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Aanwezig: Martin Acke, schepen-voorzitter; 

Frank Bruggeman, burgemeester; 

Marleen Maenhout, Kurt Van Weynsberghe, Kristof Stevelinck en 

Linda Vereecke, schepenen; 

Rik Laureys, voorzitter OCMW; 

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

Waesberghe, Geert Asman, Karl Segers, Jan De Beule, Luc 

Verstraeten, Marleen Vanmaercke, Maureen Tollenaere, Claudio 

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

Jonghe, Jan Persoon en Sigrid De Ridder, raadsleden; 

Guy Verbuyst, gemeentesecretaris.  

Verontschuldigd:  

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

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 

halfuurtje van de burger. 

HALFUURTJE VAN DE BURGER 

Er zijn geen tussenkomsten. 

De gemeenteraad wordt heropend. 

De heer Martin Acke, voorzitter, stelt voor om punt 5 ‘Haven van Gent – 

Zeeland Seaports: fusie-dossier’ als eerste punt te behandelen aangezien de 

heer Daan Schalks, CEO van het havenbedrijf Gent aanwezig is om de nodige 

uitleg te verschaffen bij het dossier, en legt dit voor aan de gemeenteraad.  

Dit wordt met algemene stemmen aanvaard. 

5. HAVEN VAN GENT – ZEELAND SEAPORTS: FUSIEDOSSIER 

De heer Daan Schalck, CEO van het havenbedrijf Gent, licht het fusiedossier 

van de haven van Gent en Zeeland Seaport kort toe. 

DE RAAD: 

- Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 juni 2016 houdende goedkeuring 

van de inschrijvingsovereenkomst houdende de kapitaalsverhoging van het 

Havenbedrijf Gent nv van publiek recht, en buitengewone algemene 

vergadering: agendapunten, statutenwijzigingen en vaststelling van het 

mandaat; 

- Overwegende dat aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

- akte te nemen van : 

 de waardering van het Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports; 

 de financiële, fiscale en juridische due diligence rapporten 

van Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports; 

 de voorgenomen oprichting van de Holding door Havenbedrijf 

Gent en Zeeland Seaports als fusiebedrijf, op basis van de 

bepalingen en onder de voorwaarden die zijn opgenomen in het 

ontwerp van de fusieovereenkomst; 

- het ontwerp van de Fusieovereenkomst, inclusief de Statuten van de 

Holding, de Toetredingsovereenkomst en de 

Aandeelhoudersovereenkomst, goed te keuren; 

- de overdracht van 150 aandelen V van de Holding met een nominale 

waarde van 0,10 euro per aandeel, bij wijze van dividenduitkering 



in natura te aanvaarden, als en in de mate dat de gemeente Zelzate 

bij decreet gemachtigd wordt om deel te nemen in een rechtspersoon 

via dewelke ze zal deelnemen in het Havenbedrijf Gent nv van 

publiek recht; 

- de overdracht van de door de gemeente Zelzate gehouden 19 A2 

aandelen van het Havenbedrijf Gent, bij wijze van inbreng als agio 

(uitgiftepremie) aan de Holding goed te keuren als en in de mate 

dat de gemeente Zelzate bij decreet gemachtigd wordt om deel te 

nemen in een rechtspersoon via de welke ze zal deelnemen in het 

Havenbedrijf Gent nv van publiek recht. Het bedrag van het agio 

wordt voorlopig vastgesteld op 51.232,14 euro zijnde het bedrag 

van de boekhoudkundige waarde van de participatie van de gemeente 

Zelzate in Havenbedrijf Gent. Het definitieve bedrag van het agio 

zal ten gepaste tijde voor aktename worden voorgelegd aan het 

college van burgemeester en schepenen 

- akkoord te gaan met de afstand van de overdrachtsbeperkingen in de 

Statuten van het Havenbedrijf Gent, opdat de Holding 100 % 

aandeelhouder wordt van het Havenbedrijf Gent; 

- op het niveau van de Holding akkoord te gaan met de verdeling van 

de aandelen zoals opgenomen in de fusieovereenkomst, waarbij de 

huidige aandeelhouders van het Havenbedrijf Gent 50 % van de 

aandelen van de Holding zullen houden en de gemeente Zelzate in 

het bijzonder 150 aandelen (0,005 % van de aandelen) zal houden; 

- het college van burgemeester en schepenen te belasten met de 

uitvoering van de voorliggende beslissing en onder meer 

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

Kennedylaan 32, 9042 Gent. 

- Overwegende dat op voorwaarde dat het decreet de Vlaamse aandeelhouders 

van het Havenbedrijf Gent machtigt om deel te nemen in de Europese 

Holding er een overdracht van aandelen zal gebeuren in 2 stappen: 

- het Havenbedrijf draagt bij wijze van dividenduitkering in natura 

haar aandelen in de Holding over aan haar eigen aandeelhouders. 

Voor de gemeente Zelzate komt dit neer op 150 V-aandelen met een 

nominaal bedrag van 0,10 euro elk. 

- de gemeente Zelzate draagt bij wijze van inbreng als agio 

(uitgiftepremie) aan de Holding haar 19 A2-aandelen Havenbedrijf 

Gent over aan de Holding. Het agio werd bij gebrek aan een beslist 

waarderingsmodel voorlopig vastgesteld op de boekhoudkundige 

waarde van de aandelen in de boekhouding van de gemeente. 

- Het Agentschap Binnenlands Bestuur werd om advies gevraagd omtrent de 

budgettaire- en boekhoudkundige verwerking van beide transacties. De 

inbreng als agio dient boekhoudkundig behandeld te worden zoals een 

“ruil”. 

- Overwegende dat de kredieten zullen voorzien worden bij BO2018; 

- Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 in zonderheid art. 2; 

- Gelet op het Havendecreet van 2 maart 1999; 

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

Havenbedrijf Gent tot een naamloze vennootschap van publiek recht; 

- Overwegende volgende motivering vanwege de Haven van Gent: 

- In de gemeenteraad van Stad Gent van 25 november 2013 werd beslist om 

het Havenbedrijf Gent om te vormen van een autonoom gemeentelijk 

havenbedrijf naar een nv van publiek recht ((hierna afgekort‘ 

Havenbedrijf Gent’). De voornaamste redenen voor deze omvorming waren: 



- de nood aan een versteviging van de kapitaalbasis omwille van een 

aantal grote investeringen die zich aankondigen (o.m. de bouw van 

een nieuwe zeesluis in Terneuzen en de uitbreiding van een aantal 

dokken); 

- een verdere ontwikkeling van het havengebied over het grondgebied 

van de gemeenten Zelzate en Zelzate; 

- het eventueel aangaan van participaties en samenwerkingsvormen 

(bv. met andere Vlaamse Havenbedrijven, Zeeland Seaports, enz....) 

- Sedert deze omvorming vonden 2 kapitaalverhogingen plaats: 

- In een eerste fase traden de gemeenten Evergem en Zelzate toe tot 

het Havenbedrijf Gent voor respectievelijk 93 A1 aandelen en 19 A2 

aandelen. Dit werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 

19 oktober 2016 en vervolgens op 23 november 2016 door de 

buitengewone algemene vergadering van het Havenbedrijf Gent. 

- In een tweede fase trad de Provincie Oost-Vlaanderen toe voor 

4.822 A3-aandelen. Dit werd goedgekeurd door de gemeenteraad in 

zitting van 22 juni 2017 en vervolgens op 4 juli 2017 door de 

buitengewone algemene vergadering van het Havenbedrijf Gent. 

- Thans is het Havenbedrijf Gent nog onderworpen aan de 

rechtspersonenbelasting. Er wordt van uit gegaan dat vanaf boekjaar 

2018 het Havenbedrijf Gent onder de vennootschapsbelasting zal vallen.                           

- Zeeland Seaports is een Nederlandse naamloze vennootschap, met enkel 

publieke aandeelhouders. Zeeland Seaports is onderworpen aan de 

vennootschapsbelasting. 

- Momenteel heeft de gemeente Zelzate 19 A2-aandelen bij het Havenbedrijf 

Gent (0,01 % van de aandelen). De andere aandeelhouders van het 

Havenbedrijf zijn de stad Gent (162.170 B-aandelen, 97,05 %), de 

gemeente Evergem (93 A1-aandelen, 0,06 %) en de Provincie Oost-

Vlaanderen (4.822 A3-aandelen, 2,89 %). 

- Aan de kant van Zeeland Seaports zijn de aandelen verdeeld tussen de 

Provincie Zeeland (50 %) en de gemeenten Vlissingen, Borsele en 

Terneuzen (elk 16,66 %). Deze aandeelhouders hebben hun aandelen 

verenigd in een Gemeenschappelijke Regeling. 

- De hierbij voorgestelde fusie tussen Havenbedrijf Gent (HBG) en Zeeland 

Seaports (ZSP), die gebaseerd is op pariteit, is een belangrijk moment 

voor beide ondernemingen, hun medewerkers, hun besturen én hun 

aandeelhouders. Belangrijk omdat het een grensoverschrijdende fusie is; 

een fusie van bedrijven waarvan de aandelen in handen zijn van publieke 

organen én omdat, gelet op de taken die de ondernemingen uitoefenen en 

de synergiën die door de fusie worden gegenereerd, het effect en de 

voordelen van de fusie groter zullen zijn dan louter de optelsom van de 

individuele ondernemingen. 

- De gedachte aan een fusie is niet nieuw en de fusie is beslist niet 

overhaast tot stand gekomen. De thans voorliggende fusie-overeenkomst 

is het sluitstuk van veel gesprekken, rapporten en onderzoeken, die 

alle over de afgelopen jaren zijn (uit)gevoerd. 

- De Stad Gent, als belangrijkste aandeelhouder van het Havenbedrijf 

Gent, nam in haar bestuursakkoord 2013-2018 op: “7.8. We zetten in een 

gemeenschappelijke strategie met Zeeland de grensoverschrijdende 

Kanaalzone op de economische wereldkaart en streven naar een 

structurele samenwerking tussen de Gentse haven en Zeeland Seaports.”  

In haar strategisch plan 2010-2020 “Samen groeien naar duurzame 

welvaart” voorziet het Havenbedrijf Gent expliciet in het nastreven van 

een intense samenwerking met Zeeland Seaports, onder strategische 

doelstelling 18: “We creëren een strategisch netwerk dat tegen 2020 



geleid heeft tot een participatie of samenwerking met partners binnen 

en buiten het havengebied van Gent”. 

- Voorafgaand economisch onderzoek toont aanzienlijke voordelen aan van 

dergelijke samenwerking op sociaal-economisch vlak, met name een 

vergroting van de toegevoegde waarde en werkgelegenheid in de regio. 

Een fusie leidt eveneens aantoonbaar tot optimalisatie van 

investeringen, meer efficiëntie en extra inkomsten. Als bijkomende 

positieve effecten worden een grotere naamsbekendheid, grotere 

innovatiekracht en een betere bediening van bestaande en toekomstige 

klanten geïdentificeerd. Op basis van het onderzoek is gekozen voor een 

fusie tussen beide havenbedrijven en niet voor een andere 

samenwerkingsvorm. 

- Op de Vlaams-Nederlandse top van 7 november 2016 te Gent ondertekenden 

de CEO’s van het Havenbedrijf Gent en van Zeeland Seaports, in 

aanwezigheid van de ministers-presidenten Rutte en Bourgeois en de 

bevoegde Nederlandse en Vlaamse ministers, reeds een intentieverklaring 

gericht op de verkenning van een fusie tussen beide havens. 

- Op 9 juni 2017 werd de fusieverkenning, met de ondertekening van het 

fusieprotocol tussen Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports, tot een 

goed einde gebracht. 

- De Vlaamse Regering keurde op 7 juli 2017 haar vernieuwde strategienota 

voor de verdere samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland goed. De 

fusie tussen de Haven van Gent en Zeeland Seaports is daarin prominent 

opgenomen. 

- Het voormelde fusieprotocol werd ondertussen verder uitgewerkt in een 

ontwerp van fusieovereenkomst tussen de aandeelhouders van Zeeland 

Seaports (provincie Zeeland, Gemeente Vlissingen, Gemeente Terneuzen en 

Gemeente Borsele) en van het Havenbedrijf Gent (Stad Gent, Gemeente 

Evergem, Gemeente Zelzate en provincie Oost-Vlaanderen). Het ontwerp 

van deze fusieovereenkomst wordt nu – inclusief bijlagen – voorgelegd 

aan de gemeenteraad van de gemeente Zelzate. 

- De begeleidende notitie bij het aanbieden aan hun respectievelijke 

aandeelhouders van de fusie-overeenkomst tussen Havenbedrijf Gent (HBG) 

en Zeeland Seaports (ZSP) geeft meer achtergrond en details bij de 

fusieovereenkomst en de toekomstige structuur. 

- De fusie vindt in 2 stappen plaats. In eerste instantie wordt de 

fusieovereenkomst getekend (Signing) waarin de modaliteiten zijn 

opgenomen en die aangeeft welke stappen genomen moeten worden om de 

fusie daadwerkelijk te implementeren en welke opschortende voorwaarden 

daar nog voor moeten worden vervuld. Pas na vervulling van deze 

voorwaarden wordt de fusie volledig geïmplementeerd (Completion). De 

fusieovereenkomst voorziet de volgende opschortende voorwaarden: 

- wijziging van het decreet van 11 oktober 2013 houdende de 

omvorming van het Havenbedrijf Gent tot een naamloze vennootschap 

van publiek recht en zo nodig andere toepasselijke regelgeving op 

een zodanige wijze dat de fusie is toegestaan en kan worden 

geïmplementeerd zoals voorzien in de fusieovereenkomst; 

- het visum van de havencommissaris; 

- verkrijging van fiscale rulings (in Nederland en België); 

- het ontbreken van gronden tot ontvlechting op datum van 

completion; 

- geen overtredingen van de standstill verplichting voorzien in de 

fusieovereenkomst met een impact van meer dan EUR 10 mio; 



- de onvoorwaardelijke en definitieve regeling omtrent Thermphos 

tussen Zeeland Seaports, de Provincie Zeeland en het Nederlandse 

rijk. 

- Gedane onderzoeken: 

- Iedere partij was verantwoordelijk voor haar eigen onderzoeken. 

- Een voorafgaand onderzoek heeft zich gefocust op de mogelijke 

goedkeuring van Europese Commissie, de Nederlandse Autoriteit 

Consument en Markt en de Belgische Mededingingsautoriteit. De 

conclusie is dat de fusie niet vooraf moet worden aangemeld bij de 

Europese Commissie en/of de Nederlandse en Belgische 

mededingingsautoriteiten. Het kartelverbod verzet zich evenmin 

tegen een eventuele fusie. 

- Vervolgens is in verband met vertrouwelijkheid besloten om op 

juridisch en fiscaal gebied een zogenaamde “vendor due diligence” 

uit te voeren, waar HBG een door haar aan te wijzen 

jurist/fiscalist de onderzoeken liet uitvoeren naar eigen 

juridische/fiscale situatie en ZSP hetzelfde deed. 

- Deze “vendor due diligence”-rapporten van HBG en ZSP zijn ter 

inzage aan de betrokken aandeelhouders overgemaakt met 

inachtneming van bijzondere vertrouwelijkheidsafspraken; dit om 

anti-concurrentiebedingen niet te schaden. Daarbij is 

overeengekomen tussen HBG en ZSP dat de zeer klantspecifieke 

informatie niet tussen de ondernemingen (en hun respectieve 

aandeelhouders) kon worden uitgewisseld, maar enkel aan de 

respectieve adviseurs van beide havenbedrijven ter beoordeling zou 

worden voorgelegd. 

- Voor het financiële luik is gekozen voor een “gewone” due 

diligence waarbij zowel ZSP als HBG ieder een “financial due 

diligence” hebben laten uitvoeren op de andere partij. Ook hiervan 

zijn de rapporten verstrekt aan de aandeelhouders.  

- Ook ten aanzien van de waarderingen hebben beide partijen ieder 

met hun eigen adviseurs gewerkt en zijn er twee aparte rapportages 

gemaakt, elk voor eigen achterban. De risico’s die in de due 

diligence rapporten zijn gesignaleerd zijn - voor zover van enige 

substantie - meegenomen in de waardering en in het finale ontwerp 

van de fusie-overeenkomst middels het verrekenmechanisme. 

- Tijdens deze voorbereidende onderzoeksfase droeg het project de 

naam "Eureka". 

- Samengevat hebben de eigen onderzoeken uiteindelijk geleid tot de 

hiernavolgende rapporten: 

 het fiscaal due diligence rapport van Deloitte d.d.  

10 mei 2017; 

 het fiscaal vendor due diligence rapport van Loyens & Loeff 

N.V. d.d. 3 mei 2017 en het fiscaal red flags rapport van 

Loyens & Loeff d.d. 3 mei 2017; 

 het juridisch due diligence rapport inzake Project Eureka 

van Laga CVBA d.d. 10 mei 2017 en de samenvatting van het 

juridisch due diligence rapport inzake Project Eureka van 

Laga CVBA d.d. 10 mei 2017; 

 het juridisch vendor due diligence rapport inzake Project 

Eureka van Loyens & Loeff N.V. d.d. 3 mei 2017 en de 

samenvatting van het juridisch vendor due diligence rapport 

inzake Project Eureka van Loyens & Loeff N.V.  

d.d. 3 mei 2017 en het het juridisch red flags rapport 

inzake Project Eureka van Loyens & Loeff N.V.  

d.d. 3 mei 2017; 



 het financieel due diligence rapport van Deloitte  

d.d. 23 mei 2017; 

 het financieel due diligence rapport inzake Project Eureka 

van KPMG Advisory N.V. d.d. 30 mei 2017; 

 het waarderingsrapport van Pointer d.d. 19 mei 2017; en 

 het waarderingsrapport van Deloitte d.d. 31 mei 2017. 

- De diensten van de gemeente Zelzate hebben kennis genomen van de 

voormelde rapporten, de rapporten in kwestie zijn geheim maar kunnen 

door de gemeenteraadsleden worden geraadpleegd op het secretariaat van 

de secretaris.  

- Waardering: 

- Naast andere (niet financiële) waardemeters die relevant zijn bij 

de beoordeling van fusie (zoals behoud en toename werkgelegenheid 

in de regio’s), was het uitgangspunt van de waardering of pariteit 

in waarde tussen beide ondernemingen verdedigbaar is. 

- Bij het waarderen zijn voor zowel ZSP als HBG alle deelnemingen 

integraal meegenomen. Voor het bepalen van de waarderingen hebben 

de adviseurs gebruik gemaakt van algemeen erkende 

waarderingsmodellen, en met name van het “Discounted Cash flow-

model”. In dit model worden de toekomstige kasstromen van een 

onderneming contant gemaakt naar het heden, wat de 

ondernemingswaarde oplevert. Voorts werd rekening gehouden met de 

schuldpositie van beide bedrijven om de aandeelhouderswaarde te 

bepalen. Tenslotte werden de nog niet uitgegeven gronden 

gewaardeerd op basis van een (inschatting) van de prijs per m2. 

Een en ander wordt nader toegelicht in de begeleidende notitie die 

als bijlage wordt toegevoegd bij dit besluit. 

- Binnen de waarderingen zijn er verschillen mogelijk, enerzijds 

door het gebruik van verschillende projecties en grondprijzen, 

anderzijds door gebruik te maken van verschillende rekenfactoren 

zoals bijvoorbeeld de rente waartegen verdisconteerd wordt. Beide 

adviseurs hebben in hun berekeningen gebruik gemaakt van dezelfde 

disconteringsrente, tegelijkertijd hebben ze beide een andere 

interpretatie gegeven aan de mogelijke prijs per m2 van de nog uit 

te geven gronden. Dit leidt ertoe dat de absolute waardes zoals 

berekend door de financieel adviseurs uit elkaar liggen (zonder 

dat dit de pariteit teniet te doet). Het verschil komt met name 

door een andere zienswijze over het waarderen van de niet 

uitgegeven grondposities. Tevens is op bepaalde onderdelen een 

andere -maar in de waardering zelf consistente- wijze van 

waarderen gekozen. 

- De waardering van Pointer/Talanton leidt tot een waarde van de 

aandelen van ZSP van in 614 miljoen euro en een waarde van de 

aandelen van HBG van in totaal 592 miljoen euro. Dit betekent een 

verhouding van 51%/49% in de fusieonderneming. 



 

- De waardering van Deloitte leidt tot een waarde van de aandelen 

van ZSP van in totaal 467 miljoen euro en een waarde van de 

aandelen van HBG van in totaal 471 miljoen euro. 

- Dit betekent een verhouding van 50 % / 50 % in de fusieonderneming 

voor beide partijen verdedigbaar is. 

 

- Beide waarderingen leiden tot de conclusie dat een fusie op basis 

van pariteit ook uitgaande van de financiële waarderingen, 

inderdaad mogelijk en verdedigbaar is. Het verschil in omvang van 

bedrijven in omzet, alsmede het verschil in operationele 

winstgevendheid (waar ZSP op beide vlakken beter functioneerde), 

leidt tot een hogere ondernemingswaarde voor ZSP. Echter de hoge 

schuld bij ZSP zorgt ervoor dat de waarde van de aandelen om en 

nabij de waarde van HBG komt te liggen. 

- Toelichting rond de gekozen structuur: 

- Teneinde de samenwerking te stroomlijnen is er in het ontwerp van 

de fusieovereenkomst voor gekozen om op gelijkwaardige basis samen 

te werken binnen een Holdingstructuur: “A Merger of Equals”. Er 

wordt een Holdingstructuur gecreëerd waarbij de Holding de 

totaliteit van de aandelen aanhoudt, zowel in het Havenbedrijf 

Gent als in Zeeland Seaports. Het Havenbedrijf Gent en Zeeland 

Seaports worden dochters van deze Holding. 

- Om deze “Merger of Equals” te bewerkstelligen is in de 

verschillende vennootschapsorganen, in de directie, in het 

management, in het medezeggenschapsorgaan, etcetera telkens een 

pariteit nagestreefd. 

- De lokale overheden die deelnemen in het Havenbedrijf Gent (Stad 

Gent, Gemeente Evergem, Gemeente Zelzate en provincie Oost-

Vlaanderen) en in Zeeland Seaports (provincie Zeeland, Gemeente 

Vlissingen, Gemeente Terneuzen en Gemeente Borsele) zullen 

deelnemen in de Holding. Hierbij wordt de pariteit tussen de 
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Vlaamse overheden en de Nederlandse overheden gewaarborgd. Elk van 

beide groepen van aandeelhouders zal immers voor de helft 

deelnemen in de Holding. 

- Na grondig overleg is gekozen voor het oprichten van een Europese 

Vennootschap (SE, Societas Europaea) volgens de Verordening (EG) 

nr. 2157/2001 van de Raad van 8 oktober 2001 betreffende het 

statuut van de Europese vennootschap.  Dit niet alleen om het 

internationale karakter van het fusiebedrijf te onderstrepen en om 

niet een rechtsvorm van een van beide landen te laten prevaleren, 

maar ook omdat het de mogelijkheid biedt de governance langs de 

gewenste lijnen van pariteit in te richten en de medezeggenschap 

van medewerkers te garanderen.  Gekozen is om de zetel van de SE 

te vestigen in het midden van het gemeenschappelijke havengebied.  

De precieze keuze van de plaats moet nog gemaakt worden, maar dit 

zal in de gemeente Terneuzen, Sas van Gent zijn.  

- De keuze voor vestigingsplaats van de Europese Vennootschap in 

Nederland is hoofdzakelijk bepaald door fiscaal/financiële 

overwegingen. Aangezien beide havenbedrijven juridisch blijven 

bestaan, zullen beide havenbedrijven bij voortduur in België 

respectievelijk Nederland aan belasting (vennootschapsbelasting, 

BTW, etc.) onderworpen blijven. De fiscale behandeling van de 

dividenden uitgekeerd door de in Nederland gevestigde Europese 

Vennootschap is niet nadeliger dan een in België gevestigde 

Europese vennootschap. 

- Het Huis van de Vrije Schippers aan de Graslei in Gent zal 

gebruikt worden als vaste inrichting en wordt de locatie voor de 

internationale uitstraling van de fusiehaven. 

- Stappen bij het realiseren van deze structuur: 

- Noch het Gemeentedecreet, noch het decreet van 11 oktober 2013 

houdende de omvorming van het Havenbedrijf Gent tot een naamloze 

vennootschap van publiek recht laten in de huidige stand van zaken 

toe dat de gemeente Zelzate participeert in dergelijke Holding.  

Om deze fusie mogelijk te maken is een specifiek decreet in 

voorbereiding dat het kader zal creëren voor de structurele 

samenwerking tussen het Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports. De 

beslissingen van de gemeente Zelzate in dit dossier zijn dan ook 

onderworpen aan de voorwaarde dat de gemeente Zelzate bij decreet 

gemachtigd wordt om deel te nemen in deze rechtspersoon.  

- Om reeds met de uitbouw van de structuur te kunnen starten zal 

deze Holding initieel opgericht worden door het Havenbedrijf Gent 

en Zeeland Seaports met een beginkapitaal van 300.000 euro, 

waarbij zij elk voor 50 % aandeelhouder zullen zijn van de 

Holding.  

- Eens het decreet de Vlaamse aandeelhouders van het Havenbedrijf 

Gent machtigt om deel te nemen in de Holding: 

 zal het Havenbedrijf bij wijze van dividenduitkering in 

natura haar aandelen in de Holding overdragen aan haar eigen 

aandeelhouders (zijnde de Stad Gent, de gemeenten Evergem en 

Zelzate en de Provincie Oost-Vlaanderen); 

 zullen de Stad Gent, de gemeenten Evergem en Zelzate en de 

Provincie Oost-Vlaanderen hun aandelen in het Havenbedrijf 

Gent, bij wijze van inbreng als agio (uitgiftepremie) aan de 

Holding overdragen. De operatie komt neer op een inbreng in 

natura in de Holding, zonder dat er nieuwe aandelen 

gecreëerd worden. De intrinsieke waarde van de aandelen 

neemt uiteraard aanzienlijk toe ingevolge de inbreng als 

agio. Als gevolg van deze inbreng zal de Holding 100 % 

aandeelhouder worden van Havenbedrijf Gent, die als naamloze 



vennootschap van publiek recht na de fusie zal blijven 

bestaan. 

- Aan Nederlandse kant gebeuren deze overdrachten op dezelfde wijze. 

Hierdoor wordt de Holding de houdster van de aandelen in het 

Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports. Door deze aandelenruil 

ontstaat het fusiebedrijf zonder dat er sprake zal zijn van 

overdracht van een onderneming in de juridische zin. In deze opzet 

vindt geen vervreemding van activa (terreinen, gebouwen en 

infrastructuur) plaats. De Zeeuwse activa blijven binnen Zeeland 

Seaports, de Vlaamse activa binnen het Havenbedrijf Gent. 

- Gelet op de verschillen in waarde tussen de berekeningen van 

Pointer/Talanton en Deloitte is er op dit ogenblik nog geen 

beslissing genomen over het bedrag van het agio (uitgiftepremie). 

Derhalve wordt het agio voor de inbreng door de gemeente Zelzate 

in de Holding voorlopig vastgesteld op 51.232,14 euro, zijnde het 

bedrag van de boekhoudkundige waarde van de participatie van de 

gemeente Zelzate in Havenbedrijf Gent. Het definitieve bedrag van 

het agio zal ten gepaste tijde voor aktename worden voorgelegd aan 

het college van burgemeester en schepenen. 

- Aandelen en organen van de Holding – besluitvorming binnen de Holding: 

- Elk van beide groepen van aandeelhouders, Vlaamse en Nederlandse, 

zal voor de helft deelnemen in de Holdingvennootschap.  Het 

maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap zal 300.000 euro 

bedragen, verdeeld in drie miljoen aandelen met een nominaal 

bedrag van 0,10 euro elk, en is verdeeld in één miljoen 

vijfhonderdduizend (1.500.000) Aandelen N en één miljoen 

vijfhonderdduizend (1.500.000) Aandelen V.  

- Uitgaande van pariteit zijn na fusie de aandelen als volgt 

verdeeld: 

 

  

AANDEELHOUDER 

  

Aantal Aandelen 

Percentage stemrecht in 

algemene vergadering van 

aandeelhouders 

Stad Gent 1.455.600 48,520% 

Gemeente Evergem 900 0,030% 

Gemeente Zelzate 150 0,005% 

Provincie Oost-Vlaanderen 43.350 1,445% 

Totaal   50% 

Gemeente Borsele 250.000 8⅓% 

Gemeente Terneuzen 250.000 8⅓% 

Gemeente Vlissingen 250.000 8⅓% 

Provincie Zeeland 750.000 25,000% 

Totaal   50% 

Eindtotaal 3.000.000 100,000% 

- In de statuten is voorzien dat de aandelen V in het fusiebedrijf 

enkel gehouden kunnen worden door (en dus overgedragen aan) 

Vlaamse c.q. Belgische publiekrechtelijke lichamen. De door de 

Gemeenschappelijke Regeling te houden aandelen N in het 

fusiebedrijf kunnen enkel worden gehouden door (en dus 

overgedragen aan) Nederlandse publiekrechtelijke lichamen. Daarmee 

wordt ten allen tijde de verhouding 50/50 geborgd. Overdracht of 



uitgifte in strijd met deze kwaliteitseis is juridisch niet 

mogelijk. 

- De gemeente Zelzate zal één vertegenwoordiger hebben voor de 

Algemene Vergadering, zoals heden ook het geval is voor haar 

huidige participatie voor het Havenbedrijf Gent. Deze zal door de 

gemeenteraad worden benoemd. 

- Om een eenduidige structuur te waarborgen is gekozen voor de 

instelling van een Toezichthoudend Orgaan of TZO. Het TZO houdt 

toezicht op de directie en geeft goedkeuring aan bepaalde 

besluiten van de directie (zie hierna). Het TZO is vergelijkbaar 

met een Raad van Commissarissen in Nederland en een Raad van 

Bestuur in België. 

- Het TZO zal paritair zijn samengesteld en bestaan uit 8 

vertegenwoordigers, de ene helft voorgedragen door de houders van 

aandelen V en de andere helft door de houders van aandelen N. 

Binnen de door de aandeelhouders te benoemen vertegenwoordigers 

zullen er – per aandeelhoudersgroep -  minimaal 2 onafhankelijken 

en ten hoogste twee politici worden benoemd.  Bij de samenstelling 

van het TZO zal ook rekening gehouden worden met de wettelijke eis 

in Vlaanderen van genderdiversiteit en de richtlijn in Nederland. 

- Bij Completion dient het TZO te worden samengesteld. Aan Vlaamse 

kant zullen de leden van de TZO worden voorgedragen bij 

gemeenteraadsbeslissing. De gemeenteraad zal hiertoe opnieuw gevat 

worden. 

- Een bijzondere plaats is er voor de Gewestelijke Havencommissaris. 

Hij zal in de nieuwe structuur de vergaderingen van het TZO en de 

Algemene Vergadering kunnen bijwonen en zijn bevoegdheden volgens 

het Vlaamse Havendecreet kunnen uitoefenen. 

- De dagelijkse leiding van de Holding komt in handen van de huidige 

2 CEO’s van HBG en ZSP die het ‘bestuur’ (directie) van de Holding 

zullen uitmaken. 

- Het bestuur van het Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports wordt 

afgeslankt en via een personele unie in de bestuursorganen is er 

eenheid van bestuur met de Holdingvennootschap. Dit komt er 

concreet op neer dat de respectieve raden van bestuur van de 

dochters, na het onderbrengen van de havenbedrijven in de 

Holdingstructuur, zullen samengesteld zijn uit de leden van het 

bestuur van de Holding. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat 

het beleid op Holdingniveau doorstroomt naar de dochters en dat 

omgekeerd het beleid op dochterniveau ook naar Holdingniveau 

doorstroomt. 

- De statuten van HBG zullen worden aangepast aan de nieuwe 

structuur. Deze statutenwijziging zal worden doorgevoerd hetzij 

door de huidige aandeelhouders van HBG voorafgaand aan Completion, 

hetzij, na overdracht van de aandelen op Completion, door de 

Holding als enige aandeelhouder van HBG. In het bijzonder zal 

worden voorzien dat 1/ de Holding aandeelhouder kan zijn van HBG 

en 2/ de governance structuur van het Havenbedrijf Gent wordt 

vereenvoudigd. Zo wordt de mogelijkheid gecreëerd om het 

directiecomité af te schaffen. Aangezien de gewijzigde statuten 

van Havenbedrijf Gent een aantal bepalingen zullen bevatten die 

niet voorzien zijn onder de huidige toepasselijke wettelijke 

bepalingen (waaronder de afschaffing van het directiecomité en een 

raad van bestuur van minder dan drie leden), kan de goedkeuring 

ervan pas uitwerking vinden als en in de mate dat de in de 

statuten opgenomen wijzigingen rechtsgeldig kunnen worden 

opgenomen. 



- De besluitvorming binnen de Holding is opgebouwd in 3 lagen. 

Besluiten waarvoor goedkeuring of besluit van aandeelhouders 

noodzakelijk is, besluiten waarvoor goedkeuring of besluit van het 

TZO nodig is en besluiten die de directie mag nemen zonder 

goedkeuring van een toezichthoudend orgaan. 

- Voor volgende beslissing is een besluit van de aandeelhouders dan 

wel voorafgaande goedkeuring aandeelhouders vereist: 

 benoeming leden TZO middels bindende voordracht 

 bepalen bezoldigingsbeleid directie en TZO, en van 

individuele leden TZO (quorum 76%) 

 belangrijke besluiten (quorum van 76% vereist), betekent een 

besluit omtrent een of meer van de volgende onderwerpen: 

 wijziging van deze statuten; 

 ontbinding, juridische fusie of juridische splitsing 

van de Holding; 

 uitgifte van aandelen of het verlenen van rechten tot 

het nemen van aandelen; 

 strategische samenwerking, joint ventures en/of 

overnames; 

 vervreemding van aandelen in Havenbedrijf Gent of 

Zeeland Seaports of het anderszins (doen) toelaten van 

enige andere (rechts)persoon als medeaandeelhouder in 

Havenbedrijf Gent /of Zeeland Seaports; 

 (des)investeringen ten bedrage van meer dan één/tiende 

(1/10e) van het balanstotaal van de Holding;  

 bepalen van het dividendbeleid; 

 goedkeuren van lange termijn strategie 10 jaar en 4-

jaar business plan indien wordt voorzien in starten 

wezenlijk andere activiteiten of in andere geografieën 

buiten het beheersgebied; 

 besluiten met een effect op de garantstelling van de 

gemeenschappelijke regeling; 

 het vaststellen van de jaarrekening en de benoeming van een 

externe accountant; 

 decharge aan het TZO en de directie. 

- Ten aanzien van stemrecht en besluitquorum is in de 

aandeelhoudersovereenkomst en de statuten van de Holding bij 

belangrijke beslissingen gekozen voor een hoog quorum van 76%: 

door dit hoge quorum behouden beide huidige grootaandeelhouders 

(zowel de stad Gent als de provincie Zeeland) de facto een veto en 

moeten ook telkens 1 of meer gemeentes meebeslissen. Daarmee zal 

steeds gezocht moeten worden naar een brede consensus en een breed 

draagvlak tussen aandeelhouders en zijn er geen coalities mogelijk 

tussen een te beperkt aantal aandeelhouders. 

- Public affairs: 

- Teneinde de publieke mandatarissen en de aandeelhouders zo veel 

mogelijk te betrekken bij het nieuwe fusiebedrijf zal een nieuwe 

functie Public Affairs worden opgericht. Deze functie zal twee 

taken kennen: 

 Gemeenschappelijk: opzetten en verzorgen van een 

aandeelhouderscommissie.  Dit zal een gemeenschappelijke 



commissie zijn waarin alle verkozen leden van gemeenteraden, 

raden en staten en provincieraad worden uitgenodigd.   

 Bilateraal: dit behelst het geregeld overleg met 

aandeelhouders als bevoegd gezag. In dit overleg zal ruimte 

zijn voor adviezen van gemeenten en provincies, waar het 

gaat om een voorgenomen belangrijke ontwikkeling die 

specifiek hun eigen grondgebied aangaat. 

- Financiering - Garantie van de Nederlandse aandeelhouders: 

- Op eind december 2016 was de schuldpositie van HBG en ZSP 

respectievelijk 9,3 miljoen euro en 371,2 miljoen euro. Ervan 

uitgaande dat het Advies Samsom zal worden geaccepteerd door alle 

partijen zal de financiering van ZSP in 2018/2019 met 27 miljoen 

euro worden verhoogd ter dekking van de extra bijdrage inzake het 

Thermphos dossier, zie hierna. 

- De huidige financieringen van ZSP blijven bestaan en zullen worden 

meegebracht in het fusiebedrijf, met de bedoeling deze op termijn 

gradueel af te bouwen.  Bij de verzelfstandiging van ZSP in 2010  

heeft de Gemeenschappelijke Regeling zich garant gesteld voor de 

financieringen van ZSP. Deze garantiestelling blijft gehandhaafd, 

bovendien wordt voorgesteld deze garantie vervroegd te verlagen. 

Bij het daadwerkelijk van kracht worden van de fusie zal het 

garantieplafond eenmalig worden verlaagd met 20 miljoen euro tot 

480 miljoen euro en bij de derde verjaardag zal er nogmaals een 

extra verlaging van 20 miljoen euro plaatsvinden.  

- Gelet op het feit dat de financieringen onderdeel vormen van de 

fusie en meegenomen zijn in de waardering, vrijwaart de Holding de 

Gemeenschappelijke Regeling voor de verplichtingen uit hoofde van 

de garantiestelling indien niettemin een beroep zou worden gedaan 

op de garantie. Deze vrijwaringsverbintenis rust enkel op de 

Holding, en niet op de Vlaamse aandeelhouders.  In de 

fusieovereenkomst is immers uitdrukkelijk opgenomen dat de Vlaamse 

aandeelhouders hierdoor zelf niet mede aansprakelijk worden voor 

de garantie van de gemeenschappelijke Regeling en dat zij eveneens 

geen verplichtingen op zich nemen om middelen ter beschikking te 

stellen aan Holding met het oog op de nakoming van haar 

vrijwaringsverbintenis. 

- Dossiers Thermphos en Nieuwe Sluis: 

- Het voormalige Thermphos-terrein waar een sanering dient te 

gebeuren is een van de moeilijkste dossiers bij deze fusie. 

- Op 23 augustus jl. heeft de Nederlandse Commissie Onderzoek 

sanering Thermphos, ingesteld door het Kabinet op 30 juni 2017 (de 

Commissie Samsom) haar rapport gepresenteerd over het onderzoek 

naar de sanering van het voormalige Thermphos-terrein (Rapport 

“Saneren doe je Samen”. 

http://zeeland.storage.regiogrid.nl/sitemanagerdata/uploads/nieuws

artikel/Rapport_Saneren_doe_je_Samen_-

_onderzoek_sanering_Thermphos_augustus_2017.pdf ). De kosten voor 

fase 1 (veilig stellen) en fase 2 (saneren en bouwrijp maken c.q. 

sloop) komen in de base case uit op 129,5 miljoen euro. Na aftrek 

van gereserveerde bijdragen van ZSP (zoals meegenomen in de 

waardering ten belope van 60 miljoen euro) en de Provincie Zeeland 

resteert een tekort van 83 miljoen euro. De aanbevelingen van de 

commissie zijn dat het Nederlandse Rijk, de Provincie Zeeland en 

ZSP ieder 1/3e deel van het tekort ten aanzien van de kosten voor 

veiligstelling en sanering (fase 1 en fase 2) voor hun rekening 

nemen. 

- ZSP gaat akkoord om in te stemmen met de aanbevelingen omdat zo 

een oplossing wordt gevonden voor een lastig en langdurig 

http://zeeland.storage.regiogrid.nl/sitemanagerdata/uploads/nieuwsartikel/Rapport_Saneren_doe_je_Samen_-_onderzoek_sanering_Thermphos_augustus_2017.pdf
http://zeeland.storage.regiogrid.nl/sitemanagerdata/uploads/nieuwsartikel/Rapport_Saneren_doe_je_Samen_-_onderzoek_sanering_Thermphos_augustus_2017.pdf
http://zeeland.storage.regiogrid.nl/sitemanagerdata/uploads/nieuwsartikel/Rapport_Saneren_doe_je_Samen_-_onderzoek_sanering_Thermphos_augustus_2017.pdf


probleem. Daarbij hanteert ZSP de volgende – voor de hand liggende 

– randvoorwaarden: 

1. het Nederlandse Rijk en de Provincie Zeeland moeten ook 
instemmen en zeker gesteld moet worden dat het Rijk en de 

Provincie hun bijdrage ook echt zelf leveren en deze niet 

afwentelen of compensatie zoeken. 

2. ZSP krijgt de (verantwoordelijkheid voor) de exploitatie en 
daarmee de mogelijkheid zoveel mogelijk van haar 

investeringslast terug te verdienen. 

3. De aandeelhouders dienen de fusie goed te keuren.  Immers, 
de verhoging van de financiële last kan alleen gedragen 

worden door de gezamenlijke fusie-onderneming. 

- HBG heeft ingestemd met de aanvaarding van de aanbevelingen door 

ZSP en de daaruit resulterende verzwaring van de financiële last 

aan de zijde van ZSP. HBG stelt daarbij naast bovengenoemde 

voorwaarde uitdrukkelijk een randvoorwaarde om de pariteit te 

herstellen. Deze voorwaarden hebben een plaats gekregen in de 

concept fusieovereenkomst en worden hieronder toegelicht. 

- Hoewel zeer verschillend wat betreft aard en achtergrond, kent 

Havenbedrijf Gent eveneens een groot dossier, de investering in de 

nieuwe Sluis. Het Havenbedrijf Gent draagt mee bij in de kosten 

voor de nieuwe Sluis in Terneuzen voor een bedrag van 88 miljoen 

euro. Dit is eveneens meegenomen in de waardering. 

- In nauw overleg is besloten dat zowel het dossier Thermphos als 

het dossier Nieuwe Sluis als volgt zullen worden verwerkt in de 

fusieonderneming: 

 Overschrijdingen ten opzichte van de investeringen zoals 

opgenomen in de waarderingen (Thermphos ten bedrage van 60 

miljoen euro en de Sluis ten bedrage van 88 miljoen euro) 

zullen voor 50% worden geabsorbeerd door de fusieonderneming 

en voor 50% worden verrekend middels preferent dividend; 

 Bij het bepalen van de overschrijdingen zal een minimum van 

10 miljoen euro gelden, waarbij de overschrijdingen met 

elkaar gesaldeerd kunnen worden 

 Het meerdere boven de 10 miljoen euro zal worden verrekend 

middels preferent dividend (zie hieronder) 

- Verrekening zal geschieden na oplevering van de Nieuwe Sluis en 

het Thermphos terrein (inclusief oplevering kaai), ten vroegste in 

2023. 

- Garanties en Geoormerkte issues: 

- De garanties en geoormerkte issues zijn beperkt in aantal, tijd en 

bedragen. De garanties beperken zich tot de getrouwheid van 

jaarrekening en juistheid/volledigheid van informatie en een 

aantal andere gebruikelijke aangelegenheden. De lijst met 

geoormerkte issues is kort en geoormerkte issues en (ernstige) 

inbreuken zullen worden verrekend. 

- Vorderingen met betrekking tot de geoormerkte issues zijn in 

beginsel enkel mogelijk binnen twee jaar na het tot stand komen 

van de fusie. Een relatief korte periode zodat mogelijke 

verschillen die zich later voordoen een gemeenschappelijk 

ondernemingsrisico vormen en niet voor lange tijd tot allerlei 

(ingewikkelde) afrekeningen leiden die niet zullen bijdragen aan 

het succes van de fusie.  Als drempels zullen gelden dat een 

individuele vordering minimaal 1 miljoen euro moet zijn met een 

drempel van minimaal 10 miljoen euro. 



- Geoormerkte issues of (ernstige) inbreuken kunnen nooit aanleiding 

zijn tot herziening van de 50/50 aandelenverhouding. Compensatie 

wegens (ernstige) inbreuken en/of geoormerkte issues zal enkel 

mogelijk zijn via een extra preferent dividenduitkering aan alleen 

de aandeelhouders van de ‘benadeelde’ groep. De aandelenverdeling 

en zeggenschap wijzigt niet. 

- Bij toepassing van de preferentie-regel zal 50% van het voor 

dividend beschikbare bedrag als gewoon dividend aan alle 

aandeelhouders worden uitgekeerd. Het resterende 50% zal worden 

aangewend ter uitkering van het preferent dividend; de te betalen 

compensatie die nog niet kan worden uitgekeerd via het 

compensatiemechanisme blijft verschuldigd en zal rentedragend 

zijn. 

- Slechts in uiterste gevallen kan een inbreuk leiden tot 

ontvlechting van de fusie en dan nog alleen indien deze zich 

voordoet binnen 2 jaar na de fusie. 

- De uiteindelijke afrekening van de geoormerkte issues en van de 

dossiers Thermphos en Nieuwe Sluis zal aan de Gemeenteraad worden 

voorgelegd. 

- Dividendbeleid: 

- Het fusiebedrijf zal na afloop van de garantstelling (2028), en 

zulks voor zover de kasstromen het toelaten, overgaan tot het 

uitkeren van dividend aan alle aandeelhouders. Eventuele 

dividenduitkering gebeurt 50/50 tussen de Vlaamse en Nederlandse 

aandeelhouders. De dividenduitkering per groep aandeelhouders kan 

eventueel worden aangepast indien het verreken-mechanisme inzake 

de geoormerkte issues of inzake de dossiers Thermphos en nieuwe 

Sluis worden toegepast. 

- Een dividendbeleid zal vóór afloop van de garantiestelling worden 

geformuleerd en voorgelegd aan de aandeelhouders. Bij het 

opstellen van het dividendbeleid zal een marktconform maar prudent 

beleid worden voorgesteld, daarbij rekening houdend met de 

benodigde investeringen en operationele kosten voor de periode na 

2028. 

- Medewerkers: 

- Het uitgangspunt is dat medewerkers in dienst blijven bij het 

Havenbedrijf Gent en respectievelijk Zeeland Seaports en er zal 

geen ontslag van medewerkers zijn als gevolg van de fusie. Het 

voornemen van fusie is voorgelegd aan de representatieve 

werknemersorganen.  

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

het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad: “Dit is een complex dossier 

dat sinds 2013 regelmatig op de agenda van de gemeenteraad verschijnt. 

De PVDA is zeker niet gekant tegen een verregaande samenwerking tussen de 

Gentse Haven en de havens van Vlissingen en Terneuzen, temeer daar deze 

havens op slechts korte afstand van elkaar liggen. De argumenten die mr. 

Schalck gaf zijn zeker valabel. Toch hebben we enkele bemerkingen :  

- We zijn niet overtuigd dat dit moet via een volledige fusie.  

- Dit impliceert de omvorming van de Gentse Haven als autonoom 

gemeentebedrijf naar een NV van publiek recht. We vinden dit een stap 

achteruit m.b.t de democratische controle vanuit de gemeenteraad. Zowel 

in Gent als in Nederland worden de havenbedrijven volledig met 

overheidsgeld gefinancierd. Voor ons is het perfect mogelijk dat dit 

bedrijf degelijk bestuurd wordt door overheidsmanagers.  



- Ter illustratie: de 51.323 euro kapitaalwaarde van Zelzate in de nieuwe 

structuur zal een stemrecht hebben van … 0,005 %. (…”cero coma cero, 

cero cinco…” (sic)) 

- De haven zal beheerd worden door een holding die een NV van Europees 

recht is, hetgeen ook verder af staat dan een bedrijf dat onder de 

Belgische wetgeving valt. 

- De statutaire zetel zal in Sas Van Gent zijn, en dus niet op het 

voormalig tolkantoor in Zelzate, met een 50/50 verhouding. 

- ZSP is weliswaar wat groter dan de Gentse Haven, maar sleurt en 

gigantische schuldenlast mee van 371 miljoen euro, waaronder de 

sanering van de oude fosforfabriek van Vlissingen voor 82 miljoen euro. 

De Gentse Haven daarentegen heeft slechts een schuld van 9.3 miljoen 

euro 

Er zijn naar onze mening ook een aantal positieve zaken in het akkoord: 

- Er zijn schotten ingebouwd zodat die schuld van ZSP nooit op de Gentse 

Haven kan verhaald worden. 

- Er is een afgeslankt bestuur. 

- Er wordt een aandeelhouderscommissie voorzien met alle verkozen leden 

van de gemeenteraden en de Provincieraad. 

- M.b.t het personeel wordt duidelijk vermeld dat er geen ontslagen ten 

gevolge van de fusie zullen zijn, en we hebben ook begrepen dat niet 

getornd wordt aan het statuut van de Havenarbeiders. 

Om al deze redenen willen we niet tegenstemmen, maar zullen we ons 

onthouden.” 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met 15 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, Sigrid De Ridder, Brent 

Meuleman, Luc Van Waesberghe en Isabel Dellaert) bij 6 onthoudingen (Dirk 

Goemaere, Geert Asman, Karl Segers, Maureen Tollenaere, Steven De Vuyst, 

Marleen Vanmaercke): 

Artikel 1: - Akte te nemen van: 

1. de waardering van het Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports; 

2. de financiële, fiscale en juridische due diligence rapporten van 
Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports; 

3. de voorgenomen oprichting van de Holding door Havenbedrijf Gent en 
Zeeland Seaports als fusiebedrijf, op basis van de bepalingen en onder 

de voorwaarden die zijn opgenomen in het ontwerp van de 

fusieovereenkomst tussen Havenbedrijf Gent nv van publiek recht, nv 

Zeeland Seaports, de Stad Gent, de Gemeente Evergem, de Gemeente 

Zelzate, de Provincie Oost-Vlaanderen, de Gemeenschappelijke Regeling 

Zeeland Seaports, de Gemeente Borsele, de Gemeente Terneuzen, de 

Gemeente Vlissingen en de Provincie Zeeland. 

Artikel 2: - zijn goedkeuring te hechten aan het ontwerp van de 

Fusieovereenkomst, inclusief de Statuten van de Holding, de 

Toetredingsovereenkomst en de Aandeelhoudersovereenkomst tussen Havenbedrijf 

Gent nv van publiek recht, nv Zeeland Seaports, de Stad Gent, de Gemeente 

Evergem, de Gemeente Zelzate, de Provincie Oost-Vlaanderen, de 

Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports, de Gemeente Borsele, de 

Gemeente Terneuzen, de Gemeente Vlissingen en de Provincie Zeeland, zoals 

gevoegd in bijlagen die integraal deel uitmaken van deze beslissing. 

Artikel 3: - zijn goedkeuring te hechten aan de overdracht van 150 aandelen V 

van de Holding met een nominale waarde van 0,10 euro per aandeel, na 



beslissing door het Havenbedrijf Gent nv van publiek recht om deze aan de 

gemeente Zelzate over te dragen bij wijze van dividenduitkering in natura, 

conform de bepalingen van de fusieovereenkomst, als en in de mate dat de 

gemeente Zelzate bij decreet gemachtigd wordt om deel te nemen in een 

rechtspersoon via dewelke ze zal deelnemen in het Havenbedrijf Gent nv van 

publiek recht. 

Artikel 4: - zijn goedkeuring te hechten aan de overdracht van de door de 

gemeente Zelzate gehouden 19 A2 aandelen van het Havenbedrijf Gent nv van 

publiek recht, bij wijze van inbreng als agio (uitgiftepremie) aan de Holding 

en conform de bepalingen van de fusieovereenkomst, goed, als en in de mate 

dat de gemeente Zelzate bij decreet gemachtigd wordt om deel te nemen in een 

rechtspersoon via dewelke ze zal deelnemen in het Havenbedrijf Gent nv van 

publiek recht. 

Het bedrag van het agio wordt voorlopig vastgesteld op 51.232,14 euro, zijnde 

het bedrag van de boekhoudkundige waarde van de participatie van de gemeente 

Zelzate in Havenbedrijf Gent. Het definitieve bedrag van het agio zal ten 

gepaste tijde voor aktename worden voorgelegd aan het college van 

burgemeester en schepenen. 

Artikel 5: - akkoord te gaan met de afstand van de overdrachtsbeperkingen in 

de Statuten van het Havenbedrijf Gent nv van publiek recht, opdat de Holding 

100% aandeelhouder wordt van het Havenbedrijf Gent nv van publiek recht. 

Artikel 6: - op het niveau van de Holding akkoord te gaan met de verdeling 

van de aandelen zoals opgenomen in de fusieovereenkomst, waarbij de huidige 

aandeelhouders van het Havenbedrijf Gent 50 % van de aandelen van de Holding 

zullen houden en de gemeente Zelzate in het bijzonder 150 aandelen (0,005% 

van de aandelen) zal houden. 

Artikel 7: - het college van burgemeester en schepenen te gelasten alle 

nodige uitvoeringshandelingen te stellen met betrekking tot voormelde 

beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het 

Havenbedrijf Gent, J.F. Kennedylaan 32, 9042 Gent. 

1. NOTULEN GEMEENTERAAD 20 SEPTEMBER 2017. 

Er zijn geen opmerkingen op de notulen van de gemeenteraad van 20 september 

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

Gemeentedecreet). 

2. AANPASSING GEMEENTELIJK REGLEMENT VERHUUR FEESTZALEN: NIET LANGER FUIVEN 

TOELATEN IN BOC KLEIN RUSLAND. 

DE RAAD: 

- Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2013 houdende het 

bepalen van de voorwaarden tot gebruik van de gemeentelijke zalen en 

materialen;  

- Gelet op de gemeenteraadsbesluiten van 2 april 2014, 24 november 2014, 29 

januari, 30 december 2015, 30 maart 2016 en 19 oktober 2016 houdende 

opheffing van voormeld besluit en bepaling van nieuwe voorwaarden tot 

gebruik van de gemeentelijke zalen en materialen;  

- Gelet op het collegebesluit d.d. 07 september 2017 waarin het verbod op 

het organiseren van een fuif in BOC Klein Rusland werd goedgekeurd wegens 

klachten, overlast voor buurtbewoners en vandalisme tijdens fuiven; 

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

Frank Bruggeman, burgemeester, geeft toelichting bij dit agendapunt en vraagt 

aan de raadsleden om het agendapunt goed te keuren. 

De heer Brent Meuleman (sp.a.) stelt dat het zonder concrete vaststellingen 

m.b.t. de overlast en de vernielingen onmogelijk is om over dit agendapunt te 

stemmen. Hij vraagt een overzicht van vaststellingen waarop dit voorstel 

gebaseerd is. 

De raad wordt geschorst.  



De raad wordt heropend.   

- Gelet op de bundel met bewijsmateriaal omtrent de overlast en de 

vernielingen die door de heer Frank Bruggeman, burgemeester, aan de 

raadsleden ter beschikking gesteld werd.  

De raad wordt geschorst.  

De raad wordt heropend.  

De heer Brent Meuleman (sp.a) stelt dat de bewijsstukken op voorhand ter 

beschikking hadden gesteld moeten worden en dat het stemgedrag van de fractie 

zal afhangen van het debat. Hij wil ook geen vernielingen of overlast 

tolereren, maar wil niet de verkeerde groep bestraffen. 

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, stelt voor om fuiven in BOC Klein 

Rusland toe te laten tot 22u. Op die manier wordt respect voor buurt en 

materiaal afgedwongen en is er mogelijkheid op toezicht.  

De heer Geert Asman (PVDA+) oppert de idee om de kostprijs voor particulier 

verhuur van CC De Brug gelijk te stellen met de verhuurprijs van BOC Klein 

Rusland om zodoende CC De Brug aantrekkelijker te maken voor verhuur.  

Mevrouw Linda Vereecke, schepen, stelt voor om de fuiven in BOC Klein Rusland 

toe te laten tot 01.00 uur.  

De heer Freddy De Vilder vervoegt de raad.  

De vergadering wordt geschorst door wanorde in de discussies.  

De vergadering wordt heropend.  

Mevrouw Patricia De Meyer vervoegt de raad. 

- Gelet op voorstel van de voorzitter om alle fuiven, feesten en 

activiteiten waarvan het risico tot geluidsoverlast groot is, toe te laten 

tot 22 uur, en alle andere activiteiten die doorgaan zonder 

geluidsversterking toe te laten tot 01.00 uur. 

De heer Freddy De Vilder (sp.a), stelt zich te zullen onthouden omdat hij te 

weinig van het debat heeft meegemaakt. 

BESLUIT: 

In openbare zitting  

Met 21 ja-stemmen (Martin Acke, Frank Bruggeman, Marleen Maenhout, Kurt Van 

Weynsberghe, Marleen Vanmaercke, Geert Asman, Karl Segers, Jan De Beule, Luc 

Verstraeten, Maureen Tollenaere, Claudio Rizzo, Brent Meuleman, Isabel 

Dellaert, Steven De Vuyst, Johan De Jonghe, Jan Persoon en Sigrid De Ridder) 

bij 2 onthoudingen (Patricia De Meyer, Freddy De Vilder): 

Enig artikel: - Afdeling A, artikel 2 van het reglement op het gebruik van 

gemeentelijke zalen en materialen wordt vervangen door de volgende tekst: 

AFDELING A: GEMEENTELIJKE LOKALEN 

Artikel 1 

Volgende gemeentelijke lokalen en materialen worden ter beschikking gesteld 

door het College van Burgemeester en Schepenen: 

1. Refter gemeenteschool, E. Caluslaan; 

2. Turnzaal gemeenteschool, E. Caluslaan; 

3. Bovenzaal gemeentehuis; 

4. Polyvalente zaal bibliotheekgebouw; 

5. Cultureel centrum De Brug; 

6. BOC Klein-Rusland; 

7. Administratieve ruimte in het gebouw Vredekaai 2A 

Artikel 2: Overzicht van welke activiteiten er mogelijk zijn en de tarieven 



AV: algemene vergadering gemeentelijke adviesraden en gemeentelijke 

feestcommissie 

V: vergadering S: studiedag, lezing 

O: ontmoetingsactiviteit (zonder muziek) US: uitzonderlijke sportactiviteit 

P: podiumactiviteit max cap: maximum capaciteit 

F: fuif opp: oppervlakte 

R: repetities WB: waarborg 

T: tentoonstellingen 

BA: bestuurlijke aangelegenheid (huwelijk/ 

jubileumviering, gemeenteraad, 

gemeenteraadscommissie, vergaderingen 

i.f.v. administratie of college van 

burgemeester en schepenen) (gratis 

gebruik)   

Annul.: annulatievergoeding van 

toepassing 

 

 AV BA V O P F R T S US max 

cap 

opp avond 

(2) 

dag 

(3) 

WB Annul. 

                 

Polyvalente zaal 

bibliotheek 

  ● ●   ● ● ●  49 72 €5 €5 neen neen 

Gemeentelijke 

basisschool: 

                

Turnzaal    ● (1)     ● 383 310 €75  €50  € 75 ja 

Refter    ● (1)      400 185 €75 €50  € 75 ja 

Turnzaal & refter           783 495 €100 €80  € 75 ja 

Bovenzaal 

gemeentehuis 

● ●         135 230 €75 €50 €175 ja 

CC De Brug    ● ● ● ● ● ●  533 219 €100 €90 €175 ja 

BOC Klein Rusland    ● ● (4) ● ● ●  372 124 €75 €50 €175 ja 

administratieve 

ruimte in het 

gebouw Vredekaai 

2A 

  ● ●    ● ●  49 40+20 €5 €5 neen neen 

(1) Enkel voor de 2 Zelzaatse harmonieën 

(2) en (3): Het dagtarief is toepasselijk voor elk gebruik van de gevraagde 

zaal dat eindigt voor 22.00 uur; elk ander gebruik valt onder het 

nachttarief; de twee tarieven zijn niet cumulatief; voor volgende 

activiteiten wordt de dagprijs verminderd tot een vijfde van het  

dagtarief: tentoonstellingen en repetities. 

(4) Alle fuiven, feesten en activiteiten met geluidsversterking, worden 

toegelaten tot 22.00 uur, en alle andere activiteiten die doorgaan 

zonder geluidsversterking worden toegelaten tot 01.00 uur. 

Voor langdurig gebruik van een lokaal (zie art. 11) wordt het tarief bepaald 

op 20% van het dagtarief. 

Artikel 3: Waardecijfers naargelang de aard van de organisator 

Naast het basistarief en het speciaal tarief wordt ook de aard van de 

organisator als gebruiksfactor in aanmerking genomen voor de berekening van 

het tarief voor ingebruikname. De waardecijfers worden als volgt bepaald: 

 

Omschrijving  Waardecijfer (*) 

- gemeentebestuur Zelzate 

- gemeentelijke adviesraden en gemeentelijk feestcomité 

0 



- intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de 

gemeente deel uitmaakt 

- kermiscomités van de gemeente 

- Rode Kruis 

- Vakbonden 

- Brandweer(zone) en politiezone Puyenbroeck 

- Oudervereniging voor moraal  

- verenigingen aangesloten bij één van de gemeentelijke 

adviesraden 

- in de gemeenteraad vertegenwoordigde politieke 

partijen + aanverwante organisaties 

- Zelzaatse scholen  

1 

- bedrijven van de gemeente  

- inwoners 

2 

- bedrijven van buiten de gemeente 

- privé personen buiten de gemeente 

3 

(*) indien meerdere organisatoren zijn betrokken bij een aanvraag geldt het 

waardecijfer van de organisator met het hoogste waardecijfer. 

 

Artikel 4 - Opmerkingen: 

De gehuurde zaal moet zijn ontruimd en gekuist tegen 10.00 uur de dag na het 

gebruik; een zaal kan slechts één maal per dag worden verhuurd; bij verhuring 

voor een fuif kan de dag na de verhuring de zaal niet worden verhuurd aan een 

andere huurder. 

De refter en turnzaal van de gemeentelijke basisschool zijn tijdens de week 

pas beschikbaar vanaf 18.00 uur, behalve op woensdagmiddag. Tijdens de 

schoolvakanties hebben de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang en 

speelpleinwerking voorrang van gebruik. 

Artikel 5 

Het tarief voor ingebruikname omvat, naast het gebruik van het lokaal en de 

aanwezige basisuitrusting, ook de energiekosten. 

Voor ingebruikname wordt een waarborg betaald. 

Gebruikers kunnen er voor kiezen om een permanente waarborg te storten op 

rekening van het gemeentebestuur. 

Huurgeld en waarborg dienen minimaal 10 dagen voor de gebruiksdatum te zijn 

betaald via overschrijving op de rekening van het gemeentebestuur. 

Indien dit niet is gebeurd, wordt de aanvraag geannuleerd. 

Voor een nieuwe aanvraag voor dezelfde datum door dezelfde aanvrager zullen 

er 20 % extra kosten aangerekend worden. 

Artikel 6 - Verplichtingen van de huurder inzake veiligheid, 

aansprakelijkheid en verzekering: 

De gemeente stelt enkel de infrastructuur ter beschikking, maar kan niet als 

inrichter worden beschouwd. 

De huurder zal in zijn verhouding tot de gemeente als inrichter worden 

beschouwd en is gehouden tot naleving van alle wettelijke en reglementaire 

bepalingen die op hem als inrichter rusten. 

De huurder is inzake veiligheid en aansprakelijkheid verantwoordelijk voor: 



 al de schade die door hem, door zijn aangestelden of door de deelnemers 

aan de activiteit wordt toegebracht aan het gebouw, de toegangsweg en de 

installaties van de zaal of het lokaal; 

 het doen naleven van het verbod gevaarlijke stoffen of vloeistoffen in het 

gebouw te brengen; 

 het doen naleven van het algemeen rookverbod in de lokalen.  Enkel buiten 

mag er gerookt worden.  Het gebruik van licht ontvlambaar materiaal is om 

veiligheidsredenen ten strengste verboden; 

 het doen naleven van de wet op de openbare dronkenschap en van de wet op 

de jeugdbescherming; 

 het doen naleven van het verbod op nachtlawaai + de wet op geluidsnormen; 

 het vrij houden van de nooduitgangen. Het is verboden obstakels voor 

(nood)uitgangen of brandblusapparaten te plaatsen en hinderlijke 

voorwerpen op de grond te leggen; 

 het waken over de niet-overschrijding van het maximum toegelaten aantal 

deelnemers. 

De huurder is zelf verantwoordelijk voor de activiteiten in de gehuurde 

infrastructuur. De gemeente kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor 

ongevallen of andere schadelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het 

gebruik ervan. 

De huurder dient te bewijzen een verzekering afgesloten te hebben om zijn 

burgerlijke aansprakelijkheid, het risico brand en het risico waterschade in 

te dekken.  Hij kan hiervoor een beroep doen op een door het gemeentebestuur 

afgesloten verzekeringspolis, waarvan de premie ten laste is van de huurder.  

Artikel 7: Billijke vergoeding; Sabam, andere kosten 

Billijke vergoeding – indien van toepassing – wordt betaald door het 

Gemeentebestuur Zelzate. 

Sabam – indien van toepassing – is ten laste van de inrichter. Ook andere 

kosten zoals kosten voor een brandwacht door de brandweer, kosten EHBO, 

kosten bewakingsdienst zijn ten laste van de inrichter. 

Artikel 8: Opkuis/afval 

De gehuurde infrastructuur bevindt zich in een nette staat. De huurder 

verbindt er zich toe om  na de activiteiten de infrastructuur opnieuw te 

verlaten zoals hij die heeft aangetroffen (nette staat, gedweild,  

standaardopstelling tafels en stoelen zoals op schema). 

De huurder moet al het afval dat tijdens de activiteit wordt geproduceerd 

onmiddellijk meenemen. 

Eventueel kan de huurder bijkomende containers aanvragen bij IDM, Zelebaan 

42, 9160 Lokeren, dit op eigen kosten. Een tegemoetkoming in de kosten is 

echter mogelijk (zie de gemeentelijke site van Zelzate, gemeentelijke 

reglementen, toelagereglementen, afvalinzameling naar aanleiding van 

organisatie evenementen). 

Muren, deuren, ramen,… mogen niet worden beklad, beschilderd, beschreven. 

De huurder zorgt ervoor dat verwarming, kookapparaten en verlichting steeds 

uitgeschakeld zijn bij het verlaten van het gebouw. 

Artikel 9: Annulatie door de aanvrager 

Indien de aanvrager een geplande activiteit niet laat plaatsvinden, wordt een 

annulatievergoeding aangerekend van 50 % of 100 % van de geraamde 

gebruiksvergoeding naargelang de annulatie meer of minder dan 3 weken voor de 

geplande activiteit geschiedt. 

Een verschuiving van een activiteit wordt als annulatie aanzien. 



De betaalde huurprijs en waarborg wordt aangewend tot betaling van de 

annuleringsvergoeding. Indien huurprijs en waarborg nog niet zouden zijn 

betaald, wordt een invordering bij afzonderlijke staat toegestuurd, dewelke 

door de aanvrager voldaan moet worden binnen de 30 werkdagen. 

Artikel 10: Annuleren door het gemeentebestuur 

Indien het gemeentebestuur door overmacht de infrastructuur niet kan ter 

beschikking stellen, zal hiervoor geen schadevergoeding kunnen gevraagd 

worden. Enkel de betaalde prijs van ingebruikname en waarborg zal 

terugbetaald worden. 

Artikel 11 : Langdurig gebruik  

Langdurige gebruiken van één of meer dagen per week gedurende minstens 4 

opeenvolgende maanden worden pas toegestaan na overleg. Er kunnen voorwaarden 

aan gekoppeld worden om geen nieuwe gebruikers systematisch uit te sluiten. 

Gebruikers van één of meer  dagen per week worden geconsulteerd indien een 

andere aanvraag voor die vaste dag wordt ingediend. Deze gebruikers kunnen 

gevraagd worden om enkele keren te wijken voor een andere culturele 

activiteit. 

Elke aanvraag is slechts 1 jaar geldig, na die termijn moet een nieuwe 

aanvraag ingediend worden! 

Artikel 12: Niet toegelaten activiteiten  

Het gebruiken van gemeentelijke infrastructuur voor het organiseren van een 

privé-feest of privé-evenement is niet toegelaten, behalve in BOC Klein 

Rusland en CC De Brug. Dit zijn feesten of evenementen waarbij een 

privépersoon of bedrijf om privédoeleinden en/of commerciële doeleinden 

personen uitnodigt. Voorbeelden zijn: babyborrel, communie-/lentefeest of –

receptie, huwelijk, familiefeest, productvoorstelling van een bedrijf, 

personeelsfeesten van bedrijven, feesten van bedrijven die kunnen gelinkt 

worden aan opgenoemde voorbeelden,…  Wel toegelaten is bijvoorbeeld een 

bedrijf dat een seminarie of opleiding organiseert of overlegvergaderingen 

tussen verschillende bedrijven. 

Artikel 13: Beschadiging van het lokaal en/of materiaal/extra opkuis/oproep 

personeel 

1. Bij het betreden van het gereserveerde lokaal zal de organisator zich 
vergewissen van de toestand van het lokaal. Indien op dat ogenblik een 

beschadiging wordt vastgesteld, zal de organisator dit melden aan de 

zaalverantwoordelijke, die de beschadiging schriftelijk bevestigt en dit 

de eerstvolgende werkdag meedeelt aan de gemeentelijke uitleendienst. 

2. De organisator dient alle door de gebruikers veroorzaakte schade 
onmiddellijk te melden aan de sleutelverantwoordelijke en integraal te 

vergoeden. Dit geldt voor schade aan het lokaal maar ook schade van het 

aanwezige materiaal. 

3. Herstellingen geschieden in opdracht van het gemeentebestuur Zelzate. 

4. De organisator of derden die verantwoordelijk zijn voor de beschadiging, 
zullen de kosten hiervan vergoeden op eenvoudige voorlegging van de staat 

der uitgevoerde werken. 

5. Buitengewone schoonmaak nadien: wordt aan 40 euro per personeelslid per 
uur aangerekend. 

6. Oproep personeel bij bijv. uitvallen elektriciteit en te wijten aan het 
niet naleven van de gebruiksvoorwaarden (→ bijplaatsen te veel 

kooktoestellen): er zal een tussenkomst van 120 euro worden aangerekend. 

Artikel 14: Oneigenlijk gebruik 

1. Wie een lokaal aanvraagt, moet dit doen in de hoedanigheid van of namens 
de organisator. Deze laatste mag de ter beschikking gestelde ruimte niet 

laten gebruiken door derden. Bewijsmateriaal omtrent de identiteit van de 

organisator en omtrent de aard van de activiteit kan gevraagd worden. 



2. Indien uit feiten zou blijken dat de gegevens, die door de aanvrager bij 
de reservatie worden verstrekt met betrekking tot de aard van de 

organisator (W) , onvolledig en/of niet juist waren, waardoor ten onrechte 

een geringere gebruiksvergoeding werd aangerekend, dan is de organisator 

verplicht binnen de 14 dagen het resterende bedrag van de verschuldigde 

gebruiksvergoeding te betalen vermeerderd met een boete van 350 euro. 

3. Indien uit feiten zou blijken dat de gegevens, die door de aanvrager bij 
de reservatie worden verstrekt m.b.t. de aard van de activiteiten, 

waardoor een niet toegelaten activiteit er plaatsvindt, dan is de 

organisator verplicht binnen de 14 dagen een boete te betalen van 750 euro 

en kan de aanvrager het gebruik van gemeentelijke infrastructuur voor één 

jaar worden ontzegd. Er kan geen schadevergoeding geëist worden door de 

organisator bij dergelijke annulaties. 

Artikel 15: Aanvraagprocedure/voorrangsregeling 

Aanvragen tot huur van een gebouw kan maximaal 1 jaar en minimaal 14 dagen 

voor de datum van het gebruik. 

Deze aanvraag wordt per post of per e-mail overgemaakt : 

 Voor Cultureel Centrum De Brug, BOC Klein Rusland, Refter en turnzaal 

gemeenteschool   

aan de uitleendienst, Technische Dienst, 09/345.95.69, Suikerkaai 4, 9060 

Zelzate. 

Mailadres: kelly.schenkels@zelzate.be 

 Voor bovenzaal gemeentehuis, polyvalente zaal bibliotheekgebouw en 

administratieve ruimte in het gebouw Vredekaai 2A 

aan secretariaat burgemeester, 09/326.96.17, Grote Markt 2/4, 9060 Zelzate. 

Mailadres : linda.michiels@zelzate.be of Linda.onderdonck@zelzate.be 

Huurgeld en waarborg dienen te worden overgemaakt op rekeningnummer BE53 0910 

0035 1653 van het gemeentebestuur Zelzate.  

Het aanvraagformulier staat ter beschikking op de gemeentelijke website. Het 

aanvraagformulier kan ook telefonisch of persoonlijk aangevraagd worden.   

De aanvrager wordt schriftelijk of via e-mail verwittigd of de aanvraag al 

dan niet kan doorgaan. 

De schriftelijke ontvangen aanvragen zullen chronologisch worden ingeschreven 

in een gebruikersregister; de datum van poststempel of datum van  of van e-

mail telt als datum van inschrijving. Mondelinge aanvragen worden niet 

aangenomen. 

Het register kan door geïnteresseerde personen worden ingezien, dit volgens 

het reglement van openbaarheid van bestuur. 

Bij aanvraag van gelijktijdig gebruik en voor zover er voor geen van beide 

aanvragen reeds een toezegging is gebeurd,  wordt voorrang gegeven conform de 

rangorde van het waardecijfer opgenomen in artikel 3. Wanneer de aanvragers 

hetzelfde waardecijfer hebben, zal het College van Burgemeester en Schepenen 

een beslissing nemen, na de aanvragers te hebben gehoord en naar een 

alternatief te hebben gezocht. 

AFDELING B: GEMEENTELIJKE MATERIALEN 

Artikel 1: 

Ter ondersteuning van het sociaal culturele leven in Zelzate stelt het 

gemeentebestuur materiaal ter beschikking. 

Artikel 2: Voor activiteiten op grondgebied van Zelzate 

Materialen kunnen slechts worden geleend voor activiteiten die plaatsvinden 

op het grondgebied van Zelzate. 

Uitzondering: in het kader van uitwisseling van materialen tussen 

gemeentebesturen, kunnen de omgrenzende gemeentebesturen gratis gebruik maken 

mailto:kelly.schenkels@zelzate.be
mailto:linda.michiels@zelzate.be
mailto:Linda.onderdonck@zelzate.be


van de uitleenbare materialen en dit voor eigen organisaties. Zij dienen in 

te staan voor het vervoer, uitgezonderd de podiumwagen waarvoor zij de hierna 

vermelde vergoeding dienen te betalen. 

Artikel 3: Aanvraagprocedure/voorrangsregeling 

Aanvragen tot huur van gemeentelijk materiaal kan maximaal 1 jaar en minimaal 

14 dagen voor de datum van het gebruik.  Voor de organisatoren/aanvragers met 

een waardecijfer 2 of 3 , alsook voor andere gemeenten, kan het materiaal 

maximaal 1 maand voor de datum van gebruik worden aangevraagd. 

Deze aanvraag wordt per post of per e-mail overgemaakt aan de uitleendienst, 

Technische Dienst, Suikerkaai 4, 9060 Zelzate. 

Mailadres: ingrid.vankerckvoorde@zelzate.be 

Huurgeld dient te worden overgemaakt op rekeningnummer BE53 0910 0035 1653 

van het gemeentebestuur Zelzate.  

Het aanvraagformulier staat ter beschikking op de gemeentelijke website.  Het 

aanvraagformulier kan ook telefonisch of persoonlijk aangevraagd worden bij 

de gemeentelijke uitleendienst, Suikerkaai 4, 9060 Zelzate. Telefoonnummer: 

09/345.95.69 

De aanvrager wordt schriftelijk of via e-mail verwittigd of het materiaal al 

dan niet kan worden ontleend op de aangegeven data. 

De schriftelijke ontvangen aanvragen zullen chronologisch worden ingeschreven 

in een gebruikersregister; de datum van poststempel of datum van fax/e-mail 

telt als datum van inschrijving. Mondelinge aanvragen worden niet aangenomen. 

Dit register kan door geïnteresseerde personen worden ingezien, dit volgens 

het reglement van openbaarheid van bestuur. 

Bij aanvraag van gelijktijdige gebruik en voor zover er voor geen van beide 

aanvragen reeds een toezegging is gebeurd, wordt voorrang gegeven conform de 

rangorde van het waardecijfer opgenomen in artikel 3. Wanneer de aanvragers 

hetzelfde waardecijfer hebben, zal het College van Burgemeester en Schepenen 

een beslissing nemen, na de aanvragers te hebben gehoord en naar een 

alternatief te hebben gezocht. 

In geen geval zal het gemeentebestuur overgaan tot het huren van materiaal 

bij externe instanties. 

De aanvraag van het materiaal is pas definitief wanneer voor het toegewezen 

materiaal de eventuele huurgeld is betaald. Dit dient minimaal 10 dagen voor 

het gebruik te zijn betaald via overschrijving op de rekening van het 

gemeentebestuur. Voor de ontlener, vrijgesteld van retributie, is de aanvraag 

definitief bij bevestiging zoals voorzien in par. 3. Indien de betaling van 

huurgeld niet is geschied minimaal 10 dagen voor de gebruiksdatum, wordt de 

aanvraag geannuleerd. 

Artikel 4: Tarieven 

Artikel 4.1: 

 MATERIAAL PRIJS  

* Trapje €4,75/stuk Per week 

* Nadar €0,52/stuk Per dag 

* Heras e1,21/stuk Per dag 

* Vlaggenmast €3,33/stuk Per week  

 Vlag €3,33/stuk Per week 

* Tentoonstellingspanelen €5,00/lopende meter Per week  

 Grondboor €8,07 Per dag 

 Oranje knipperlichten €0,81 Per dag 

* Werfkeet €8,87 Per dag 



** Parkeerverbod  €4,03 Per dag 

* Mobiel overdekt podium €210 

€50 

Per dag 

Per bijkomende dag 

*** Pagodetenten €60 

€155 

 

Per dag 

Per weekend  

* Preventiekit medium €5 Per dag 

* Preventiekit large  €10 Per dag  

* deze materialen worden geleverd door de technische dienst 

** verkeersborden geplaatst door de technische dienst ter aanduiding van 

verkeersreglementen n.a.v. evenementen zijn niet-betalend  

*** deze materialen worden geleverd en geplaatst door de technische dienst 

Artikel 4.2: Waardecijfers naargelang de aard van de ontlener 

Naast de in art. 4.1 voorziene basistarieven wordt ook de aard van de 

ontlener in aanmerking genomen voor de berekening van het tarief voor 

ingebruikname. De waardecijfers worden als volgt bepaald: 

 

Omschrijving Waardecijfer (**) 

- gemeentebestuur Zelzate 

- gemeentelijke adviesraden en gemeentelijk 

feestcomité 

- intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan 

de gemeente deel uitmaakt 

- kermiscomités van de gemeente 

- Rode Kruis  

- Vakbonden 

- Brandweer(zone) en politiezone Puyenbroeck 

0 

- verenigingen aangesloten bij één van de 

gemeentelijke adviesraden 

- in de gemeenteraad vertegenwoordigde politieke 

partijen + aanverwante organisaties 

- Zelzaatse scholen  

1 

- bedrijven van de gemeente  

- inwoners 

2 

- bedrijven van buiten de gemeente 

- privépersonen buiten de gemeente 

3 

(*) tijdens de kermisperiode vallen aanvragen voor particuliere 

initiatieven ook onder het waardecijfer 0 indien de activiteiten, 

waarvoor materialen worden gevraagd, zijn opgenomen in het 

kermisprogramma van de wijkkermis; voor Zelzate-Centrum betreft dit 

een door het College van Burgemeester en Schepenen goedgekeurd 

kermisprogramma. 

(**) indien meerdere organisatoren zijn betrokken bij een aanvraag geldt het 

waardecijfer van de organisator met het hoogste waardecijfer. 

 

Artikel 5: Afhalen en terugbrengen materialen 



De gehuurde materialen dienen door de huurder te worden opgehaald en 

teruggebracht op eigen kosten naar de gemeentelijke Technische Dienst, 

Suikerkaai 4, 9060 Zelzate.  Terugbrengen dient te geschieden op de eerste 

werkdag volgend op het einde van de huurperiode, ten laatste om 11.00 uur. 

Uitzondering wordt gemaakt voor de grotere materialen (zie tabel art. 4.1) 

die door de technische dienst zullen worden geleverd. 

Bij laattijdig terugbrengen wordt een vergoeding aangerekend gelijk aan het 

dubbele van tarief. 

Voor de onder waardecijfer 0 vallende huurder (artikel 4.2) worden alle 

materialen geleverd en afgehaald door de gemeentelijke technische dienst. 

Indien het materiaal door de gemeentelijke technische dienst wordt 

geleverd/afgehaald gebeurt dit op een met de huurder afgesproken datum en 

uur. Het materiaal wordt enkel geleverd wanneer de huurder bij levering 

aanwezig is en een leveringsbon ondertekent. Is niemand aanwezig bij 

levering, dan wordt het materiaal niet geleverd. 

De huurder zorgt voor opstelling van het gehuurde materiaal (vb. 

tentoonstellingspanelen). 

De gemeentelijke technische dienst staat niet in voor het transport van 

materiaal dat dient te worden gehuurd bij andere instanties (vb. provinciale 

uitleendienst), behalve voor de verenigingen die vallen onder het 

waardecijfer 0 (artikel 4.2). 

Artikel 6: Annulatie door de aanvrager 

Par. 1: Annulatie van het gereserveerde of toegewezen materiaal is mogelijk, 

kosteloos tot 2 kalenderdagen voor de datum van afhaling of levering. 

Bij laattijdige annulatie, m.a.w. een annulatie minder dan 2 

kalenderdagen voor de datum van afhaling of levering, wordt een 

administratieve kost aangerekend van 20 euro.  Wanneer materiaal 

wordt gereserveerd en toegewezen maar niet wordt opgehaald zonder 

annulatie, wordt een administratieve kost van 50 euro opgelegd. 

Par. 2: Annulatie door het gemeentebestuur 

Indien het gemeentebestuur door overmacht de infrastructuur niet kan 

ter beschikking stellen, zal hiervoor geen schadevergoeding kunnen 

gevraagd worden.  Enkel de betaalde prijs van ingebruikname zal 

terugbetaald worden. 

Artikel 7: Zorg voor materiaal en aansprakelijkheid 

De ontlener is verantwoordelijk voor het ontleende materiaal tijdens de 

volledige periode van ontlening.  De ontlener verbindt zich ertoe: 

1) als een goede huisvader zorg te dragen voor het uitgeleende materiaal, dit 
impliceert onder meer het opslaan van de ontleende materialen in een 

overdekte ruimte of het afdekken van de ontleende materialen zodat deze 

niet nat kunnen worden bij regen; 

2) het uitgeleende materiaal niet aan derden over te dragen, uit te lenen of 
ter beschikking te stellen. 

De ontlener kijkt na het gebruik het ontleende materiaal na op eventuele 

gebreken en stelt de uitleendienst hiervan onmiddellijk op de hoogte. 

Het gemeentebestuur kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor 

ongevallen of mogelijke andere schadelijke gevolgen. 

Artikel 8: Schade of verlies 

De ontlener is verantwoordelijk voor het uitgeleende materiaal.  Bij schade, 

diefstal, verlies of vernietiging moet de ontlener volgende regels in acht 

nemen: 

1) op de eerstvolgende werkdag brengt hij de uitleendienst op de hoogte; 



2) in geval van diefstal wordt onmiddellijk aangifte gedaan bij de lokale 
politie en wordt zo snel mogelijk een kopie van het proces-verbaal bezorgd 

aan de uitleendienst; 

3) in geval van schade onthoudt de ontlener er zich van zelf de nodige 
herstellingen uit te voeren. 

Bij het terugbrengen of ophaling van het materiaal na gebruik wordt het 

materiaal door de medewerkers van de uitleendienst visueel gecontroleerd op 

beschadigingen. De herstellings-, vervangings- of reinigingskosten worden 

aangerekend. Indien de ontlener oordeelt dat de schade het gevolg is van 

overmacht, kan de ontlener schriftelijk een bezwaar indienen bij het College 

van Burgemeester en Schepenen binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur. 

Het beschrijven of beplakken van het materiaal wordt als beschadiging 

aanzien, onafgezien eventuele herstellingskosten. 

Artikel 9: Oneigenlijk gebruik 

1. Wie materialen aanvraagt, moet dit doen in de hoedanigheid van of namens 
de organisator. Deze laatste mag de ter beschikking gestelde materialen 

niet laten gebruiken door derden. Bewijsmateriaal omtrent de identiteit 

van de organisator en omtrent de aard van de activiteit kan gevraagd 

worden. 

2. Indien uit feiten zou blijken dat de gegevens, die door de aanvrager bij 
de reservatie worden verstrekt met betrekking tot de aard van de 

organisator geen of onvolledig en/of niet juist waren, waardoor ten 

onrechte een geringere gebruiksvergoeding werd aangerekend, dan is de 

organisator verplicht binnen de 14 dagen het resterende bedrag van de 

verschuldigde gebruiksvergoeding te betalen vermeerderd met een boete van 

50 euro. 

3. RAPPORTERING THEMA-AUDIT VANWEGE AUDIT VLAANDEREN ‘GEMEENTELIJKE 

BELASTINGEN EN RETRIBUTIES’ GEMEENTE ZELZATE. 

DE RAAD: 

 Gelet op de e-mail vanwege Audit Vlaanderen betreffende Resultaten 

opvolging aanbevelingen gemeente Zelzate waarin Audit Vlaanderen vraagt 

het rapport met de conclusies aangaande de thema-audit ‘Gemeentelijke 

belastingen en retributies’ conform art.7 van het oprichtingsbesluit van 

Audit Vlaanderen ter kennisname aan de leden van de gemeenteraad voor te 

leggen; 

 Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern 

verzelfstandigd agentschap “Audit Vlaanderen” en tot wijziging van diverse 

besluiten in zonderheid art.7 betreffende de rapportering aan de 

gemeenteraad bij een audit van de gemeente; 

 Gelet op het rapport van Audit Vlaanderen betreffende de Resultaten 

opvolging aanbevelingen bij Gemeente Zelzate vanwege Audit Vlaanderen; 

 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en uitvoeringsbesluiten. 

De heer Brent Meuleman (sp.a) vraagt wat het bestuur zal ondernemen en wat er 

zal veranderen om tegen 30 juni 2018 de aanbevelingen te realiseren.  

De voorzitter zal op deze vraag antwoorden naar de gemeenteraadsleden. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Enig artikel: - Akte te nemen van het rapport vanwege Audit Vlaanderen met de 

conclusies aangaande de thema-audit ‘Gemeentelijke belastingen en 

retributies’ conform art.7 van het oprichtingsbesluit van Audit Vlaanderen. 

4. FINIWO – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 DECEMBER 2017: 

GOEDKEURING AGENDA EN MANDATERING. 

DE RAAD: 



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

samenwerkingsverband ‘Financieringsintercommunale voor investeringen in 

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

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

14 september 2017 werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone 

algemene vergadering van Finiwo die bijeengeroepen wordt op  

15 december 2017; 

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

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

intergemeentelijke samenwerking, waarin opgenomen is dat de gemeenten-

deelnemers hun vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen van het 

intergemeentelijk samenwerkingsverband bij gemeenteraadsbesluit dienen aan 

te wijzen uit de leden van de gemeenteraad; 

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

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

Zelzate werd aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate op de 

(buitengewone) algemene vergaderingen van Finiwo;  

- Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger 

op de algemene vergadering bepaalt; 

- Overwegende dat de raad van bestuur van Finiwo de splitsing van Finiwo 

voorstelt, door afsplitsing enerzijds naar Imewo en anderzijds naar Zefier 

CVBA; 

- Overwegende dat de raad van bestuur van Finiwo ten dien einde een 

splitsingsvoorstel heeft opgemaakt samen met de raden van bestuur van 

Imewo en Zefier CVBA en dat de raad van bestuur van Finiwo daarnaast een 

bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel heeft opgesteld; dat dit 

voorstel en verslag aan de gemeente/stad bezorgd zijn naar aanleiding van 

de oproeping tot de algemene vergadering; 

- Overwegende dat de commissaris een verslag zonder voorbehoud heeft 

opgemaakt met betrekking tot het splitsingsvoorstel en dit verslag is 

nagezonden naar de gemeente/stad per aangetekend schrijven van 

19 september 2017; 

- Overwegende dat het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag van de 

raad van bestuur melding maken van bepaalde balanswijzigingen die nodig 

zijn in het kader van de splitsing (meer bepaald een incorporatie van 

reserves) en die eveneens aan de algemene vergadering worden voorgelegd;; 

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

BESLUIT : 

In openbare zitting 

Met 14 ja-stemmen (Johan De Jonghe, Jan Persoon, Linda Vereecke, Kurt Van 

Weynsberghe, Marleen Maenhout, Martin Acke, Frank Bruggeman, Kristof 

Stevelinck, Jan De Beule, Claudio Rizzo, Luc Verstraeten, Sigrid De Ridder, 

Patricia De Meyer, Freddy De Vilder) bij 9 onthoudingen (Brent Meuleman, Luc 

Van Waesberghe, Isabel Dellaert, Geert Asman, Dirk Goemaere, Karl Segers, 

Maureen Tollenaere, Steven De Vuyst, Marleen Vanmaercke):  

Artikel 1: - na onderzoek van de documenten die bij de oproeping en de 

nazending zijn gevoegd, de motieven die hierin vervat zijn eigen te maken en 

zijn goedkeuring te hechten aan de dagorde en alle afzonderlijke punten van 

de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van Finiwo van  

15 december 2017, zijnde: 

Gewone gedeelte van de buitengewone algemene vergadering 

1. Statutaire benoemingen. 

2. Statutaire mededelingen. 



Notariële gedeelte van de buitengewone algemene vergadering 

3. Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie 

van de Vlaamse financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de 

activiteiten van Finiwo in Imewo en Zefier CVBA. 

4. Verhoging van het variabel gedeelte van het kapitaal door incorporatie van 

reserves van de te splitsen dienstverlenende vereniging 

Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen, 

derwijze dat de deelneming ervan in Electrabel Green Projects Flanders, die 

thans niet gefinancierd is met kapitaal maar deels met reserves, voortaan ook 

deels gefinancierd wordt door kapitaal. 

5. Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking 

zijn gesteld van de deelnemers van de te splitsen dienstverlenende vereniging 

Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen, 

de overnemende opdrachthoudende vereniging Intercommunale Maatschappij voor 

Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen en de overnemende coöperatieve 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, overeenkomstig de 

bepalingen van artikel 733 van het Wetboek van vennootschappen, met name: 

a) het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het 

Wetboek van vennootschappen door de raden van bestuur van de te splitsen 

dienstverlenende vereniging en van de overnemende opdrachthoudende 

vereniging en de overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid; 

b) de volgende bijzondere verslagen: 

(i) het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het 
splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 730 van het Wetboek van 

vennootschappen; 

(ii) het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel 
overeenkomstig artikel 731 van het Wetboek van vennootschappen. 

De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de 

zetel van de vereniging kennis nemen van het splitsingsvoorstel, 

voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken bedoeld in de 

artikelen 730 en 731 van het Wetboek van vennootschappen en kosteloos 

een kopie van deze stukken verkrijgen. 

6. In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich 

hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de bij de 

splitsing betrokken verenigingen en vennootschap tussen de datum van het 

splitsingsvoorstel en de datum van de algemene vergadering die tot de splitsing 

besluit. 

7. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende 

voorwaarden en tijdsbepaling. 

8. Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen 

opschortende voorwaarden of de afstand van deze opschortende voorwaarden door 

de raden van bestuur van de bij de splitsing betrokken rechtspersonen in wiens 

voordeel de relevante opschortende voorwaarden bedongen zijn en alleszins onder 

de opschortende tijdsbepaling opgenomen in het splitsingsvoorstel: 

a)goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de splitsing 

door overneming, ten gevolge van ontbinding zonder vereffening, van het 

gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen van de 

dienstverlenende vereniging Financieringsintercommunale voor Investeringen 

in West- en Oost-Vlaanderen: 

(i) deels aan de opdrachthoudende vereniging Intercommunale Maatschappij 
voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen, met zetel te 

Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle; 

(ii) deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
Zefier, met zetel te Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 Brussel; 

b)beschrijving van de over te dragen activa en passiva; 



c)vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten 

gevolge van de splitsing. 

9. In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of transacties 

nodig of nuttig in het kader van de splitsing, al dan niet beschreven in het 

splitsingsvoorstel of het bijzonder verslag van de raad van bestuur. 

10. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van 

de desbetreffende machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de 

splitsing, met inzonderheid machtiging aan de raad van bestuur om: 

a) van de opschortende voorwaarden en tijdsbepaling zoals vastgesteld in 

agendapunt 7 afstand te doen, wat de opschortende voorwaarden betreft, 

voor zover bedongen in het voordeel van de vereniging en voor zover het 

volgens het splitsingsvoorstel mogelijk is hiervan afstand te doen; 

b) de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden 
ten aanzien van de splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 7, vast te 

stellen; 

c) het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de principes 

vastgelegd in het splitsingsvoorstel; 

d) de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stellen 
op basis van de geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en 

passiva van de te splitsen vereniging, de overnemende vereniging en de 

overnemende vennootschap per 31 december 2017, berekend volgens de 

principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag 

over het splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 

31 december 2017; 

e) op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad 

van bestuur, de nieuwe aandelen in de Imewo OV en Zefier CVBA te verdelen 

over de deelnemers van de vereniging, berekend volgens de principes 

vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het 

splitsingsvoorstel en dit in te schrijven in het register van deelnemers; 

f) het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en 

bijgevolg de verwezenlijking van de splitsing van de te splitsen vereniging 

en haar ontbinding zonder vereffening als gevolg hiervan, authentiek vast 

te stellen; 

g) daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te 
doen wat nodig of nuttig kan zijn; 

h) alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de 
beslissingen van de buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van 

de splitsing in de meest brede zin. 

Artikel 2: - De vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate, die zal deelnemen 

aan de algemene vergadering van Finiwo van 15 december 2017, de heer Claudio 

Rizzo, op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen 

in de gemeenteraad over de te behandelen agendapunten. 

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

secretariaat van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Finiwo, p/a 

Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel. 

6. UPGRADE VAN DATABASE (SQL SERVER) GOEDKEURING GUNNING EN LASTVOORWAARDEN. 

DE RAAD: 

- Gelet op de noodzaak om over te gaan tot een upgrade van de database (sql 

server) aangezien alle applicaties (o.a. New Horizon, Cemos, …) de 

nieuwste versie van databasesoftware vereisen om de applicaties optimaal 

verder te laten werken; 

- Overwegende dat de uitgave voor de opdracht “Upgrade van database (sql 

server)” geraamd wordt op 18.339,20 euro excl. btw of 22.190,43 euro incl. 

21% btw; 



- Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 

- Overwegende dat Cevi NV, Bisdomplein 3 te 9000 Gent uitgenodigd werd om 

een offerte in te dienen; dat een offerte van Cevi NV, Bisdomplein 3 te 

9000 Gent ontvangen werd voor een totaalbedrag van 18.339,20 euro excl. 

btw of 22.190,43 euro incl. 21% btw; 

- Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het 

investeringsbudget 2017 – beleidsitem 011901, algemene rekening 2410000, 

investeringsenveloppe 2 – subproject 4; 

- Overwegende dat een visum vereist is en dat de financieel beheerder op 

30 augustus 2017 een visum verleend heeft; 

- Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid 

artikel 42, § 1, 1° d ii (de opdracht kan slechts door één bepaalde 

ondernemer worden uitgevoerd om redenen van: mededinging ontbreekt om 

technische redenen); 

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

en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor 

werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen; 

- Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing 

overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 

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

algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere 

wijzigingen; 

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

inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de 

gemeenteraad; 

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

motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

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

bestuur; 

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

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

BESLUIT 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen 

Artikel 1: - Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor de opdracht 

“Upgrade van database (sql server)”. De raming bedraagt 18.339,20 euro excl. 

btw of 22.190,43 euro incl. 21% btw. 

Artikel 2: - Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 

Artikel 3: - Deze opdracht wordt gegund aan Cevi NV, Bisdomplein 3 te 9000 

Gent, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 18.339,20 euro excl. btw 

of 22.190,43 euro incl. btw. 

Artikel 4: - De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien 

in de offerte en met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget 2017 

– beleidsitem 011901, algemene rekening 2410000, investeringsenveloppe 2 – 

subproject 4. 

7. PERSONEEL: VASTSTELLING VAN BRUGDAGEN VOOR HET KALENDERJAAR 2018.  

DE RAAD: 

 Overwegende dat er in 2018 twee feestdagen samenvallen met een zaterdag of 

zondag, namelijk 21 juli en 11 november 2017 en aldus bij het verlof 

geteld worden (volgens de prestatiebreuk); 



 Overwegende dat het om organisatorische redenen opportuun is brugdagen 

verplicht vast te leggen voor het administratief en technisch personeel 

(het personeel tewerkgesteld in de sportdienst valt buiten de regeling van 

de brugdagen en voor het personeel tewerkgesteld in de bibliotheek geldt 

enkel de brugdag op een maandag gezien zij op zaterdag ook 

arbeidsprestaties verrichten); 

 Gelet op het collegebesluit d.d. 7 september 2017 houdende vastleggen 

compensatiedagen en brugdagen voor 2018; 

 Overwegende dat het voorstel voor de vaststelling van de brugdagen voor 

2018 voorgelegd werd in het syndicaal overlegorgaan d.d. 18 september 

2017; 

 Gelet op artikel 43 van het gemeentedecreet. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - Voor het administratief en technisch personeel, met uitzondering 

van het personeel tewerkgesteld bij de sportdienst, wordt voorgesteld om in 

2018 de volgende brugdagen verplicht in te voeren: maandag 30 april, maandag 

7 mei, vrijdag 11 mei, vrijdag 2 november, vrijdag 16 november en maandag 24 

december 2018. 

Artikel 2: - Voor het personeel van de bibliotheek gelden enkel de brugdagen 

die op een maandag vallen, namelijk maandag 30 april, maandag 7 mei en 

maandag 24 december 2018. 

Artikel 3: - Deze brugdagen dienen in eerste orde te worden afgenomen van de 

verlofdagen die worden toegekend ter compensatie van feestdagen die 

samenvallen met een zaterdag of een zondag (in 2018 zijn dit twee feestdagen: 

21 juli en 11 november) en in tweede orde, gezien het onvoldoende aantal 

compensatiedagen, van de vakantiedagen. 

Artikel 4: - Personeel waarvan het uurrooster zo is geregeld dat zij geen 

prestaties op de voormelde brugdagen leveren, vallen buiten deze regeling. 

8. VERKAVELING DENDERDREVE – ZAAK VAN DE WEGEN.  

DE RAAD: 

 Gelet op de verkavelingsaanvraag van Smart Building Invest nv met als 

adres Damstraat 1 bus 2, 9800 Sint-Martens-Leerne voor een nieuwe 

verkaveling met 9 loten op een terrein met als adres Denderdreve en 

kadastraal gekend als 1ste afdeling sectie A, 310/l en 310 m in te kijken 

door de mandatarissen tijdens de kantooruren op de afdeling vergunningen; 

 Gelet dat de aangevraagde verkaveling aantakt op Denderdreve; 

 Gelet dat de wegenis een breedte heeft van 5m en wordt voorzien in grijze 

klinkers, dat volgens het bijhorende masterplan dit één van de 

ontsluitingswegen zal zijn voor het achterliggende woonuitbreidingsgebied, 

dat de kop van de wegenis als groene berm wordt aangelegd; 

 Gelet dat de wegenis ter hoogte van de knik verbreed naar 7 m; 

 Gelet dat 6 parkeerplaatsen worden voorzien in grasbetontegels aan de 

ingang van de verkaveling; 

 Gelet dat langsheen de rechter zijde van de verkaveling een wadi wordt 

aangelegd; 

 Gelet dat het voetpad eveneens als groene berm wordt aangelegd; 

 Gelet dat de geplande wegenis- en rioleringswerken in de verkaveling 

geraamd worden op 261 701,95 euro inclusief BTW; 

- Gelet dat de percelen gelegen zijn in woonuitbreidingsgebied; 



- Gelet dat voor de verkaveling een principieel akkoord bekomen is van de 

deputatie op 24 maart 2016 onder volgende voorwaarden: 

- bij de invulling dient er rekening mee gehouden te worden dat de 

ontsluiting de ontwikkeling van het achterliggende gebied niet in het 

gedrang brengt en een aantakking op de voorziene wegenis mogelijk 

gemaakt wordt 

- het aantal effectief gerealiseerde wooneenheden dient in rekening 

geebracht te worden in de volgende woonbehoeftestudie 

- Gelet dat overeenkomstig artikel 5.6.6 § 2 van de Vlaamse codex 

ruimtelijke ordening een principieel akkoord de gemeente ertoe verplicht 

om binnen het jaar een voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op 

te maken; 

- Gelet dat het college van burgemeester en schepenen op 21 februari 2017 

beslist heeft een RUP op te maken; 

 Gelet op het advies van Farys(VK-17-633, d.d. 22/08/2017), die wijst op 

tekortkomingen in de aanvraag bij het RWA-stelsel en de infiltratie en 

buffervoorziening; dat een aangepast dossier, met aangepaste hydraulische 

nota vereist is alvorens een gunstig advies kan bekomen worden; 

 Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van Brandweerzone centrum 

(051239-002/JEN/2017, d.d. 7/07/2017) waarbij bijkomende verharding tussen 

de parkeerstrook en lot 1 en 2 als voorwaarde wordt opgelegd, gezien deze 

verharding een functie van keerpunt dient te krijgen; dat deze voorwaarde 

een impact heeft op de verkaveling; 

 Gelet op het advies van Infrax (0000266219V141, d.d. 11/09/2017) met 

bijhorende offerte voor de openbare verlichting en het aardgas- en 

elektriciteitsnet; 

 Gelet op het advies van Telenet (25013754, d.d. 19/07/2017) wat een 

offerte bevat voor de aansluiting van de percelen;  

 Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van de Zwarte Sluispolder 

(BV10977-2, d.d. 13/07/2017; 

 Gelet dat de technische dienst geen advies gegeven heeft; 

 Overwegende dat, indien het college van burgemeester en schepenen van 

oordeel is dat de vergunning kan verleend worden, de gemeenteraad 

overeenkomstig art. 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een 

besluit dient te nemen over de zaak van de wegen, alvorens het College van 

Burgemeester en Schepenen een beslissing kan nemen over de 

verkavelingsaanvraag; 

 Gelet op het college besluit van 3 oktober 2017 waarin het college beslist 

heeft de zaak van de wegen voor te dragen aan de gemeenteraad; 

 Overwegende dat conform artikel 4.2.20. §1. het vergunningverlenende 

bestuursorgaan aan een vergunning lasten kan verbinden; dat buiten het 

voorzien in de nodige financiële waarborgen, lasten onder meer betrekking 

kunnen hebben op: 

1°  de verwezenlijking of de renovatie van wegen, groene ruimten, 

ruimten voor openbaar nut, openbare gebouwen, nutsvoorzieningen of 

woningen, op kosten van de vergunninghouder. [Vooraleer lasten op 

te leggen met betrekking tot nutsvoorzieningen worden de 

nutsmaatschappijen die actief zijn in de gemeente waarin het 

voorwerp van de vergunning gelegen is, door het 

vergunningverlenende bestuursorgaan om advies verzocht. Hierbij 

wordt gestreefd naar het gelijktijdig aanleggen van 

nutsvoorzieningen, waardoor de hinder ten gevolge van deze aanleg 

maximaal wordt vermeden;      



2°  de bewerkstelliging van een vermenging van kavels die 

tegemoetkomen aan de behoeften van diverse maatschappelijke 

groepen op grond van de grootte van de kavels, respectievelijk de 

typologie, de kwaliteit, de vloeroppervlakte, het volume of de 

lokalenindeling van de daarop op te richten woningen of op te 

stellen vaste of verplaatsbare constructies die voor bewoning 

kunnen worden gebruikt.                     

 Overwegende dat lasten ook kunnen inhouden dat, wanneer de werken zijn 

begonnen, aan de overheid gratis, vrij en onbelast de eigendom wordt 

overgedragen van de in de vergunningsaanvraag vermelde openbare wegen, 

groene of verharde ruimten, openbare gebouwen, nutsvoorzieningen, of de 

gronden waarop die worden of zullen worden aangelegd; 

 Overwegende dat de lasten redelijk en in verhouding dienen te zijn tot de 

vergunde handelingen;  

 Overwegende dat de aanvrager een verbintenis heeft toegevoegd met daarin 

de bepalingen dat alle infrastructuurwerken op kosten van de ontwikkelaar 

zal aangelegd worden wordt aangelegd en dat de eigendom van de openbare 

wegen, aanhorigheden en openbare nutsvoorzieningen, alsook de gronden 

waarop zij komen, vrij en onbelast en zonder kosten aan de gemeente 

Zelzate zullen worden afgestaan op een door de gemeente te bepalen datum 

en in elk geval bij de oplevering van de werken;  

 Gelet op het proces verbaal van 4 augustus 2017 over het sluiten van het 

openbaar onderzoek, lopende van 5 juli 2017 tot en met 3 augustus 2017 en 

waarbij geen bezwaarschriften werden ingediend; 

 Gelet op de Vlaamse voor Ruimtelijke Ordening; 

 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en uitvoeringsbesluiten. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met 15 ja-stemmen (Isabel Dellaert, Luc Van Waesberghe, Brent Meuleman, 

Sigrid De Ridder, Luc Verstraeten, Claudio Rizzo, Jan De Beule, Kristof 

Stevelinck, Frank Bruggeman, Martin Acke, Marleen Maenhout, Kurt Van 

Weynsberghe, Linda Vereecke, Jan Persoon, Johan De Jonghe) bij 8 onthoudingen 

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

Segers, Maureen Tollenaere, Steven De Vuyst, Marleen Vanmaercke): 

Artikel 1: - De gemeenteraad neemt akte van het sluiten van het openbaar 

onderzoek over de verkavelingsaanvraag van Smart Building Invest nv met als 

adres Damstraat 1 bus 2, 9800 Sint-Martens-Leerne voor een nieuwe verkaveling 

met 9 loten op een terrein met als adres Denderdreve en kadastraal gekend als 

1ste afdeling sectie A, 310/l en 310 m waarbij geen bezwaarschriften werden 

ingediend. 

Artikel 2: - De zaak van de wegen, zoals ontworpen in het verkavelingsdossier 

van Smart Building Invest nv met als adres Damstraat 1 bus 2, 9800 Sint-

Martens-Leerne voor een nieuwe verkaveling met 9 loten op een terrein met als 

adres Denderdreve en kadastraal gekend als 1ste afdeling sectie A, 310/l en 

310 m wordt goedgekeurd mits te voldoen aan volgende voorwaarden en lasten:  

Alle noodzakelijke infrastructuurwerken zullen uitgevoerd en aangelegd worden 

door en ten laste van de verkavelaar/bouwheer of zijn indeplaatsgestelde: 

§1. Wegen- en rioleringswerken:  

De wegen- en rioleringswerken zullen uitgevoerd worden op basis van een 

aangepast ontwerp dat ter goedkeuring dient te worden voorgelegd aan het 

College van Burgemeester en Schepenen. Het ontwerp dient vóór de uitvoering 

van de rioleringswerken opgemaakt te worden rekening houdend met de 

bemerkingen van het advies van Farys en Brandweerzone Centrum. 

§2 Nutsleidingen:  



Voor de aanleg van de nutsleidingen dient de bouwheer of zijn 

indeplaatsgestelde de richtlijnen en voorwaarden van de betrokken 

nutsbedrijven na te leven en conform de afgeleverde adviezen. 

§3 Wegsignalisatie:  

Wegsignalisatie en plaatsing van verkeersborden en hydrantaanduidingen zijn 

eveneens ten laste van de bouwheer of zijn indeplaatsgestelde en dienen 

uitgevoerd op aanwijzingen van de burgemeester 

Artikel 3: - De bouwheer of zijn indeplaatsgestelde dient vóór de uitvoering 

van de werken, een ontwerp van de werken in 4-voud in te dienen voor nazicht 

door de dienst gemeentewerken en voor formele goedkeuring door het College 

van Burgemeester en Schepenen. 

Artikel 4: - De bouwheer of zijn indeplaatsgestelde dient vóór de uitvoering 

van de werken over alle noodzakelijke machtigingen te beschikken en dient 

voorafgaandelijk de ligging na te gaan van alle leidingen teneinde schade aan 

deze te voorkomen.  

Artikel 5: - Planning en uitvoering van voormelde lasten en werken dienen te 

gebeuren voor rekening van de bouwheer of zijn indeplaatsgestelde, 

overeenkomstig de voorwaarden van de betrokken nutsbedrijven en wat de werken 

vermeld in artikel 1 §1, §2 en §3 betreft, onder toezicht van de technische 

dienst die minstens 15 werkdagen op voorhand bij aangetekende brief in kennis 

dient gesteld te worden van de aanbesteding, uitvoering en aanvaarding der 

werken. De bouwheer belegt vooraf een coördinatievergadering met de 

opdrachtgever, de ontwerper, de aannemer en de technische dienst van het 

gemeentebestuur. Aan de afgevaardigde van de gemeente dient toegang verleend 

te worden tot de werf.  

Artikel 6: -  De aangelegde infrastructuur en gronden binnen de rooilijn 

zoals aangegeven op plan 2 van de verkavelingsaanvraag en bestemd voor de 

openbare wegenis en aanhorigheden van de verkaveling zullen kosteloos en “om 

niet”, vrij en onbelast overgedragen worden aan de gemeente, ingevolge 

verbintenis hiertoe aangegaan door de bouwheer, op basis van een door de 

bouwheer samen te stellen dossier en in zijn opdracht en kosten opgemaakt 

meetplan. 

9. VERZOEKSCHRIFTEN VAN DHR. JOSEPH LEYS: VOORSTEL VAN DHR. J. LEYS INZAKE 

VERGUNNINGEN VOOR RUSTVERSTORENDE ACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN.  

DE RAAD: 

 Gelet op de e-mail van dhr. J. Leys d.d. 07 september 2017, waarin hij 

volgende maatregelen voorstelt in het kader van het vergunnen van 

rustverstorende activiteiten / evenementen op openbaar domein (zoals 

zeepkistenrace of muziekevenementen): 

a) Voor dergelijke activiteiten dient een verplicht openbaar onderzoek 
gehouden te worden, zodat de omwonenden de kans krijgen om te reageren 

en eventueel bezwaar aan te tekenen  

b) De voorlopige vergunningen dienen onmiddellijk op de website van de 
gemeente geplaatst te worden en mogen slechts definitief worden 14 

dagen na publicatie 

- Overwegende dat dhr. J. Leys van oordeel is dat de publicatie op de 

website kadert in de plicht tot openbaarheid van bestuur; 

- Gelet op de e-mail van dhr. J. Leys d.d. 02 oktober 2017 met betrekking 

tot de op 30 september georganiseerde zeepkistenrace en fuif aan 

Zelzatebrug, waarin gesteld wordt dat deze 2 activiteiten een oneigenlijk 

gebruik van het openbaar domein zijn, en waarbij volgende opmerkingen 

gemaakt worden: 

 De omwonenden zijn niet op de hoogte gebracht van de wegomleggingen en 

de mogelijke hinder 

 bepaalde verkeerssignalisaties zouden niet correct geweest zijn  



 er wordt gesteld dat de vergunning en het tijdelijk politiereglement 

niet op de gemeentelijke website zouden gestaan hebben 

 er was nachtelijk lawaai, waarbij de vraag gesteld wordt of er 

gecontroleerd werd of de organisator (Chiro Brug) de geldende 

verplichtingen inzake armbandjes, geluidniveau, en het verbod om sterke 

dranken te verkopen correct werden nageleefd; 

- Gelet op het gemeentedecreet; 

De raad wordt geschorst.  

De raad wordt heropend.  

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met 23 nee-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, Luc Verstraeten, Maureen Tollenaere, Claudio Rizzo, Brent Meuleman, 

Isabel Dellaert, Steven De Vuyst, Marleen Vanmaercke, Johan De Jonghe, Jan 

Persoon en Sigrid De Ridder): 

Enig artikel: De verzoeken van dhr. J. Leys omtrent het organiseren van 

rustverstorende activiteiten / evenementen worden verworpen. 

10. PLAATSEN VAN CAMERABEWAKING AAN GROTE MARKT, BUSPLEIN, PARK OPGEVULD 

KANAAL, GROENPLEIN – VRAAG OM GOEDKEURING BIJ HOOGDRINGENDHEID VAN OFFERTE EM 

GROUP. 

DE RAAD: 

- Overwegende dat er overlast door hangjongeren overdag en 's nachts wordt 

vastgesteld in Zelzate; 

- Overwegende dat milieuovertredingen (meer bepaald sluikstorten) regelmatig 

worden vastgesteld; 

- Gelet op de onveilige situatie, de hinder en eventuele schade die wordt 

veroorzaakt door deze overlast, is er per hoogdringendheid een offerte 

opgevraagd voor camerabewaking op gemeentelijk patrimonium; 

- Overwegende dat volgende locaties worden voorgesteld voor het plaatsen van 

camera’s op gemeentelijk patrimonium: 

 Grote Markt: camera geplaatst op de kerk, gericht naar het standbeeld, 

omwille van veiligheid 

 Busplein: camera geplaatst op de sporthal, gericht naar het busplein, 

omwille van veiligheid 

 Park Opgevuld Kanaal: camera geplaatst op de sporthal, gericht naar het 

Park ‘opgevuld kanaal’, omwille van sluikstorten 

 Groenplein: camera geplaatst op luifel, gericht op Groenplein, omwille 

van veiligheid en sluikstort; 

- Gelet op het gesprek van 10 oktober 2017 tussen EM Group en de gemeente 

Zelzate; 

- Overwegende dat door de leverancier in functie van de doelstelling van de 

gemeente (beveiliging en controle op sluikstort) en de voorgestelde 

locaties voorgesteld wordt om te werken met camera mobotics type M16 met 

onder andere volgende specificaties: 

 Outdoor camera’s met 2 lenzen (1 lens voor een brede kijk (360 °) en 1 

lens voor een specifieke hoek (15 °) om het totaal beeld; 

 6 megapixelresolutie;  

 mogelijkheid om op beelden digitaal in te zoomen; 



 systeem software maakt het mogelijk om specifieke bewegingen op te 

nemen (bvb. geen opname bij vlag die wappert); 

 robuuste onderhoudsvriendelijke camera’s zonder bewegende onderdelen en 

zonder verwarmingselement waardoor weinig onderhoud nodig is. 

- Overwegende de doelstelling van de gemeente heeft de leverancier aangegeven 

– alhoewel hij dit wel kan leveren – geen oplossing te zien in een mobiel 

camerasysteem; 

- Overwegende dat de software om de beelden te bekijken toelaat om meerdere 

camerabeelden op te volgen en /of in te zoomen op een gebruiksvriendelijke 

manier;  

- Overwegende dat voor het bewaren van de beelden het recording system met 

een Network Attached Storage nodig is (i.f.v. de lifetime van de beelden);  

- Overwegende dat er momenteel geen (goede) netwerkverbinding op alle 

lokaties aanwezig is, dient in eerste instantie met een voorlopig oplossing 

gewerkt worden. De camera’s laten een lokale opslag op SD card toe, daarna 

kan een 4G verbinding overwogen worden (als – dure - tussenoplossing) en na 

de beschikbaarheid van een netwerk kunnen de camera’s hun beelden op de NAS 

opgeslagen worden; 

- Overwegende dat voor een definitieve aansluiting naar de NAS en de 

gemeentelijke server een ondersteuning en goedkeuring van de ICT afdeling 

nodig is; 

- Overwegende dat de firma EM Group een eigen help desk heeft die bijstand of 

assistentie levert indien noodzakelijk;  

- Gelet op de offerte van EM Group, Entrepotstraat 33 te 9100 Sint-Niklaas 

voor het plaatsen van camerabewaking op gemeentelijk patrimonium voor een 

bedrag van 18.169,36 euro inclusief BTW; 

- Gelet op artikel 157 van het gemeentedecreet “De gemeenteraad kan zonder 

voorafgaande budgetwijziging over de uitgaven beslissen die door dwingende 

en onvoorziene omstandigheden vereist zijn, op voorwaarde dat hij daartoe 

een met redenen omkleed besluit neemt”; 

- Overwegende dat de toestand met hangjongeren gevaarlijk kan zijn, waardoor 

er sprake is van hoogdringendheid voor het plaatsen van camerabewaking op 

gemeentelijk patrimonium; 

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

motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

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

bestuur; 

- Gelet op de camerawet van 21 maart 2007; 

- Gelet op de privacywet van 8 december 1992; 

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

De heer Geert Asman (PVDA+) vraagt naar de hoogdringendheid van dit 

agendapunt naar maatregelen die reeds getroffen zijn rond overlast en 

criminaliteit.  

- Gelet op het amendement van de heer Geert Asman (PVDA+), waarbij wordt 
voorgesteld om een lokaal integraal veiligheidsplan uit te werken door een 

commissie. 

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, antwoordt dat de hoogdringendheid werd 

ingeroepen naar aanleiding van de moord. Hij stelt dat ook de korpschef 

vraagt naar camera’s, om deze te gebruiken als hulpmiddel. 

De raad wordt geschorst wegens te rumoerig. 

De raad wordt heropend.  



- Gelet op het amendement van de heer Kristof Stevelinck, schepen, waarbij 
wordt voorgesteld om 8 camera’s te plaatsen. 

De heer Johan De Jonghe (CD&V Vrij Zelzate) stelt vragen rond de gevolgde 

aanbestedingsprocedure:  

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, antwoordt dat de gemeente Wachtebeke 

deze oefening maakte. 

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

het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad: “We zullen ons bij de 

stemming onthouden omdat we een totaalaanpak eisen. Structureel overleg met 

alle belangrijke actoren is noodzakelijk alvorens tot een beslissing te 

komen. We zijn per definitie niet tegen de camera’s maar wensen eerst meer 

onderzoek.” 

- Gelet op het amendement van de heer Freddy De Vilder (sp.a), waarin 

voorgesteld wordt het plaatsen van camera’s principieel goed te keuren als 

onderdeel van een geïntegreerd veiligheidsbeleid dat zal worden 

bediscussieerd in een commissie en waarbij de wet op overheidsopdrachten 

gevolgd wordt. 

De raad wordt geschorst.  

De raad wordt geopend.  

- Gelet op het subamendement van de heer Luc Verstraeten (VLD-SD), om 

vandaag te beslissen over de plaatsing van vier camera’s en het inrichten 

van een commissie dat met 11 ja-stemmen (Sigrid De Ridder, Luc 

Verstraeten, Claudio Rizzo, Jan De Beule, Kristof Stevelinck, Frank 

Bruggeman, Martin Acke, Marleen Maenhout, Kurt Van Weynsberghe, Linda 

Vereecke, Jan Persoon)tegen 11 nee-stemmen (Freddy De Vilder, Patricia De 

Meyer, Isabel Dellaert, Luc Van Waesberghe, Brent Meuleman, Geert Asman, 

Dirk Goemaere, Karl Segers, Maureen Tollenaere, Steven De Vuyst, Marleen 

Vanmaercke) bij 1 onthouding (Johan De Jonghe) werd verworpen. 

- Gelet op artikel 17 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van 
Zelzate dat stelt dat subamendementen vóór de amendementen ter stemming 

gelegd worden. 

- Gelet op het amendement van de heer Freddy De Vilder (sp.a), dat met 
algemene stemmen werd goedgekeurd. 

BESLUIT : 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen  

Artikel 1: - Het plaatsen van camera’s wordt principieel goedgekeurd, en dit 

als onderdeel van een geïntegreerd veiligheidsbeleid dat zal worden 

bediscussieerd in een commissie. 

Artikel 2: - De burgemeester richt een commissie in waarin met de nodige 

deskundigen kan gediscussieerd worden over het aantal camera’s, de locaties 

van de camera’s en de andere maatregelen die zullen genomen worden om de 

veiligheid van de inwoners te garanderen. 

Mevrouw Sigrid De Ridder verlaat de raad. 

De heer Luc Verstraeten verlaat de raad. 

11. HULPVERLENINGSZONE CENTRUM: EXPLOITATIE – EN INVESTERINGSDONATIE VOOR HET 

DIENSTJAAR 2018 – GOEDKEURING. 

DE RAAD: 

- Gelet op de Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, 

artikelen 67 en 68; 

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

boekhouding van de hulpverleningszones; 



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

- Overwegende dat na de bespreking ervan in de begrotingscommissie het 

zonecollege van de Hulpverleningszone Centrum het ontwerp van de begroting 

voor het dienstjaar op 6 september 2017 heeft goedgekeurd; 

- Overwegende dat de dotaties van de gemeenten aan de Hulpverleningszone 

Centrum jaarlijks dienen te worden goedgekeurd door de gemeenteraad; 

- Overwegende dat in functie van het ontwerp van de begroting en de door de 

gemeenten aanvaarde verdeelsleutel voor 2017 door de gemeente Zelzate 

volgende dotaties worden toegekend aan de Hulpverleningszone Centrum:  

- exploitatie: 585.339,52 euro 

- investeringen: 64.581,80 euro 

- Overwegende dat de definitieve goedkeuring van de begroting 2018 door de 

zoneraad is gepland voor 27 oktober 2017 en dat de begroting van de zone 

dient te worden goedgekeurd in de zoneraad van oktober omwille van de door 

de wetgever opgelegde termijnen inzake het goedkeuringsrecht; 

- Overwegende dat het bestuurlijk toezicht een afschrift van de 

gemeenteraadsbesluiten betreffende de dotaties aan de zone dient te 

ontvangen om de begroting voor het dienstjaar 2018 definitief te kunnen 

goedkeuren gezien de goedkeuring van de toezichthoudende overheid vereist 

is opdat de begroting uitvoerbaar zou zijn. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De toelage van 585.339,52 euro voor exploitatie- en 64.581,80 

euro voor investeringsuitgaven van de Hulpverleningszone Centrum wordt 

goedgekeurd. 

Artikel 2: - Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de 

Hulpverleningszone Centrum en de toezichthoudende overheid. 

12. VEILIGHEID GEMEENTELIJKE WEBSITE (OP VERZOEK VAN DE SP.A – FRACTIE). 

DE RAAD: 

Mevrouw Patricia De Meyer verlaat de raad. 

De heer Jan De Beule verlaat de raad. 

De heer Brent Meuleman (sp.a) geeft toelichting bij dit agendapunt namens de 

sp.a-fractie:  

“Op 27/09/17 berichtten diverse media over de veiligheid van 

gemeentewebsites. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 1 op de 5 websites 

kwetsbaar is voor cybercriminelen. 

De gemeentewebsite van Zelzate scoort slechts ‘matig’. Ons e-loket beschikt 

over een beveiligde https-verbinding. De overige pagina’s niet. HTTPS login 

en invulformulieren zijn niet aanwezig op onze website. 

Naar aanleiding van dit feit hadden wij graag geweten welke de intenties van 

het gemeentebestuur zijn om tot de classificatie ‘veilig’ te komen, ook al 

gaat dat over een omgeving waar niet echt altijd persoonsgebonden informatie 

op staat. Het is de plicht van een gemeentebestuur om de ‘groene’ score van 

veilige website te hebben. 

Verder vernamen wij graag hoe het staat met de transitie naar een website die 

up-to-date is en enkel juiste, actuele gegevens bevat, alsook - in tweede 

instantie - de integrale transitie naar een volledig (ver)nieuw(d)e website 

die beantwoordt aan de hedendaagse normen en inspeelt op de noden van 

burgers, hen voldoende informatie biedt en hen de mogelijkheid biedt om 

bijvoorbeeld online meldingsformulieren, aanvraagformulieren, etc. in te 

vullen. 



De website van Zelzate hinkt mijlenver achterop, zoals we al veel vaker 

hebben aangekaart. Een correcte, transparante en directe communicatie zijn 

absoluut onmisbaar. Onze burgers hebben daar recht op!” 

“Wij vragen aan de gemeenteraad hoe het staat met de nieuwe website, en 

wanneer we deze mogen verwachten.”  

De heer Kurt Van Weynsberghe, schepen, antwoordt dat hij de kritiek van de 

heer Meuleman begrijpt, maar vraagt om de opmerkingen opnieuw te agenderen 

voor de gemeenteraad van november. Op 31 oktober vindt namelijk de eerste 

vergadering plaats met IT1, het bedrijf dat de nieuwe website zal bouwen. De 

bedoeling is om de nieuwe website na zes maanden klaar te hebben. Er wordt 

bovendien extra budget voorzien om te investeren in de veiligheid van de 

website, volgens de normen van 2018. Er zal de komende vijf jaar zeer veel 

geïnvesteerd worden in ICT.  

De heer Brent Meuleman (sp.a) vraagt of er iemand aangesteld kan worden die 

ondertussen alle fouten uit de website haalt, om de periode van zes maanden 

te overbruggen. 

De heer Kurt Van Weynsberghe, schepen, zal per mail op die vraag antwoorden.  

13. VRAGEN N.A.V. BERICHTGEVING IN DE MEDIA DOOR DE BURGEMEESTER OMTRENT 

PROBLEMEN DIE HET GEVOLG ZOUDEN ZIJN VAN DE CHIROFUIF OP 30/09 (OP VERZOEK 

VAN DE SP.A – FRACTIE). 

DE RAAD: 

De heer Jan Persoon verlaat de raad. 

De heer Claudio Rizzo verlaat de raad.  

De heer Brent Meuleman (sp.a) geeft toelichting bij dit agendapunt: 

“Via diverse media werd door de burgemeester gecommuniceerd over 

verschillende problemen m.b.t. de verstoring van de openbare orde, 

rechtstreeks het gevolg van de chirofuif op 30/09 (lawaaihinder, 

vechtpartijen, etc.). 

Graag hadden wij hierover een correcte en volledige toelichting gekregen door 

de burgemeester. Wij denken hierbij aan de vooraf gemaakte afspraken (en de 

opvolging daarvan), eventuele vaststellingen door orde- en hulpdiensten, 

communicatie vanuit het gemeentebestuur naar de chiro toe (tijdens en na de 

feiten), eventuele klacht(en) die bij het gemeentebestuur en de ordediensten 

zouden zijn binnengekomen n.a.v. dit evenement, etc.” 

De heer Kurt Van Weynsberghe, schepen, stelt dat er goede afspraken gemaakt 

zijn tussen het gemeentebestuur en de Chiro. Naar volgend jaar toe wordt er 

een vergadering gepland waarin op voorhand nog eens alle puntjes op de i 

gezet worden. Hij ziet de fuif positief tegemoet.  

14. COMMOTIE ROND CHIROFUIF ZATERDAG 30 SEPTEMBER (OP VERZOEK VAN DE PVDA+-

FRACTIE). 

DE RAAD: 

De heer Steven De Vuyst (PVDA+)geeft toelichting bij het agendapunt: 

“Zaterdag 30 september vond een zeer geslaagde activiteit plaats die 

ingericht werd door Chiro Brug Er was voor elk wat wils: Een brunch in de 

voormiddag, een zeepkistenrace in de namiddag en een fuif onder de brug ’s 

avonds. Chiro Brug levert hier een visitekaartje af van deze gemeente, want 

ze dragen bij tot het ‘bruisende Zelzate’ van de toekomst. 

Wij vragen ons dan ook af waarom de Chiro niet langer de fuif mag organiseren 

en waarom Chrio Brug zo negatief wordt afgeschilderd, als zouden ze niet orde 

zijn geweest en niet bij machte om een incident op te lossen. In een open 

brief weerleggen de organisatoren dat de grote politie-interventie, met 

versterking van het zeevaartwezen, er nooit is geweest en de link die gelegd 

wordt tussen de fuif en eventuele baldadigheden en onrust op de Grote Markt 

is een gevaarlijk argument om feesten te verbieden. 



Bij een dergelijk groot evenement moet de hinder voor omwonenden tot een 

minimum beperkt worden. Daar zien we toch degelijke inspanningen, alsook nog 

enkele tekortkomingen. Deze zijn echter niet van dergelijke aard om vandaag 

een verbod op te leggen. 

Naar aanleiding van de open brief van Chiro Brug aan de burgemeester 

verzoeken wij het college om met de leiding van Chiro Brug aan tafel te gaan 

zitten, opdat de fuif alsnog kan blijven doorgaan en afspraken te maken om de 

hinder verder te beperken”. 

De heer Steven De Vuyst (PVDA+) vraagt daarop meer ondersteuning voor de 

Chiro, bijvoorbeeld vanuit de jeugddienst.  

De heer Kristof Stevelinck, schepen, antwoordt dat de gemeente de afgelopen 

jaren al veel geïnvesteerd heeft in de jeugd en dat de gemeente dat zal 

blijven doen.  

15. TOEKOMST GEMEENTELIJKE MUSEA, MOMENTEEL GEHUISVEST IN ’T KLOOSTER. 

DE RAAD: 

De heer Brent Meuleman (sp.a) geeft toelichting bij dit agendapunt:  

“Op 5 oktober 2017 kondigde de eigenaar van ’t Klooster aan dat hij zijn pand 

te koop stelt. Momenteel zijn daar 4 gemeentelijke musea gehuisvest (Mietje 

Stroel, Tweede Gidsen, Heemkundige Kring en Eddy Wally). Welke garanties 

krijgen de respectievelijke organisatoren en vrijwilligers over het 

voortbestaan van hun musea? Welk engagement gaat de gemeente hierin aan? 

Zullen hieromtrent afspraken worden gemaakt met de huidige en toekomstige 

eigenaars? Wat zullen de financiële implicaties zijn”? 

De heer Brent Meuleman (sp.a) stelt bijkomend de vraag of de gemeente 

geïnteresseerd is in de aankoop van ’t Klooster. 

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, zegt dat de mogelijkheid tot aankoop 

bestaat, maar verklaart dat daar nog verder onderzoek moet naar gebeuren. De 

eigenaar is op de hoogte van de interesse van de gemeente.  

16. MEDEDELINGEN / KENNISGEVINGEN. 

DE RAAD: 

Volgende stukken worden ter kennis gebracht aan de gemeenteraad: 

- Fineg – verslag van de Algemene Vergadering van 9 mei 2017. 

- Veneco – verslag van de Raad van Bestuur van 4 juli 2017. 

17. TOEGEVOEGD PUNT: WERKEN VOETPAD ZONNEBLOEMSTRAAT (OP VERZOEK VAN DE SP.A-

FRACTIE) 

DE RAAD: 

De heer Brent Meuleman (sp.a) geeft toelichting bij dit agendapunt. 

“Op 11 oktober 2017 ontvingen de bewoners van de Zonnebloemstraat een brief 

waarin hen werd meegedeeld dat de werken voor de aanleg van het voetpad in 

hun straat, zullen aanvangen op 23 oktober. 

De betrokken bewoners werden verzocht alle aangebrachte verharding op 

openbaar domein te verwijderen. Er zijn bewoners die rond deze periode reeds 

lange tijd werken in hun tuin hadden gepland. Dit kan hinderlijk zijn voor 

beide aannemers. Bovendien zou het zonde zijn geld te investeren in voetpaden 

die mogelijks meteen worden stuk gereden door tuinaannemers met zware 

machines omdat de onderlaag nog niet voldoende is uitgehard en de voegen nog 

niet volledig zijn opgevuld. 

Hierbij stellen wij ons onder meer volgende vragen: 

- Hoe lang kent men de periode (of datum) waarop de werken zullen worden 

uitgevoerd reeds? 

- Wordt de hele straat in één keer aangelegd? 

- In welke mate en op welke manier zal rekening worden gehouden met de 

geplande (tuin)werken van inwoners? 



- Wat gebeurt er bij eventuele schade aan het pas aangelegde voetpad, 

m.a.w. wie zal deze vergoeden? 

- Hoe werd de keuze voor de aannemer bepaald? 

- Is er al een kostprijs voor de werken gekend en is daaromtrent al 

gecommuniceerd naar de betrokkenen? (Offerte?) 

- Prijs per lopende meter of per vierkant meter? 

- Waarom was er vooraf geen infomoment met de betrokken inwoners 

voorzien? 

- Is er een kostprijs berekend indien de gemeente de werken zelf zou 

uitvoeren? 

- Kon er nog iets ondernomen worden om de prijs te drukken? 

- Zijn er geen duidelijke prijzen?  

- Kunnen de mensen in schijven betalen? Wat is de interestvoet? 

Mevrouw Linda Vereecke, schepen, antwoordt op de vragen.  

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, stelt dat er een prijsstijging is van 

7,52% ten opzichte van 2011, en stelt voor dat het gemeentebestuur die 

indexering ten laste neemt, en legt dit als amendement voor. 

Het amendement wordt met algemene stemmen aanvaard. 

BESLUIT: 

Enig artikel: - Het gemeentebestuur neemt 7,52 % van de totaalkost voor de 

aanleg van het voetpad van de Zonnebloemstraat ten laste. 

Mevrouw Marleen Maenhout en de heren Kurt Van Weynsberghe en Johan de Jonghe  

verlaten de raad. 

18. VRAGEN. 

1) De heer Brent Meuleman (sp.a): 
a) Bij het uitdraaien van de Patronagestraat ondervinden heel wat 

bestuurders moeilijkheden omdat er aan beide zijden van de weg 

auto’s geparkeerd staan. Gevolg is dat er al heel wat paaltjes, 

omheiningen,… beschadigd zijn. Bestaat de mogelijkheid om in de 

Patronagestraat aan de linkerkant een gele strook te voorzien? 

Burgemeester: we vragen advies aan de politie.  

b) De poort van het kerkhof staat om 22.00 uur nog steeds open.  
Martin Acke: de opmerking wordt meegenomen.  

c) Een inwoner meldde dat hij bij het uitrijden van het containerpark 
telkens 5 kilo zwaarder woog als bij het inrijden. Hoe kan dit? 

Linda Vereecke: we zullen de vraag voorleggen aan IDM. 

d) Wordt er nog iets gedaan aan het overwoekerende onkruid in de 
K. Albertlaan 60? 

Secretaris: we zullen de eigenaars aanschrijven om hun op de 

plichten te wijzen. 

2) De heer Freddy De Vilder (sp.a):  
a) In de Wachtebekestraat werden werken uitgevoerd door Farys, 

hierbij werden twee problemen vastgesteld: 

i. De bewoners werden niet op de hoogte gebracht van de werken; 
ii. Er werd al 14 dagen niet verder gewerkt, met als gevolg dat 

alle putten in het wegdek nog open liggen. 

Linda Vereecke: was als schepen ook niet op de hoogte gesteld van 

deze werken. Dit punt wordt meegenomen naar het directiecomité van 

Farys. 

3) De heer Brent Meuleman (sp.a): 
a) Ter hoogte van de Groene Briel ligt al een aantal maanden 

achtergelaten materiaal. Waar komt dat vandaan? 

Burgemeester: Momenteel is er door de heroprichting van TMVS geen 

continue opvolging van werken. 

4) De heer Geert Asman (PVDA+):  



a) De gemeenteschool toont tekenen van veroudering. Er is nood aan 
een nieuw gebouw. Wanneer ontvang ik de documenten daaromtrent die 

ik heb opgevraagd? Concreet gaat het om documenten die ter 

voorbereiding van het college in maart werden gebruikt.  

De heren Rik Laureys en Freddy De Vilder verlaten de raad.  

5) Mevrouw Isabel Dellaert (sp.a):  
a) Op de vorige gemeenteraad heb ik gevraagd of de gemeente kan 

tussenkomen in de schilderwerken aan de Sint-Laurenskerk. Is hier 

al antwoord op? 

Secretaris: de vraag is nog in behandeling. 

b) Aan het kruispunt Onteigeningsstraat – Burg. Jozef Chalmetlaan 
Zelzate t.h.v. Hotel Jean-Bart is er steeds meer passage. Is het 

mogelijk om een spiegel te plaatsen?  

Burgemeester: we vragen advies aan de politie. 

c) De werken aan de riolering in de Akkerstraat zijn gestart. Wordt 
ook het wegdek aangepakt?  

Linda Vereecke: na bewonersoverleg werd er beslist om inderdaad 

ook het wegdek aan te pakken. 

6) De heer Karl Segers (PVDA+):  
a) Er ligt een baggerschip in het Kanaal en men werkt daar continu. 

Dit zorgt voor nachtlawaai. Hoe lang zullen de werken nog duren? 

Secretaris: zal dit navragen en de raad communiceren. 

De heer Luc Van Waesberghe verlaat de raad.  

7) De heer Steven De Vuyst (PVDA+): 
a) Wanneer sluit het kerkhof precies? 

Voorzitter: in de winter om 17.00 uur en in de zomer om 19.00 uur. 

b) In de gemeenteraad van juli werd engagement getoond voor een 
hoorzitting i.v.m. de werken aan het busplein. Wat is de stand van 

zaken? 

Voorzitter: de werken zijn open verklaard. Er heeft slechts 1 

aannemer ingetekend. Deze offerte lag maar liefst 47% hoger dan 

het geraamde bedrag. We overwegen om het project niet te gunnen.  

De heer Martin Acke, voorzitter, sluit de vergadering om 00.06 uur. 

Dagtekening als boven 

In opdracht: 

De gemeentesecretaris De voorzitter 

GUY VERBUYST MARTIN ACKE 


