwegennet; 

- Overwegende de leden van de gemeenteraad van Schelle in kader van het 

Klimaatakkoord van Parijs 2015 werk wensen te laten maken van een 

haalbaarheidsstudie van plaatsing van zonnedaken boven het spoorwegennet 

met als basisgedachte de ruimte boven spoorwegen en gebouwen ter 

beschikking stellen van productie van alternatieve energie bij middel van 

zonnepanelen; het streefdoel is te komen tot decentralisatie van de 

productie door participatie van meerdere producenten (bedrijven, besturen, 

burgers, enz….); 

- Overwegende dat bijkomende voordelen zijn: 

o Bovenop de gebouwen kunnen zonnepanelen maximaal georiënteerd worden 

naar de zon zodat het rendement wordt geoptimaliseerd 

o De kosten van de energiefactuur van de NMBS kunnen verminderen 

o Het eventuele overschot aan energieproductie voor de treinen kan 

aangewend worden voor de vele activiteiten en ontwikkelingen langsheen 

het spoorwegnet. 

o Een overkapping vrijwaart ook het spoorwegennet van sneeuw en draagt zo 

bij tot een meer stabiele en klokvaste treindienstverlening.  

o Het zal tevens bijdragen tot geluidsstiller treinverkeer 

o De realisatie van een dergelijk nationaal project zorgt tevens voor een 

zeer zinvolle werkgelegenheid voor vele mensen gedurende vele jaren 

- Overwegende dat de gemeente Schelle vraagt om de motie 

duurzaamheidsconcept: oproep voor verdere studie en plaatsing van 

zonnedaken boven het spoorwegennet te ondertekenen; 

- Overwegende dat de gemeente het burgemeesterconvenant ondertekend heeft en 

het project Meetjesland Klimaatgezond goedgekeurd heeft; 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeenteraad beslist om in te gaan op de vraag van de 

Gemeente Schelle. De motie betreffende duurzaamheidsconcept: oproep voor 

verdere studie en plaatsing van zonnedaken boven het spoorwegennet wordt 

goedgekeurd. 

Artikel 2: - Dit besluit wordt overgemaakt aan Vlaamse Regering, het kabinet 

van de bevoegde minister van mobiliteit en het kabinet van de bevoegde 

minister van energie, de gemeente Schelle en de gemeentelijke milieudienst. 

11A) BUSSTATION EN OMGEVINGSWERKEN - GOEDKEURING ONTWERP EN BESTEK UITVOERING 

DE RAAD: 

OVERWEGING/MOTIVATIE: 

- Gelet op de overeenkomst die werd afgesloten tussen de Vlaamse 
Vervoersmaatschappij De Lijn en het gemeentebestuur van Zelzate, zoals 

vastgesteld in de gemeenteraad van 24 juni 2014, waarbij De Lijn is 

aangeduid als aanbestedende overheid om in gemeenschappelijke naam op te 

treden bij de uitvoering van werken; 

- Gelet dat per collegebesluit van 10 februari 2015 akkoord werd gegeven aan 
de gunning van de opdracht “bestek studie voltooiing (bestek PG0440 2014A)” 

voor het vernieuwen van het busstation en omgevingswerken aan Studiebureau 

Goegebeur BVBA, Herbakkersplein 5 te 9900 Eeklo voor een bedrag van 

45.900,- EUR excl. BTW, met een kostenverdeling van 2/3 ten laste van De 

Lijn en 1/3 ten laste van het gemeentebestuur; 

- Gelet dat per collegebesluit van 06 juni 2017 werd beslist om het debat 
over de kosten voor de openbare verlichting en de schuilhuisjes op de 



gemeenteraad te laten voeren en voor het overige geen opmerkingen werden 

gegeven op het ontwerp en bestek, zoals opgemaakt door studiebureau 

Goegebeur; 

- Overwegende dat voor het gemeentelijk aandeel voor deze opdracht in het 
financieel meerjarig beleidsplan een uitgave is voorzien binnen envellope 3 

subproject 1 actieplan OM05.03 actie 1 van 220.000,- EUR, zoals per 

budgetopmaak voor het dienstjaar 2017 is verhoogd naar 445.000,- EUR incl. 

BTW, voor de studie en de uitvoering der werken samen; 

- Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en 

bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en 

latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24; 

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

en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

werken, leveringen en diensten; 

- Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing 

overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 

- Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de 

algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies 

voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 2; 

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

inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de 

gemeenteraad; 

- 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 Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer 

bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 

- Overwegende dat de goedkeuring van de gemeenteraad wordt gevraagd; 

- Overwegende dat van de Raad van Bestuur van De Lijn een gelijklopende 

beslissing wordt verwacht; 

BESLUIT 

In openbare zitting 

Met 14 ja-stemmen (Martin Acke, Frank Bruggeman, Marleen Maenhout, Kurt Van 

Weynsberghe, Kristof Stevelinck, Linda Vereecke, 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 onkosten voor de openbare verlichting dienen buiten het 

budget voor het project busstation en omgevingswerken te worden gerekend. 

Artikel 2: - Onder voorwaarde van gelijklopende beslissing van De Lijn wordt 

goedkeuring verleend aan het ontwerp voor de opdracht “Bestek studie 

voltooiing van het busstation en omgevingswerken”, opgemaakt door de 

ontwerper, Studiebureau Goegebeur Herbakkersplein 5, 9900 Eeklo. 

Artikel 3: - De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het 

budget binnen enveloppe 3 subproject 1 actieplan OM05.03 actie 1. 

Artikel 4: - Dit besluit wordt overgemaakt aan De Lijn en aan de financieel 

beheerder. 

11B) BUSSTATION EN OMGEVINGSWERKEN BESTEK STUDIE VOLTOOIING – VERZOEK EXTRA 

STUDIEWERK INGEVOLGE VERHOGING BUDGET 

DE RAAD: 

OVERWEGING/MOTIVATIE: 



- Gelet op de overeenkomst die werd afgesloten tussen de Vlaamse 

Vervoersmaatschappij De Lijn en het gemeentebestuur van Zelzate, zoals 

vastgesteld in de gemeenteraad van 24 juni 2014, waarbij De Lijn is 

aangeduid als aanbestedende overheid om in gemeenschappelijke naam op te 

treden bij de uitvoering van werken; 

- Gelet dat per collegebesluit van 10 februari 2015 akkoord werd gegeven aan 

de gunning van de opdracht “bestek studie voltooiing (bestek PG0440 

2014A)” voor het vernieuwen van het busstation en omgevingswerken aan 

Studiebureau Goegebeur BVBA, Herbakkersplein 5 te 9900 Eeklo voor een 

bedrag van 45.900,- EUR excl. BTW, met een kostenverdeling van 2/3 ten 

laste van De Lijn en 1/3 ten laste van het gemeentebestuur; 

- Gelet dat per collegebesluit van 07 februari 2017 visum werd verleend aan 

de opdracht “bestek studie voltooiing (bestek PG0440 2014A)”; 

- Overwegende dat voor het gemeentelijk aandeel voor de totale opdracht in 

het financieel meerjarig beleidsplan een uitgave is voorzien binnen 

envellope 3 subproject 1 actieplan OM05.03 actie 1 van 220.000,- EUR, 

zoals per budgetopmaak voor het dienstjaar 2017 is verhoogd naar 445.000,- 

EUR incl. BTW, t.t.z. voor de studie en de uitvoering der werken samen; 

- Overwegende dat die verhoging van het budget werd doorgevoerd om, naast de 

wegeniswerken op de Westkade en de schuine verbindingsweg, ook de werken 

aan de parking te kunnen uitvoeren. De plannen voor werken aan het groen 

lint bleven uitgesteld, maar worden wel mee geraamd als apart en niet nu 

te gunnen perceel binnen het bestek van het ontwerp; 

- Overwegende dat hierdoor het ontwerp en bestek met meetstaat diende te 

worden herwerkt door het studiebureau; 

- Gelet dat artikel 151 van het bestek “studie voltooiing” (bestek PG0440 

2014A) vermeldt dat bij wijziging van de opdracht de onvoorziene diensten 

tegen overeen te komen eenheidsprijzen worden uitgevoerd; 

- Overwegende dat de onvoorziene diensten te wijten zijn aan het gedeelte 

van de opdracht die volledig ten laste is van het gemeentebestuur (perceel 

met de parking); 

- Gelet dat het studiebureau Goegebeur per brief ref. 9060 14 

01/BW/SDB/07/02/2017, gedateerd op 07 februari 2017, afgegeven en 

ontvangen op het overleg van 24 mei 2017, verzoekt om 12 werkdagen of 96 

werkuren aan 75,00 EUR/u te vergoeden voor deze extra prestaties, zijnde 

7.200,- EUR excl. BTW of 8.712,- EUR incl. BTW (meerwerken); 

- Overwegende dat aan het studiebureau de opdracht werd gegeven om bij de 

opmaak van het ontwerp rekening te houden dat de totaalsom van alle 

onkosten (d.i. oorspronkelijk ereloon 6.261,75 EUR plus extra prestaties 

8.712,- plus raming van de uitvoering der werken) binnen het gemeentelijk 

budget van 445.000,- EUR incl. BTW dient te blijven; 

- Gelet op het collegebesluit van 06 juni 2017 waarbij het college van 

burgemeester en schepenen geen opmerkingen heeft op de extra studiekosten 

ingevolge de herwerking van het ontwerp ten belope van 8.712,- EUR incl. 

BTW. 

- Overwegende dat deze extra studiekosten het bestelbedrag van 15.300,- EUR 

excl. BTW met meer dan 10 procent overschrijdt; 

- Overwegende dat bijgevolg het verzoek voor deze extra studiekosten dient 

te worden goedgekeurd door de gemeenteraad; 

- Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en 

bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en 

latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 

85.000,00 excl. btw niet overschreden) en artikel 26, §1, 2°, a; 

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

en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 

voor werken, leveringen en diensten; 



- Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing 

overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, 

inzonderheid artikel 105; 

- Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de 

algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies 

voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 37; 

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

inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de 

gemeenteraad; 

- 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 Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, 

inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk 

toezicht; 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - Goedkeuring wordt verleend aan het verzoek om extra studiekosten 

(meerwerken) van de opdracht ““studie voltooiing” (bestek PG0440 2014A)” van 

het project van het busstation en omgevingswerken voor het totaal bedrag in 

meer van 7.200,- EUR excl. BTW of 8.712,- EUR incl. BTW. 

Artikel 2: - De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het 

investeringsbudget van envellope 3 subproject 1 actieplan OM05.03 actie 1. 

Artikel 3: - Het studiebureau Goegebeur zal worden verzocht om zijn factuur 

voor deze extra studiewerken op te maken en te richten aan het 

gemeentebestuur van Zelzate. 

Artikel 4: - Dit besluit wordt overgemaakt aan Studiebureau Goegebeur, De 

Lijn en aan de financieel beheerder. 

12. BEGROTINGSWIJZIGING HULPVERLENINGSZONE CENTRUM: EXPLOITATIE- EN 

INVESTERINGSDOTATIE VOOR HET DIENSTJAAR 2017 – GOEDKEURING 

DE RAAD: 

 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, § 1; 

 Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, 

artikelen 67 en 68; 

 Gelet op het KB van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de 

boekhouding van de hulpverleningszones; 

 Overwegende dat de zoneraad van Hulpverleningszone Centrum op 28 oktober 

2016 de begroting voor het dienstjaar 2017 heeft goedgekeurd. Voor Zelzate 

waren de in de begroting 2017 een exploitatietoelage van €596.612,15 en 

een investeringstoelage van €54.705,00 opgenomen. Deze begroting werd 

goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 oktober 2016; 

 Overwegende dat, na de bespreking ervan in de begrotingscommissie op 5 mei 

2017, het zonecollege van de hulpverleningszone op 10 mei 2017 het ontwerp 

van de begrotingswijziging voor het dienstjaar 2017 heeft goedgekeurd; 

 Overwegende dat in die begrotingswijziging de toelagen gewijzigd worden en 

dat de gewijzigde dotaties van de gemeenten aan de hulpverleningszone 

dienen goedgekeurd te worden door de gemeenteraad. In functie van het 

ontwerp van de begrotingswijziging en de door de gemeenten aanvaarde 

verdeelsleutel worden voor 2017 een exploitatietoelage van €411.845,92 en 

een investeringstoelage van €62.578,28 toegekend aan de Hulpverleningszone 

Centrum; 



 Overwegende dat de toelage fors daalt omwille van inbreng van het 

overschot van 2015, waarmee de gemeenten die een kazerne inbrengen 

gecompenseerd worden; 

 Overwegende dat de definitieve goedkeuring van de begrotingswijziging 2017 

door de zoneraad is ingepland voor 30 juni 2017; 

 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en uitvoeringsbesluiten. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - Om de dotatie van €411.845,92 voor exploitatie- en €62.578,28 

voor investeringsuitgaven aan de brandweerzone Centrum goed te keuren. 

Artikel 2: - Om afschrift van deze beslissing over te maken aan de 

toezichthoudende overheid en aan de Hulpverleningszone Centrum. 

13. AANSLUITING BIJ EEN REGIONAAL ONDERSTEUNINGSNETWERK IN HET BASISONDERWIJS 

VANAF HET SCHOOLJAAR 2017-2018 

DE RAAD: 

- Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 42 en 43; 

- Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 117 en artikel 

234; 

- Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 

172quinquies; 

- Gelet op het advies van de schoolraad van 20 juni 2017; 

- Gelet op de onderhandelingen in het afzonderlijk bijzonder comité van 

19 juni 2017; 

- Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 

20 juni 2017 waarbij ze akkoord ging dat de gemeentelijke basisschool 

aansluit bij het ondersteuningsnetwerk PSBLO De Zonnewijzer, PSBLO De 

Zeppelin en OCJ De Nieuwe Vaart (OCSG en POV). 

- Overwegende dat een schoolbestuur van een school voor gewoon 

basisonderwijs en/of gewoon secundair onderwijs moet aansluiten bij een 

regionaal ondersteuningsnetwerk om de effecten van het “M-decreet” verder 

te begeleiden. 

- Overwegende dat in dit regionaal ondersteuningsnetwerk scholen voor gewoon 

en buitengewoon onderwijs hun expertise samenbrengen om leerlingen met 

specifieke onderwijsbehoeften en hun leraars te ondersteunen. 

- Overwegende dat met het oog op de invoering van dit ondersteuningsnetwerk 

in het basis- en secundair onderwijs, het buitengewoon onderwijs een 

personeelsomkadering ontvangt onder de vorm van begeleidende eenheden, 

lestijden, lesuren en uren paramedici op basis van de aangesloten scholen 

gewoon onderwijs. 

- Overwegende dat scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs uiterlijk op 

30 juni 2017 aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten moeten meedelen bij 

welk ondersteuningsnetwerk ze aansluiten voor het schooljaar 2017-2018. 

- Overwegende dat deze beslissing verplicht en bij hoogdringendheid opgelegd 

door de decreetgever moest worden genomen voor de leerlingen met 

specifieke onderwijsbehoeften en hun leraars. 

- Overwegende dat het schoolbestuur dat niet aansluit bij een 

ondersteuningsnetwerk, geen ondersteuning ontvangt. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1013949&param=inhoud
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=1988062435
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=12254


Enig artikel: - De gemeenteraad keurt de beslissing van het college van 

burgemeester en schepenen d.d. 20 juni 2017 goed waarbij het college akkoord 

ging dat de gemeentelijke basisschool De Krekel met haar scholen gewoon 

basisonderwijs aansluit bij ondersteuningsnetwerk PSBLO De Zonnewijzer, PSBLO 

De Zeppelin en OCJ De Nieuwe Vaart (OCSG en PO). 

14. MEDEDELINGEN / KENNISGEVINGEN 

Volgende stukken worden ter kennis gebracht van de gemeenteraad: 

- Iveg - verslag van de vergadering van het directiecomité van 6 maart 2017; 

- Iveg - verslag van de vergadering van het directiecomité van 20 maart 

2017; 

- Iveg - verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 22 maart 

2017; 

- Iveg – verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 24 april 

2017. 

- Fineg - verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 13 maart 

2017; 

- Fineg - verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 24 april 

2017. 

15. PROBLEMATIEK VAN DE GELE DRUPPELS IN DE OMGEVING VAN DE C. LEYNLAAN - 

VRAAG NAAR DE STAND VAN ZAKEN (OP VERZOEK VAN DE PVDA+-FRACTIE) 

Sinds een tweetal jaren is er in de buurt van de C Leynlaan een probleem van 

gele druppels die herhaaldelijk verschijnen op auto's, gevels, was, 

tuinplanten.  

De PVDA+-fractie heeft vragen over de aanpak van de problematiek en over het 

vinden van de oorzaak. 

Schepen Marleen Maenhout geeft een chronologisch overzicht van de genomen 

maatregelen; dit zal aan de gemeenteraadsleden worden overgemaakt. 

16. ALLERLEI 

a) De heer Geert Asman (PVDA+) zegt dat in het politieadvies omtrent de vraag 
tot het uitbreiden van de zone 30 voor de hele Assenedesteenweg-Zuid wordt 

voorgesteld om een snelheidsindicatiebord te plaatsen en vraagt om dit dan 

ook te doen. 

De heer Acke antwoordt dat de snelheidsborden niet registreren. 

De burgemeester leest een mail voor waarin de resultaten van de 

snelheidscontroles op de Assenedesteenweg worden vermeld en zegt dat deze 

controles reeds resultaten opleverden gezien de grote daling van de 

overtredingen. 

De heer Asman wenst deze mail te ontvangen. 

In de volgende gemeenteraad zal het dossier omtrent het uitbreiden van de 

zone 30 op de hele Assenedesteenweg-Zuid besproken worden. 

b) De heer Steven De Vuyst (PVDA+) vraagt naar de mogelijkheid tot het 
plaatsen van een verkeersspiegel ter hoogte van de uitrit van de terreinen 

van Chiro Samjolé. 

De heer Martin Acke, voorzitter, zegt dat dit zal onderzocht worden. 

c) Mevrouw Maureen Tollenaere (PVDA+) meent dat het dringend nodig is om het 
hoge onkruid op de voetpaden in de wijk Klein Rusland te verwijderen. 

Schepen Linda Vereecke zal bij de technische dienst navragen wanneer dit 

op de planning staat. 

d) Mevrouw Maureen Tollenaere (PVDA+) vraagt of de veegwagen in Klein Rusland 
komt. 

Schepen Linda Vereecke antwoordt dat de veegwagen heel lang uit dienst is 

geweest en dat men met een inhaalbeweging bezig is; zij zal bij de 

technische dienst navragen wanneer de veegwagen in Klein Rusland gepland 

staat. 



e) De heer Brent Meuleman (sp.a) stelt dat hij tot op heden het in de 
gemeenteraad van 18 mei 2017 beloofde overzicht van de uren die GOM 

presteert in de gemeente nog niet heeft ontvangen. 

f) De heer Brent Meuleman (sp.a) vervolgt dat hij het advies van de 
veiligheidsdiensten naar aanleiding van het kappen van de bomen in de Ter 

Looverendreef nog niet heeft ontvangen. 

 

De heer Kristof Stevelinck verlaat de raad. 

PUNT II     GEHEIME ZITTING 

1. AANDUIDING VERTEGENWOORDIGING BEGELEIDINGSCOMMISSIE ARCELOR MITTAL 

2. WIJZIGING IN SAMENSTELLING GEMEENTELIJKE COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING 

De heer Martin Acke, voorzitter, sluit de vergadering om 22:40 uur. 

 Dagtekening als boven 

In opdracht: 

De gemeentesecretaris De voorzitter 

GUY VERBUYST MARTIN ACKE 

 


