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PUNT I     OPENBARE ZITTING 

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, opent de vergadering om 19.03 uur. 

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

uurtje van de burger. 

HALFUURTJE VAN DE BURGER 

De heer Van De Veire Patrick stelt dat er op het kruispunt Assenedesteenweg/ 

Veldbrugstraat te snel gereden wordt en vraagt of daar iets aan gedaan kan 

worden. 

De heer Martin Acke, voorzitter, antwoordt dat dit zal onderzocht worden, en 

merkt op dat dit punt op deze gemeenteraad geagendeerd staat. Martin Acke 

stelt voor dat dit meegenomen wordt in de discussie van het betreffende agen-

dapunt. 

De gemeenteraad wordt heropend. 

De heer Geert Asman (PVDA+) vraagt voor om punt 28 “Invoeren van “zone 30” in 

de Assenedesteenweg Zuid (tussen de O. De Bruyckerstraat en de Tweedegidsen-

laan). (op verzoek van de PVDA+-fractie)” als eerste punt te behandelen.  

De heer Martin Acke, voorzitter, legt het naar voor schuiven van agendapunt 

28 “Invoeren van “zone 30” in de Assenedesteenweg Zuid (tussen de O. De 

Bruyckerstraat en de Tweedegidsenlaan). (op verzoek van de PVDA+-fractie)” 

ter stemming voor aan de gemeenteraad. 

Dit wordt met algemene stemmen aanvaard. 

De heer Luc Verstraeten (VLD-SD) wenst genotuleerd te zien dat volgens artikel 

44 van het huishoudelijk reglement de vragen dienen minimum drie werkdagen 

vooraf schriftelijk te zijn ingediend bij het College van Burgemeester en 

Schepenen.  

 

28. INVOEREN VAN “ZONE 30” IN DE ASSENEDESTEENWEG ZUID (TUSSEN DE O. DE 

BRUYCKERSTRAAT EN DE TWEEDEGIDSENLAAN). (OP VERZOEK VAN DE PVDA+-FRACTIE) 

De heer Geert Asman (PVDA+) geeft toelichting bij dit agendapunt namens de 

PVDA+-fractie: 

“Wij stellen de invoering van een “zone 30” in de Assenedesteenweg Zuid (tus-

sen de O. De Bruyckerstraat en de Tweedegidsenlaan) om verschillende redenen 

voor: 

Dit deel van de Assenedesteenweg is een moeilijke en risicovolle weg 

voor fietsers, zeker wanneer zij worden ingehaald door een auto of bus, 

of wanneer ze deze moeten kruisen. Er is geen gescheiden fietspad. Ver-

schillende schoolgaande kinderen rijden hier elke morgen langs.  



Voor voetgangers die de baan oversteken of wagens die uit hun garage 

rijden, ondervinden hinder door snel voorbij rijdende wagens of brom-

mers. 

Bussen en vrachtwagens die snel voorbijrijden, veroorzaken veel ge-

luidsoverlast voor de omwonenden. 

Het zou een logische maatregel zijn. Tot aan de Omer De Bruyckerstraat en 

vanaf de Tweedegidsenlaan is er reeds een zone 30.  

Naar aanleiding van deze vraag op de gemeenteraad van 18 en 29 mei werd een 

politieadvies opgemaakt hetgeen we ontvingen op 20/06. 

Het politieadvies maakt volgende bemerkingen en voorstellen: 

1. De Assenedesteenweg heeft een stroomfunctie.  

De Assenedesteenweg is inderdaad een lokale weg type I (lokale verbin-

dingsweg). Hoewel we momenteel toch vaststellen dat de Assenedesteenweg 

vooral toegang geeft tot de achtergelegen wijken Debbautshoek en gedeelte-

lijk ook Klein Rusland. Een deel van deze wijken wordt echter ook ontslo-

ten via de Beneluxlaan en vrachtwagens moeten via de R4 en Beneluxlaan om-

rijden, zij mogen niet door de Assenedesteenweg. 

Een lokale verbindingsweg type 1 sluit een zone 30 echter niet uit.  

a.       De Vlaamse overheid geeft in een Mobiliteitsconvenant aan dat zone 

30 op een lokale weg type I ook mogelijk is 

b.      De Tweedegidesenlaan is evenzeer een lokale weg type I. Hier is een 

zone 30.  Deze zone sluit zelfs rechtstreeks die aansluit op de As-

senedesteenweg. 

Bovendien is het een internationale tendens om ook buiten zuivere woonwij-

ken, zone 30 in te voeren. Deze tendens werd al vele jaren geleden door de 

minister van mobiliteit onderstreept. 

Samen met het advies ontvingen we van de politie ook het ministerieel 

schrijven. Hierin lezen we: 

Na een eerste periode waarin voornamelijk eerder verspreide straten en 

vrij rustige woonwijken of - buurten het zone 30 statuut kregen, is de 

tendens ontstaan om ook stedelijke centra in hun geheel als zone 30 aan te 

leggen. 

In deze centra, maar ook in andere woonbuurten zijn de conflicten tussen 

het gemotoriseerd verkeer en het verkeer van voetgangers en fietsers vaak 

het scherpst. 

Ook in onze buurlanden wordt de snelheidsbeperking van 30km/uur gaandeweg 

de snelheidsnorm voor woonwijken. 

In Zweden heeft de overheid het gebruik van de 30 km/uur voorgeschreven in 

alle verstedelijkte gebieden, niet alleen in de straten met een woonfunc-

tie, maar nu evenzeer in deze met een verkeersfunctie. Deze operatie past 

in het kader van de beleidsoptie "Visie Nul" die als doel heeft te leiden 

tot een verkeer met nul doden en zwaar gewonden. Dit betekent dat in Zwe-

den, op wegen waar voetgangers, fietsers en automobilisten samen vertoe-

ven, de snelheid niet hoger mag liggen dan 30 km/uur. 

Een snelheidsbeperking tot 30 km per uur is dan ook ten zeerste aangewe-

zen. 30 km/uur moet de norm worden voor alle verblijfsgebieden. 

Een verkeersveiliger en -leefbaarder omgeving zal bovendien het gebruik 

van andere vervoersmiddelen dan de auto bevorderen, wat op zijn beurt het 

wonen in de stad en in de wijken aantrekkelijker zal maken. 

2. Plaatsen van een snelheidsindicatiebord. Hierop kregen we tijdens de vo-

rige gemeenteraad als antwoord dat de gemeente niet over dergelijk bord 

beschikt. Er was de suggestie van de schepen om er één uit te lenen. De 

burgemeester antwoordde dat er reeds snelheidsmetingen uitgevoerd zijn. We 

hebben deze resultaten ondertussen ontvangen en hebben vastgesteld dat 



geen enkele meting in het betrokken deel van de Assenedesteenweg gebeurd 

is. 

3. De inrichting van een zone 30 moet nodig en nuttig zijn: zie hoger 

4. Voorrang van rechts moet behouden blijven. (terechte opmerking) 

5. Er moet handhaving zijn. (terechte opmerking) 

6. Het doorgaand verkeer zoveel mogelijk weren op de Assenedesteenweg lijkt 

moeilijk haalbaar.  

Dit klopt. Maar dit geldt evenzeer voor het verkeer dat door de Zone 30 

rijdt in het begin van de Assenedesteenweg en het verkeer in de Tweedegid-

senlaan. Op deze plaatsen is terecht een zone 30 ingevoerd. Het invoeren 

van zone 30 op het stukje tussenliggend traject zal geen significante pro-

blemen veroorzaken. De voertuigen die nu in de Assenedesteenweg Zuid pas-

seren, moeten ook allemaal sowieso door een zone 30. 

Anderzijds wordt zwaar verkeer reeds geweerd uit deze zone en moeten zij 

omrijden langs de R4 en de Beneluxlaan.  

We ontvingen ook een overzicht van de verkeersongevallen die het voorbije 

jaar in de Assenedesteenweg gebeurden. 24 ongevallen op een jaar tijd: dat 

zijn 10% van alle verkeersongevallen van heel Zelzate. 

Vorig jaar zijn in Zelzate het aantal verkeersongevallen omhoog gegaan ter-

wijl in andere delen van de PolitieZone deze verminderden. 

Gaat over de hele Assenedesteenweg. Over het stuk waar we zone 30 vragen ge-

beurden het afgelopen jaar 3 verkeersongevallen die aangegeven werden. 2 met 

stoffelijke schade maar ook één met lichamelijke schade.  

Elk ongeval is er één te veel, zeker in straat waar dagelijks tientallen kin-

deren voorbijfietsen naar school. 

Wij vragen de gemeenteraad om een princiepsbeslissing te nemen betreffende 

het invoeren van zone 30 in de assenedesteenweg zuid en het college de op-

dracht te geven de aanvraag hiervoor verder uit te werken.” 

De heer Martin Acke, voorzitter, stelt dat er enige onduidelijkheid is over 

deze tussenkomst. De vraag is niet conform het aanvullende reglement van de 

politie op het wegverkeer. Momenteel is al een deel zone 30, namelijk tussen 

de E. Caluslaan en de K. Astridlaan. Er zou ook een foutief bord staan van de 

start van zone 30 aan de lichten, terwijl dit aan de E. Caluslaan moet staan. 

Dit moet verder bekeken worden, maar is een technische materie.  

Om een zone 30 af te dwingen, zou volgens de wetgeving infrastructuurwerken 

zoals vb. verkeersdrempels aangebracht moeten worden. Dit geeft niet altijd 

het verhoopte resultaat. Assenedesteenweg is een lokale weg type 2, gebieds-

ontsluiting, en geen weg type 1. 

De heer Martin Acke, voorzitter, stelt voor om, aangezien deze discussie in 

het mobiliteitsplan in zijn geheel kadert, deze argumentatie en vragen meege-

nomen worden in de sneltoets ikv het mobiliteitsplan. 

De heer Geert Asman (PVDA+), antwoordt dat infrastructuurwerken niet meer 

wettelijk verplicht zijn, dit kan opgelost worden door vb de inrichting van 

de parkeerplaatsen. In het mobiliteitsplan Zelzate p 62 staat dat As-

senedesteenweg Zuid een lokale weg type 1 is. Hij vraagt toch een principebe-

slissing om de veiligheid in de Assenedesteenweg te vergroten. 

De burgemeester stelt voor om snelheidsmetingen te laten uitvoeren, en deze 

resultaten te evalueren. 

De heer Luc Verstraeten (VLD-SD) wenst genotuleerd te zien dat in een vorige 

gemeenteraad was afgesproken om eind september een commissie samen te roepen 

rond mobiliteit, om dergelijke zaken te bespreken. 

De heer Freddy De Vilder (sp.a) beaamd dit, zodat de knelpunten van de Zel-

zaatse mobiliteit in kaart te brengen. 



De heer Martin Acke, voorzitter, stelt voor om ons best te doen om snelheids-

metingen op te starten in de Assenedesteenweg, en deze resultaten mee te ne-

men in de sneltoets voor mobiliteitsplan welke zal teruggekoppeld worden naar 

de gemeenteraad voor eind 2017, en legt dit ter stemming voor aan de raadsle-

den.  

BESLUIT: 

In openbare zitting. 

Met 23 ja-stemmen (Martin Acke, Frank Bruggeman, Marleen Maenhout, Kurt Van 

Weynsberghe, Kristof Stevelinck, Linda Vereecke, Dirk Goemaere, Patricia De 

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

Beule, Maureen Tollenaere, Claudio Rizzo, Brent Meuleman, Isabel Dellaert, 

Steven De Vuyst, Johan De Jonghe, Jan Persoon en Sigrid De Ridder) bij 1 ont-

houding (Luc Verstraeten):  

Artikel 1: Er wordt getracht snelheidsmetingen op te starten in de As-

senedesteenweg, en deze resultaten mee te nemen in de sneltoets voor mobili-

teitsplan welke zal teruggekoppeld worden naar de gemeenteraad voor eind 

2017.  

 

1. NOTULEN GEMEENTERAAD 22 JUNI 2017 en 25 JULI 2017. 

Er zijn geen opmerkingen op de notulen van de gemeenteraad van 22 juni 2017 

en 25 juli 2017, zodat deze worden beschouwd als goedgekeurd (artikel 33 van 

het Gemeentedecreet). 

De heer Luc Verstraeten verlaat de raad. 

 

2. KENNISNAME VAN HET ONTSLAG VAN EEN OCMW-RAADSLID EN VOORDRACHT VAN EEN 

NIEUW RAADSLID. 

DE RAAD: 

 Gelet op artikel 14 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de 

organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende 

diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie 

van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

 Gelet op zijn besluit d.d. 2 januari 2013 houdende verkiezing van de OCMW-

raadsleden tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad; 

 Overwegende dat mevrouw Rita Verspreet met een schrijven d.d. 1 september 

2017 haar ontslag indiende als OCMW-raadslid; 

 Overwegende dat de heer Geert Asman opvolger is van mevrouw Rita Verspreet; 

 Gelet op het schrijven d.d. 5 september 2017 van de heer Geert Asman, waarbij 

hij afstand doet van zijn mandaat; 

 Gelet op de aan de gemeentesecretaris overhandigde gezamenlijke voordrachts-

akte van een nieuw kandidaat-werkend lid van de OCMW-raad en zijn opvolger 

ingevolge het ontslag als OCMW-raadslid van mevrouw Rita Verspreet; 

 Overwegende dat deze gezamenlijke voordrachtsakte van een nieuw kandidaat-

werkend lid van de OCMW-raad en zijn opvolger ondertekend is door alle nog 

in functie zijnde gemeenteraadsleden die de voordracht van het te vervangen 

lid hadden ondertekend (artikel 14 van het decreet van 19 december 2008 

betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk wel-

zijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën 

en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn); 

 Gelet op het onderzoek van de gemeentesecretaris naar de wettelijk gestelde 

voorwaarden inzake de ontvankelijkheid van de voordrachtsakte, voor akkoord 

verklaard door de voorzitter van de gemeenteraad; 



 Gelet op het feit dat de voorgedragen kandidaat werkend lid en zijn opvolger 

voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden van artikel 14 van het decreet 

van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het per-

soneel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maat-

schappelijk welzijn en zich niet bevindt in een van de gevallen van onver-

enigbaarheid zoals vermeld in artikel 20 van voormeld decreet; 

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

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen 

Artikel 1: - Neemt kennis van de regelmatige en ontvankelijke gezamenlijke akte 

van voordracht van een nieuw kandidaat-werkend lid van de OCMW-raad en zijn 

opvolger ter vervanging van mevrouw Rita Verspreet ontslagnemend OCMW-raadslid. 

Artikel 2: - Neemt kennis van het verslag van onderzoek van de gemeentesecre-

taris, voor akkoord verklaard door de voorzitter van de gemeenteraad, naar de 

wettelijk gestelde voorwaarden inzake de ontvankelijkheid van de voordrachtakte 

en naar de geloofsbrieven van de voorgedragen kandidaten. 

Artikel 3: - Keurt met algemene stemmen de geloofsbrieven van de voorgedragen 

kandidaten goed. 

Artikel 4: - Het kandidaat-werkend lid, mevrouw Debbie De Vleesschauwer, met 

als opvolger de heer De Vuyst Philiep, Marie wordt verkozen verklaard als 

werkend-lid van de OCMW-raad overeenkomstig artikel 14 van het decreet van 19 

december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maat-

schappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, 

de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn. 

Artikel 5: - Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de Raad voor 

verkiezingsbetwistingen van de provincie Oost-Vlaanderen. 

De heer Luc Verstraeten vervoegt de raad. 

 

3. ORGANISATIE INTERN CONTROLE SYSTEEM – TOETREDING TOT AUDIO (INTERNE AUDIT 

VOOR LOKALE BESTUREN) VIA LIDMAATSCHAP OCMW – GOEDKEURING INTERNE AUDITCHARTER 

DE RAAD: 

 Gelet op artikel 99 t.e.m. 101 uit het gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 en 

latere wijzigingen houdende de decretale verplichting van de opzet van het 

intern controle systeem; 

 Gelet op artikel 265 t.e.m. 268 van het gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 en 

latere wijzigingen houdende de formele bevoegdheid van Audit Vlaanderen om 

de interne controlesystemen van de gemeente te evalueren waarbij ze nagaat 

of deze adequaat zijn en daartoe aanbevelingen tot verbetering daarvan 

formuleert. Deze entiteit voert daartoe financiële audits, overeenstem-

mingsaudits en operationele audits uit en is gemachtigd alle bedrijfspro-

cessen en activiteiten te onderzoeken; 

 Gelet op het collegebesluit d.d. 1 juli 2014 houdende de uitbouw van een 

intern controlesysteem / organisatiebeheersing en ondersteuning door de 

firma Q&A; 

 Gelet op het collegebesluit d.d. 20 januari 2015 houdende de goedkeuring 

van het eindrapport BBC werkgroep interne controle van Q&A d.d. 16 decem-

ber 2014; 

 Gelet op de presentatie door Q&A d.d. 31 maart 2015 aan het college van 

burgemeester en schepenen van de resultaten van het eindrapport BBC werk-

groep interne controle en van de prioritaire risico’s die nog opgevangen 



dienden te worden door de gemeente alvorens zij tot een verdere opdracht 

kon overgaan; 

 Gelet op het collegebesluit d.d. 6 juli 2017 waarin het belang van een 

intern controlesysteem werd bevestigd dat tevens past in een globale 

aanpak van de geïntegreerde organisatie, het systeem dient dus best de 

beide entiteiten te controleren. De middelen ontbreken om op korte termijn 

- niettegenstaande de decretale verplichting - het interne controle 

systeem vorm te geven; 

 Gelet op de beslissing van de OCMW-Raad d.d. 25 augustus 2008 waarin 

principieel werd besloten om samen met het samenwerkingsverband 

Welzijnsband Meetjesland waar het OCMW van Zelzate deel van uitmaakt, een 

samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met AudiO ten behoeve van de 

interne audit OCMW’s van de centrumsteden; 

 Gelet op de beslissing van de OCMW-raad d.d. 19 december 2008 waarbij het 

OCMW definitief heeft besloten om samen met Welzijnsband Meetjesland de 

samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met AudiO; 

 Overwegend dat Audio over belangrijke ervaring en expertise beschikt voor 

het uitvoeren van professionele interne audits en adviesverlening met het 

oog op het ontwikkelen van een systeem van interne controle, speciaal bij 

lokale besturen (steden, gemeenten, OCMW’s en verwante publieke entiteiten 

zoals hulpverleningszones, lokale publieke ziekenhuizen…); 

 Overwegend dat de toetreding tot de vereniging Audio, gelet op wat vooraf-

gaat, ertoe bijdraagt dat het bestuur de bepalingen van het gemeentede-

creet inzake het systeem van interne controle planmatig vorm geeft; 

 Overwegend dat Audio op 15 juni 2010 is opgericht als een vereniging in 

het kader van titel 8 (hoofdstuk 1) van het OCMW-decreet; 

 Overwegend dat, overeenkomstig artikel 219 van het OCMW-decreet, ‘rechts-

personen andere dan die welke winstoogmerk hebben’ kunnen toetreden tot 

een vereniging in het kader van titel 8 van het OCMW-decreet; 

 Overwegend dat de vereniging Audio uitsluitend werkt voor vennoten-leden, 

waardoor de vennoten-leden zich rechtstreeks tot de vereniging kunnen wen-

den, wat een soepele besluitvorming toelaat, waardoor er een gunstige BTW-

regeling van toepassing is en waardoor het uitschrijven van overheidsop-

drachten niet vereist is; 

 Overwegend dat toetreding tot Audio volgende meerwaarde biedt: analyses en 

aanbevelingen met direct nut, mogelijkheid tot ondersteuning bij de uit-

werking van de verbeteracties, sterke sectorspecifieke kennis, uitwisse-

ling van goede praktijken, tips & trics, beschikken over benchmarkinforma-

tie met gegevens van sectorgenoten, klantgerichte werking met hoge ser-

vice-normen; 

 Gelet op de statuten van Audio en op het auditcharter; 

 Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 43 § 2, 5° betref-

fende de beslissing tot oprichting van, deelname aan of vertegenwoordiging 

in instellingen, verenigingen en ondernemingen; 

 Overwegende dat het OCMW als gevolg van haar aansluiting bij AudiO 

verplicht is om het auditschema van AudiO te volgen, waarbij AudiO heeft 

aangegeven om in 2017 een algemene audit van het interne controle systeem 

uit te voeren; 

 Overwegende de expertise en de gerichte opdracht van AudiO in processen 

van lokale besturen (OCMW en gemeente); 

 Overwegende dat uit het voorbereidend gesprek met AudiO d.d. 7 juli 2017 

is gebleken dat gezien de ééngemaakte diensten een aantal processen zich 

binnen de gemeentelijke omgeving afspelen, waardoor een audit van het 

interne controle systeem beter over beide besturen heen zou uitgevoerd 

worden. Dit zal toelaten om – rekening houdend met de zeer beperkte 

capaciteit van mensen en middelen - nadien de procesverbeteringen meer 

gericht aan te pakken en de organisatie van de gemeente klaar te stomen 

voor een eventuele audit van Audit Vlaanderen; 

 Overwegende dat de gemeente nog lid dient te worden van AudiO. Gezien het 

OCMW bestuur al lid is via het samenwerkingsverband Welzijnsband 

Meetjesland, zal dit geen aansluitingskost vragen. 



 Gelet op de e-mail van AudiO d.d. 10 juli 2017 wordt de deelname aan de 

audit voor de gemeente voor 2017 geraamd op 8.200 €. Deze kost dient 

jaarlijks te worden voorzien op het budget. Deze kost dient ten laste 

genomen worden van de gemeente op budget AR: 6131002/ BI: 011999 Erelonen 

en vergoedingen consultancy; hierop is in 2017 geen budget ter 

beschikking, het budget dient te worden voorzien in de budgetwijziging 

2017. De tijd/kost die de organisatie zal bezig zijn met deze audit wordt 

niet apart gebudgetteerd, maar maakt deel uit van de algemene werking; 

 Gelet op het collegebesluit van 8 augustus 2017 waarin aan de gemeenteraad 

wordt voorgesteld om: 

 Aan te sluiten bij Audio, een vereniging opgericht conform titel 8 

van het OCMW-decreet, er is geen toetredingskost voorzien voor de 

gemeente gezien het OCMW reeds lid is, er is eveneens geen jaarlijkse 

kost, elke auditopdracht wordt afzonderlijk gefactureerd; 

 Een audit van alle gemeentelijke processen te laten uitvoeren, de 

kost hiervoor wordt voor het gemeentelijk aandeel geraamd op 8.200 

euro; 

 Deze audit zo snel mogelijk na de goedkeuring van de gemeenteraad te 

laten uitvoeren; 

 Om de kost voor deze audit te voorzien in de budgetwijzing van 2017 

en het budget voor de uitvoering van de jaarlijkse audit te voorzien 

in de update van het meerjarenplan/budget; 

 Om een plaatselijk auditcomité op te richten zoals het Auditcharter 

van Audio voorschrijft. Dit auditcomité bestaat uit de burgemeester, 

de secretaris en de financieel beheerder en tevens uit de leden van 

het MAT, waarbij het comité in meerderheid uit 

beleidsverantwoordelijken bestaat. 

 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en uitvoeringsbesluiten. 

De heer Brent Meuleman (sp.a) stelt volgende vragen: 

- Inzage in het eindrapport van Q&A 

- Hoe werden de beheersdoelstellingen bepaald, welke criteria? 

- Hoe werden de geïnventariseerde risico’s per thema bepaald, welke cri-

teria? 

- Hoe werden de prioritaire risico’s bepaald, welke criteria? 

- Welke beheersmaatregelen zullen genomen worden? 

- Hoe zal de verdere monitoring / opvolging gebeuren? 

- Wie in stuurgroep? 

De secretaris zal op deze vragen antwoorden naar de gemeenteraadsleden. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen 

Artikel 1: - De gemeenteraad beslist om toe te treden tot de vereniging Au-

dio, een vereniging opgericht conform titel 8 van het OCMW-decreet. 

Er is geen eenmalige toetredingskost gezien het OCMW reeds lid is van de ver-

eniging. Er is geen vaste jaarlijkse kost. Elke auditopdracht wordt afzonder-

lijk gefactureerd. De samenwerking betreft een lange termijnsamenwerking. Het 

bestuur engageert zich om jaarlijks zeker één audit uit te laten voeren. 

Artikel 2: - De gemeenteraad keurt het interne auditcharter goed dat is voor-

gelegd door Audio als bijlage bij onderhavige beslissing en dat bij alle le-

den van toepassing is. Het beschrijft de wederzijdse rechten en plichten met 

het oog op het uitvoeren van interne audits, zoals voorzien in artikel 99 

t.e.m. 101 van het gemeentedecreet. 

Artikel 3: - De gemeenteraad beslist tot het oprichten van een plaatselijk 

auditcomité. Het auditcomité bestaat uit de burgemeester, de secretaris en de 

financieel beheerder en tevens uit de leden van het management team, waarbij 

het comité in meerderheid uit beleidsverantwoordelijken bestaat. 



Artikel 4: - De gemeenteraad beslist een audit te laten uitvoeren van al de 

gemeentelijke processen, de kost hiervoor wordt voor het gemeentelijk aandeel 

geraamd op 8.200 euro, deze kost dient te worden voorzien in de budgetwijzing 

van 2017 en het budget voor de uitvoering van de jaarlijkse audit dient te 

worden voorzien in de update van het meerjarenplan/budget. 

 

4. VASTSTELLEN WIJZIGING RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL – 

VERHOGING MAALTIJDCHEQUE 

DE RAAD: 

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

de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositierege-

ling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provincieper-

soneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de 

secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn; 

 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en uitvoeringsbesluiten; 

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

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

dit decreet; 

 Gelet op artikel 105 van het gemeentedecreet dat stelt dat de gemeenteraad 

de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel vaststelt; 

 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 met be-

trekking tot de rechtspositieregeling voor lokale besturen en latere wij-

zigingen; 

 Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 28 april 2009 houdende vaststelling 

van de lokale rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel en bijla-

gen, en latere wijzigingen; 

 Gelet op het collegebesluit d.d. 6 juni 2017 betreffende verhoging maal-

tijdcheques – principeakkoord, waarbij beslist werd om de huidige nominale 

waarde van de maaltijdcheque voor het gemeentepersoneel op te trekken van 

7 euro per maaltijdcheque naar de maximale waarde van 8 euro per maaltijd-

cheque;  

 Gelet op de notulen van het Hoog Overlegcomité d.d. 18 september 2017 be-

treffende de verhoging van de maaltijdcheques van 7 euro naar 8 euro per 

maaltijdcheque voor het gemeente- en OCMW-personeel; 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

 

Artikel 1: - De vigerende rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel 

wordt als volgt gewijzigd: 

In Hoofdstuk VI – De sociale voordelen, Afdeling 1 – De maaltijdcheques,  

Artikel 225, wordt het bedrag van één maaltijdcheque aangepast van 7 euro 

naar 8 euro en wordt het bedrag van de werkgeversbijdrage van 5,91 euro opge-

trokken naar 6,91 euro (de werknemersbijdrage van 1,09 euro per maaltijdche-

que blijft behouden). 

Artikel 2: - Het OCMW Zelzate zal op uniforme wijze, conform de bepalingen 

van dit besluit, de wijzigingen aan de vigerende teksten rechtspositierege-

ling, voorleggen aan de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Artikel 3: - Afschrift van deze beslissing wordt gezonden aan de Vlaamse re-

gering, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Oost-Vlaanderen, VAC 

'Virginie Loveling', Koningin Hendrikaplein 70, postbus 1, 9000 Gent en het 

OCMW van de gemeente. 



 

5. VASTSTELLEN WIJZIGING ARBEIDSREGLEMENT VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL 

DE RAAD: 

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

ringsplicht van bestuurshandelingen en latere wijzigingen; 

 Gelet op de wet van 18 december 2002 houdende wijzigingen van de wet van 

8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, waardoor het toe-

passingsgebied van de arbeidsreglementen werd uitgebreid; 

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

stuur; 

 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 Overwegende dat een verplichte inhoud zowel conform de arbeidsreglementen-

wet als conform andere wetgeving moet worden opgenomen in het arbeidsre-

glement; 

 Gelet op de gemeenteraadsbesluiten d.d. 17 maart 2004, 22 december 2011 en 

28 juni 2016 betreffende de goedkeuring van het arbeidsreglement voor het 

gemeentepersoneel; 

 Gelet op het protocol nr. 2017/1 houdende de conclusies van de onderhande-

lingen die op 11 januari 2017 werden gevoerd in het Comité C1 voor de pro-

vinciale en plaatselijke overheidsdiensten, onderafdeling Vlaams Gewest en 

Vlaamse Gemeenschap betreffende het geschil over het arbeidsreglement voor 

het personeel van de gemeente Zelzate; 

 Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 16 

mei 2017 houdende het principeakkoord tot wijziging van arbeidsreglement 

voor het gemeentepersoneel; 

 Gelet op de notulen van het Hoog Overlegcomité d.d. 31 mei 2017 en d.d. 18 

september 2017 betreffende de wijziging van het arbeidsreglement; 

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

het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad: “PVDA gaat akkoord met wij-

zigingen rond vlottende uren en tijdsregistratie systeem voor de logistieke 

pool, alsook met de functies sportfunctionaris, jeugdambtenaar, administra-

tief medewerker. Ook met de 2 bijkomende functies bij dienst patrimonium. 

Maar net als de vakbonden betreuren we dat die functies contractueel zijn ipv 

statutair. PVDA is principieel gekant tegen het GPS-tracking-systeem. Het is 

een instrument dat willekeurig kan worden toegepast. Bovendien gaan we niet 

akkoord met de discriminatie dat alle voertuigen zijn uitgerust met GPS sys-

teem, behalve oa het dienstvoertuig van de burgemeester: ook personeelsleden 

rijden met dit voertuig. Wie dus vriend is van de burgemeester en met zijn 

voertuig mag rijden kan dus vrijuit rondrijden zonder controle. PVDA stelt 

voor het GPS systeem af te schaffen. Indien niet zou het maar correct zou 

zijn dat ook in voertuig van de burgemeester een GPS systeem wordt geïnstal-

leerd”. 

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

het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad: “De sp.a-fractie zal zich 

onthouden op het voorstel van de PVDA+-fractie om ook in het dienstvoertuig 

van de burgemeester een track-and-trade-systeem te installeren en wel om 

principiële redenen: wij vinden het namelijk volstrekt overbodig dat de bur-

gemeester in een gemeente als Zelzate over een dienstvoertuig hoeft te be-

schikken. 

De sp.a-fractie heeft veel vertrouwen in de vakbonden en zal, zoals gewoon-

lijk, hun advies volgen en het gewijzigde arbeidsreglement goedkeuren.” 

- Gelet op het amendement van de PVDA+-fractie om het punt in 2 stemrondes 

te stemmen. 

- Gelet op het amendement van de PVDA+-fractie om het GPS-systeem in de ge-

meentelijke voertuigen af te schaffen dat werd verworpen met 5 ja-stemmen 

(Dirk Goemaere, Geert Asman, Karl Segers, Maureen Tollenaere en Steven De 



Vuyst) tegen 12 neen-stemmen (Martin Acke, Frank Bruggeman, Marleen Maen-

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

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

grid De Ridder) bij 5 onthouding (Patricia De Meyer, Freddy De Vilder 

Brent Meuleman, Luc Van Waesberghe, en Isabel Dellaert); 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met 17 ja-stemmen (Patricia De Meyer, Freddy De Vilder, Brent Meuleman, Luc 

Van Waesberghe, Isabel Dellaert, Martin Acke, Frank Bruggeman, Marleen Maen-

hout, Kurt Van Weynsberghe, Kristof Stevelinck, Linda Vereecke, Jan De Beule, 

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

Ridder) bij 5 onthouding (Dirk Goemaere, Geert Asman, Karl Segers, Maureen 

Tollenaere en Steven De Vuyst): 

Artikel 1: - Het arbeidsreglement van het gemeentepersoneel wordt gewijzigd 

conform het voorliggende ontwerp. 

Artikel 2: - Het OCMW Zelzate zal op uniforme wijze, conform de bepalingen 

van dit besluit, de wijzigingen aan het geldend arbeidsreglement voorleggen 

aan de raad voor maatschappelijk welzijn. 

 

6. OPENVERKLARING VAN EEN VOLTIJDSE STATUTAIRE BETREKKING VAN AFDELINGSHOOFD 

WELZIJN BIJ AANWERVING (A1-A3) 

DE RAAD: 

 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en uitvoeringsbesluiten en 

in het bijzonder op artikel 96 dat stelt dat de gemeenteraad bevoegd is 

voor de aanstelling en het ontslag van de leden van het managementteam; 

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

de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositierege-

ling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provincieper-

soneel en latere wijzigingen; 

 Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 28 april 2009 en latere wij-

zigingen houdende vaststellen van de rechtspositieregeling voor het ge-

meentepersoneel; 

 Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 14 december 2015 en latere 

wijzigingen houdende vaststelling van de personeelsformatie en van het or-

ganogram van de gemeentelijke diensten zoals voorzien in het document Or-

ganisatiestructuur – Integratietraject gemeente en OCMW; 

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

koordverklaring tot hernieuwing van de lopende beheersovereenkomst ge-

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

vlak van de ondersteunende diensten en gewijzigd in zitting van heden, 

d.d. 20 september 2017; 

 Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 30 maart 2016 houdende sa-

menstelling van het managementteam waarbij onder meer het afdelingshoofd 

welzijn als lid van het managementteam aangesteld is; 

 Overwegende dat de personeelsformatie / het organogram voor de afdeling 

welzijn in een voltijdse statutaire betrekking van 1 afdelingshoofd wel-

zijn op niveau A1-A3 voorziet en tot op heden nog niet ingevuld is; 

 Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 

8 augustus 2017 houdende principeakkoord tot openverklaring van de betrek-

king van voltijds statutair afdelingshoofd welzijn A1-A3 bij aanwerving. 

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

het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad: “Deze functie is onderdeel 

van het nieuw organisatiemodel, waar PVDA erg tegen gekant is. Het perso-

neelsbeleid draait vierkant. Nog nooit waren zoveel personeelsleden ziek, en 



meestal voor lange periodes. Twee zulke diverse diensten onder 1 diensthoofd 

dreigt ook een fiasco te worden. De PVDA denkt, dat die 2 zaken moeten ge-

scheiden blijven : Alles mbt OCMW blijft best in het S&AC: men kan daar naast 

de OCMW-diensten alle verwante diensten centraliseren. Er moet  nu niet zo-

zeer een “manager” worden aangeworven, maar mensen die het werk op de vloer 

kunnen aanpakken. De sociale dienst is compleet onderbemand. Dat gaat ge niet 

oplossen met een afdelingshoofd. Het gemeentehuis is trouwens veel te klein 

om in de toekomst die 2 domeinen samen te plaatsen. Er kan daar nooit vol-

doende privacy worden gegarandeerd voor de cliënten van de sociale dienst. En 

het moet ook nog werkbaar blijven voor iedereen qua werkruimte.” 

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

het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad: “Het OCMW heeft dringend 

nood aan extra ondersteuning binnen de sociale dienst, eerder dan aan een 

diensthoofd. Vandaag blijven te veel mensen in Zelzate in de kou staan, men-

sen die acuut nood hebben aan hulp! Zij kunnen momenteel niet of onvoldoende 

worden geholpen in het OCMW. Dossiers KUNNEN vandaag niet worden opgestart of 

naar behoren afgewerkt. En dat ligt absoluut NIET aan de personeelsleden, die 

zeker bekwaam zijn, maar die helaas door het huidige bestuur ondergewaardeerd 

worden, waardoor bekwame mensen met ervaring worden weggejaagd. Wat het OCMW 

van Zelzate eerst moet doen, is meer inzetten op de uitbouw van onze sociale 

dienst. Zodat élke burger die nood heeft aan hulp, op een adequate en cor-

recte manier kan geholpen worden binnen een aanvaardbare termijn. Aangezien 

er dringend nood is aan extra ondersteuning bij de maatschappelijk werkers, 

maar een Afdelingshoofd Welzijn, aangeworven door de gemeente, de functie van 

Hoofdmaatschappelijk Werker niet mag uitoefenen en dus ook geen individuele 

dossiers kan inkijken en aangezien de functie van Hoofdmaatschappelijk Werker 

al sinds oktober 2016 niet meer wordt ingevuld, achten wij het noodzakelijk 

te opteren voor de aanwerving van een Hoofdmaatschappelijk Werker via het 

OCMW en niet via de gemeente.” 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met 12 ja-stemmen (Johan De Jonghe, Jan Persoon, Linda Vereecke, Martin Acke, 

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

Jan De Beule, Luc Verstraeten, Claudio Rizzo en Sigrid De Ridder) bij 10 nee-

stemmen (Dirk Goemaere, Geert Asman, Karl Segers, Maureen Tollenaere, Steven 

De Vuyst, Patricia De Meyer, Freddy De Vilder, Brent Meuleman, Luc Van Waes-

berghe en Isabel Dellaert): 

Artikel 1: - De functie van afdelingshoofd welzijn wordt open verklaard 

conform bijgaande functiebeschrijving zoals opgenomen op pagina 6 e.v. van voor-

liggende infobundel op niveau A1-A3. 

Artikel 2: - De functie zal door de aanwervingsprocedure worden ingevuld con-

form hoofdstuk II en hoofdstuk III van de rechtspositieregeling voor het ge-

meentepersoneel. 

Artikel 3: - Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de 

uitvoering van deze beslissing. 

Artikel 4: - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de personeels-

dienst en de financieel beheerder. 

 

7. HERVORMING VAN HET PWA-STELSEL NAAR EEN NIEUW INSTRUMENT “WIJK-WERKEN” 

BINNEN HET VLAAMS ACTIVERINGSBELEID. 

DE RAAD: 

 Gelet op het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 waarin een hervorming van het 

PWA-stelsel werd opgenomen; 

 Gelet op de beslissing van de Vlaamse regering van 5 juli 2017 betreffende 

de goedkeuring van het ontwerpdecreet “Wijk-werken en diverse bepalingen 

in het kader van de zesde staatshervorming”; 

 Gelet op de principiële goedkeuring van het uitvoeringsbesluit “Wijk-wer-

ken” door de Vlaamse regering op 7 juli 2017; 



 Overwegende dat zowel het decreet als het uitvoeringsbesluit in werking 

treden op 1 januari 2018; 

 Overwegende dat wijk-werken als doelstelling heeft om werkzoekenden met 

een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt werkervaring te laten op-

doen, minstens gericht op het behoud van reeds verworven competenties; 

 Overwegende dat dit gebeurt door het uitvoeren van maatschappelijk rele-

vante activiteiten binnen een reële arbeidsmarktomgeving door middel van 

werkplekken op lokaal niveau; 

 Overwegende dat de werkzoekende werkervaring kan opbouwen in functie van 

een individueel traject naar werk gericht op de uitstroom naar het normaal 

economisch circuit; 

 Overwegende dat in dit stelsel vier partners vertegenwoordigd zijn met elk 

hun specifieke rol: 

- de VDAB; 

- de gemeente; 

- de organisator van wijk-werken; 

- het OCMW; 

 Gelet op het schrijven d.d. 1 augustus 2017 – ref wijk-werken@vdab.be be-

treffende Hervorming van het PWA-stelsel naar een nieuw instrument “wijk-

werken” binnen het Vlaams activeringsbeleid; 

 Gelet op de e-mail d.d. 11 augustus van Maggy Van Belle van Welzijnsband 

Meetjesland betreffende de agendering van de nota ‘Van PWA naar Wijk-wer-

ken’ op het college van burgemeester en schepenen met als bijlage de nota 

d.d. 11 augustus 2017; 

 Gelet op de conceptnota “wijk-werken”, door de Vlaamse Regering goedge-

keurd op 4 maart 2016, waarin duidelijk wordt gesteld dat we ernaar stre-

ven om de troeven van het bestaande PWA-stelsel mee te nemen bij de uit-

werking van dit nieuwe instrument. De lokale verankering, het uitvoeren 

van maatschappelijk relevante taken en de laagdrempelige opstap naar werk 

voor de werkzoekende zijn dan ook belangrijke kenmerken van wijk-werken. 

Werkzoekenden (inclusief leefloongerechtigden) die nood hebben aan een 

zeer laagdrempelige opstap bij aanvang van een traject naar werk, zullen 

in de toekomst die opstap kunnen nemen via gebruik van het nieuwe active-

ringsinstrument “wijk-werken”. 

 Overwegende dat de volledige tekst in afwachting van de publicatie in het 

Belgisch Staatsblad kan worden nalezen op de website van VDAB 

(https://partners.vdab.be/wijk-werken/documenten); 

 Overwegende dat de lokale besturen in het kader van wijk-werken in prin-

cipe drie mogelijke opties hebben, en een vierde verbonden aan voorwaar-

den:  

1. Ofwel telt het grondgebied voldoende inwoners (min. 60.000 personen) 
én wenst u bovendien een rol op te nemen als lokaal bestuur in de or-

ganisatie van het wijk-werken voor de werkzoekenden en leefloonge-

rechtigden en gebruikers die woonachtig of gevestigd zijn op uw 

grondgebied. U voorziet in dat geval zelf in een “organisator wijk-

werken”; 

2. Ofwel beschikt u weliswaar niet over voldoende inwoners maar ziet u 
een opportuniteit in het aangaan van een samenwerkingsverband met één 

of meerdere andere lokale besturen, waardoor u ook op die manier een 

actieve rol kan opnemen in de organisatie van wijk-werken. U voorziet 

ook dan , samen met de overige leden van het samenwerkingsverband, in 

een “organisator wijk-werken”; 

3. Ofwel wenst u geen rol op te nemen in de organisatie van wijk-werken 
en duidt u VDAB aan als “organisator wijk-werken” voor zowel de werk-

zoekenden en leefloongerechtigden als gebruikers woonachtig / geves-

tigd op uw grondgebied; 

4. Het uitvoeringsbesluit voorziet ook nog in een 4de optie indien u 
niet voldoet aan de voorwaarde van schaalgrootte maar toch een regis-

seursrol wenst op te nemen in het kader van de organisatie van wijk-

werken binnen uw grondgebied. Het gebruik van deze optie is toegela-

ten mits voldaan aan een aantal voorwaarden en mits een gemotiveerde 

aanvraag ter attentie van de Vlaamse minister van Werk. 



 Overwegende dat gezien het aantal inwoners gemeente Zelzate de keuze heeft 

tussen opties 2, 3 en 4; 

 Overwegende dat de precieze verdeling van het personeel van VDAB zal ge-

beuren op basis van de informatie omtrent de keuze van de betrokken ge-

meente die de VDAB ter beschikking heeft op 30 september 2017, indien het 

college op 30/09 geen beslissing aan de VDAB heeft bezorgd, wordt automa-

tisch VDAB aangeduid als organisator; 

 Overwegende dat Welzijnsband Meetjesland in haar nota voorstelt om voor de 

organisatie van wijk-werken mee in te stappen in het samenwerkingsverband 

en dus het samenwerkingsverband Welzijnsband Meetjesland als organisator 

wijk-werken aan te duiden (optie 2); 

 Overwegende dat op vraag van de secretaris werd geïnformeerd naar de moge-

lijkheid om voor leefloongerechtigden en voor werkzoekenden een andere or-

ganisator aan te duiden, namelijk voor leefloongerechtigden in het samen-

werkingsverband te stappen en voor werkzoekenden als organisator de VDAB 

aan te duiden, op 23 augustus werd daarvoor telefonisch geïnformeerd bij 

mevrouw Rebecca Baetens, contactpersoon bij VDAB voor wijk-werken. Uit dit 

telefoongesprek bleek dat voor zowel leefloongerechtigden als werkzoeken-

den dezelfde organisator wijk-werken dient aangeduid te worden. Dit om-

wille van: 

- de uniforme aanpak van wijk-werken: leefloongerechtigden en werkzoe-

kenden veranderen vaak van statuut gedurende hun loopbaan: werkzoe-

kenden kunnen bv. als werkzoekende worden geschrapt en worden daarna 

leefloongerechtigde. Leefloongerechtigden en werkzoekenden dienen ge-

lijkwaardig behandeld te worden in het kader van wijk-werken; 

- vanuit het standpunt van de gebruiker creëert men anders een situatie 

waarbij het inschakelen van een wijk-werker met het statuut leefloon-

gerechtigde duurder wordt dan het inschakelen van een wijk-werker met 

het statuut van een werkzoekende. 

 Gelet op de e-mail d.d. 25 augustus 2017 vanwege mevrouw Rebecca Baetens 

van de VDAB waarin de telefonische toelichting d.d. 23 augustus 2017 ver-

der werd gestipuleerd naar motivatie toe en waaruit duidelijk de conclusie 

naar voren komt dat het niet mogelijk en wenselijk is dat voor het grond-

gebied van één gemeente twee organisatoren worden aangeduid waarbij de ene 

zich richt op werkzoekenden en de andere op leefloongerechtigden; 

 Overwegende dat een persoon die is toegeleid naar wijk-werken maximaal 12 

maanden activiteiten kan verrichten in wijk- werken; 

 Overwegende dat de wijk-werker maximaal 60 uren per maand en maximaal 630 

uren per jaar prestaties mag verrichten in het kader van Wijk- werken; 

 Overwegende dat de wijk-werker per gepresteerd uur 4,10 euro ontvangt van 

de VDAB; 

 Overwegende dat het lokaal bestuur, net zoals in PWA, zelf werkplekken kan 

aanbieden en beroep kan doen op wijk-werkers voor de invulling van deze 

taken; 

 Overwegende dat de minimumprijs voor een wijk-werkcheque 5,95 euro be-

draagt en dat de maximumprijs 7,45 euro bedraagt; 

 Overwegende dat indien gekozen wordt voor VDAB als organisator, optie 3, 

de prijs per cheque 5,95 euro is en indien wordt gekozen voor Welzijnsband 

Meetjesland als organisator wijk-werken wordt gevraagd om de prijs per 

cheque op 7,45 euro te brengen gezien deze prijs het meeste inkomsten ge-

nereert voor de organisatie van wijk-werken; 

 Overwegende dat per gemeente of per samenwerkingsverband van gemeenten, en 

dus per organisator van wijk-werken, slechts één prijs kan gehanteerd wor-

den, dat variatie naar type gebruiker of activiteit dus niet is toege-

staan; 

 Overwegende dat de VDAB structureel personeel ter beschikking stelt voor 

de wijk-werkorganisatie en dat de VDAB één VTE voorziet per 60.000 inwo-

ners; 

 Overwegende dat bijkomend personeel moet bekostigd worden door middel van 

de verkoop van wijk- werkcheques; 



 Overwegende dat er bij Welzijnsband Meetjesland wordt uitgegaan van een 

forfaitaire kost voor huisvesting, kantoormateriaal e.d. van 0,5 euro per 

cheque; 

 Overwegende dat intergemeentelijk samenwerken binnen het Meetjesland vol-

gende mogelijke scenario’s geeft voor ter beschikking stelling van perso-

neel door de VDAB: 

- Samenwerkingsverband met alle Meetjeslandse gemeenten + Wachtebeke 

geeft een totaal van 193.111 inwoners wat maakt dat de VDAB 3,2 VTE 

ter beschikking stelt; 

- Samenwerkingsverband met alle Meetjeslandse gemeenten, zonder Wachte-

beke, geeft een totaal van 185.529 inwoners wat maakt dat de VDAB 3 

VTE ter beschikking stelt; 

- Samenwerkingsverband met een aantal Meetjeslandse kerngemeenten (Aal-

ter, Eeklo, Evergem, Lovendegem, Maldegem, Waarschoot, Zomergem) 

geeft een totaal van 125.329 inwoners wat maakt dat de VDAB 2 VTE ter 

beschikking stelt; 

 Overwegende dat, op basis van het aantal PWA-cheques een prognose kan ge-

maakt worden voor de variabele inkomsten op basis van het aantal verkochte 

Wijk-werkcheques; 

 Overwegende dat de variabele inkomsten voor de Wijk-werkorganisator afhan-

kelijk zijn van de kostprijs die gevraagd wordt aan de gebruikers: 

- 7,45 EUR per cheque gebruikerskost:  2,65 EUR variabele inkomst 

per cheque 

- 6,95 EUR per cheque gebruikerskost:  2,15 EUR variabele inkomst 

per cheque 

- 6,45 EUR per cheque gebruikerskost:  1,65 EUR variabele inkomst 

per cheque 

- 5,95 EUR per cheque gebruikerskost:  1,15 EUR variabele inkomst 

per cheque 

 Overwegende dat rekening moet gehouden worden met een daling van 20% van 

het aantal wijk- werkcheques ten opzichte van het aantal PWA-cheques in 

het verleden; 

 Overwegende dat de nota, toegevoegd als bijlage in het dossier van Wel-

zijnsband Meetjesland, een overzicht geeft van de verschillende scena-

rio’s, rekening houdend met de verschillende mogelijke kostprijzen per 

cheque, rekening houdend met het verschillend aantal deelnemende gemeenten 

en rekening houdend met een mogelijke daling van 20% in het aantal ver-

kochte wijk-werkcheques; 

 Overwegende dat uit simulaties blijkt dat de schaalgrootte van een samen-

werkingsverband een groot effect heeft op het absolute aantal mensen 

waarop de organisator een beroep kan doen om de operationele klus te kla-

ren; 

 Overwegende dat uit simulaties blijkt dat, wat het aantal wijk-werkers (à 

500u/jaar) per omkadering betreft, het grote verschil gemaakt wordt door 

de keuze van de kostprijs per cheque voor de gebruiker; 

 Overwegende dat in de regio gekeken wordt naar de OCMW - vereniging Wel-

zijnsband Meetjesland om een rol op te nemen als organisator van Wijk-wer-

ken; 

 Overwegende dat dit de volgende voordelen oplevert: 

- Er is al een bestaande juridische structuur voor het wijk-werk: hier-

door wordt tijd gewonnen en is het realistischer om de deadline van 

31 december 2017 te halen; 

- hierdoor wordt de overheadkost van het Wijk-werk voor een stuk ge-

deeld met de rest van de werking van de Welzijnsband Meetjesland, wat 

kostenbesparend is; 

- er bestaan binnen de Welzijnsband Meetjesland al bestuursorganen via 

dewelke inspraak in de werking geregeld kan worden; 

- er is een nauwe link van Welzijnsband Meetjesland met de bestaande 

samenwerking met acht (binnenkort negen) Meetjeslandse OCMW’s en de 

VDAB in het kader van activering van leefloners. Deze samenwerking 

wordt gerealiseerd vanuit de werkwinkel via een team van 4 gespecia-

liseerde maatschappelijk werkers die over heel wat expertise over 



tijdelijke werkervaring en activering van leeflooncliënten beschik-

ken. 

 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en uitvoeringsbesluiten. 

De heer Brent Meuleman (sp.a) stelt volgende vragen: 

- Volgens cijfers van Minister Muyters werden er in 2016 in Zelzate 3.254 

uren gepresteerd. Wat is de impact van de samenwerking in Welzijnsband 

Meetjesland op de dienstverlening die nu in Zelzate wordt aangeboden? 
- Hoe zal de nieuwe dienstverlening in Zelzate gegarandeerd worden? 

- Voor wat betreft de financiering van het nieuwe Wijk-werken: zijn de 

inkomsten van de PWA-cheques voldoende of is er een bijkomende tussen-

komst van de gemeente nodig? 

- Zal er een impact zijn van de samenwerking in Welzijnsband Meetjesland 

op de werking van het OCMW en gemeente? 

- Klopt dat de trajectbegeleiding van de werkzoekenden uitsluitend toebe-

hoort aan de VDAB en dat de OCMW’s hierin niet zullen hoeven op te tre-

den? 

- Is er al gecommuniceerd naar de PWA-werknemers en gebruikers? Welke 

communicatie zal er worden opgestart? 

De heer Martin Acke, voorzitter, antwoordt dat hij de kritiek van de heer 

Meuleman begrijpt, maar dat de organisatie van de wijkwerking vanuit Vlaande-

ren aan de gemeenten opgelegd wordt, en dus moet gevolgd worden. Er werd een 

overgangsregeling getroffen voor de PWA-werknemers die moeten overgaan naar 

wijk-werkers. Het is de bedoeling om vanuit Welzijnsband een financieel slui-

tend systeem uit te werken. Welzijnsband gaat ervan uit dat dit financieel 

haalbaar is op voorwaarde dat die maximumprijs voor de cheques zal betaald 

worden. Er zal voldoende personeel beschikbaar zijn. Voorlopig is geen tus-

senkomst van de gemeente nodig. 

Er zullen vanuit het OCMW ook inspanningen gebeuren naar toeleiding.  

Na deze raadsbeslissing zal een communicatie-traject uitgezet worden; er zal 

een raad van bestuur en algemene vergadering samengeroepen worden, nadien zal 

naar werknemers zelf gecommuniceerd worden, in samenspraak met Welzijnsband. 

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

het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad: “De PVDA is kritisch tegen-

over de nieuwe formule, maar zal toch goedkeuren mits notulering van onze be-

merkingen. Wie nu al in het PWA stelsel zit, kan er in principe in blijven, 

maar in tegenstelling met vroeger zal een “wijk-werker” maximaal 1 jaar kun-

nen in het systeem blijven. Daarna wordt verwacht dat hij naar regulier werk 

overstapt. Nochtans is er geen begeleiding op de werkvloer  voorzien. Maar 

wat na dat jaar, indien de stap nog te groot is? Wij pleiten er voor, dat be-

trokkenen  langer in het systeem kunnen blijven, en dat er in opleiding wordt 

voorzien. De 344 PWA-beambten verliezen hun job bij de PWA, en gaan over naar 

de VDAB. Zij verliezen dus hun functie van spilfiguur. Zij moeten de kans 

krijgen met hun expertise een rol te spelen in het nieuwe “Wijk-werken”. De 

gebruikers zullen nu verplicht worden om elk jaar een andere “wijk-werker” 

wegwijs te maken. Zij hebben dus ook belang bij langere periodes dan 1 jaar 

voor de “wijkwerkers”.” 

 

BESLUIT: 

 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

 

Artikel 1: - de gemeenteraad beslist om te kiezen voor: 

- Optie 2: De gemeente beschikt weliswaar niet over voldoende inwoners 

maar ziet een opportuniteit in het aangaan van een samenwerkingsverband 

met één of meerdere andere lokale besturen, waardoor ook op die manier 

een actieve rol kan worden opgenomen in de organisatie van wijk-werken. 

De gemeente voorziet ook dan, samen met de overige leden van het samen-



werkingsverband, in een “organisator wijk-werken”. Voor gemeente Zel-

zate betekent dit dat de gemeente aan Welzijnsband Meetjesland vraagt 

om als organisator op te treden. Hierdoor wordt de vaste kostprijs per 

wijk-werkcheque vastgelegd op 7,45 euro. 

Artikel 2: - Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan Welzijnsband 

Meetjesland, aan VDAB en aan het OCMW. 

 

8. ZONNEBLOEMSTRAAT: HERVERKAVELING, OPMETING EN SCHATTING 

DE RAAD: 

 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 april 2007 waarin beslist werd 

eigendom van de gemeente tussen R4 en Vlasstraat te verkavelen onder be-

paalde voorwaarden; 

 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2011 en gewijzigd 12 mei 

2016 aangaande de gemeentelijke bouwgronden particuliere woningbouw ver-

koopsvoorwaarden; 

 Gelet op de verkavelingsvergunningen 186/1 van 9 maart 2010 afgeleverd 

door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar; 

 Gelet op de goedgekeurde verkavelingswijzigingen, latere wijzigingen 186/2 

van 20 mei 2014, 186/3 van 6 oktober 2015 en afgeleverd door het college 

van burgemeester en schepenen;  

 Overwegende dat de verkavelingswijziging van 186/4 van 16 februari 2017 

afgeleverd door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar een herverka-

veling inhoudt van de eerste 3 loten naar 4 loten, waarbij een heropmeting 

en herschatting noodzakelijk is; 

 Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 november 2011 betreffende de 

gemeentelijk verkaveling Zonnebloemstraat waarbij de instelprijs per lot 

bepaald werd en beslist is bij openbare verkoop te verkopen aan de voor-

waarden gesteld bij besluit van 28 juni 2011; 

 Gelet op de processen verbaal van splitsing van 5 juni 2017 opgemaakt door 

Jonas Van Hooreweghe, MEET HET; 

 Gelet op het proces verbaal van waardebepaling van 22 juni 2017 opgemaakt 

door Jonas Van Hooreweghe, MEET HET; 

 Overwegende dat een deel van de afgeschafte waterloop 7 door lot 31 loopt; 

dat deze in eigendom is van de Vlaamse Milieu Maatschappij, dat deze eerst 

dient verworven te worden alvorens de gemeente kan overgaan tot verkoop 

van het lot; 

 Gelet op de raming van 31 maart 2016 van afdeling vastgoedtransacties 

waarbij het deel afgeschafte waterloop van 51,72m² geraamd wordt op 

9.575 €;  

 Gelet op het aangehechte ontwerp van verkavelingsakte zoals goedgekeurd 

bij gemeenteraadsbesluit van 29 november 2011; 

 Gelet op het Burgerlijk Wetboek, artikelen 1582 t.e.m. 1701. 

 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en uitvoeringsbesluiten. 

De heer Geert Asman (PVDA+), wil dat de gemeente inzet op betaalbare bouw-

gronden, en stelt voor om te verkopen aan de mediane prijs van 175 euro/m², 

en legt dit als amendement voor.  

De heer Martin Acke, voorzitter, stelt dat dit een overtreding van de wetge-

ving inhoudt, maar legt het amendement alsnog ter stemming voor. 

De burgemeester vraagt te notuleren om op te zoeken of de voorstellen die 

niet wettelijk zijn toch ter stemming dienen voorgelegd te worden. 

 Gelet op het amendement van de PVDA+-fractie om de prijs van de bouwgron-

den te verlagen van 185 euro/m² naar 175 euro/m² dat werd verworpen met 5 



ja-stemmen (Dirk Goemaere, Geert Asman, Karl Segers, Maureen Tollenaere en 

Steven De Vuyst) tegen 17 neen-stemmen (Martin Acke, Frank Bruggeman, Mar-

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

Jan De Beule, Luc Verstraeten, Claudio Rizzo, Johan De Jonghe, Jan Per-

soon, Sigrid De Ridder, Patricia De Meyer, Freddy De Vilder Brent Meu-

leman, Luc Van Waesberghe en Isabel Dellaert); 

 

BESLUIT: 

 

In openbare zitting 

Met 17 ja-stemmen (Martin Acke, Frank Bruggeman, Marleen Maenhout, Kurt Van 

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

ten, Claudio Rizzo, Johan De Jonghe, Jan Persoon, Sigrid De Ridder, Patricia 

De Meyer, Freddy De Vilder Brent Meuleman, Luc Van Waesberghe en Isabel Del-

laert) en 5 onthoudingen (Dirk Goemaere, Geert Asman, Karl Segers, Maureen 

Tollenaere en Steven De Vuyst): 

 

Artikel 1: - Het gemeentebestuur zal overgaan tot de openbare verkoop van de 

aangepaste loten 1a – 1b, 2 en 3 volgens de vergunning van de verkavelings-

wijziging van 186/4 van 16 februari 2017 afgeleverd door de gewestelijke ste-

denbouwkundige ambtenaar en zoals vastgesteld op de processen verbaal van 

splitsing van 5 juni 2017 opgemaakt door Jonas Van Hooreweghe, MEET HET; 

 

Artikel 2: - De verkoop zal gebeuren volgens de verkoopsvoorwaarden van ge-

meentelijke bouwgronden voor particulier bouw zoals vastgesteld door de ge-

meenteraad bij besluit van 28 juni 2011 en gewijzigd bij besluit van 12 mei 

2016; 

 

Artikel 3: - De instelprijs per op heden niet verkochte lot en de nieuwe lo-

ten 1a - 1b – 2 - 3 uit het gemeenteraadsbesluit van 29 november 2011 wordt 

gewijzigd en als volgt vastgesteld: 

Lotnummer Kadastrale nummer 

2de afd. sectie C 

Oppervlakte Prijs per m² Instelprijs 

1a 408/e 478,36 m² 190 € 90.888 € 

1b 480/f 432,71 m² 190 € 82.215 € 

2 480/g 473,64 m² 190 € 89.992 € 

3 480/h 511,89 m² 185 € 90.888 € 

6 481/a 492,57 m² 190 € 93.588 € 

31 124/x 301,47 m² 185 € 55.772 € 

 

 

Artikel 4: - Een deel van de afgeschafte waterloop 7, lopend door lot 31 van 

de verkaveling 186/1 en met vermoedelijke oppervlakte van 51,72m² en geraamd 

op 9.575 € wordt onderhands aangekocht voor zover de prijs en de voorwaarden 

aanvaardbaar zijn. Het aankoopbedrag wordt voorzien in het budget.  

 

De raad wordt geschorst. 

De raad wordt heropend. 

 

Op verzoek van de heer Martin Acke, voorzitter, wordt met algemene stemmen 

beslist om volgend agendapunt bij hoogdringendheid toe te voegen aan de open-

bare zitting: “Kennisneming van de eedaflegging van mevrouw carina de man als 

ocmw-raadslid in opvolging van raadslid luc de vos, van rechtswege ontslagne-

mend”. 

T KENNISNEMING VAN DE EEDAFLEGGING VAN MEVROUW DEBBIE DE VLEESSCHAUWER ALS 

OCMW-RAADSLID IN OPVOLGING VAN RAADSLID RITA VERSPREET 

DE RAAD: 

- Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van 

de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepa-

lingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de 



openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hierna genoemd "OCMW-

decreet", de artikelen 10, 16, 17, en 26, in het bijzonder; 

- Gelet op het besluit van deze gemeenteraad waarbij kennis werd genomen van  

- de regelmatige en ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van een 

nieuw kandidaat-werkend lid van de OCMW-raad en zijn opvolger ter ver-

vanging van mevrouw Rita Verspreet ontslagnemend OCMW-raadslid. 

- het verslag van onderzoek van de gemeentesecretaris, voor akkoord ver-

klaard door de voorzitter van de gemeenteraad, naar de wettelijk gestelde 

voorwaarden inzake de ontvankelijkheid van de voordrachtakte en naar de 

geloofsbrieven van de voorgedragen kandidaten. 

- Gelet op het besluit van deze gemeenteraad waarbij de geloofsbrieven van 

de voorgedragen kandidaten werden goedgekeurd, en waarbij het kandidaat-

werkend lid, mevrouw Debbie De Vleesschauwer, met als opvolger de heer De 

Vuyst Philiep, Marie werd verkozen als werkend-lid van de OCMW-raad over-

eenkomstig artikel 14 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de 

organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en hou-

dende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de or-

ganisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 

- Overwegende dat, overeenkomstig artikel 16, § 4, en artikel 26 van het 

OCMW-decreet, de eedaflegging gebeurt ten overstaan van de voorzitter van 

de gemeenteraad en in aanwezigheid van de gemeentesecretaris; dat van deze 

eedaflegging een ondertekend proces-verbaal wordt opgemaakt dat naar de 

voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gestuurd; 

- Overwegende dat mevrouw Debbie De Vleesschauwer, overeenkomstig artikel 16 

en 26 van het OCMW-decreet, ter zitting, de volgende eed heeft afgelegd in 

handen van de voorzitter van de gemeenteraad en in aanwezigheid van de ge-

meentesecretaris: 

"Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen." 

- Gelet op het ondertekend proces-verbaal dat van deze eedaflegging werd op-

gemaakt; 

BESLUIT: 

Enig artikel: - Akte te nemen van de eedaflegging in handen van de voorzitter 

van de gemeenteraad en in aanwezigheid van de gemeentesecretaris van mevrouw 

Debbie De Vleesschauwer als raadslid voor de raad voor maatschappelijk wel-

zijn in opvolging van raadslid Rita Verspreet. 

 

9. GEMEENTELIJK ONDERWIJS – GOEDKEURING AFSPRAKENBOEKJE EN SCHOOLREGLEMENT 

VOOR BASISSCHOOL DE KREKEL SCHOOLJAAR 2017-2018 

DE RAAD: 

 Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende de participatie op 

school en de Vlaamse Onderwijsraad, inzonderheid artikel 27; 

 Overwegende dat de waarnemende directeur, het schoolbestuur en de school-

raad in een overeenkomst de procedureregels bepalen die bij het uitoefe-

nen van de participatierechten in acht moeten worden genomen; 

 Overwegende dat in het bijzonder het vergaderritme wordt bepaald evenals 

de wijze waarop de mededeling wordt verzekerd van de verslagen van de 

schoolraad; 

 Overwegende dat de overeenkomst bijkomende rechten en bevoegdheden aan de 

schoolraad kan toekennen; 

 Overwegende dat adviesbevoegdheid in overlegbevoegdheid kan worden omge-

zet; 

 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

BESLUIT: 



In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Enig artikel: - De overeenkomst met de schoolraad die in werking treedt vanaf 

01 april 2017 en waarvan tekst in bijlage, goed te keuren. 

 

10. GEMEENTELIJK ONDERWIJS – LESTIJDENPAKKET SCHOOLJAAR 2017-2018 

DE RAAD: 

 Gelet op het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, in 
het bijzonder de artikelen 126 t.e.m. 146ter (lestijden volgens de schalen, 

aanvullende lestijden, …), de artikelen 153ter tot 154 (uren beleids- en 

ondersteunend personeel) en de artikelen 194 (geïntegreerde puntenenveloppe 

zorg); 

 Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de 
personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs;  

 Gelet op de ministeriële omzendbrief van 29 juni 2005 betreffende de perso-
neelsformatie scholen in het gewoon basisonderwijs; 

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

 Gelet op de telling van 01 februari 2017 beschikken we over een pakket van 
602 lestijden (LT). Op basis van deze lestijden (LT) kan de school de uren 

kleuter, lager, SES (= sociaal economische status) en lichamelijke opvoeding 

inrichten : 

a) Kleuteronderwijs :   261 lestijden  

b) Lager onderwijs :  254 lestijden  

c) SES- lestijden :   87 lestijden (43 + 44 = 87)   

      ______________________________________ 

  602 lestijden (LT)    

 Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 24 
augustus 2017 waarbij het lestijdenpakket principieel werd goedgekeurd. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

 

Enig artikel: - Het hierna vermeld lestijdenpakket voor het schooljaar 2017-

2018 voor het basisonderwijs wordt goedgekeurd: 

a) Kleuteronderwijs: 

Aantal ingeschreven kleuters op 1 februari 2017: 

a) vestigingsplaats 1 (E. Caluslaan)  116 

b) vestigingsplaats 2 (Schwarzenbeklaan)   80 

Omrekening:  

196 kleuters geeft in tabel (116+80)  269 lestijden (LT) 

 

 

269 lestijden à 97,16% SES- percentage =  261 lestijden (LT)     

 

Ambten: 

261 : 24 = 10,875 

als volgt te verdelen :  10 voltijdse ambten + 21/24 restlestijden  

 

b) Lager onderwijs: 

Vestigingsplaats 1 (E. Caluslaan) 



Aantal ingeschreven leerlingen op 1 februari 2017: 204 

Aanwending: 

204 leerlingen geeft in tabel 261 lestijden (LT) 

 

261 lestijden à 97,16% SES- percentage = 254 lestijden (LT) 

Ambten: 

254 : 24 = 10,583 

als volgt te verdelen:  10 voltijdse ambten (= 240 lestijden) 

   14 restlestijden 

 

c) SES-lestijden kleuter :  

43/24 SES-lestijden,21 LT getransfereerd naar lager(43 LT – 21 LT = 22 LT)  

12/32 kinderverzorging 

17/36 zorgcoördinator kleuter 

 

   SES-lestijden lager :  

44 SES-lestijden (+21 getransfereerd vanuit kleuter, 44 LT + 21 LT =65 LT)  

 

Bijkomend in te richten: 

 Rooms-Katholieke godsdienst/niet-confessionele zedenleer: 

Op basis van de ingeschreven leerlingen op 1 februari 2017 en hun 

respectievelijke keuzes inzake het godsdienstonderricht /- cultuur-be-

schouwing kunnen de volgende cursussen ingericht worden: 

 10/24 lestijden Rooms-Katholieke godsdienst 

 10/24 lestijden niet-confessionele zedenleer 

 10/24 lestijden Islamitische godsdienst 

 04/24 lestijden protestantse godsdienst 

 -  8/36 (klokuren) ICT (19 ptn.) 

 -  20/36 (klokuren) zorgcoördinator lager onderwijs  

 -  30/36 administratieve ondersteuning (68 ptn.) 

Opmerking: 

 de school voldoet in haar geheel en voor elke vestigingsplaats afzon-
derlijk, zowel op het niveau van kleuter- als het lager onderwijs aan 

de rationalisatienormen; 

 gezien er meer dan 180 leerlingen zijn wordt een ambt van directeur 
buiten het pakket toegekend. 

 

11. STRAATNAAMWIJZIGING - PRINCIPEBESLISSING 

DE RAAD: 

- Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 24 juni 2014 waarbij principieel 

besloten werd de naam ‘Familie Van de Wallestraat’ toe te kennen aan de 

nieuwe weg ter ontsluiting van de woningen in de verkaveling gelegen in de 

Groenstraat; 

- Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 30 september 2014 houdende de defi-

nitieve toekenning van de naam ‘Familie Van de Wallestraat’ aan de hoger 

genoemde ontsluitingsweg;  

- Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen d.d. 

20 juni 2017 om de straatnaam Familie Van de Wallestraat de Etienne Van de 

Wallestraat te noemen gelet op het recente overlijden op 15 mei 2017 van 

ereschepen Etienne Van de Walle; 

- Gelet op het schrijven d.d. 31 augustus 2017 vanwege de gemeentelijke cul-

turele raad betreffende het gunstig advies van de culturele raad aangaande 

voorgestelde straatnaamwijziging; 



- Gelet op het decreet van 28 januari 1977 gewijzigd bij decreten van 

1 juli 1987, 4 februari 1997 en 29 november 2002; 

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

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 Verstrae-

ten, Claudio Rizzo, Jan Persoon, Sigrid De Ridder), bij 1 onthouding (Johan 

De Jonghe) en 10 nee-stemmen (Dirk Goemaere, Geert Asman, Karl Segers, Maur-

een Tollenaere, Steven De Vuyst, Patricia De Meyer, Freddy De Vilder, Brent 

Meuleman, Luc Van Waesberghe en Isabel Dellaert): 

Artikel 1: - Het voorstel van het college van burgemeester en schepenen d.d. 

20 juni 2017 om de Familie Van de Wallestraat zoals aangeduid op het straten-

plan gevoegd bij dit besluit, Etienne Van de Wallestraat te noemen wordt door 

de gemeenteraad voorlopig aanvaard. 

Artikel 2: Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd gedurende een peri-

ode van 30 dagen door:  

- Het aanschrijven van betrokkenen (omwonenden, huurders en alle eigenaars 

woonachtig in België); 

- Openbare aanplakking. 

 

12. SOCIAAL WOONBELEIDSCONVENANT 2017-2019 

DE RAAD: 

- Overwegende dat de gemeente Zelzate geen bindend objectief gekregen heeft 

voor het realiseren van bijkomende sociale woningen gezien er reeds meer 

dan 9% sociale huurwoningen aanwezig zijn in de gemeente; 

- Overwegende dat voor bijkomende sociale huurwoningen alleen op overheids-

financiering kan gerekend worden als de gemeente beschikt over een social 

woonbeleidsconvenant (SWBC) met daarin een contingent aan sociale 

huurwoningen; dat bijkomende sociale huurwoningen moeten gezien worden als: 

- bijkomende sociaal huuraanbod nieuwbouw 

- vervangingsbouw sociaal huurpatrimonium vanaf een groei van 20%, enkel 

de aangroei 

- renovatie sociaal huurpatrimonium vanaf 20% aangroei, enkel de aangroei 

- aankoop nieuwe woningen 

- Gelet op het collegebesluit van 7 februari 2017 waarin beslist werd een 

sociaal woonbeleidsconvenant te willen afsluiten voor het realiseren van 24 

aanleunflats in de Rusthuislaan; 

- Gelet op de mail van 19 juni 2017 van mevr. Myriam Aelbrecht, VMSW, waarin 

wordt meegegeven dat de gemeente een convenant kan afsluiten voor 24 bijko-

mende sociale huurwoningen; 

- Gelet op bijgaand ontwerp ‘sociaal woonbeleidsconvenant’; 

- Overwegende dat de gemeenteraad de convenant dient goed te keuren;  

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

De heer Freddy De Vilder (sp.a), zegt dat de VMSW een goedgekeurd voorontwerp 

heeft, waarbij bij project Rusthuislaan op dezelfde oppervlakte van 24 naar 27 

wooneenheden gegaan is. Hij vraagt dan ook om het sociaal woonbeleidsconvenant 

in die zin aan te passen. 

- Gelet op het amendement van de sp.a-fractie om het sociaal woonbeleidscon-

venant aan te passen voor het project Rusthuislaan, en de woonheden uit te 

breiden van 24 naar 27 dat werd aanvaard met algemene stemmen; 



BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met 21 ja-stemmen (Dirk Goemaere, Geert Asman, Karl Segers, Maureen Tolle-

naere, Steven De Vuyst, Martin Acke, Frank Bruggeman, Kurt Van Weynsberghe, 

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

Rizzo, Johan De Jonghe, Jan Persoon, Sigrid De Ridder, Patricia De Meyer, 

Freddy De Vilder, Brent Meuleman, Luc Van Waesberghe en Isabel Dellaert) en 1 

onthouding (Marleen Maenhout): 

Artikel 1: - De gemeenteraad keurt voorliggend sociaal woonbeleidsconvenant 

goed, waarbij project Rusthuislaan van 24 naar 27 wooneenheden zal uitgebreid 

worden. 

Artikel 2: - Het gemeenteraadsbesluit wordt per mail overgemaakt aan mevr. 

Myriam Aelbrecht (Myriam.Aelbrecht@vmsw.be) en het besluit en de ondertekende 

convenant in tweevoud aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Dienst 

actorenondersteuning, Koloniënstraat 40, 1000 Brussel.  

 

Luc Van Waesberghe verlaat de zitting. 

13. KERKENBELEIDSPLAN - GOEDKEURING 

DE RAAD: 

- Gelet op de conceptnota van minister Bourgeois uit 2011: ‘Een toekomst voor 

de Vlaamse parochiekerk’; 

- Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 betreffende de 

uitvoering van het onroerend erfgoeddecreet van 12 juli 2013 dat vermeldt 

in artikel 11.2.11 dat een verhoogde erfgoedpremie van 80 % wordt toegekend 

voor het beheer van of voor werkzaamheden of diensten aan of in beschermde 

monumenten die bestemd zijn voor een erkende eredienst op voorwaarde dat er 

een actueel kerkenbeleidsplan bestaat op het grondgebied van de gemeente of 

regio in kwestie. Sinds 1 januari 2017 is de definitie van kerkenbeleidsplan 

ingeschreven in het onroerend erfgoed decreet; 

- Overwegende dat het kerkenbeleidsplan een langetermijnvisie op de gebouwen 

van de eredienst inhoudt; 

- Overwegende dat er zonder kerkenbeleidsplan geen erfgoedpremie zal worden 

voorzien door het Agentschap Ontroerend Erfgoed van de Vlaamse regering; 

- Gelet op de email van 3 juli 2017 van Marilou Roegiers, penningmeester 

kerkfabrieken Sint-Laurentius en Sint-Antonius van Padua te Zelzate; 

- Gelet op het kerkenbeleidsplan voor de kerken van Zelzate in bijlage; 

- Overwegende dat dit kerkenbeleidsplan moet worden goedgekeurd door de lokale 

overheid, met name de gemeenteraad; 

- Gelet op de goedkeuring van dit kerkenbeleidsplan voor de kerken van Zelzate 

door de kerkraad in zitting van 20 juni 2017; 

- Gelet op de principiële goedkeuring van dit kerkenbeleidsplan voor de kerken 

van Zelzate door het college van burgemeester en schepenen in de zitting 

van 8 augustus 2017; 

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

Op de vraag van mevrouw Isabel Dellaert hoeveel de gemeentelijke inbreng was 

voor de schilderwerken aan de Sint-Laurentiuskerk wordt geantwoord dat de 

exacte bedragen zullen bezorgd worden aan de raadsleden. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 



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

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

Vilder, Luc Verstraeten, Claudio Rizzo, Johan De Jonghe, Jan Persoon en Si-

grid De Ridder) bij 5 nee-stemmen (Dirk Goemaere, Geert Asman, Karl Segers, 

Maureen Tollenaere en Steven De Vuyst) en 3 onthoudingen (Jan De Beule, Brent 

Meuleman, Isabel Dellaert) 

Artikel 1: De gemeenteraad beslist het kerkenbeleidsplan voor de kerken van 

Zelzate goed te keuren. 

Artikel 2: Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan Marilou Roegiers, 

penningmeester kerkfabrieken Sint-Laurentius en Sint-Antonius van Padua te 

Zelzate. 

 

14. GEZAMENLIJKE AANKOOP DOOR DE GEMEENTE, OCMW EN KERKFABRIEKEN EN GEBRUIKERS 

VAN GEMEENTELIJKE GEBOUWEN VAN ELEKTRICITEIT VOOR HUN INSTALLATIES EN GE-

BOUWEN EN DE OPENBARE VERLICHTING. 

DE RAAD: 

 Gelet op de collegebeslissing van 21 maart 2017 om in te tekenen voor de 

samenaankoop elektriciteit en/of aardgas voor leverpunten behorende tot het 

gemeentebestuur en aangelande georganiseerd door de netbeheerder  

Infrax; 

 Gelet op de richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de raad van 

13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt 

voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG; 

 Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elek-

triciteitsmarkt, en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten, zoals tot op 

heden gewijzigd; 

 Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instel-

lingen, zoals gewijzigd door de bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzon-

derheid artikel 94 wat de gewestelijke aspecten van het energiebeleid be-

treft; 

 Gelet op het decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energie-

beleid (het “Energiedecreet”) van 8 mei 2009, zoals tot op heden gewijzigd; 

 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen 

over het energiebeleid (het “Energiebesluit”) van 19 november 2010, zoals 

tot op heden gewijzigd; 

 Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn en het decreet van 18 december 2008 betreffende 

de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals 

tot op heden gewijzigd;  

 Gelet op de wet van 15 juni 2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 

voor aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden ge-

wijzigd, inzonderheid artikel 38; 

 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 KB van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, zoals tot op heden gewijzigd; 

 Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoe-

ringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 

werken, zoals tot op heden gewijzigd; 



 Overwegende dat sinds 1 juli 2003 elke afnemer op de Vlaamse elektriciteits-

markt vrij is om te contracteren met de elektriciteitsleverancier van zijn 

keuze; 

 Overwegende dat de VREG in haar mededeling van 11 november 2002 met betrek-

king tot het kiezen van een elektriciteitsleverancier door een overheid met 

toepassing van de wetgeving inzake overheidsopdrachten stelt dat verschil-

lende besturen deze overheidsopdracht gezamenlijk kunnen uitschrijven om hun 

gezamenlijke behoeften te dekken, en dat door de schaalvergroting van de 

opdracht een gunstig (neerwaarts) effect op de prijs te verwachten valt; 

 Overwegende dat een gunstig neerwaarts effect bereikt kan worden indien 

verschillende besturen op het grondgebied van de gemeente een gezamenlijke 

opdracht uitschrijven; 

 Overwegende dat de huidige opdracht afloopt op 31 december 2017; 

 Overwegende dat Infrax cvba een gunningsprocedure heeft georganiseerd inzake 

aankoop van elektrische energie voor de gebouwen en installaties van de 

gemeenten waarbij Infrax cvba zal optreden als opdrachtencentrale voor de 

gemeente, OCMW, kerkfabriek en gebruikers van gemeentelijke gebouwen; Infrax 

cvba zal een raamovereenkomst afsluiten met één elektriciteitsleverancier; 

 Overwegende dat aldus een nieuwe opdracht moet gegund worden en er geen 

reden is om daarbij af te wijken van voormelde principes;  

 Overwegende dat Infrax uiterlijk vanaf 30 september 2017 met de prijsvorming 

moet starten om de prijzen voor de volgende jaren te kunnen vastklikken; 

 Gelet op de goedkeuring van 10 april 2017 van de gezamenlijke aankoop door 

de kerkfabriek Sint-Laurentius en kerkfabriek Sint Antonius van Padua; 

 Gelet op het besluit van het vast bureau van 19 april 2017 houdende de 

principebeslissing dat het OCMW interesse heeft in de samenaankoop van elek-

triciteit en/of aardgas; 

 Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van Infrax cvba d.d. 01 juni 

2017 houdende de goedkeuring van het voorstel van gunnen aan de firma Aspi-

ravi Energy te Genk als laagste regelmatige inschrijver; 

 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en uitvoeringsbesluiten. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeente gaat akkoord met de beslissing van de Raad van Bestuur 

van Infrax cvba dd. 01 juni 2017 houdende de goedkeuring van het voorstel van 

gunnen aan de firma Aspiravi Energy te Genk inzake de overheidsopdracht “Aan-

koop elektriciteit gemeenten 2018-2020 (2021)”. 

Artikel 2: - De gemeente neemt hierbij alle procedurele verplichtingen op zich 

m.b.t. de in artikel 1 bedoelde overheidsopdracht, meer bepaald de gemeente 

zal uiterlijk op 30 september 2017 een opdracht plaatsen binnen de afgesloten 

raamovereenkomst.  

Artikel 3: - De gemeente vraagt aan Aspiravi Energy deze opdracht aan te vangen 

op 01 januari 2018 voor het jaar 2018, 2019 en 2020 (eventueel 2021).  

De vorige leverancier Luminus moet opgezegd worden door Aspiravi Energy met 

betrekking tot de respectieve afnamepunten, minimaal één maand voor het ver-

strijken van het huidige leveringscontract op 31 december 2017. Aspiravi Energy 

moet deze keuze ook tijdig aan de distributienetbeheerder kenbaar maken.  

Artikel 4: - De gemeente, OCMW, kerkfabriek en gebruikers van gemeentelijke 

gebouwen zijn zelf verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de facturen 

met betrekking tot de leveringen op hun eigen afnamepunten in onderhavige 

overheidsopdracht. 



Artikel 5: - In geval van een juridisch geschil met betrekking tot onderhavige 

overheidsopdracht, anders dan bepaald in artikel 4, is de gemeente mee verant-

woordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot haar aandeel in de 

opdracht.  

 

15. GEZAMENLIJKE AANKOOP DOOR DE GEMEENTE, OCMW EN KERKFABRIEKEN EN 

GEBRUIKERS VAN GEMEENTELIJKE GEBOUWEN VAN AARDGAS VOOR HUN INSTALLATIES EN 

GEBOUWEN 

DE RAAD: 

 Gelet op de collegebeslissing van 21 maart 2017 om in te tekenen voor de 

samenaankoop elektriciteit en/of aardgas voor leverpunten behorende tot het 

gemeentebestuur en aangelande georganiseerd door de netbeheerder Infrax; 

 Gelet op de richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt 

voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG; 

 Gelet op de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige 

producten en andere door middel van leidingen en de daarbij horende uitvoe-

ringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd; 

 Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instel-

lingen, zoals gewijzigd door de bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzon-

derheid artikel 94 wat de gewestelijke aspecten van het energiebeleid be-

treft; 

 Gelet op het decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energie-

beleid (het “Energiedecreet”) van 8 mei 2009, zoals tot op heden gewijzigd; 

 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen 

over het energiebeleid (het “Energiebesluit”) van 19 november 2010, zoals 

tot op heden gewijzigd; 

 Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn en het Decreet van 18 december 2008 betreffende 

de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals 

tot op heden gewijzigd;  

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

opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals tot op 

heden gewijzigd, inzonderheid artikel 38; 

 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 KB van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, zoals tot op heden gewijzigd; 

 Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoe-

ringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 

werken, zoals tot op heden gewijzigd; 

 Overwegende dat een gunstig neerwaarts effect bereikt kan worden indien 

verschillende besturen op het grondgebied van de gemeente een gezamenlijke 

opdracht uitschrijven; 

 Overwegende dat de huidige opdracht afloopt op 31 december 2017; 

 Overwegende dat Infrax cvba een gunningsprocedure heeft georganiseerd inzake 

aankoop van aardgas voor de gebouwen en installaties van de gemeenten waarbij 

Infrax cvba zal optreden als opdrachtencentrale voor de gemeente, OCMW, 

kerkfabriek en gebruikers van gemeentelijke gebouwen; Infrax cvba zal een 

raamovereenkomst afsluiten met één aardgasleverancier; 



 Overwegende dat aldus een nieuwe opdracht moet gegund worden en er geen 

reden is om daarbij af te wijken van voormelde principes;  

 Overwegende dat Infrax uiterlijk vanaf 30 september 2017 met de prijsvorming 

moet starten om de prijzen voor de volgende jaren te kunnen vastklikken; 

 Gelet op de goedkeuring van 10 april 2017 van de gezamenlijke aankoop door 

de kerkfabriek Sint-Laurentius en Kerkfabriek Sint Antonius van Padua; 

 Gelet op het OCMW-besluit van 19 april 2017 houdende de principebeslissing 

dat het OCMW interesse heeft in de samenaankoop van elektriciteit en / of 

aardgas. 

 Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van Infrax cvba dd. 01.06.2017 

houdende de goedkeuring van het voorstel van gunnen aan de firma Lampiris 

nv te Luik als laagste regelmatige inschrijver; 

 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en uitvoeringsbesluiten. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeente gaat akkoord met de beslissing van de Raad van Bestuur 

van Infrax cvba dd. 06.07.2017 houdende de goedkeuring van het voorstel van 

gunnen aan de firma Lampiris NV te Luik inzake de overheidsopdracht “Aankoop 

aardgas gemeenten 2018-2020 (2021)”. 

Artikel 2: - De gemeente neemt hierbij alle procedurele verplichtingen op zich 

m.b.t. de in artikel 1 bedoelde overheidsopdracht, meer bepaald: de gemeente 

zal uiterlijk op 30 september 2017 een opdracht plaatsen binnen de afgesloten 

raamovereenkomst.  

Artikel 3: - De gemeente vraagt aan Lampiris nv deze opdracht aan te vangen op 

01 januari 2018 voor het jaar 2018, 2019 en 2020 (eventueel 2021).  

De vorige leverancier Electrabel moet opgezegd worden door Lampiris nv met 

betrekking tot de respectieve afnamepunten, minimaal één maand voor het ver-

strijken van het huidige leveringscontract op 31 december 2017. Lampiris nv 

moet deze keuze ook tijdig aan de distributienetbeheerder kenbaar maken.  

Artikel 4: - De gemeente, OCMW, kerkfabriek en gebruikers van gemeentelijke 

gebouwen, zijn zelf verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de facturen 

met betrekking tot de leveringen op hun eigen afnamepunten in onderhavige 

overheidsopdracht. 

Artikel 5: - In geval van een juridisch geschil met betrekking tot onderhavige 

overheidsopdracht, anders dan bepaald in artikel 4, is de gemeente mee verant-

woordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot haar aandeel in de 

opdracht.  

 

Luc Verstraeten verlaat de zitting. 

Johan De Jonghe verlaat de zitting. 

16a. 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 re-

glement 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 minimum-

afmetingen 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. 20 juni 2017 akkoord werd gegaan 

met het aanbrengen van zebrapaden in de omgeving van de geknipte verbin-

dingsweg tussen de Oost- en de Westkade wegens het toenemend aantal kinderen 

dat speelt in het park op de oude kanaalbedding; 

- Overwegende dat de gemeenteraad wordt verzocht om deze voorgestelde 

verkeersmaatregelen te bekrachtigen en deze op te nemen in de ge-

coördineerde 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 verkeersmaat-

regelen en past de gecoördineerde tekst van het aanvullend reglement op de 

politie over het wegverkeer aan met hierna vermeld afdeling en artikels. 

Artikel 2: - Het artikel 11 “Oversteekplaatsen voor voetgangers” wordt uitge-

breid met: 

 

11.52. - Park oude kanaalbedding aan de toegangen en doorsteken 

(GR 20/09/2017) 

Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers gebracht worden zoals be-

paald in artikel 76.3 van het Algemeen Reglement op de politie van het wegver-

keer. 

Artikel 3: - Dit gemeenraadsbesluit treedt in werking vanaf 31 oktober 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 provinciegou-

verneur, 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. 

 

16b. 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 re-

glement 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 minimum-

afmetingen 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. 08 augustus 2017 akkoord werd gegaan 

met het aanbrengen van verkeerborden F99c en F101c aan de wegen van de Sint-

Franciespolder; 

- 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 verkeersmaat-

regelen en past de gecoördineerde tekst van het aanvullend reglement op de 

politie over het wegverkeer aan met hierna vermeld afdeling en artikels. 

Artikel 2: - Een nieuw artikel 5 quinquies “Wegen voorbehouden voor het verkeer 

van landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers en ruiters” wordt toegevoegd en 

uitgebreid met: 

“Artikel 5 quinquies: - WEGEN VOORBEHOUDEN VOOR HET VERKEER VAN 

LANDBOUWVOERTUIGEN, VOETGANGERS, FIETSERS EN RUITERS 

5quinquies.1.  Sint-Franciespolder  (GR 20/09/2017) 

Deze maatregel wordt aangeduid met het verkeersbord F99c en F101c op derge-

lijke wijze dat de zone sluitend wordt afgebakend.” 

Artikel 3: - Dit gemeenraadsbesluit treedt in werking vanaf 31 oktober 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 provinciegou-

verneur, 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. 

 



16c. 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 re-

glement 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 minimum-

afmetingen 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. 24 augustus 2017 akkoord werd gegaan 

met het inrichten als woonerf van twee delen van de Onteigeningsstraat en 

het aanduiden van deze straatdelen als doodlopende weg uitgezonderd voor 

voetgangers en fietsers (dooRlopende weg); 

- 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; 

- Gelet op de opmerking van de heer Karl Segers (PVDA+) waarbij hij meent dat 

er een technische vergissing gebeurde, namelijk het heraangelegd stuk 

wegenis wordt momenteel als Onteigeningsstraat omschreven terwijl dit B. J. 

Chalmetlaan moet zijn.  

- Gelet op het voorstel van de heer Martin Acke, voorzitter, waarbij hij deze 

technische missing zal bekijken, en het punt ter stemming voorlegt mits 

aanpassing. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeenteraad geeft goedkeuring aan voorgestelde verkeersmaat-

regelen en past de gecoördineerde tekst van het aanvullend reglement op de 

politie over het wegverkeer aan met hierna vermeld afdeling en artikels. 

Artikel 2: - Het artikel 5ter “doodlopende weg uitgezonderd voor voetgangers 

en fietsers (dooRlopende weg)” wordt uitgebreid met: 

5ter.2. - Onteigeningsstraat – deel tussen de schooluitgang Konink-

lijk Atheneum en de Burgemeester Joseph Chalmetlaan 

5ter.3. - Onteigeningsstraat – deel tussen huisnummer 23 en de Franz 

Wittoucklaan” 

Artikel 3: - Een nieuwe afdeling “Afdeling 10: WOONERF” en een nieuw artikel 

17 “een woonerf wordt voorzien in volgende straten of gedeelten ervan” wordt 

voorzien en wordt uitgebreid met: 

17.1. - B. J. Chalmetlaan – deel tussen de schooluitgang Koninklijk 

Atheneum en de Burgemeester Joseph Chalmetlaan 

17.2. - Onteigeningsstraat – deel tussen huisnummer 23 en de Franz 

Wittoucklaan 



Deze maatregel wordt aangeduid met het verkeersbord F12a (begin woonerf) en 

F12b (einde woonerf). De plaatsen waar mag worden geparkeerd worden aangeduid 

met wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere kleur en waar de 

letter P aangebracht is 

Artikel 3: - Dit gemeenraadsbesluit treedt in werking vanaf 31 oktober 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 provinciegou-

verneur, 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. 

 

17. OCMW – MEERJARENPLAN 2014-2019 / BUDGET 2017 - VASTSTELLING 

DE RAAD: 

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

 Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 01 juni 

2017 houdende de vaststelling van de wijziging van het meerjarenplan 2014-

2019, n.a.v. het schorsingsbesluit van de gouverneur van de provincie 

Oost-Vlaanderen; 

 Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 01 juni 

2017 houdende de vaststelling van het budget 2017, n.a.v. het schorsings-

besluit van de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen; 

 Overwegende dat de gouverneur het besluit van de raad voor maatschappelijk 

welzijn van 20 december 2016 waarin de wijziging van het meerjarenplan 

2014-2019 werd vastgelegd, heeft geschorst op 08 mei 2017; 

 Overwegende dat de gouverneur het besluit van de raad voor maatschappelijk 

welzijn van 20 december 2016 waarin het budget 2017 werd vastgelegd, heeft 

geschorst op 08 mei 2017; 

 Overwegende dat in het budget 2017 een gemeentelijke bijdrage is opgenomen 

ten bedrage van € 2.560.000; 

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

van 16 mei 2017 voor zowel het gewijzigd meerjarenplan als het budget 

2017; 

 Gelet op het decreet betreffende de organisatie van de OCMW’s d.d. 19 de-

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

met 154; 

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

met de beleids- en beheerscyclus;  

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

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

ten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;  

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

BESLUIT: 



In openbare zitting: 

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

vastgelegd bij beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 01 

juni 2017;  

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

beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 01 juni 2017; 

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

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

stort). 

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

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

 

Johan De Jonghe vervoegt de zitting. 

Luc Verstraeten vervoegt de zitting. 

18. OCMW - JAARREKENING 2016 

DE RAAD: 

 Gelet op artikel 174 §2 van het OCMW-decreet d.d. 19 december 2008 waarin 

vermeld wordt dat een afschrift van de vastgestelde jaarrekening bezorgd 

wordt aan de gemeenteraad, die binnen vijftig dagen na overzending, zijn 

opmerkingen ter kennis kan brengen van de provinciegouverneur; 

 Gelet op het Ministerieel besluit beleids- en beheerscyclus gemeenten, pro-

vincies en OCMW’s van 1 oktober 2010 en het Ministerieel besluit tot wijzi-

ging van het MB BBC 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 de beslissing van de OCMW-raad van 4 juli 2017, waarin de jaarre-

kening 2016 van het OCMW werd goedgekeurd; 

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

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Artikel 1: - De jaarrekening 2016 van het OCMW Zelzate wordt vastgesteld. 

Artikel 2: - Afschrift van dit besluit zal wordt overgemaakt aan de financieel 

beheerder, de OCMW-voorzitter en de heer provinciegouverneur van Oost-Vlaan-

deren. 

 

19. WELZIJNSBAND MEETJESLAND - JAARREKENING 2016 

DE RAAD: 

 Gelet op de jaarrekening 2016 van de Vereniging Welzijnsband Meetjesland 

opgesteld door de financieel beheerder van de Vereniging en goedgekeurd door 

de raad van bestuur d.d. 11 april 2017; 

 Overwegende dat het een rekening betreft over een werkperiode gaande van 

1 januari 2016 tot 31 december 2016; 

 Overwegende dat de balans in activa en passiva een evenwicht vertoont van 

€ 152.411,30; 

 Overwegende dat het resultaat van de gewone activiteiten op € -3.212,49 

uitkomt omwille van de specifieke werking van de vereniging, waarbij de 



tekorten tussen ontvangsten en de uitgaven van de vereniging worden gefac-

tureerd aan de deelnemende OCMW’s; 

 Overwegende dat de gemeenteraad hiervan kennis dient te nemen; 

 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en uitvoeringsbesluiten. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Artikel 1: - Kennis te nemen van de jaarrekening 2016 van de Vereniging Wel-

zijnsband Meetjesland. 

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

Welzijnsband Meetjesland. 

 

20. KERKFABRIEK SINT-LAURENTIUS – BUDGETWIJZIGING 2017 

DE RAAD: 

 Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en 

werking van de erkende erediensten (BS 6 september 2004 en latere wijzigin-

gen; 

 Gelet op het besluit van de kerkraad Sint-Laurentius d.d. 21 augustus 2013 

houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2019; 

 Gelet op het besluit van de kerkraad Sint-Laurentius d.d. 20 juni 2017 

houdende goedkeuring van de budgetwijziging 2017; 

 Overwegende dat dit besluit werd ingediend bij het gemeentebestuur; 

 Overwegende dat de budgetwijziging 2017 een gemeentelijke bijdrage voorziet 

die de in het door de gemeenteraad goedgekeurde meerjarenplan past;  

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

BESLUIT: 

In openbare zitting: 

Artikel 1: - Akte te nemen van de budgetwijziging 2017 van de kerkfabriek Sint-

Laurentius.  

Artikel 2: - Afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan de gouverneur 

der provincie Oost-Vlaanderen, de kerkfabriek Sint-Laurentius en het bisdom 

Gent. 

 

21. KERKFABRIEK SINT-ANTONIUS – BUDGETWIJZIGING 2017 

DE RAAD: 

 Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en 

werking van de erkende erediensten (BS 6 september 2004 en latere wijzigin-

gen; 

 Gelet op het besluit van de kerkraad Sint-Antonius d.d. 21 augustus 2013 

houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2019; 

 Gelet op het besluit van de kerkraad Sint-Antonius d.d. 20 juni 2017 houdende 

goedkeuring van de budgetwijziging 2017; 

 Overwegende dat dit besluit werd ingediend bij het gemeentebestuur; 

 Overwegende dat de budgetwijziging 2017 een gemeentelijke bijdrage voorziet 

die de in het door de gemeenteraad goedgekeurde meerjarenplan past;  

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

BESLUIT: 



In openbare zitting: 

Artikel 1: - Akte te nemen van de budgetwijziging 2017 van de kerkfabriek Sint-

Antonius.  

Artikel 2: - Afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan de gouverneur 

der provincie Oost-Vlaanderen, de kerkfabriek Sint-Laurentius en het bisdom 

Gent. 

 

22. KERKFABRIEK SINT-LAURENTIUS – BUDGET 2018 

DE RAAD: 

 Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en 

werking van de erkende erediensten (BS 6 september 2004 en latere wijzigin-

gen; 

 Gelet op het besluit van de kerkraad Sint- Laurentius d.d. 21 augustus 2013 

houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2019; 

 Gelet op het besluit van de kerkraad Sint-Laurentius d.d. 20 juni 2017 

houdende goedkeuring van de budgetwijziging 2017; 

 Overwegende dat dit besluit werd ingediend bij het gemeentebestuur; 

 Overwegende dat het budget 2018 een gemeentelijke bijdrage voorziet die 

binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meer-

jarenplan 2014-2019; 

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

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Artikel 1: - Er wordt akte genomen van het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-

Laurentius. 

Artikel 2: - Afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan de kerkfabriek 

Sint-Laurentius en het bisdom Gent. 

 

23. KERKFABRIEK SINT-ANTONIUS – BUDGET 2018 

DE RAAD: 

 Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en 

werking van de erkende erediensten (BS 6 september 2004 en latere wijzigin-

gen; 

 Gelet op het besluit van de kerkraad Sint-Antonius d.d. 21 augustus 2013 

houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2019; 

 Gelet op het besluit van de kerkraad Sint-Antonius d.d. 20 juni 2017 houdende 

goedkeuring van de budgetwijziging 2017; 

 Overwegende dat dit besluit werd ingediend bij het gemeentebestuur; 

 Overwegende dat het budget 2018 een gemeentelijke bijdrage voorziet die 

binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meer-

jarenplan 2014-2019; 

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

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Artikel 1: - Er wordt akte genomen van het budget 2018 van de kerkfabriek 

Sint-Antonius. 



Artikel 2: - Afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan de kerkfa-

briek Sint-Antonius en het bisdom Gent. 

 

24. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST GEMEENTE – OCMW – PRINCIPIËLE GOEDKEURING TOT 

HET HERNIEUWEN EN GOEDKEUREN VAN DE BEHEERSOVEREENKOMST GEMEENTE – OCMW 

INZAKE HET OPNEMEN VAN DE FUNCTIE AFDELINGSHOOFD WELZIJN 

DE RAAD: 

- Gelet op artikel 271 van het gemeentedecreet en van het OCMW-decreet hou-
dende de mogelijkheid tot het afsluiten van beheersovereenkomsten over het 

gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten en dat in deze overeenkom-

sten tevens kan worden opgenomen dat de gemeente en het openbaar centrum 

voor maatschappelijk welzijn voor bepaalde functies een beroep kunnen doen 

op elkaars personeelsleden; 

- Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van  
19 januari 2010 houdende goedkeuring van de beheersovereenkomst en latere 

wijzigingen en addenda inzake de samenwerking tussen de diensten gemeente 

- OCMW; 

- Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 april 2010 en latere 
wijzigingen en addenda houdende de goedkeuring van de beheersovereenkomst 

inzake de samenwerking tussen het gemeente- en OCMW-bestuur op het vlak 

van de personeelsdienst, de technische dienst en de financiële dienst; 

- Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 30 maart 2016 houdende her-
nieuwing en goedkeuring van de beheersovereenkomst gemeente – OCMW inzake 

de samenwerking tussen gemeentebestuur en OCMW op het vlak van de onder-

steunende diensten; 

- Overwegende dat voorgesteld wordt om de bestaande beheersovereenkomst te 
hernemen waarbij de functie van afdelingshoofd welzijn mee in de beheer-

overeenkomst wordt opgenomen; 

- Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van  
24 augustus 2017 waarbij het college principieel akkoord gaat met het her-

nemen van de beheersovereenkomst tussen het gemeentebestuur Zelzate en 

OCMW-bestuur Zelzate volgens het ontwerp dat voorgelegd is; 

- Overwegende dat hiertoe het ontwerp van beheersovereenkomst voorgelegd 
wordt waarbij aan de gemeenteraad gevraagd wordt het ontwerp principieel 

goed te keuren; 

- Overwegende dat het afdelingshoofd welzijn zowel de dienst burgerzaken van 
de gemeente als de sociale dienst van het OCMW zal aansturen; 

- Overwegende dat deze aanpassing ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan 

het vakbondsoverleg en de OCMW-raad; 

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

BESLUIT: 

In openbare zitting 

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

Weynsberghe, Kristof Stevelinck, Linda Vereecke, Claudio Rizzo, Jan De Beule, 

Luc Verstraeten, Johan De Jonghe, Jan Persoon en Sigrid De Ridder) bij 9 nee-

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

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

Vuyst): 

 

Artikel 1: - De gemeenteraad gaat principieel akkoord met het hernemen van de 

beheersovereenkomst tussen het gemeentebestuur Zelzate en OCMW-bestuur Zel-

zate volgens het ontwerp dat voorgelegd is. 



Artikel 2: - Het ontwerp van beheersovereenkomst zal ter goedkeuring worden 

voorgelegd aan het vakbondsoverleg en aan de OCMW-raad. 

 

25. GOEDKEUREN MOTIE GEMEENTERAAD IEPER INZAKE VERBOD OP GEBRUIK VAN KERN-

WAPENS 

DE RAAD: 

- Gelet op de mail van 6 juli 2017 van de stad Ieper betreffende het raadsbe-

sluit van 3 juli 2017 van Ieper houdende de motie (zie bijlage) inzake het 

verbod op het gebruik van kernwapens: oproep voor goedkeuring door de ge-

meenteraad van Zelzate om de motie goed te keuren en een gelijkaardige motie 

aan de Belgische Regering te bezorgen; 

- Overwegende dat sinds 1968 een non-proliferatieverdrag bestaat waarin de 

kernstatenlanden beloofden volledig nucleair te ontwapenen op voorwaarde dat 

de staten zonder kernwapens beloofden er geen te verwerven, doch dat de 

beloofde afbouw er niet komt; 

- Overwegende dat er tot 7 juli 2017 onderhandelingen liepen tussen 132 landen 

van de Verenigde Naties over een ontwerptekst voor een internationaal verbod 

op kernwapens, en dat België in oktober 2016 tegen de resolutie hiertoe 

gestemd heeft; 

- Overwegende dat het gewenste verbodsverdrag een noodzakelijke nieuwe stap 

betekent om ooit tot een kernwapenvrije wereld te komen, want zolang er 

kernwapens bestaan, bestaat het gevaar op een nucleaire ontploffing en be-

staat anderzijds het risico op diefstal of cyberhacking door terroristen; 

- Overwegende dat de stad Ieper de federale overheid oproept om haar verant-

woordelijkheid te nemen, overeenkomstig het regeerakkoord, door op een con-

structieve wijze mee te werken aan het tot stand komen van een verbod op 

kernwapens; 

- Overwegende dat de gemeenteraad van Ieper in toepassing van het gemeentede-

creet van 15 juli 2015 (en latere wijzigingen) over de volheid van bevoegd-

heid beschikt ten aanzien van de verbodsaangelegenheid; 

- Overwegende dat het stadsbestuur van Ieper aan ons gemeentebestuur vraagt 

eveneens een motie goed te keuren en aan de Belgische Regering over te maken;  

De heer Karl Segers (PVDA+) stelt voor om volgende tekst toe te voegen aan de 

motie: “De gemeenteraad van Zelzate, in vergadering bijeen op 20 september 

2017, roept de Belgische regering op om het verbodsverdrag op kernwapens, 

goedgekeurd door de VN op 7 juli 2017 te ondertekenen en na te komen. Dit houdt 

de definitieve verwijdering in van alle kernwapens op Belgisch grondgebied.” 

De raad wordt geschorst. 

De raad wordt heropend. 

- Gelet op het amendement van de PVDA+-fractie om volgende tekst toe te voe-

gen “De gemeenteraad van Zelzate, in vergadering bijeen op 20 september 

2017, roept de Belgische regering op om het verbodsverdrag op kernwapens, 

goedgekeurd door de VN op 7 juli 2017 te ondertekenen en na te komen. Dit 

houdt de definitieve verwijdering in van alle kernwapens op Belgisch 

grondgebied” dat werd verworpen met 9 ja-stemmen (Dirk Goemaere, Geert As-

man, Karl Segers, Maureen Tollenaere, Steven De Vuyst, Patricia De Meyer, 

Freddy De Vilder, Brent Meuleman, en Isabel Dellaert) tegen 12 neen-stem-

men (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); 

BESLUIT: 

In openbare zitting 



Met 20 ja-stemmen (Dirk Goemaere, Geert Asman, Karl Segers, Maureen Tolle-

naere, Steven De Vuyst, Patricia De Meyer, Freddy De Vilder, Brent Meuleman, 

Isabel Dellaert, Martin Acke, Frank Bruggeman, Marleen Maenhout, Kurt Van 

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

ten, Johan De Jonghe, Jan Persoon en Sigrid De Ridder) bij  onthouding (Clau-

dio Rizzo): 

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

Ieper, en een motie goed te keuren betreffende het verbod op kernwapens. Er 

zal namens onze gemeenteraad gevraagd worden aan de Belgische Regering om mee 

te werken aan het tot stand komen van een verbod op kernwapens.  

Artikel 2: - Deze motie zal overgemaakt worden aan de bevoegde ministers en 

aan het Belgische parlement. 

 

Luc Verstraeten verlaat de zitting. 

26. OVEREENKOMST TUSSEN JAGER EN GEMEENTE ZELZATE VOOR DE JACHT OP WILD-

SOORTEN IN NABIJHEID VAN VISVIJVER IN HET PARK VAN ZELZATE 

DE RAAD: 

 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en uitvoeringsbesluiten; 

 Gelet op het Jachtdecreet van 24 juli 1991 en bijhorende besluiten; 

 Gelet op het soortenbesluit van 15 mei 2009 (besluit van de Vlaamse Rege-

ring met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer); 

 Gelet op de vraag van de burgemeester naar een oplossing voor de overlast 

veroorzaakt door exoten bij de visvijver, met name door de Nijlganzen: 

deze vertonen agressief gedrag, ze doden kuikentjes, …; 

 Overwegende dat Rato van de Provincie Oost-Vlaanderen en Agentschap Natuur 

en Bos hiervoor verwijzen naar het soortenbesluit; 

 Overwegende dat volgens het soortenbesluit Nijlganzen behoren tot de uit-

heemse dieren (= exoten) en mogen bestreden worden als ze overlast veroor-

zaken door middel van afschot en afvangst; 

 Gelet op het collegebesluit van 6 juli 2017 met het aanduiden van Marc De 

Smaele als jager van uitheemse dieren in nabijheid van visvijver in het 

Park van Zelzate; 

 Gelet op volgende voorwaarden: 

De jager heeft het recht om wildsoorten in kader van het soortenbesluit te 

bejagen in nabijheid van visvijver in het Park van Zelzate.  

 

De wetgeving beschreven in het Jachtdecreet van 24 juli 1991 en bijhorende 

besluiten dienen gevolgd te worden (bvb. nemen preventieve maatregelen, 

enkel jagen binnen openingstijden, melding aan Natuur en Bos). 

 

De jager moet  

 in bezit zijn van een jachtverlof 

 getuigschrift van slagen voor het theoretisch en het praktisch jacht-

examen hebben 

 verzekering burgerlijke aansprakelijk afgesloten hebben 

 uittreksel uit het strafregister hebben 

 lid zijn van Wildbeheerseenheid,  

 in het bezit zijn van een wapenvergunning (voor het gebruik van vuur-

wapens) 

 

Het is verboden om de rechten die bij deze overeenkomst zijn toegekend, 

hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk over te dragen, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming. 

 



De jager verbindt zich ertoe, te beheren als een goede huisvader, binnen 

de aan hem toegekende rechten.  Hij mag zelfstandig handelen en is niet 

afhankelijk van opdrachten van het bestuur omdat het een beperkte zone be-

treft. 

 

In kader van deze overeenkomst mag er enkel gejaagd worden op volgende 

diersoorten  

 beschermde soorten volgens het Soortenbesluit 

 verwilderde gedomesticeerde soorten, rassen of variëteiten 

 invasieve uitheemse soorten 

 

Er is geen alleenrecht voor bejaagbare wildsoorten. Jachtwild, zoals ko-

nijnen, vossen, reeën, mag ook bejaagd worden door andere jagers onder 

voorwaarden van het Jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014.  

- Overwegende dat wordt voorgesteld om de jager voor zijn diensten een ver-

goeding te geven van 500 euro per jaar, voor het reeds begonnen kalender-

jaar 2017 zal de vergoeding pro rata worden berekend. Het budget hiervoor 

is voorzien op budgetcode 6139999/098400; 

- Overwegende dat de duur van de overeenkomst gelijkloopt met de lopende le-

gislatuur; 

 

BESLUIT: 

 

In openbare zitting 

Met 10 ja-stemmen (Martin Acke, Frank Bruggeman, Marleen Maenhout, Kurt Van 

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

Jonghe, Jan Persoon en Sigrid De Ridder) bij 6 nee-stemmen (Dirk Goemaere, 

Geert Asman, Karl Segers, Maureen Tollenaere, Steven De Vuyst en Isabel Del-

laert) en 4 onthoudingen (Claudio Rizzo, Brent Meuleman, Patricia De Meyer en 

Freddy De Vilder): 

 

Artikel 1: - De gemeenteraad keurt de overeenkomst tussen de jager en ge-

meente Zelzate voor de jacht op wildsoorten op het grondgebied Zelzate goed. 

De jaarlijkse vergoeding aan de jager zal worden toegerekend op budgetcode 

6139999/098400.  

 

Artikel 2: - Dit besluit wordt overgemaakt aan Marc De Smaele, Leegstraat 19, 

9060 Zelzate. 

 

Luc Verstraeten vervoegt de zitting. 

27. MEDEDELINGEN / KENNISGEVINGEN 

Volgende stukken worden ter kennis gebracht aan de gemeenteraad: 

- Farys – verslag van de vergadering van het directiecomité secundaire dien-

sten van 25 januari 2017 (dit verslag ontbrak in gemeenteraad 18 mei 2017 

omdat het ons nu pas werd bezorgd); 

- Farys – verslag van de vergadering van het directiecomité secundaire dien-

sten van 26 april 2017; 

- Farys – verslag van de vergadering van het directiecomité secundaire dien-

sten van 17 mei 2017; 

- Farys – verslag van de gezamenlijke vergadering van alle Regionale Direc-

tiecomités Domeindiensten van 28 en 29 maart 2017; 

- Farys – verslag van de vergadering van het Regionaal Directiecomité Do-

meindiensten Centrum van 6 april 2017; 



- Farys – verslag van de vergadering van het Regionaal Directiecomité Do-

meindiensten Centrum van 11 mei 2017; 

- Farys – verslag van de vergadering van het directiecomité aanvullende 

diensten van 16 mei 2017; 

- IDM – jaarverslag 2016; 

- IDM – verslag van de Algemene Vergadering van 02 juni 2017; 

- Iveg – verslag van de vergadering van het directiecomité van 

18 april 2017; 

- Iveg – verslag van de vergadering van het directiecomité van 8 mei 2017; 

- Iveg – verslag van de vergadering van het directiecomité van 22 mei 2017; 

- Iveg – verslag van de vergadering van het directiecomité van 12 juni 2017; 

- Iveg – verslag van de vergadering van het directiecomité van 26 juni 2017; 

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

26 april 2017; 

- Iveg – verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 31 mei 2017; 

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

28 juni 2017; 

- Iveg – verslag van de algemene vergadering van 31 mei 2017; 

- IGS Westlede – verslag van de vergadering van dinsdag 13 juni 2017; 

- Inter-Regies – verslag van de algemene vergadering van 8 juni 2017; 

- Veneco – verslag van de Raad van Bestuur van 14 maart 2017; 

- Veneco – verslag van de Raad van Bestuur van 23 maart 2017; 

- Veneco – verslag 57ste Jaarvergadering van 13 juni 2017; 

- Fineg – verslag van de algemene vergadering van 9 mei 2017; 

- Fineg – verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 9 mei 2017; 

- Fineg – jaarverslag 2016; 

- WZC Zilverbos - verslag van de Raad van Bestuur van 31 maart 2017,  

Begrotingsopvolging, Bezetting en zorggraad, Personeelseffectieven, Ziek-

teverzuim; 

- Toerisme Meetjesland – jaarverslag 2016; 

- Kerkfabrieken Sint Antonius van Padua en Sint Laurentius – afschrift be-

sluit gouverneur betreffende rekening 2016; 

- Comeet – verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 23 mei 

2017; 

- Agentschap Binnenlands Bestuur – schrijven d.d. 07 april 2017 – klacht 

vanwege Burgemeester Frank Bruggeman en schepen Kristof Stevelinck tegen 

gemeenteraadsvoorzitter Martin Acke i.v.m. rol als gemeenteraadsvoorzitter 

in gemeenteraad d.d. 27 maart 2017 – behandeling amendement op punt 13; 

- Agentschap Binnenlands Bestuur – schrijven d.d. 07 april 2017 – klacht 

vanwege Burgemeester Frank Bruggeman en schepen Kristof Stevelinck tegen 

gemeenteraadsvoorzitter Martin Acke i.v.m. rol als gemeenteraadsvoorzitter 

in gemeenteraad d.d. 27 maart 2017 – behandeling punt 16; 

- Agentschap Binnenlands Bestuur – schrijven d.d. 24 april 2017 – klacht 

vanwege Burgemeester Frank Bruggeman en schepen Kristof Stevelinck tegen 

gemeenteraadsvoorzitter Martin Acke i.v.m. rol als gemeenteraadsvoorzitter 

in gemeenteraad d.d. 27 maart 2017 – behandeling amendement op punt 13 – 

resultaat onderzoek – klacht ongegrond; 



- Agentschap Binnenlands Bestuur – schrijven d.d. 29 mei 2017 – klacht van-

wege Burgemeester Frank Bruggeman en schepen Kristof Stevelinck tegen ge-

meenteraadsvoorzitter Martin Acke i.v.m. rol als gemeenteraadsvoorzitter 

in gemeenteraad d.d. 27 maart 2017 – behandeling beslissing op punt 16 – 

resultaat onderzoek – klacht ongegrond; 

- Agentschap Binnenlands Bestuur – schrijven d.d. 6 juni 2017 – klacht van-

wege gemeenteraadslid Luc Verstraeten tegen gemeenteraadsvoorzitter Martin 

Acke i.v.m. rol als gemeenteraadsvoorzitter in gemeenteraad d.d. 18 mei 

2017; 

- Agentschap Binnenlands Bestuur – schrijven d.d. 24 juli 2017 – klacht van-

wege gemeenteraadslid Luc Verstraeten tegen gemeenteraadsvoorzitter Martin 

Acke i.v.m. rol als gemeenteraadsvoorzitter in gemeenteraad d.d. 18 mei 

2017 – resultaat onderzoek – klacht ongegrond. 

 

29. PROBLEMATIEK GESTOLEN VOORWERPEN GRAFZERKEN BEGRAAFPLAATS. (OP VERZOEK 

VAN DE PVDA+-FRACTIE) 

De heer Steven De Vuyst (PVDA+) geeft toelichting bij dit agendapunt namens 

de PVDA+-fractie: 

“Sommige Zelzatenaren die regelmatig het kerkhof bezoeken, hebben vastgesteld 

dat bepaalde voorwerpen op het graf van overleden familieleden en geliefden 

verdwenen zijn. In het weekend van 19-20 augustus heeft een burger zelf aan 

de alarmbel getrokken, toen ze moest vaststellen dat voorwerpen op het graf 

van haar overleden moeder voor de 3e keer op rij waren gestolen. Het ver-

scheen nadien ook in de krant. 

In het artikel en nadien op facebook reageerde de burger, net als vele ande-

ren die iets soortgelijks hadden meegemaakt, enorm verontwaardigd op dit 

voorval. De voorwerpen zoals kandelaars of bloemstukken die verdwijnen op het 

graf van geliefden hebben geen grote materiële waarde, maar de emotionele en 

affectieve waarde daarentegen is nog zo groot. 

Als fractie stellen we ons dan ook de vraag of het kerkhof buiten de voor-

ziene openingstijden afgesloten kan worden voor het publiek, ook achteraan. 

Er zou trouwens een tegenstrijdigheid zijn met het reglement, waarbij het re-

glement stelt dat het kerkhof na de openingsuren gesloten is, terwijl aan de 

ingang ’t Koeiken een plakkaat hangt dat de ingang aan de Kerkstraat perma-

nent geopend is. 

Ten tweede stelt onze fractie zich de vraag of er voldoende toezicht wordt 

uitgeoefend op het kerkhof om dergelijke diefstallen te kunnen vermijden.” 

De heer Martin Acke, voorzitter, verwacht dat het kerkhof buiten de openings-

uren gesloten wordt, en zal deze opmerking laten nakijken. Volgende gemeente-

raad zullen de bevindingen teruggekoppeld worden naar de gemeenteraad. 

 

30. VRAGEN OVER DE GEPLANDE WERKEN AAN DE BRUG. (OP VERZOEK VAN DE PVDA+-

FRACTIE) 

De heer Geert Asman (PVDA+) geeft toelichting bij dit agendapunt namens de 

PVDA+-fractie: 

“Sinds de werken aan de tunnel zijn hervat is het dagelijks weer filerijden 

in Zelzate. Onlangs lazen we echter in de krant dat er vanaf 25 september ook 

werken aan de brug worden gepland. Dringende onderhoudswerken die niet kunnen 

uitgesteld worden volgens de burgemeester. 



1. De PVDA+ vraagt waarom deze werken niet in de zomer gebeurd zijn, ter-

wijl er geen werken aan de tunnel waren? Er is al sinds vorig jaar com-

municatie met AWV over het herstel van de brug. 

2. We vernamen dat de werken aan de tunnel zeer vlot zouden verlopen en 

dat ze mogelijks sneller zouden klaar zijn. Klopt deze informatie. Zo 

ja, dan vragen wij het uitstel van de herstellingswerken gedurende en-

kele weken om een nieuw verkeersinfarct te vermijden. 

De burgemeester antwoordt dit een jammere timing is, maar dat dit slechts 

over enkele dagen gaat. AWV als beheerder beslist over deze timing, en neemt 

zijn verantwoordelijkheid hierin op. De werken niet kunnen uitgesteld worden 

omdat er momenteel al brokstukken van de brug vallen, maar dat door onderhan-

delingen met AWV er 3 rijstroken zullen vrij blijven, en slechts 1 rijstrook 

afgesloten zal worden voor de werken. 

De heer Geert Asman (PVDA+) vraagt om tijdens de werken de 2 rijstroken vrij 

te houden van Zelzate –Oost richting Zelzate-West, omdat daar de meeste 

stremmingen zijn. 

De burgemeester reageert dat dit zo niet werkt. AWV zal de herstellingen per 

rijstrook afwerken. 

De heer Martin Acke, voorzitter, stelt dat het voorstel van de heer Geert As-

man redelijk, en dat deze opmerking dient meegenomen te worden in de onder-

handelingen. 

Jan Persoon verlaat de zitting. 

 

31. VOORRANG OP HET KRUISPUNT RIJKSWACHTLAAN/ MAISSTRAAT (OP VERZOEK VAN DE 

PVDA+-FRACTIE) 

De heer Geert Asman (PVDA+) geeft toelichting bij dit agendapunt namens de 

PVDA+-fractie: 

“Voorrang van rechts heeft een gunstig effect op de rijsnelheid in vele stra-

ten. Kijken we bv naar de Assenedesteenweg of de Chalmetlaan.  

Een ander probleem stelt zich op de Rijkswachtlaan. In de richting R4 is er 

de afrit van parkeerterrein van Aldi/Groendecor. Daar heeft het verkeer van 

de Rijkswachtlaan voorrang want voorrang van rechts telt niet bij afrijden 

van parkeerterrein, er is zelfs een streep getrokken op de uitrit.  

In tegenovergestelde richting kan verwarring ontstaan. Daar is de afrit van 

de Maisstraat geen parkeerterrein, maar een straat met voorrang van rechts. 

Voor vele chauffeurs geeft dat verwarring, aan de ene winkelzone heeft men 

geen voorrang als men van rechts komt, aan de winkelzone aan de overkant van 

de straat  wel.  

De PVDA+ stelt voor om de voorrang van rechts van de maisstraat op te heffen 

met aangepaste signalisatie.” 

De heer Martin Acke, voorzitter, vindt dit een terecht punt, en zal politio-

neel advies vragen en zal aan de mobiliteitsambtenaar vragen deze situatie te 

bekijken. 

 

32. VRAAG OM VERDERE OPKUIS WIJK KLEIN RUSLAND (OP VERZOEK VAN DE PVDA+-

FRACTIE 

Mevrouw Maureen Tollenaere (PVDA+) geeft toelichting bij dit agendapunt na-

mens de PVDA+-fractie: 

“Tijdens de maanden juli en augustus zijn 2 inwoners van onze wijk Klein Rus-

land aangesteld door CVBA-Wonen om de wijk op te kuisen. 



Zij hebben hun job met hart en ziel en veel toewijding uitgevoerd. Dit was 

een fantastisch initiatief, met een mooi resultaat en dit kunnen wij alleen 

maar toejuichen. 

Hierbij hebben we 2 vragen: 

1. We merkten dat de opkuis van voetpaden en onkruid op de wegen zo goed 

als niet is gebeurd. Ondersteunt het college het initiatief van CVBA 

wonen? Zijn er extra inspanningen gepland door het gemeentebestuur voor 

het proper houden van de wijk? Welke plannen zijn er voor de toekomst? 

Onze fractie vraagt het college om in overleg met CVBA wonen een plan 

op te stellen om gezamenlijk het onderhoud van de wijk als een belang-

rijk initiatief aan te pakken.  

2. Het onderhoud en de verloedering van de wijk was de voorbije jaren een 

groot probleem. De opruim van de voorbije 2 maanden heeft al heel wat 

veranderd. Het is echter spijtig dat dit nu stopt. Dit positieve initi-

atief zou moeten verder gaan, om te zorgen dat de voortuinen,  paden en 

lege huizen proper blijven. We vragen dat het college er bij CVBA Wonen 

op aandringt om dit initiatief verder te zetten.” 

Mevrouw Linda Vereecke, schepen, had geen weet van de helpers van cvba wonen, 

maar vindt dit een goed initiatief. Zij stelt dat de technische dienst in de 

mate van het mogelijke, hun best doet om onkruid te bestrijden. 

 

Freddy De Vilder, Patricia De Meyer, Luc Verstraeten, Jan De Beule en Sigrid 

De Ridder verlaten de zitting. 

33. AANLEVEREN VAN ASBEST OP HET CONTAINERPARK (OP VERZOEK VAN DE PVDA+-

FRACTIE 

De heer Geert Asman (PVDA+) geeft toelichting bij dit agendapunt namens de 

PVDA+-fractie: 

“Enkele jaren geleden kwam ik tussen over de aanvoering van asbest op het 

containerpark. IDM heeft hier ook extra aandacht aan besteedt. Asbest is een 

gevaarlijke en trage doder, één enkele vezel kan na 30 à 40 jaar longvlies-

kanker veroorzaken. 

Deze week vernamen we op het VRT journaal dat er verschillende containerpar-

ken het asbest in een open container verzamelen en niet reglementair zijn. 

Ook tijdens het aanleveren wordt er regelmatig met platen gegooid in plaats 

van deze voorzichtig neer te leggen. In Oost-Vlaanderen aanvaarden 10 contai-

nerparken tijdelijk geen asbest meer. Is ons containerpark in orde? Is er een 

blijvende waakzaamheid voor het hanteren van het asbesthoudend afval?” 

Zowel mevrouw Marleen Maenhout, schepen, als de heer Brent Meuleman (sp.a) 

beamen dat in het containerpark te Zelzate er correct omgegaan wordt met as-

bestafval. 

 

De gemeenteraad is akkoord om punten 34 en 35 samen te behandelen.  

34. BOMENBELEID IN ONZE GEMEENTE (OP VERZOEK VAN DE SP.A-FRACTIE) 

35. ONDERHOUDSPLAN VOOR HET PARK (OP VERZOEK VAN DE SP.A-FRACTIE) 

Mevrouw Isabel Dellaert (sp.a) geeft toelichting bij dit agendapunt namens de 

sp.a-fractie: 

“In de gemeenteraad van 27 maart 2017 heeft de meerderheid beslist om elke 

boom die verwijderd wordt te vervangen door een nieuwe. 

Hoe staat het met de aanplant van jonge bomen ter vervanging van de meer dan 

100 bomen die verwijderd zijn in verschillende wijken/straten van onze ge-

meente de afgelopen maanden? 



Is er daar al gevolg aan gegeven of is er daar een plan voor uitgewerkt?” 

“Het park is de laatste maanden grondig veranderd. De keuze van een open park 

heeft ook zijn weerslag op het groen- en onderhoudsbeleid van onze gemeente. 

Door het “snoeien”/ afzagen van bomen en heesters komt er meer ruimte vrij. 

Deze ruimte dient te worden onderhouden anders zullen we in korte tijd  wild-

groei krijgen en zal het idee van een open park vlug verdwijnen. 

Daarom heeft sp.a vragen i.v.m. de onderhoud van het park : 

- Is er reeds een specifiek onderhoudsplan voor het park opgesteld ? 

- Is het algemeen onderhoudsplan van onze gemeente daardoor gewijzigd? 

- Hoe frequent zal het park onderhouden worden ? 

- Is er een budget voorzien ? 

Hoe denkt de coalitie over een integratie van een geboorte-/ gedenkbos in een 

deel van het park of op een andere plaats in onze gemeente ? 

Zo kunnen de verwijderde bomen vervangen worden door jonge bomen en dit met 

een meerwaarde.” 

Mevrouw Linda Vereecke, schepen, ligt uit wat hakhoutbeheer is. Het is de be-

doeling om dit elk jaar te onderhouden tot op een bepaalde hoogte. Hoe dit 

zal gebeuren zal gebeuren wordt nog besproken met de milieudienst en de mili-

euraad. Er wordt wel een apart budget voorzien. Tevens is een algemeen onder-

houdsplan voor het park uitgeschreven.  

Mevrouw Marleen Maenhout, schepen, stelt dat er een visietekst werd opgemaakt 

omtrent het kappen en heraanplant van bomen. Deze zal nog op de gemeenteraad 

voorgelegd worden.  

Verder stelt mevrouw Maenhout dat er in het plan Zelzate Zuid zal bekeken 

worden om een geboortebos te voorzien. Ze merkt op dat Zelzate een van de 

groenste gemeenten is van deze regio van Oost-Vlaanderen. 

 

36. VRAGEN BIJ DE VERNIEUWING VAN HET PARK 

De heer Karl Segers (PVDA+) geeft toelichting bij dit agendapunt namens de 

PVDA+-fractie: 

“Het vernieuwde park is op 9 september 2017 officieel geopend. 

De PVDA-fractie wenst bij de aanpak volgende vragen te stellen: 

- Aan de buitenzijde in het zuidgedeelte werden bijna alle bomen gekapt 

en de struiken grotendeels gerooid. 

Onze fractie wenst te vragen met welk plan of afspraak met Agentschap 

Natuur en Bos deze aanpak overeenkomt. 

- Zijn, vertrekkend vanuit de vorige onderhoudskost, de kosten geraamd 

voor de huidige nieuwe situatie? 

Het wegnemen van het struikgewas betekent immers dat allerlei ruigtekruiden 

intensiever zullen moeten bestreden worden. 

Het wegnemen van de bomen laat eveneens meer licht toe op de grond wat ver-

ruiging bevordert. 

Dit zijn elementen die de onderhoudskost zullen verhogen i.p.v. verlagen.” 

Mevrouw Linda Vereecke, schepen, stelt dat hakhoutbeheer op voorstel van 

Agentschap Natuur en Bos en dat dit goede resultaten oplevert. Er huiswerk 

gemaakt worden om het park te onderhouden. 

 

Claudio Rizzo verlaat de zitting. 

De heer Martin Acke, voorzitter, deelt mee dat er negatief politioneel advies 

werd gegeven nav de vraag op de vorige gemeenteraad van de heer Steven De 

Vuyst (PVDA+)betreffende het plaatsen van een verkeersspiegel ter hoogte van 

de uitrit van de terreinen van de Chiro. Het politioneel advies zal doorge-

stuurd worden naar de raadsleden. 



37. VRAGEN 

1) Mevrouw Maureen Tollenaere (PVDA+): zijn er vangkooien uitgezet om de kat-
tenplaag tegen te gaan in wijk Klein Rusland? Kunnen er ook vangkooien ge-

zet worden aan de Vrijwilligerslaan? 

Marleen Maenhout, schepen: er werd een flyer uitgedeeld in de flyer waarin 

gevraagd wordt geen eten meer te geven aan de katten. De vangkooien zullen 

nog verplaatst worden. 

2) De heer Brent Meuleman (sp.a): 

a) De gemeenteraadsleden waren niet op de hoogte van de verbroederings-

feesten deze zomer. Hoe komt dit?  

Burgemeester: De opmerking wordt genoteerd. Er was weinig plaats. 

b) op de gemeenteraad van 29 mei 2017 en 22 juni werd gevraagd naar het 

advies van de brandweer omtrent veiligheid van het kappen van de bomen 

in de Ter Looverendreef, dit is tot nog toe nog niets ontvangen.  

Burgemeester: in het kader van de veiligheid werden de bomen gekapt op 

bevel van de burgemeester, na advies van de technische dienst. 

c) De flyer VLD ‘Fietsen met Frank’ lag bij de brandweer op de tafels 

tijdens de mosselsouper. Wie heeft hier toelating tot gegeven?  

Burgemeester was hier niet van op de hoogte, en weet niet wie toela-

ting heeft gegeven. 

d) Stand van zaken ivm de klacht van het verspreiden van het krantenarti-

kel door de gemeenteschool. Hij vraagt de klachtenbrief door te sturen 

naar de raadsleden.  

Martin Acke: klacht werd opgestuurd naar gouverneur. Gouverneur is 

klacht aan het onderzoeken, en heeft standpunt van het college ge-

vraagd. Het antwoord van de gouverneur zal zeker ter kennis gebracht 

worden in de raad. 

e) Kunnen de parkeerplaatsen ‘voorbehouden bus’ verplaatst worden naar 

plaatsen vlak voor entree van Villa Wapiwi?   

Martin Acke: deze vraag zal onderzocht worden. 

f) Op 2/09 was er een activiteit plaatsgevonden in CC De Brug, waarbij de 

toiletten zeer vuil werden aangetroffen. Na telefoon naar de burge-

meester is iemand komen opkuisen, maar zelfs daarna liet de netheid de 

wensen over. Er zou ook een probleem zijn met de elektriciteit van de 

doorgeeffrigo’s. Kan dit gecontroleerd worden?  

Burgemeester: CC De Brug was bijna 3 weken niet gebruikt, waardoor de 

toiletten ook niet gespoeld werden. De technische dienst heeft dit 

binnen de 2 uur opgelost. De technische dienst zal erop toezien dat, 

als CC De Brug een langere periode niet wordt gebruikt, de toiletten 

tussentijds gespoeld zullen worden.  

Johan Dejonghe heeft met de elektriciteit nog geen problemen gehad. 

g) In de K. Albertlaan staat op een privaat stuk grond het onkruid zeer 

hoog. De eigenaars wonen niet in de buurt. De buurman heeft hier last 

van. Kan de eigenaar op zijn plichten gewezen worden?  

Linda Vereecke: de secretaris wordt gevraagd om de eigenaars aan te 

schrijven om hun op de plichten te wijzen. 

h) Wat is de stand van zaken van de financieel beheerder? 

Johan De Jonghe en Kurt Van Weynsberghe verlaten de zitting. 

3) De heer Steven De Vuyst (PVDA+): 

a) Weekend van 19 juli is een soort chemische wolk neergedaald in L. Dan-
schutterstraat, Vredekaai, … die schade heeft aangericht aan de car-

rosserie van de auto’s. Waar komt dit vandaan? Vraag werd al gesteld 

op vorige gemeenteraad. Is er al een resultaat van de stalen van de 

milieu-inspectie? Uit onderzoek van VFT blijkt dat dit niet van hen 

komt. Hoe gaat dit verder onderzocht worden.  



Marleen Maenhout: We hebben alles wat we hebben doorgegeven ikv open-

baarheid van bestuur. Je kan terecht bij de milieu-inspectie met uw 

vragen. 

Marleen Maenhout verlaat de zitting. 

4) De heer Geert Asman (PVDA+): is er een vergunning afgeleverd voor geweer-
schoten voor een trouwfeest?  

Burgemeester: Het zijn een soort schoten dmv een hamerslag. Dit was be-

perkt tot maximum 22u, op een locatie waar weinig bewoning is. Er werd on-

geveer 20 min ‘geschoten’. 

De heer Martin Acke, voorzitter, sluit de vergadering om 23.39 uur. 

 Dagtekening als boven 

In opdracht: 

De gemeentesecretaris De voorzitter 

GUY VERBUYST MARTIN ACKE 

 


