
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE Z E L Z A T E 

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

BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE D.D. 23 NOVEMBER 2017 

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

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, Maureen Tollenaere, Claudio Rizzo, Brent Meuleman, 

Isabel Dellaert, Johan De Jonghe, Jan Persoon, Marleen Vanmaercke 

en Sigrid De Ridder, raadsleden; 

Guy Verbuyst, gemeentesecretaris; 

Verontschuldigd: Steven De Vuyst, raadslid. 

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

PUNT I     OPENBARE ZITTING 

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

De heer Dirk Goemaere (PVDA+) vraagt 1 minuut stilte naar aanleiding van het 

arbeidsongeval in Arcelor Mital waarbij 1 dode en 2 zwaargewonden vielen. 

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

halfuurtje van de burger. 

HALFUURTJE VAN DE BURGER 

Er zijn geen tussenkomsten. 

De gemeenteraad wordt heropend. 

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

3 uit te stellen tot wanneer de heer D. Strubbe aanwezig is om toelichting te 

geven bij dit punt.  

Dit voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 

1. GOEDKEURING NOTULEN GEMEENTERAAD 19 OKTOBER 2017. 

Er zijn geen opmerkingen op de notulen van de gemeenteraad van 19 oktober 

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

Gemeentedecreet). 

2. GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN GENT. 

DE RAAD: 

- Gelet op het richtinggevend en bindend gedeelte van het ruimtelijk 

structuurplan Vlaanderen; 

- Gelet op het richtinggevend en bindend gedeelte van het provinciaal 

ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen; 

- Gelet op het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan; 

- Gelet op het schrijven van 6 juli 2017 van de stad Gent waarin meegedeeld 

wordt dat het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (Structuurvisie 2030 – 

Ruimte voor Gent) voorlopig werd vastgesteld; 

- Overwegende dat in deze brief eveneens werd meegedeeld dat het openbaar 

onderzoek over het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Gent ter 

inzage ligt van 1 september 2017 tot en met 29 november 2017 en dat 

opmerkingen en/of bezwaren dienen toegezonden te worden aan de 

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) van stad Gent; 

- Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening in het bijzonder artikel 

2.1.15 § 5 waarin gesteld wordt dat de gemeenteraden van de aanpalende 

gemeenten binnen de termijn van het openbaar onderzoek een advies dienen 

uit te brengen over het ontwerpplan aan de Gecoro; 

- Overwegende dat er zich geen probleem van afstemming stelt met de 

ruimtelijke opties zoals vastgelegd in het gemeentelijk ruimtelijk 



structuurplan van Zelzate vastgesteld door de Bestendige Deputatie in 

zitting van 11 oktober 2007; 

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

BESLUIT: 

In openbare zitting 

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

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

Vilder, Luc Van Waesberghe, Jan De Beule, Luc Verstraeten, Claudio Rizzo, 

Brent Meuleman, Isabel Dellaert, Johan De Jonghe, Jan Persoon en Sigrid De 

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

Tolleanaere, Marleen Vanmaercke). 

Artikel 1: - Er wordt gunstig advies verleend over het ontwerp van 

gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (Structuurvisie 2030 – Ruimte voor 

Gent) van stad Gent. 

Artikel 2: - Een afschrift van het advies wordt overgemaakt aan de 

gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening van de stad Gent via email 

gecoro@stad.gent. 

3. IDM – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 DECEMBER 2017: GOEDKEURING 

AGENDA EN BEPALING MANDAAT VAN DE AFGEVAARDIGDE.  

DE RAAD: 

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

schrijven van 5 oktober 2017 aanwezig te zijn op de buitengewone algemene 

vergadering van de intercommunale vereniging Durme-Moervaart op 20 

december 2017; 

- Gelet op de agenda van deze vergadering bestaande uit: 

1. Goedkeuring beleidsplan 2018 
2. Goedkeuring begroting 2018 

Deze begroting bestaat uit: 

- De toelichting 

- De exploitatierekening 

- De kosten- en opbrengstenrekening 

- Het investeringsplan 

3. Benoeming bestuurders 
4. Toetreding als vennoot bij IVVO voor de GFT-verwerking 
5. Goedkeuring verwerking GFT-afval bij VERKO – periode 2019 – 2037 
6. Varia 

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

samenwerking; 

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

decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

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

bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke 

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

vertegenwoordiger op de algemene vergadering niet telkens dient te worden 

herhaald voor elke algemene vergadering; 

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

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

aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate op de 

(buitengewone) algemene vergaderingen van de intercommunale vereniging 

Durme-Moervaart met als plaatsvervanger de heer Jan Persoon, 

gemeenteraadslid, wonende Leegstraat 179 te 9060 Zelzate;  

- Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005. 
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BESLUIT: 

In openbare zitting  

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

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

Vilder, Luc Van Waesberghe, Jan De Beule, Luc Verstraeten, Claudio Rizzo, 

Brent Meuleman, Isabel Dellaert, Johan De Jonghe, Jan Persoon en Sigrid De 

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

Tollenaere, Marleen Vanmaercke). 

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

afzonderlijke punten van de agenda van de buitengewone algemene vergadering 

van de intercommunale vereniging Durme-Moervaart op 20 december 2017. 

1. Goedkeuring beleidsplan 2018 
2. Goedkeuring begroting 2018 

Deze begroting bestaat uit: 

- De toelichting 

- De exploitatierekening 

- De kosten- en opbrengstenrekening 

- Het investeringsplan 

3. Benoeming bestuurders 
4. Toetreding als vennoot bij IVVO voor de GFT-verwerking 
5. Goedkeuring verwerking GFT-afval bij VERKO – periode 2019 – 2037 
6. Varia 

Artikel 2: - De gemeentelijke vertegenwoordiger of haar plaatsvervanger wordt 

gemandateerd om: 

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

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

notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het 

nodige te doen;  

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

en met hetzelfde mandaat in geval de eerste algemene vergadering niet 

rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen. 

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

voorzitter van de intercommunale vereniging Durme-Moervaart. 

 

4. IVEG – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING IVEG D.D. 20 DECEMBER 2017. 

DE RAAD: 

- Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 inzake de 

bevoegdheid van de gemeenteraad; 

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

samenwerking; 

- Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende 

vereniging Iveg; 

- Gelet op de statuten van de opdrachthoudende vereniging Iveg; 

- Gelet op de nota en het ontwerp van statutenwijziging van de 

opdrachthoudende vereniging Iveg, meegedeeld bij brief van 8 september 

2017; 

- Overwegende dat artikel 39 van het decreet houdende de intergemeentelijke 

samenwerking bepaalt dat uiterlijk negentig kalenderdagen voor de 

buitengewone algemene vergadering die de statutenwijziging moet 

beoordelen, een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle 

deelnemers wordt voorgelegd; dat de beslissingen terzake van hun raden die 

de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd, het mandaat bepalen van de 

vertegenwoordiger(s) op de algemene vergadering en dat zij bij het verslag 

gevoegd worden;  

- Overwegende dat de voorgestelde statutenwijzigingen hun oorsprong vinden 

in meerdere domeinen:  

o vermelding van de bijkomende activiteit ‘warmte’ in het kader van de 

gesolidariseerde uitbouw van de activiteit warmte in de Vlaamse 



gemeenten waarbij een ‘effectieve’ herroepbare beheersoverdracht 

wordt gerealiseerd, met specifieke aandelen en een aangepaste 

winstverdeling alsook met een mogelijk specifiek terugnamerecht door 

de gemeente; 

o de creatie van aandelen W in het kader van de activiteit warmte; 

o een inbreng van de gemeenten van (niet-exclusieve) rechten voor 

gebruik van het domein voor de te ontwikkelen warmte-installaties; 

o de winstverdeling inzake warmte tussen de individuele gemeenten 

evenredig met het aantal EAN’s voor aardgas en warmte op het 

grondgebied van elke gemeente; 

- Overwegende de oproepingsbrief van 18 oktober 2017 tot de buitengewone 

algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iveg van 20 

december 2017 met de volgende agendapunten: 

1. Statutenwijziging 
2. Eventuele toetredingen tot Iveg voor de activiteit warmte 
3. Begroting 2018 en bespreking van de te ontwikkelen activiteiten en de 

te volgen strategie 

4. Uittreding Iveg uit INTER-REGIES. 
- Overwegende dat overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende 

de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001, zoals gewijzigd op 18 

januari 2013, de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de 

agendapunten van de buitengewone algemene vergadering en onder meer op 

expliciete wijze aan de voorgestelde statutenwijzigingen. De gemeenteraad 

dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen. 

- Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de 

voorgelegde statutenwijziging en de andere agendapunten te weigeren; 

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

Kristof Stevelinck en Luc Verstraeten voor de ganse legislatuur aangesteld 

werden als respectievelijk vertegenwoordiger en plaatsvervangend 

vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van de opdrachthoudende 

vereniging Iveg; 

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

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met 19 ja-stemmen (Martin Acke, Frank Bruggeman, Marleen Maenhout, Kurt Van 

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

Vilder, Dirk Goemaere, Geert Asman, Karl Segers, Jan De Beule, Maureen 

Tollenaere, Claudio Rizzo, Marleen Vanmaercke, Johan De Jonghe, Jan Persoon 

en Sigrid De Ridder) bij 3 onthoudingen (Brent Meuleman, Luc Van Waesberghe, 

Isabel Delleart).  

Artikel 1: - Er wordt goedkeuring gegeven aan de agendapunten van de 

buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iveg 

gepland op 20 december 2017. 

Artikel 2: - Het ontwerp van statutenwijziging van de opdrachthoudende 

vereniging Iveg, meegedeeld bij brief van 8 september 2017 en zoals te 

behandelen op de buitengewone algemene vergadering van Iveg, wordt 

goedgekeurd. 

Artikel 3: - De afgevaardigde van de gemeente op deze buitengewone algemene 

vergadering wordt gemandateerd om overeenkomstig onderhavige beslissing te 

stemmen. 

Artikel 4: - Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de 

uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen 

daarvan aan de opdrachthoudende vereniging Iveg. 
  



5. IVEG – GOEDKEUREN BEHEERSOVERDRACHT ACTIVITEIT WARMTE. 

DE RAAD: 

- Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 inzake de 

bevoegdheid van de gemeenteraad; 

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

samenwerking; 

- Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende 

vereniging Iveg; 

- Gelet op de statuten van de opdrachthoudende vereniging Iveg; 

- Gelet op de nota en het ontwerp van statutenwijziging van de 

opdrachthoudende vereniging Iveg, meegedeeld bij brief van 8 september 

2017; 

- Overwegende dat ingevolge deze statutenwijziging een bij Iveg aangesloten 

gemeente voor de activiteit gas eveneens zou kunnen toetreden voor de 

activiteit warmte; 

- Gelet op de brief van Iveg van 18 oktober 2017 waarmee de gemeente 

uitgenodigd wordt voor de buitengewone algemene vergadering van Iveg van 

20 december 2017 en waarmee de gemeente uitgenodigd wordt om een eventuele 

beslissing te nemen over de toetreding tot de activiteit warmte onder de 

opschortende voorwaarde van goedkeuring van de statutenwijzing door de 

buitengewone algemene vergadering van 20 december 2017; 

- Gelet op de nota van de opdrachthoudende vereniging Iveg over de vraag tot 

toetreding van de gemeenten voor de activiteit warmte, bezorgd met de 

brief van 18 oktober 2017; 

- Overwegende dat kan gekozen worden: 

o Optie 1: volledige activiteit warmte aan IVEG toevertrouwen 

o Optie 2: uitsluitend de ontwikkeling, de aanleg en de exploitatie van 

de warmtenetten aan IVEG toevertrouwen  

- Overwegende dat bij keuze 1 (overdracht volledige activiteit), 

Warmte@Vlaanderen zal instaan voor de aanleg en de financiering van het 

warmtenet en de distributie van de warmte tot bij de verbruikers; 

- Overwegende dat bij keuze 2 (overdracht ontwikkeling, aanleg en de 

exploitatie), de gemeente zelf dient in te staan voor de financiering van 

het project, maar dat de gemeente ook zelf eigenaar is van het project; de 

gemeente kan weliswaar niet deelnemen aan de winstverdeling; 

- Overwegende dat Arcelor Mittal een onderzoek wenst op te starten voor het 

gebruik van restwarmte van de fabriek, en dat een mogelijke gebruiker de 

gemeente Zelzate is met het eigen patrimonium, industriële activiteiten of 

particuliere woningen; dit project moet nog opgestart worden; 

- Gelet op de financiële toestand van de gemeente, waardoor er voor het 

eventueel onderzoek en uitbouwen van een warmtenetwerk externe partners en 

financierders nodig zijn. 

- Overwegende dat de opdrachthoudende vereniging Iveg voor de uitvoering van 

haar activiteiten en de daarmee verband houdende 

openbaredienstverplichtingen een beroep doet op de werkmaatschappij Infrax 

cvba; 

- Overwegende dat Infrax cvba samen met Eandis System Operator cvba 

specifiek voor de (niet-gereguleerde) activiteiten inzake warmte een 

filiaal opgericht heeft, zijnde Warmte@Vlaanderen, waar de warmte-

expertise en assets zullen gebundeld worden om, onder opschortende 

voorwaarde van de te nemen beslissing van de Belgische 

Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van Warmte@Vlaanderen, naar de 

toekomst toe warmte-activiteiten te ontwikkelen; 

- Overwegende dat de gemeente in het kader van de klimaatdoelstellingen 

reeds een sterk engagement opneemt voor minder CO2-uitstoot. De gemeente 

wenst op haar grondgebied maximaal in te zetten op groene energie. 

Warmtenetten vormen hierbij een belangrijke netinfrastructuur om de 

beoogde klimaatdoelstellingen te bereiken. Warmtenetten laten toe om 

duurzame warmtebronnen te koppelen aan de aanwezige warmtevraag. Het 

gebruik van warmtenetten zal leiden tot de vermindering van de CO2-

uitstoot en speelt een cruciale rol bij de realisatie van energie-

efficiëntie de verwezenlijkingen van de doelstellingen rond hernieuwbare 



energie. Vanuit ecologisch oogpunt biedt de aanleg van een warmtenet 

(gevoed door een duurzame bron) tal van voordelen, wat binnen de huidige 

regelgeving (EPB, belastingvoordeel) ook gehonoreerd wordt. 

- Overwegende dat deze energiedoelstellingen binnen het algemeen belang 

kaderen. De beslissing van de gemeente, in uitvoering van haar beleid en 

binnen haar autonome bevoegdheid, tot de aanleg van warmtenetten op haar 

grondgebied is een taak van gemeentelijk belang.   

- Overwegende dat de gemeente ervoor kiest de volledige activiteit warmte 

toe te vertrouwen aan de opdrachthoudende vereniging Iveg waarbij de 

gemeente, om dit warmtenet te ontwikkelen, uit te bouwen en te exploiteren 

een beroep zal doen op de opdrachthoudende vereniging Iveg die door middel 

van haar werkmaatschappij Infrax cvba en op termijn via haar filiaal 

Warmte@Vlaanderen onder opschortende voorwaarde van de te nemen beslissing 

van de Belgische Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van 

Warmte@Vlaanderen, zal instaan voor de aanleg en de financiering van het 

warmtenet en de distributie van de warmte tot bij de verbruikers en die 

eigenaar zal zijn van het warmtenet. Dit houdt concreet in dat aan de 

opdrachthoudende vereniging Iveg, als distributienetbeheerder, en Infrax, 

als werkmaatschappij, en haar filiaal Warmte@Vlaanderen dat, onder 

voormelde opschortende voorwaarde, zal instaan voor de exploitatietaken 

inzake de activiteit warmte over heel Vlaanderen, de opdracht wordt 

gegeven voor: 

o het coördineren van een warmtestudie, 

o het ontwerp en de aanleg van een warmtenet, inclusief de 

financiering, 

o het aansluiten van een warmtebron op het warmtenet,  

o het monitoren en sturen van het warmtenet,  

o het preventief en correctief onderhouden van het warmtenet,  

o het aansluiten van de warmteklant op het warmtenet,  

o het toewijzen van energievolumes op het net. 

- Overwegende dat door op termijn een beroep te doen op het filiaal 

Warmte@Vlaanderen, onder voormelde opschortende voorwaarde, de expertise 

omtrent de activiteit warmte gegroepeerd zal worden op het gehele Vlaamse 

grondgebied. Infrax en Eandis System Operator cvba organiseren op paritaire 

basis het aandeelhouderschap en de werking en zijn bijgevolg elk voor 50% 

aandeelhouder binnen Warmte@Vlaanderen. Door de bundeling van de krachten 

rond warmte wordt voor deze activiteit, die een toegevoegde waarde levert 

aan een duurzaam energiebeleid, de kans geboden dat alle gemeenten via hun 

distributienetbeheerder bijdragen tot de realisatie van warmteprojecten. 

Dergelijke regeling kadert volledig in het engagement richting het behalen 

van de klimaatdoelstellingen. 

- Overwegende dat tot de effectieve aanleg van een warmtenet, wat de 

warmtenetinfrastructuur betreft, rekening houdend met de lange 

terugverdientermijnen die typisch zijn voor deze en andere infrastructuur 

inzake energie, slechts zal beslist worden indien er een positieve business 

case is, wat impliceert dat deze activiteit op lange termijn minstens in 

een break-even resultaat uitmondt en een financieel risico voor de gemeenten 

wordt vermeden. 

- Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 mei 2017 om toe te treden tot de 

‘Convenant Of Mayors’ of het Burgemeestersconvenant en met het akkoord om 

deel te nemen aan het samenwerkingsproject Meetjesland Klimaatgezond met 

Veneco en de Provincie Oost-Vlaanderen voor het realiseren van 

gemeenschappelijke klimaatdoelstellingen en ondersteuning bij het klimaat- 

en energiebeleid van de gemeenten in het Meetjesland. 

De heer Brent Meuleman (sp.a)vraagt hoe ver het staat met het onderzoek dat 
werd opgestart door Arcelor Mital en of dit onderzoek in samenwerking gebeurt 

met Infrax.  

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, zegt dat de eerste vergadering geweest 

is. Een e-mail van Arcelor Mital bevestigt dat de onderhandelingen opgeschort 

werden. Verder is er geen informatie beschikbaar.  



De heer Brent Meuleman (sp.a) stelt voor om af te wachten aangezien er nog geen 

concrete plannen op tafel liggen.  

De heer Geert Asman (PVDA+) wilt graag weten waarom de onderhandelingen met 

Arcelor Mital opgeschort werden.  

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, stelt voor om die vraag door te spelen 

aan de stad Gent en Eandis.  

De heer Brent Meuleman (sp.a) merkt op dat de gemeente bij een volledige 

overdracht alle mogelijke toekomstige Vlaamse of Europese subsidie uitsluit. 

Dit risico is er niet indien de gemeente kiest voor een gedeelde overdracht.  

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

het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad: ”Het is voor ons nooit een 

ambitie geweest om als Zelzate alleen een warmtenet te ontwikkelen. We moeten 

daarvoor zeker een partner zijn van meerderen. Het was ook geen kritiek op 

Iveg”.  

BESLUIT: 

In openbare zitting  

Met 19 ja-stemmen (Frank Bruggeman, Kristof Stevelinck, Jan De Beule, Claudio 

Rizzo, Luc Verstraeten, Sigrid De Ridder, Patricia De Meyer, Freddy De 

Vilder, Geert Asman, Dirk Goemaere, Karl Segers, Maureen Tollenaere, Marleen 

Vanmaercke, Johan De Jonghe, Jan Persoon, Linda Vereecke, Kurt Van 

Weynsberghe, Marleen Maenhout, Martin Acke) bij 3 onthoudingen (Brent 

Meuleman, Luc Van Waesberghe, Isabel Dellaert). 

Artikel 1: - De gemeenteraad gaat akkoord met de volledige beheersoverdracht 

van de activiteit warmte aan Iveg. 

a. Er wordt goedkeuring verleend aan de toetreding van de gemeente tot de 
activiteit warmte bij de opdrachthoudende vereniging Iveg onder de 

opschortende voorwaarde van goedkeuring van de statutenwijzing door de 

buitengewone algemene vergadering van 20 december 2017. 

b. In het kader van punt a. wordt beheersoverdracht verricht met het oog op de 
ontwikkeling, het aanleggen en de exploitatie van warmtenetten en de levering 

van al dan niet zelf geproduceerde warmte op haar grondgebied in het kader 

van de doelomschrijving van de opdrachthoudende vereniging Iveg, deze 

beheersoverdracht is steeds herroepbaar zonder recht op schadevergoeding 

voor de opdrachthoudende vereniging Iveg of haar deelnemers, onverminderd 

statutaire bepaalde vergoedingen in geval van overneming van installaties 

op basis van de uitoefening van een recht van voorkeur; 

c. Ingevolge de beslissingen genomen in de punten a. en b. wordt de aanleg van 
het warmtenet, inclusief de financiering, en de distributie van de warmte 

tot bij de verbruikers toevertrouwd aan de opdrachthoudende vereniging Iveg 

die door middel van haar werkmaatschappij Infrax cvba een beroep zal doen 

op haar filiaal Warmte@Vlaanderen onder opschortende voorwaarde van de te 

nemen beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit inzake aanmelding 

van Warmte@Vlaanderen, die eigenaar zal zijn van het warmtenet; 

d. Er wordt inbreng gedaan overeenkomstig artikel 9 van de statuten van de 
opdrachthoudende vereniging Iveg. 

Artikel 2: - Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de 

uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan 

aan de opdrachthoudende vereniging Iveg. 

  



6. INTER-REGIES – BESLISSING TOT UITTREDING NAAR AANLEIDING VAN DE VRAAG HIERTOE 

ONTVANGEN VANWEGE IVEG. 

DE RAAD: 

- Gelet op het collegebesluit d.d. 09 november 2017 waarin het college aan de 

gemeenteraad voorstelt om in te gaan op het verzoek tot uittreding uit INTER-

REGIES, ontvangen van Iveg; 

- Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 43 inzake de 

bevoegdheid van de gemeenteraad; 

- Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van cvba INTER-REGIES met 

één aandeel ter waarde van € 24,79; 

- Gelet op het feit dat, sedert de oprichting van Infrax in 2006 de bijdrage 

van INTER-REGIES vanuit oogpunt van de Vlaamse deelnemers beperkt werd 

aangezien de operationele activiteiten intern binnen Infrax werden 

georganiseerd en er daardoor minder beroep moest gedaan worden op INTER-

REGIES.  

- Gelet op het feit dat in 2014 de VREG onze bevoegde regulator werd, waardoor 

overleg met Brussel en Wallonië binnen INTER-REGIES niet langer een directe 

noodzaak vormde. 

- Gelet op het feit dat Infrax cvba en Eandis System Operator cvba momenteel 

de nodige voorbereidingen treffen om in de toekomst als één gefuseerde 

vennootschap verder op te treden voor hun Opdrachthoudende Verenigingen. De 

formalisering en realisatie van de fusie tussen beide werkmaatschappijen is, 

onder voorbehoud van het verkrijgen van een gunstige beoordeling door de 

Belgische Mededingingsautoriteiten, gepland in de loop van juni 2018. De 

versmelting van beide bedrijven betekent een hertekening van de huidige 

structuren met effect op het deelnemerschap en de vertegenwoordiging binnen 

koepelorganisaties. In dit kader en aansluitend bij de Visienota van de 

Vlaamse Regering, in combinatie met de verdere regionalisering van het 

energielandschap, is deelname aan structurele nationale overlegplatformen 

zoals INTER-REGIES en Intermixt niet langer noodzakelijk.  

- Gelet op de brief d.d. 31 oktober vanwege Iveg waarin de gemeente formeel 

gevraagd wordt om de uittredingsprocedure uit INTER-REGIES op te starten. 

- Gelet op de eerder beperkte impact van een uittreding uit INTER-REGIES voor 

de gemeente; 

- Gelet op het uittreksel uit het ontwerpverslag van de Buitengewone Algemene 

vergadering van Iveg van 20 december 2017 waarin vermeld wordt dat de Vlaamse 

Regering erop aandringt dat de Vlaamse gemeenten-aandeelhouders van INTER-

REGIES zouden overwegen hun activiteiten in INTER-REGIES stop te zetten 

omdat er naar aanleiding van de fusie tussen Eandis en Infrax tot Fluvius 

geen zuivere en gemengde sector meer bestaat en dat daardoor het overleg 

binnen Inter-Regies met de Vlaamse zuivere distributienetbeheerders de facto 

zonder voorwerp is; 

- Overwegende dat de gemeente machtiging kan verlenen aan het College van 

Burgemeester en Schepenen om de nodige beslissingen te nemen tot uitvoering 

van de onderhavige principebeslissing; 

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

BESLUIT: 

In openbare zitting 

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

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

Vilder, Luc Van Waesberghe, Jan De Beule, Luc Verstraeten, Claudio Rizzo, Brent 

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

5 onthoudingen (Geert Asman, Dirk Goemaere, Karl Segers, Maureen Tolleanaere, 

Marleen Vanmaercke). 

Artikel 1: - De gemeente beslist principieel om uit te treden uit cvba INTER-

REGIES en om de uittredingsprocedure die daartoe moet leiden, op te starten na 

1 januari 2018. 

Artikel 2: - Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd om de 

nodige beslissingen te nemen tot uitvoering van de onderhavige 

principebeslissing, zoals onder meer de aanstelling van een expert in het kader 



van de uittredingsprocedure en het verlenen van mandaat aan Infrax om namens 

de gemeente de beslissing tot uittreding aan INTER-REGIES te betekenen. 

Artikel 3: - Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan het 

secretariaat van Iveg, Antwerpsesteenweg 260 te 2660 Hoboken. 

7. TMVW IC – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING D.D. 22 DECEMBER 2017. 

DE RAAD: 

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

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

motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;  

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

bestuur;  

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

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

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

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

Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende 

de gewestgrensoverschrijdende intercommunales, waarmee bij het decreet van 

24 april 2014 instemming werd betuigd, ingevolge waarvan de werking en 

organisatie van TMVW aangepast dient te worden aan het DIS; 

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

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

samenhangende verrichtingen die een transitie naar het voormelde decreet 

zullen bewerkstelligen. Deze verrichtingen omvatten de oprichting van een 

nieuwe dienstverlenende vereniging, de Tussengemeentelijke Maatschappij der 

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

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

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

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

medeoprichters van TMVS, zal TMVW ter gelegenheid van deze oprichting 

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

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

in natura van de divisie Aanvullende Diensten ontvangt, zal TMVW bij wijze 

van scheidingsaandeel uitkeren aan de A-vennoten die samen met haar TMVS 

oprichten en uittreden uit TMVW ten belope van hun A-aandelen (waaraan de 

divisie aanvullende diensten ten grondslag ligt) (“aandelenswap”). Ten 

slotte zal TMVW overgaan tot een wijziging van haar statuten teneinde deze 

te conformeren aan het DIS.  

- Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van TMVW tot uitstel van de 

buitengewone algemene vergadering van TMVW die plaats zou vinden op 30 juni 

2017 teneinde de raad van bestuur toe te laten om, met maximale betrokkenheid 

van de vennoten van TMVW een nieuw voorstel te formuleren inzake de 

toekomstige samenstelling van de raad van bestuur met inachtneming van de 

richtlijnen van de toezichthoudende overheid.  

- Gelet op het feit dat het overlegorgaan opgericht overeenkomstig artikel 25 

van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking met het oog op 

het bestuderen van de mogelijkheden en voorwaarden voor de oprichting van 

TMVS, overeenkomstig artikel 26 van hetzelfde een oprichtingsdossier ter 

beschikking heeft gesteld waarin de volgende documenten opgenomen zijn:  

o een omstandige motiveringsnota;  

o een bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke 

opdrachten en de daaraan verbonden wijze van dienstverlening, en met 

een beschrijving van de bestuurlijke organisatie van de 

dienstverlenende vereniging; 

o een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een 

omschrijving van de bedrijfsopdrachten, de financiële structuur en de 

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

o een ontwerp van statuten; 

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

de principes uiteengezet in het hogervermelde oprichtingsdossier en die 

eveneens werd goedgekeurd door het voormelde overlegorgaan. Deze presentatie 

maakt een integraal onderdeel uit van het oprichtingsdossier. 



- Gelet op het feit dat het overlegorgaan op 20 september 2017 opnieuw is 

samengekomen teneinde een gewijzigde versie van het ontwerp van statuten van 

TMVS, met inbegrip van een gewijzigd ontwerp huishoudelijk reglement, goed 

te keuren. Dit gewijzigde ontwerp van statuten alsook het gewijzigde ontwerp 

van huishoudelijk reglement maken een integraal onderdeel uit van het 

oprichtingsdossier en werden aan de vennoten ter beschikking gesteld.  

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

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

op nieuwe aandelen in TMVS, ter gelegenheid van de oprichting, maar dat de 

betaling van de volstorting van deze aandelen zal worden voorgeschoten door 

TMVW; 

- Gelet op de samenvattende TMVS kapitalisatietabel die een overzicht 

weergeeft van het kapitaal en het aandeelhouderschap van TMVS bij oprichting 

en de daaropvolgende kapitaalsverrichtingen;  

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

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

bijzonder verslag overeenkomstig artikel 395 van het Wetboek van 

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

decreet intergemeentelijke samenwerking inzake de hogervermelde inbreng in 

natura van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS opgesteld door 

TMVW als medeoprichter van TMVS; 

- Gelet op het controleverslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 

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

63, vierde lid van het decreet intergemeentelijke samenwerking inzake de 

hogervermelde inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten door 

TMVW in TMVS opgesteld door Figurad Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke 

zetel te Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd 

door de Tim Van Hullebusch, bedrijfsrevisor; 

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

intergemeentelijke samenwerking ingevolge waarvan het besluit tot deelname 

van TMVW aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband TMVS tot de 

bevoegdheid van de algemene vergadering van TMVW behoort; 

- Gelet op het dossier inzake de statutenwijziging van TMVW zoals overgemaakt 

aan de vennoten van TMVW naar aanleiding van de geplande buitengewone 

algemene vergadering van 22 december 2017, waarin de volgende documenten 

werden opgenomen:  

o de “Krachtlijnen nota” met daarin vervat een artikelsgewijze bespreking 

van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van TMVW; 

o een ontwerp van de gewijzigde statuten van TMVW met als bijlagen: 

o de lijst van vennoten, de activiteit(en) met geografische sectie 

waarvoor zij zijn aangesloten en de regio waartoe zij behoren; 

o de lijst van vennoten met vermelding van het aantal aandelen per 

vennoot; 

o het financieringsreglement Zuivering en Wegenis; 

o het financieringsreglement inzake de secundaire activiteit; 

- Gelet op de gewijzigde versie van het ontwerp van statuten van TMVW, met 

inbegrip van een gewijzigd ontwerp huishoudelijk reglement van TMVW, dat een 

wijziging inhoudt ten aanzien van de originele ontwerpen voor wat betreft 

de samenstelling van de raad van bestuur en het directiecomité van TMVW; 

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

betrekking tot de samenstelling van respectievelijk de raad van bestuur, de 

regionale adviescomités voor domeindiensten en het adviescomité voor 

secundaire diensten; 

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

van vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel van TMVW 

opgesteld door de raad van bestuur van TMVW;  

- Gelet op het controleverslag van de commissaris van TMVW overeenkomstig 

artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het 

statutair doel van TMVW opgesteld door Figurad Bedrijfsrevisoren, met 

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

vertegenwoordigd door Tim Van Hullebusch, bedrijfsrevisor;  

- Gelet op de uitnodigingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van 

TMVW die gehouden zal worden op 22 december 2017, waarin tevens de agenda 

werd meegedeeld en de agendapunten werden toegelicht; 



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

geschetste verrichtingen die ontvangen werden door de gemeente; 

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

gemeenteraad dienvolgens dient te beslissen over het standpunt van de 

gemeente als vennoot van TMVW op de voormelde algemene vergadering alsook 

in zijn hoedanigheid van medeoprichter van TMVS; 

De heer Dirk Goemaere (PVDA+) stelt dat intergemeentelijke samenwerking nuttig 

is. Echter, rond de levering van drinkwater door TMVW is een complexe cluster 

van dienstverlening gegroeid. De oorspronkelijke opdracht van watermaatschappij 

is ver te zoeken. TMVW biedt nuttige diensten aan, maar de zeggingskracht van 

een gemeente en haar gemeenteraad wordt uitgehold.  

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, antwoordt dat hij de bezorgdheid van de 

heer Dirk Goemaere begrijpt en stelt dat dit vooral het gevolg is van de 

reorganisatie van de politieke mandaten binnen TMVW.  

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, oppert dat de gemeente er moet op toezien 

dat de toegevoegde waarde van TMVW positief moet blijven.  

BESLUIT: 

In openbare zitting 

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

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

Vilder, Luc Van Waesberghe, Jan De Beule, Luc Verstraeten, Claudio Rizzo, 

Brent Meuleman, Isabel Dellaert, Johan De Jonghe, Jan Persoon en Sigrid De 

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

Tolleanaere, Marleen Vanmaercke). 

 

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

individueel agendapunt van de buitengewone algemene vergadering van TMVW die 

gehouden zal worden op 22 december 2017. 

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

TMVS. 

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

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

TMVS zoals uiteengezet in de TMVS kapitalisatietabel.  

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

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

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

van de volstorting van deze aandelen door het voorschieten door TMVW van deze 

volstorting door de desbetreffende deelnemers, een en ander zoals uiteengezet in 

de TMVS kapitalisatietabel. Dienvolgens zal de gemeente overgaan tot een 

inschrijving in de voormelde TMVS kapitalisatietabel aangegeven aantal aandelen. 

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

bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 395 van het Wetboek van vennootschappen en 

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

samenwerking inzake de inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten door 

TMVW in TMVS opgesteld door Figurad Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel 

te Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door Tim 

Van Hullebusch, bedrijfsrevisor. 

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

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

63, vierde lid van het decreet intergemeentelijke samenwerking inzake de inbreng 

in natura van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS. 

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

divisie Aanvullende Diensten inbrengt in TMVS ter gelegenheid van diens 

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

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

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

TMVS kapitalisatietabel.   



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

inbreng in natura en een inbreng in cash. 

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

waaronder de toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen sedert 

1 april 2017, de bepaling van het eerste boekjaar dat een einde zal nemen op 31 

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

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

machtiging aan iedere bestuurder met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle 

vereiste administratieve formaliteiten met betrekking tot het voorgaande besluit 

te vervullen.  

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

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

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

uit te keren in natura.  

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

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

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

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

gemeente. 

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

scheidingsaandeel aan de voormelde A-vennoten:  

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

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

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

aandelen die aldus bij wijze van scheidingsaandeel in natura zullen worden 

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

vergoeding voor de hoger vermelde inbreng in natura van de divisie Aanvullende 

Diensten. 

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

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

de A-aandelen in cash. 

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

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

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

en tot uitkering van een scheidingsaandeel. 

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

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

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

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

F1-aandelen.  

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

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

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

een scheidingsaandeel. 

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

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

van TMVW van 22 december 2017 zal worden goedgekeurd, naar F2-aandelen van TMVW 

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

voormelde omvorming.  

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

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

ingevolge de groepering van deze aandelen ter gelegenheid van de statutenwijziging 

en teneinde de afrondingsverschillen bij de ze groepering van aandelen weg te 

werken en tot toekenning van het scheidingsaandeel, een en ander zoals uiteengezet 

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

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

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



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

een scheidingsaandeel. 

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

artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het 

statutair doel van TMVW, opgesteld door de raad van bestuur van TMVW.  

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

commissaris van TMVW overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van 

vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel van TMVW opgesteld door 

Figurad Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126, 

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

bedrijfsrevisor. 

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

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

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

overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen.  

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

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

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

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

de statuten te conformeren aan de bepalingen van het decreet van 6 juni 2001 

houdende de intergemeentelijke samenwerking.  

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

TMVW.  

Artikel 25: - als lid van het regionale adviescomité voor domeindiensten van TMWV 

voor te dragen (te herbevestigen): 

Burgemeester Frank Bruggeman, Maurice Salzmannlaan 32, 9060 Zelzate. 

Artikel 26: - als lid van het regionale adviescomité voor secundaire diensten van 

TMWV voor te dragen (te herbevestigen): 

Gemeenteraadsvoorzitter en eerste schepen Martin Acke, Leegstraat 156 A, 

9060 Zelzate. 

Artikel 27: - zijn goedkeuring te verlenen aan de benoemingen van de voorgedragen 

leden van de raad van bestuur en de regionale adviescomités van TMVW.  

Artikel 28: - zijn goedkeuring te verlenen aan de vaststelling van de mandaat 

beëindiging van het college van commissarissen. 

Artikel 29: - als gemeentelijk vertegenwoordiger(s) voor de buitengewone algemene 

vergadering van TMVW d.d. 22 december 2017 of iedere andere algemene vergadering 

met dezelfde agenda te herbevestigen: 

Johan De Jonghe, Landstraat 15, 9060 Zelzate 

Sigrid De Ridder, Landstraat 13, 9060 Zelzate 

Claudio Rizzo, Sint-Sebastiaanstraat 32, 9060 Zelzate 

Linda Vereecke, Sint-Stevenstraat 1, 9060 Zelzate 

Luc Verstraeten, Akkerstraat 37, 9060 Zelzate 

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

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

en zo aan deze beslissingen uitvoering te geven. 

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

aan ieder geassocieerd notaris van de notarissenassociatie NOTAS met standplaats 

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

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

wijziging van het maatschappelijk doel). 

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

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

vereiste administratieve formaliteiten met betrekking tot de voorgaande besluiten 

te vervullen.  



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

agendapunt van de bijzondere algemene vergadering van TMVS die gehouden zal worden 

op 22 december 2017 en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten. 

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

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

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

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

ontvangen overeenkomstig de statuten van TMVS.  

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

door de andere oprichtende gemeenten van TMVS dewelke deze oprichtende gemeenten 

hebben verkregen bij wijze van scheidingsaandeel in natura ter gelegenheid van 

hun uittreding uit TMVW ten belope van hun A-aandelen in TMVW, en tot toekenning 

van het scheidingsaandeel overeenkomstig de statuten van TMVS. 

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

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

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

scheidingsaandeel. 

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

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

waarop door de gemeente zal worden ingeschreven bij de oprichting van TMVS en die 

in cash zijn te volstorten. 

Artikel 38: - zijn goedkeuring te verlenen aan de benoemingen van de voorgedragen 

leden van de raad van bestuur van TMVS.  

Artikel 39: - het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de 

uitvoering van dit besluit waaronder het onverwijld bezorgen van een afschrift 

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

8. TMVS – DEELNAME AAN DE OPRICHTING VAN DE DIENSTVERLENENDE VERENIGING TMVS 

CONFORM ARTIKEL 27 VAN HET DECREET VAN 6 JULI 2001 HOUDENDE DE INTERGEMEENTELIJKE 

SAMENWERKING – GOEDKEURING.  

DE RAAD: 

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

 Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;  

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

bestuur; 

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

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

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

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

decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking: 

goedkeuring;  

 Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 19 oktober 2016 een 

effectieve en een plaatsvervangende vertegenwoordiger heeft aangeduid in 

dat overlegorgaan, met name als effectieve vertegenwoordiger de heer Frank 

Bruggeman en als plaatsvervanger de heer Kristof Stevelinck;  

 Gelet op het gemeenteraadsbesluit met goedkeuring van het voorstel tot 

oprichting van TMVS d.d. 27 maart 2017; 

 Overwegende dat het overlegorgaan overeenkomstig artikel 26 van het 

decreet houdende intergemeentelijke samenwerking aan de deelnemende 

gemeenten een bundel ter beschikking heeft overgemaakt waarin de volgende 

documenten opgenomen zijn:  

o een grondige motiveringsnota  

o een bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke 

opdrachten en de daaraan verbonden wijze van dienstverlening, en met 

een beschrijving van de bestuurlijke organisatie van de 

dienstverlenende vereniging  

o een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een 

omschrijving van de bedrijfsopdrachten, de financiële structuur en de 

in te zetten middelen, en de controlemogelijkheden op de uitvoering  



o een ontwerp van statuten  

 Gelet op het artikel 12 van de ontwerpstatuten TMVS m.b.t. de 

samenstelling van de Raad van Bestuur. 

 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

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

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

Vilder, Luc Van Waesberghe, Jan De Beule, Luc Verstraeten, Claudio Rizzo, 

Brent Meuleman, Isabel Dellaert, Johan De Jonghe, Jan Persoon en Sigrid De 

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

Tolleanaere, Marleen Vanmaercke). 

Artikel 1: - De goedkeuring te hechten aan het voorstel tot oprichting van de 

dienstverlenende vereniging TMVS volgens de modaliteiten vastgelegd in de 

oprichtingsbundel. 

Artikel 2: - In te tekenen op aandelen A volgens de bepalingen die in artikel 

9 zijn opgenomen. 

Artikel 3: - De gemeenteraad beslist de voorzitter van de gemeenteraad, de 

heer Martin Acke, samen met de gemeentesecretaris, de heer Guy Verbuyst, te 

gelasten met de uitvoering van de beslissing de akte Oprichting mede te 

ondertekenen, hetzij in persoon, hetzij per delegatie conform het 

Gemeentedecreet art. 183bis en 184. 

Artikel 4: - Afschrift van dit besluit over te maken aan het OVERLEGORGAAN 

TMVS, p/a Stropstraat 1, 9000 GENT. 

9. IGS WESTLEDE – ALGEMENE VERGADERING D.D. 5 DECEMBER 2017.  

DE RAAD: 

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

6 oktober 2017 aanwezig te zijn op de algemene vergadering van de 

intergemeentelijke samenwerking Westlede op 5 december 2017; 

 Gelet op de agenda van deze vergadering bestaande uit: 

Agenda: 

1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 13 juni 2017; 

2. Activiteiten en strategie; 

3. Begroting 2018; 

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

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

werd aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate op de 

(buitengewone) algemene vergaderingen van Westlede met als opvolger de 

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

Landstraat 15;  

 Gelet op het decreet van 6 juli 2001 inzake de intergemeentelijke 

samenwerking; 

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

decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

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

bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke 

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

vertegenwoordiger op de algemene vergadering niet telkens dient te worden 

herhaald voor elke algemene vergadering; 

 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en uitvoeringsbesluiten. 

 

  



BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met 14 ja stemmen (Frank Bruggeman, Kristof Stevelinck, Jan De Beule, Claudio 

Rizzo, Luc Verstraeten, Sigrid De Ridder, Patricia De Meyer, Freddy De 

Vilder, Johan De Jonghe, Jan Persoon, Linda Vereecke, Kurt Van Weynsberghe, 

Marleen Maenhout, Martin Acke) bij 8 onthoudingen (Brent Meuleman, Luc Van 

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

Tollenaere, Marleen Vanmaercke). 

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

afzonderlijke punten van de agenda van de algemene vergadering van de 

intergemeentelijke samenwerking Westlede op 5 december 2017: 

1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 13 juni 2017; 

2. Activiteiten en strategie; 

3. Begroting 2018; 

Artikel 2 - De gemeentelijke vertegenwoordiger of zijn plaatsvervanger wordt 

gemandateerd om: 

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

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

aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te 

doen;  

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

met hetzelfde mandaat in geval de eerste algemene vergadering niet 

rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen. 

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

ter van de intergemeentelijke samenwerking Westlede. 

10. VENECO – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING D.D. 7 DECEMBER 2017. 

DE RAAD: 

 Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 

samenwerking; 

 Gelet op het feit dat de gemeente Zelzate vennoot is van de 

"Dienstverlenende vereniging voor Ruimtelijke Ordening en Economische 

Ontwikkeling", Veneco genoemd; 

 Gelet op de statuten van Veneco; 

 Gelet op het schrijven van Veneco van 11 oktober 2017, met volgende 

dagorde van de Buitengewone Algemene Vergadering van 07 december 2017: 

o Akteneming verslag 57ste Jaarvergadering d.d. 13-06-2017 

o Goedkeuring werkprogramma en begroting 2018 

o Benoeming en desgevallend ontslag van bestuurders 

 Gelet op art. 33 §5 van de gecoördineerde statuten d.d. 13 december 2016 

van Veneco kan de gemeente een vertegenwoordiger voor de volledige 

legislatuur aanduiden waarbij de concrete inhoud van het mandaat wordt 

herhaald voor elke vergadering; 

 Overwegende dat eveneens een plaatsvervanger kan worden aangeduid; 

 Overwegende dat deze vertegenwoordiger geen lid mag zijn van de Raad van 

Bestuur van Veneco; 

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

Verstraeten als effectief lid van de Raad van Bestuur werd aangeduid en 

mevrouw Patricia De Meyer als adviserende stem; 

 Gelet op de onverenigbaarheden aangaande het mandaat vermeld in art. 48 

van het decreet van 06 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 

samenwerking; 

 Gelet op het collegebesluit d.d. 26 oktober 2017 waarin het college aan de 

gemeenteraad voorstelt om voor de volledige legislatuur de heer Jan De 



Beule wonende te Schepen René De Deckerlaan 38, 9060 Zelzate te mandateren 

en als plaatsvervanger de heer Jan Persoon, wonende te Leegstraat 179, 

9060 Zelzate; 

 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en uitvoeringsbesluiten. 

De heer Dirk Goemaere (PVDA+) vraagt zicht af waarom de gemeenteraadsleden 

niet op de hoogte werden gesteld van de vergadering in LDC De Kastanje op 16 

november over het project Zelzate-Zuid en stelt zich vragen bij de enquête 

die werd afgenomen bij aanvang van de vergadering.  

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

getrokken door VLM en de uitnodiging daarvoor in het Reklameblad van Zelzate 

werd gepubliceerd. Op 11 december 2017 om 19.00 uur is er tweede infosessie 

met daarin uitleg over het RUP van de Verbroederingslaan en Zelzate Zuid.  

De heer Martin Acke, voorzitter, dringt erop aan dat alle gemeenteraadsleden 

voor elke hoorzitting uitgenodigd moeten worden, los van de openbare 

aankondiging.  

De heer Geert Asman (PVDA+) vraagt naar de resultaten van de enquête die werd 

afgenomen tijdens de infoavond van 16 november 2017.  

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, antwoordt dat er slechts 1 vraag 

gesteld werd, namelijk: “Welke activiteit zou het meest uitvoeren mocht u 

naar Zelzate Zuid komen?”. Die vraag werd gesteld door VLM. De resultaten 

zijn ons ook niet bekend.  

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met 14 ja stemmen (Frank Bruggeman, Kristof Stevelinck, Jan De Beule, Claudio 

Rizzo, Luc Verstraeten, Sigrid De Ridder, Patricia De Meyer, Freddy De 

Vilder, Johan De Jonghe, Jan Persoon, Linda Vereecke, Kurt Van Weynsberghe, 

Marleen Maenhout, Martin Acke) bij 8 onthoudingen (Brent Meuleman, Luc Van 

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

Tollenaere, Marleen Vanmaercke).  

Artikel 1: - Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda en elk van de 

afzonderlijke punten van de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering 

van de Intergemeentelijke Vereniging Veneco die plaatsvindt op 7 december 

2017: 

 Akteneming verslag 57ste Jaarvergadering dd. 13-06-2017 

 Goedkeuring werkprogramma en begroting 2018 

 Benoeming en desgevallend ontslag van bestuurders 

Artikel 2: - De heer Jan De Beule, gemeenteraadslid, wonende Schepen René De 

Deckerlaan 38 9060 Zelzate, met als plaatsvervanger de heer Jan Persoon, 

gemeenteraadslid, wonende Leegstraat 179, 9060 Zelzate worden voor de 

volledige legislatuur aangeduid waarbij de concrete inhoud van het mandaat 

wordt herhaald voor elke vergadering. Zij worden hierbij meteen aangeduid als 

vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate voor de buitengewone algemene 

vergadering van de dienstverlenende vereniging Veneco² d.d. 7 december 2017. 

Artikel 3: - Aan de vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate, houder van 118 

aandelen, die zal deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de 

Intergemeentelijke Vereniging Veneco die plaatsvindt op 7 december 2017 om 

19.30 u in het stadhuis van Deinze, Brielstraat 2 – 9800 Deinze het mandaat 

te geven om:  

 Er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle 

voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, 

stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het 

algemeen, het nodige te doen. 



 Deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde 

in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen 

beraadslagen.’ 

Mevrouw Marleen Maenhout, schepen, stelt voor de punten 11 t.e.m. 13 samen te 

behandelen.  

De heer Freddy De Vilder (sp.a)komt tussen en stelt dat het in punt 11b gaat 

over de bekende voorwaardelijke vrijstelling ingeschreven onder artikel 5.6 

ten behoeve van het autonoom gemeentebedrijf, de gemeente, het OCMW of een 

intergemeentelijke vereniging en niet ten behoeve van een erkende sociale 

huisvestingsmaatschappij.  

Hij oppert dat dit een schending van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel 

(art. 10 en 11 van de Grondwet) is, terwijl deze schending door te rechter is 

vastgelegd in het vonnis van 7 maart 2017 waarin de gemeente berust heeft 

(bij gebreke aan beroep). Dit vonnis is thans definitief en heeft kracht van 

gewijsde, zodat de partijen zich er moeten aan houden.  

Hij legt volgende amendement voor:  

“Onder verwijzing naar het vonnis van 7 maart 2017, worden de erkende sociale 

huisvestingsmaatschappijen opgenomen in de vrijstelling van artikel 5.6.” 

De raad wordt geschorst. 

De raad wordt heropend.  

De gemeenteraad beslist om de bespreking van punten 11 t.e.m. 13 uit te 

stellen naar de eerstvolgende gemeenteraadszitting.  

11. AANPASSEN REGLEMENT INVENTARISATIE EN BELASTINGEN LEEGSTAANDE GEBOUWEN, 

WONINGEN, KAMERS EN OVERIGE WOONGELEGENHEDEN. 

a) Goedkeuren reglement inventarisatie leegstaande gebouwen, woningen, 
kamers en overige woongelegenheden.  

De gemeenteraad heeft beslist dit punt uit te stellen tot de 

gemeenteraadszitting van 21 december 2017.  

b) Goedkeuren reglement leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige 
woongelegenheden.  

De gemeenteraad heeft beslist de bespreking van dit punt uit te stellen naar 

de gemeenteraadszitting van 21 december 2017.  

12. GOEDKEUREN REGLEMENT INVENTARISATIE EN BELASTINGEN VERWAARLOOSDE WONINGEN 

EN GEBOUWEN.  

a) Goedkeuren reglement inventarisatie verwaarloosde woningen en gebouwen. 

De gemeenteraad heeft beslist de bespreking van dit punt uit te stellen naar 

de gemeenteraadszitting van 21 december 2017.  

b) Goedkeuren reglement belastingen verwaarloosde woningen en gebouwen.  

De gemeenteraad heeft beslist de bespreking van dit punt uit te stellen naar 

de gemeenteraadszitting van 21 december 2017.  

13. GOEDKEUREN REGLEMENT BELASTINGEN ONGESCHIKTE EN ONBEWOONBARE 

VERWAARLOOSDE WONINGEN EN GEBOUWEN.  

De gemeenteraad heeft beslist de bespreking van dit punt uit te stellen naar 

de gemeenteraadszitting van 21 december 2017.  



14. KERKFABRIEKEN: ADVIES INZAKE AANVRAAG TOT OPHEFFING EN SAMENVOEGING VAN 

DE PAROCHIE SINT-ANTONIUS VAN PADUA (ZELZATE DEBBAUTSHOEK) MET DE PAROCHIE 

SINT-LAURENTIUS TE ZELZATE. 

DE RAAD: 

 Gelet op de brief van het Agentschap voor binnenlands Bestuur - Afdeling 

Lokale Organisatie en Werking van 18 oktober 2017; 

 Gelet op de brief van het Bisdom Gent aan Vlaams Minister van Binnenlands 

Bestuur L. Homans van 21 september 2017; 

 Gelet op het bisschoppelijk decreet van 21 september 2017 waarin werd 

beslist  dat de Sint-Antonius van Padua parochie wordt opgeheven en samen 

te voegen met de Sint-Laurentius parochie in Zelzate; 

 Gelet dat de keuze voor samenvoeging van de Sint-Antonius van Padua 

parochie met de Sint-Laurentius parochie steunt op volgende gronden: De 

beide parochies liggen dichtbij elkaar en behoren tot dezelfde gemeente 

(Zelzate). Na een aanvankelijke grote bloei na de stichting van de 

parochie verminderde de betrokkenheid van de bevolking op de parochie de 

laatste decennia sterk. Het aantal actief betrokken parochianen uit 

Zelzate-Debbautshoek is dan ook zeer gering geworden. Aan de essentiële 

opdrachten die van een parochie verwacht worden (diakonie, liturgie, 

catechese en gemeenschapsopbouw) komt de parochie van Sint-Antonius van 

Padua niet meer toe. Al enkele jaren is er een goede samenwerking met de 

Sint-Laurentiusparochie in Zelzate; 

 Gelet op het gunstig advies van de kerkraad van de Sint-Laurentius 

kerkfabriek van 26 augustus 2017; 

 Gelet op de jaarrekeningen 2016 van de Sint-Antonius van Padua kerk en van 

de Sint-Laurentius kerk; 

 Gelet dat na gunstig advies van de gemeenteraad en erkenning van het 

Ministerie van Binnenlands Bestuur er nog één kerfabriek zal overblijven, 

namelijk Kerkfabriek Sint-Laurentius; 

 Overwegende dat er onderhandelingen bezig zijn om de kerk op Zelzate-West 

voor 27 jaar in erfpacht te geven aan de Grieks-Orthodoxe kerkgemeenschap 

vanaf 1 januari 2018; 

 Overwegende dat van zodra de erfpacht een feit is, de Rooms-katholieke 

gemeenschap nog steeds uitvaarten, enz. zal kunnen blijven begeleiden in 

de kerk op Zelzate-West; 

 Overwegende dat van zodra de erfpacht een feit is, alle kosten voor de 

Grieks-Orthodoxe gemeenschap zijn en de gemeente geen exploitatiekosten 

meer zal moeten dragen; 

 Gelet op het gemeentedecreet. 

De heer Geert Asman (PVDA+) stelt dat dergelijke beslissingen door de 

geloofsgemeenschap zelf moeten genomen worden.  

De heer Brent Meuleman (sp.a) vraagt of het al zeker is dat de Grieks 

Orthodoxe vereniging intrek neemt in de kerk van Debbautshoek.  

De heer Martin Acke, voorzitter, antwoordt dat de gesprekken rond zijn, zoals 

blijkt uit het verslag van de vergadering van de Kerkfabriek Sint-Antonius 

van Padua d.d. 10 oktober 2017, dat tevens als kennisgeving bij de 

gemeenteraadsstukken zit.  

De heer Rik Laureys, OCMW-voorzitter, stelt dat de parochie de kerk verhuurt 

aan voor bepaalde diensten. Begrafenissen van de eigen parochie kunnen 

blijven doorgaan. 



De heer Freddy De Vilder (sp.a) vraagt of de kans bestaat dat andere 

culturele verenigingen gebruik kunnen maken van de kerk Debbautshoek en wie 

over deze mogelijkheid zal oordelen.  

De heer Martin Acke, voorzitter, antwoordt dat het de parochie Sint-Antonius 

is die dat beslist. Hij zal navragen bij het Kerkbestuur wat de intenties van 

het kerkbestuur zijn mbt het gebruik van de kerk voor culturele activiteiten 

en wie daarover zal oordelen.  

BESLUIT: 

In openbare zitting 

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

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

Vilder, Luc Van Waesberghe, Jan De Beule, Luc Verstraeten, Claudio Rizzo, 

Brent Meuleman, Isabel Dellaert, Johan De Jonghe, Jan Persoon en Sigrid De 

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

Tolleanaere, Marleen Vanmaercke). 

Enig Artikel: De gemeenteraad beslist om gunstig advies te geven met 

betrekking tot de aanvraag tot opheffing en samenvoeging van de parochie 

Sint-Antonius van Padua met de parochie Sint-Laurentius. 

  



15. INVOEREN VAN BIBLIOTHEEKREGLEMENT VOOR DE BIBLIOTHEKEN VAN REGIOBIB 

MEETJESLAND IN DE GEMEENTELIJKE BIBLIOTHEEK.  

DE RAAD: 

 Overwegende dat de openbare bibliotheek vanaf 01/01/2018 het 

bibliotheekreglement van Regiobib Meetjesland, zie bijlage, wenst in te 

voeren; 

 Overwegende dat de achterliggende principes bij de opmaak van dit 

bibliotheekreglement waren: 

 Zoveel mogelijk de dienstverlening aan de gebruiker voorop stellen 

 Zoveel mogelijk een algemene vereenvoudiging van procedures 
nastreven 

 De gratis basisdienstverlening van de bibliotheek respecteren, 
maar de tarieven voor de ‘extra’s’ (bv. boetes) optrekken; 

 Overwegende dat het bibliotheekreglement van Regiobib Meetjesland op 

volgende artikels verschilt met het huidige reglement: 

- Artikel 10 

- Voor Interbibliothecair Leenverkeer (IBL)aanvragen stijgt de prijs 

van 1.25 euro naar 3 euro. Dit benadert beter de reële kost. Deze 

dienst wordt voorlopig nog gesubsidieerd door de provincie en zou in 

de toekomst worden gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. 
- De reservaties van materialen dalen van 0.70 eurocent naar 0.50 

eurocent. Voortaan kunnen ook materialen die aanwezig zijn in de 

bibliotheek worden gereserveerd, waardoor het aantal reservaties in 

de toekomst zal stijgen. 

-  Artikel 13  

- De termijn van de maningen wordt korter, 2 in plaats van 4 

maningen. Factuur volgt na twee weken, nu worden die jaarlijks 

verstuurd. Op die manier spelen we korter op de bal. 

- Het telaatgeld (de boete) stijgt van 0.10 naar 0.15 eurocent per 

dag, per geleend materiaal. De redenering hierachter is dat er meer 

mogelijkheden dan vroeger zijn om geleende materialen te verlengen, 

via email, de mijnbibliotheek.be website, telefoon en aan de balie. 

Materialen kan je ook terugbrengen via de inleverbus. Er worden ook 

herinneringsmails verstuurd naar de klanten. 

- De bibliotheekpas wordt geblokkeerd bij 10 euro openstaande 

schuld, waardoor klanten niet meer kunnen uitlenen. 

- Overwegende dat deze wijzigingen worden opgenomen in het 

retributiereglement zoals gestemd in de gemeenteraadszitting van 07 februari 

2002 en gewijzigd in zitting van 26 september 2002,16 maart 2004, 29 december 

2008 en december 2015; 

 Gelet dat het invoeren van het bibliotheekreglement voor de bibliotheken 

van Regiobib Meetjesland door de beheerraad van de openbare bibliotheek 

van 20 september 2017 is goedgekeurd; 

 Gelet dat het college van burgemeester en schepenen het invoeren van het 

bibliotheekreglement voor de bibliotheken van Regiobib Meetjesland op de 

zitting van 26 otober 2017 gunstig heeft geadviseerd; 

- Gelet op het gemeentedecreet. 

  



BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeenteraad gaat akkoord met het invoeren van het 

bibliotheekreglement voor de bibliotheken van Regiobib Meetjesland vanaf 1 

januari 2018. 

Artikel 2: - Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de financieel 

beheerder. 

16. ONDERWIJS: JAAROVERZICHT 2016-2017 SCHOLENGEMEENSCHAP – GOEDKEURING.  

DE RAAD: 

 Gelet op artikel 9 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking; 

 Gelet op artikel 9 van de samenwerkingsovereenkomst van de 

scholengemeenschap Meetjesland 2014-2020; 

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

 Gelet op het jaarverslag 2016/2017 van de scholengemeenschap Meetjesland 

waarin ook de jaarrekening is opgenomen; 

 Overwegende dat deze jaarrekening afgesloten werd met een negatief saldo 

van 54,71 euro; 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De jaarrekening 2016-2017 van de scholengemeenschap Meetjesland, 

afgesloten met een negatief saldo van 54,71 euro, goed te keuren. 

Artikel 2: - Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan het 

secretariaat van de Scholengemeenschap Meetjesland. 

17. WERKING FINANCIËLE DIENST. 

DE RAAD: 

 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en uitvoeringsbesluiten; 

 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 over het versterken van 
de financiële dienst, waarin de gemeenteraad de financieel beheerder de 

opdracht heeft gegeven om een analyse te maken van de inhoudelijke 

problemen binnen de financiële dienst, om de knelpunten op te lijsten, 

hiervoor een traject van aanpak uit te werken en aan te geven welke 

budgetten daarvoor nodig zijn; 

 Overwegende dat de financieel beheerder deze analyse heeft gemaakt en deze 
voorlegt aan de gemeenteraad; 

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, stelt dat de werking van de financiële 

dienst momenteel goed verloopt.  

De heer Brent Meuleman (sp.a) uit zijn bezorgdheid bij de nota van de 

financieel beheerder en stelt zich vragen bij het beleid, de visie van de 

gemeente en het engagement dat genomen wordt om de voorliggende problemen aan 

te pakken.  

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, bevestigt dat er inderdaad problemen 

waren maar zegt dat de nodige maatregelen worden getroffen om deze zo goed 

mogelijk weg te werken. Dit vergt tijd.  

De heer Geert Asman (PVDA+) oppert dat de problemen het gevolg zijn van 

verkeerde beleidskeuzes en dat het bestuur daar dus een grote 

verantwoordelijkheid in draagt. 

  



De heer Geert Asman (PVDA+) stelt volgende vragen: 

1) Wanneer vindt het volgend overlegmoment plaats? 

2) Hoe ver staat het in de procedure rond de aanwerving van een boekhouder? 

3) Men stelt voor om in 2019 nieuwe software voor de sociale dienst aan te 

kopen, waarom stelt men dit uit tot 2019 en waarom is hier geen budget 

voor voorzien in 2018? 

4) Er werd een budget van 45 000 euro voorzien voor een extra aanwerving, 

maar uit de nota leiden we af dat die er niet komt. Wat is hier de reden 

voor?  

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, zal op deze vragen antwoorden.  

De heer Freddy De Vilder (sp.a) stelt dat de financieel beheerder met deze 

nota de vinger op de wonde legt en tegelijk ook heel wat maatregelen 

aanbrengt ter verbetering. We moeten deze ambtenaar de kans geven om zich in 

zijn dienst te kunnen bewijzen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Enig artikel: - Akte te nemen van de gevraagde analyse door de financieel 

beheerder over de werking van de financiële dienst. 

18. VRAGEN BIJ GEMEENTELIJKE MAATREGELEN TEGEN KLIMAATOPWARMING (OP VERZOEK 

VAN DE PVDA+-FRACTIE). 

DE RAAD:  

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

“Bij de start van de klimaattop in Bonn op  maandag 6 november is het goed 

even stil te staan bij de huidige stand van zaken inzake de strijd tegen 

klimaatopwarming. 

In 2015 kwamen de 193 landen van de VN in Parijs overeen dat ze er zouden 

naar streven de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius. Er 

zou ook snel een eind gemaakt worden aan het gebruik van fossiele 

brandstoffen. 

Maar het akkoord was niet ambitieus genoeg. Bovendien is het ook niet 

bindend. En we zien dat de VS zich uit het akkoord terugtrekken. 

De vaststellingen omtrent de klimaatverandering zijn ronduit onheilspellend. 

De opwarming van de aarde bedraagt nu 1 graad Celsius. Dat volstaat al om 

weersystemen uit balans te brengen. Toch is er van een grondige 

koersverandering in de nationale klimaatplannen vooralsnog geen sprake. Ook 

ons land zal de Europese klimaatdoelstellingen tegen de deadline van 2020 

niet halen. Als het zo verdergaat, zal de opwarming oplopen tot 3 graden 

Celsius. 

Begin dit jaar sloot Zelzate aan bij de samenwerking Meetjesland 

Klimaatgezond. Hiervoor zal onze gemeente een plan uitwerken om de CO2 

uitstoot te beperken. Op aandringen van Karl Segers (PVDA+) engageerde het 

gemeentebestuur om de concrete maatregelen niet uit te stellen tot na 2018. 

Vandaag dringen we er bij het gemeentebestuur op aan om deze plannen niet op 

de lange baan te schuiven. Om de klimaatdoelstellingen te halen zijn 

ambitieuze maatregelen nodig. Zelzate moet hiervoor extra inspanningen doen 

en ook de federale regering aansporen om het objectief van Parijs van 2015 te 

realiseren. De PVDA+ heeft hierbij volgende vraag en voorstellen: 

- Hoe ver staat het met opmaak van de plannen in kader van het 

burgemeesters convenant en samenwerking Meetjesland Klimaatgezond?  

- In kader van dit plan hebben we volgende voorstellen: 



o  In 2010 was er het plan om op de daken van de gebouwen van 

gemeente en OCMW zonnepanelen te plaatsen. Dat is uiteindelijk 

niet doorgegaan, ondertussen is dit op het achterplan verdwenen. 

PVDA stelt voor dit plan te actualiseren, de prijzen van 

zonnepanelen zijn de laatste jaren immers fors gedaald. 

o Bij aankoop van nieuwe voertuigen dient de gemeente naar onze 

mening te kiezen voor milieuvriendelijke brandstoffen, ipv 

vervuilende diesel- of benzine motoren. Ook IDM en Ivago hebben 

hun wagenpark milieuvriendelijker gemaakt, door de overschakeling 

naar CNG als brandstof.” 

 

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, stelt dat ‘Klimaat Gezond’ binnen 

Meetjesland ter sprake is gekomen op het burgemeesteroverleg. Binnen 3 à 4 

weken zou er een voorstel komen van Meetjesland (waar overigens alle 

gemeenten positief tegenover stonden). Best is om het voorstel/plan af te 

wachten en dit voor te leggen aan de gemeenteraad op 21 december 2017.  

Mevrouw Marleen Maenhout, schepen, zegt dat de gemeente Zelzate moet leren 

van anderen. Dit houdt in: communiceren met milieuambtenaren en andere 

gemeenten die een milieuplan hebben en op basis daarvan werken aan een plan 

voor de gemeente Zelzate. 

19. MOTIE NAAR AANLEIDING VAN DE KLIMAATTOP IN BONN (OP VERZOEK VAN DE PVDA+-

FRACTIE). 

DE RAAD: 

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

“Op de top die tussen 6 en 17 november plaatsvond, praatten 

vertegenwoordigers uit bijna tweehonderd landen over de verdere uitwerking 

van het klimaatakkoord dat in 2015 in Parijs werd gesloten. 

In het klimaatakkoord van Parijs kwamen de 193 landen van de VN overeen dat 

ze er naar zouden streven de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad 

Celsius. Er zou ook snel een eind gemaakt worden aan het gebruik van fossiele 

brandstoffen. 

De vaststellingen omtrent de klimaatverandering zijn ronduit onheilspellend. 

De opwarming van de aarde bedraagt nu 1 graad Celsius. Dat volstaat al om 

weersystemen uit balans te brengen. Toch is er van een grondige 

koersverandering in de nationale klimaatplannen vooralsnog geen sprake. Ook 

ons land zal de Europese klimaatdoelstellingen tegen de deadline van 2020 

niet halen. Als het zo verdergaat, zal de opwarming oplopen tot 3 graden 

Celsius. 

De gemeenteraad van Zelzate roept daarom de Vlaamse en Federale overheden op 

extra inspanningen te leveren om de klimaatdoelstellingen van Parijs te 

halen. 

Deze motie wordt verstuurd aan de Federaal minister van Energie Marie 

Christine Marghem en Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege. 

De besluiten van de top in Bonn zijn bij het opmaken van het agendapunt nog 

niet gekend, maar zijn ook belangrijk voor de bespreking”. 

De heer Martin Acke, voorzitter, stelt dat de inhoud van deze motie 

goedgekeurd kan worden en legt deze ter stemming voor aan de gemeenteraad.  

  



BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met 16 ja-stemmen (Claudio Rizzo, Luc Verstraeten, Brent Meuleman, Luc Van 

Waesberghe, Isabel Dellaert, Patricia De Meyer, Freddy De Vilder, Geert 

Asman, Dirk Goemaere, Karl Segers, Maureen Tollenaere, Marleen Vanmaercke, 

Johan De Jonghe, Jan Persoon, Marleen Maenhout en Martin Acke)tegen 1 neen-

stem (Jan De Beule) bij 5 onthoudingen (Frank Bruggeman, Kristof Stevelinck, 

Sigrid De Ridder, Linda Vereecke en Kurt Van Weynsberghe): 

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

fractie en een motie goed te keuren betreffende de klimaatverandering. Er zal 

namens onze gemeenteraad gevraagd worden aan de Vlaamse en Federale overheden 

om extra inspanningen te leveren om de klimaatdoelstellingen van Parijs te 

halen. 

Artikel 2: - Deze motie zal overgemaakt worden aan de Federaal minister van 

Energie Marie Christine Marghem en Vlaams minister van Leefmilieu Joke 

Schauvliege.  

20. HERSTEL BUSHOKJE ASSENEDESTEENWEG, HALTE DEBBAUTSHOEK (OP VERZOEK VAN DE 

PVDA+-FRACTIE). 

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

“Het bushokje op de Assenedesteenweg, halte Debbautshoek, is al enige tijd 

kapot. De PVDA+ vraagt dat dit bushokje snel hersteld wordt. 

Hoeveel keer is dit bushokje reeds hersteld geweest? Indien dit niet de 

eerste herstelling is, stellen we voor om een onverwoestbaar hokje te 

plaatsen. De kostprijs ligt een 300 tal euro hoger, maar op termijn bespaart 

dit op herstellingskosten”. 

De heer Martin Acke, voorzitter, zegt dat het onderhoud en herstel van de 

bushokjes door de gemeentelijke technische dienst gebeurd. De opmerking werd 

aan hen doorgegeven.  

De heer Martin Acke, voorzitter, stelt dat volgens de mobiliteitsambtenaar 

het plaatsen van een vandalismebestendig bushokje op die plaats niet is 

aangewezen en dat omwille van de zichtbaarheid. Bij een vandalismebestendig 

bushokje wordt het glas namelijk vervangen door een geperforeerde stalen 

plaat die minder doorzichtig is en dus het zicht blokkeert. Debbautshoek is 

verder niet bekend als vandalismegevoelige locatie. 

De heer Freddy De Vilder (sp.a) stelt de vraag of het mogelijk is om een 

accentverlichting te plaatsen tussen CC De Brug en de school. Bijvoorbeeld 

aan het zebrapad.  

De heer Martin Acke, voorzitter, antwoordt dat de vraag genoteerd wordt en 

dat dit voorstel zal worden besproken. 

21. MOTIE I.V.M. GELUIDSMUUR HEIDELAAN (OP VERZOEK VAN DE PVDA+-FRACTIE) 

De heer Frank Bruggeman verlaat de raad. 

De heer Dirk Goemaere (PVDA+) geeft toelichting bij dit agendapunt: 

“Zoals reeds eerder gemeld  aan het college hebben inwoners van de Heidelaan 

zich beklaagd  dat zij te kampen hebben met erge geluidsoverlast in en aan 

hun huizen . Dit tast hun levenskwaliteit aan.  

De wijk ligt immers zeer dicht bij de steeds drukkere N49. Na de op handen 

zijnde ontdubbeling van de Tractaatweg en de omvorming van de R4W&O zal de 

verkeersintensiteit nog gevoelig toenemen. En bijgevolg ook de 

geluidsoverlast. 



Als voornaamste boosdoener wordt de verouderde en veel te lage geluidsmuur 

met de vinger gewezen. 

In de gesprekken kwamen ook tal van andere verwante problemen aan de 

oppervlakte. 

PVDA heeft de problemen onderzocht, en wil met dit agendapunt meehelpen aan 

een verbeterde levenssituatie voor de bewoners van deze wijk. 

Met dank aan de hulp en de terbeschikkingstelling van diverse rapporten door 

de gemeentelijke administratie. 

Het dossier is complex gebleken, en bevat minstens volgende onderdelen:  

1. Geluidsoverlast 
2. Geluidsmuur 
3. Omvorming R4WO 
4. Toekomst van de wijk, werfhinder – onteigeningen - impact op de waarde 

van de huizen 

5. Inspraak als Gemeenteraadslid en als gemeenteraad in de projecten van 
AWV. 

 

1. Het probleem van de geluidsoverlast: 

Dit is natuurlijk een subjectief gegeven. Er zijn echter objectieve en 

toepasselijke geluidsmetingen voorhanden nav de inplanting van 

Windturbines op de grens van ArcelorMittal Gent en Zelzate, uitgevoerd 

in sept/ okt 2012. 

Dit rapport is bijzonder interessant. Want het meet gedurende 14 dagen 

het achtergrondgeluid aan de rozenlaan 5 en aan Heidelaan 113, daar 

waar de weg gelijkgronds loopt. Alsook aan Suikerkaai en JFK hotel. 

Maar dit is hier niet relevant. 

Korte samenvatting:  

De metingen worden onderverdeeld in de volgende periodes:  

Dag ( 7-19u)  Avond (19-22u) Nacht (22-07u)  

De normen voor Vlarem II zijn: 44/39/39 DB(A). 

De meethoogte voor omwonenden wordt op 4 meter gekozen.  

Resultaten:  

Rozenlaan 5  

60,8  57,5  53,3 WE:  57,4 57,0  51,8 

Heidelaan 113:  

63,7 60,9 56,6 WE WE  60,9  60,3  55,1 

Normen die bij windturbines niet mogen worden overschreden:  

Criterium: Het specifieke geluid (…) in open lucht van de windturbines 

(…) wordt per beoordelingsperiode beperkt tot de richtwaarden voor 

windturbines o.b. v. het bestemmingsgebied en de periode of tot het 

achtergrondgeluid in de betreffende periode indien dit hoger is dan de 

richtwaarden. Dus de turbines hebben hun vergunning gekregen, omdat het 

achtergrondgeluid sowieso al hoger was dan de geluidsnormen van Vlarem 

II. 

Het constante achtergrondgeluid, tot ’s avonds laat, is dus een reëel 

probleem in Heidelaan en Rozenlaan. 

2. De geluidsmuur: 

Er is een algemene opinie, dat de geluidsmuur niet meer voldoet.  

Enig meetwerk leert ons, dat die muur slechts 3 meter hoog is. In het 

begin van de Heidelaan is dat minder erg, omdat de weg daar hoger ligt 



dan de tuinen. Maar zodra de weg op hoogte van het maaiveld  komt, is 

het geluid veel te sterk. 

 

Vlak voor de poort van de BRW wordt de muur 3,5 meter hoog. MAAR: een 

vrachtwagen trailer is meestal 4,10 meter hoog. Ook is er het probleem, 

dat het geluid omhoog gaat, en elders neerkomt, cfr ook fijn 

stof.Dempend materiaal is verticaal gestructureerd, en niet diep.  

Wij hebben ook enkele andere geluidsmuren nagemeten :  

 Tunnellaan:  

o 3,4 meter hoog, maar slechts 3 meter boven maaiveld op het 

gelijkgrondse stuk 

o 27 cm breed, in U-profielen van  +- 18 cm 

o 1-zijdig maar diep demp-materiaal, als eierkartons cfr foto 

 Evergem, langs R4West:  

o 4 meter hoog, diep 2-zijdig geribd 

o breedte van 50 cm tot 1,60 meter, daarboven 35 cm breed. Deze 

muren zijn van een totaal ander type, zie foto’s. 

3. De omvorming R4W&O:  

Ik had aan AWV de concrete plannen opgevraagd van de aftakking van de 

R4 naar de N49. Een aantal bewoners had immers bedenkingen rond de 

inname van grond van hun tuinen. Dit vermindert aanzienlijk de waarde 

van hun huizen, en geeft ook veel hinder tijdens de werf-periode. Na de 

info vergadering bleven ze met vel e vragen zitten. Vele zaken bleken 

nog niet definitief te zijn. 

Want wat blijkt? De plannen zijn nog maar enkel op conceptniveau 

uitgewerkt.  

Uit het antwoord van AWV:  

“De tekeningen voor deze – maar evengoed andere knopen – zijn 

momenteel enkel op conceptniveau uitgewerkt waarbij onder andere 

geluidswerende maatregelen nog niet meegenomen zijn in de 

schetsen.  

De locaties waar geluidswerende maatregelen getroffen moeten 

worden, zullen bepaald worden uit de projectmer die momenteel nog 

lopende is. De kennisgevingsnota van de projectmer werd ter inzage 

gelegd en hiervoor werd ook een openbaar onderzoek georganiseerd. 

Naar aanleiding daarvan werden verschillende infomarkten 

georganiseerd én werd ook een website aangemaakt, 

www.wegenenverkeer.be/R4WO.  

De verdere technische uitwerking van de verschillende knopen en 

dus verdere uittekeningen is volop lopende. Ook de resultaten die 

komen uit de onderzoeken van het projectmer zullen hierin verwerkt 

worden”. 

Op 3/11 vroeg ik aan de secretaris  het verslag van de hoorzitting met 

de betrokken bewoners in te zien. Antwoord: “Vermoedelijk bedoel je het 

infomoment (op 29/03) dat door AWV werd georganiseerd. Bijgevolg is er 

dus ook geen verslag van.” 

Nochtans zegt art 30 van het Gemeentedecreet : “raadsleden hebben 

inzage in alle dossiers, stukken  en akten betreffende het bestuur van 

de gemeente …” 

Een inbreuk dus op ons inzagerecht als Gemeenteraadslid in de projecten 

van AWV. 

4. Project R4W&O: kennisgevingsnota. 

http://www.wegenenverkeer.be/R4WO


Citaat:  

“Het project zal uitgevoerd worden onder de vorm van een PPS (publiek-

private samenwerking). Dit is een samenwerkingsverband waarin de 

publieke en de private sector, met behoud van hun eigen identiteit en 

verantwoordelijkheid, gezamenlijk een project realiseren om 

(financiële, maatschappelijke en/of operationele) meerwaarde te 

realiseren”.  

 

In een PPS-structuur gebeurt niet alleen de uitvoering van het project 

door de private partner, maar ook het ontwerp, de financiering en het 

onderhoud (DBFM: design, build, finance & maintain).  

AWV staat daarbij enkel in voor de opmaak van een referentieontwerp als 

input voor het DBFM-bestek. Het is dit referentieontwerp dat beoordeeld 

zal worden in onderhavig project-MER. Het definitief ontwerp kan echter 

in zeker mate – binnen de in het bestek opgelegde eisen – afwijken van 

dit referentieontwerp. Bij de MER-beoordeling zal echter rekening 

gehouden worden met de vrijheidsgraden die toegestaan worden aan de 

opdrachthouder van de DBFM-opdracht.  

5. Besluit:  

Aangezien de plannen voor ombouw R4W&O nog in een conceptfase zijn, en 

de geluidswerende maatregelen nog niet meegenomen zijn in de schetsen, 

en dat wegens de DBDF-formule de plannen ook nog kunnen gewijzigd 

worden door de private partner, is NU  er een belangrijke rol weggelegd 

voor het gemeentebestuur van Zelzate. We moeten op duidelijke manier 

onze stem laten horen, om zo maximaal mogelijk de levenskwaliteit van 

onze inwoners langs de N49 te vrijwaren”. 

Daarom  stelt de PVDA fractie voor dat de gemeente de volgende motie 

overmaakt aan AWV:  

“De gemeente Zelzate dringt aan bij AWV dat in de plannen voor de 

omvorming R4W&O de best mogelijke geluidswerende maatregelen worden 

voorzien, met een maximale hoogte, om aldus de levenskwaliteit van de 

omwonenden te beschermen. De gemeente Zelzate wenst actief betrokken te 

worden in de evolutie van deze plannen.  

De gemeenteraad van Zelzate dringt ook aan en dat het tracé van de 

aftakking R4 naar N49 zo wordt aangelegd dat geen tuinen worden 

onteigend, ook niet voor de geluidsmuur. 

Tenslotte dringt de gemeenteraad van Zelzate aan, dat fondsen worden 

voorzien, om de verouderde en veel te lage geluidsmuur langs de 

Heidelaan en aan de Westkant de Tunnellaan, te vervangen door een 

degelijke, moderne geluidsmuur die minstens 4 meter hoog is boven het  

wegdek van de N49”. 

De heer Martin Acke, voorzitter, zegt dat de mobiliteitsambtenaar en hijzelf 

als afgevaardigde van de gemeente en in opdracht van het college van 

burgemeester en schepenen altijd aanwezig zijn op vergaderingen omtrent deze 

kwestie en dat zij daar heel actief deelnemen aan de gesprekken. De Zelzaatse 

belangen worden er zeker verdedigd.  

De heer Martin Acke, voorzitter, legt uit dat AWV aan de aannemer een 

uitgebreid lastenboek voorlegt. De aannemer krijgt binnen het DBFM project 

dan bepaalde vrijheden om voorstellen te doen. De verschillende voorstellen 

worden geëvalueerd en leiden uiteindelijk tot een toekenning van de werken. 

Nadien is inspraak door de gemeente nog altijd mogelijk.  



De heer Dirk Goemaere (PVDA+) stelt dat de vertakking naar de 

Assenedesteenweg momenteel enkel nog maar uitgewerkt is op niveau van 

schetsen, en dit terwijl het over een belangrijke doortocht gaat.  

De heer Martin Acke, voorzitter, antwoordt dat de gemeente haar focus heeft 

verlegd naar Zelzate Zuid en dat dat invloed heeft gehad op de 

oorspronkelijke plannen.   

 

De heer Kristof Stevelinck, schepen, merkt op dat de hele gemeenteraad de 

kwestie serieus neemt.  

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met 10 ja-stemmen (Brent Meuleman, Luc Van Waesberghe, Isabel Dellaert, 

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

Maureen Tollenaere, Marleen Vanmaercke)tegen 5 neen-stemmen (Jan De Beule, 

Luc Verstraeten, Linda Vereecke, Marleen Maenhout, Martin Acke) bij 6 

onthoudingen (Kristof Stevelinck, Sigrid De Ridder, Johan De Jonghe, Jan 

Persoon, Kurt Van Weynsberghe): 

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

fractie en een motie goed te keuren betreffende de omvorming van R4WO.  

Artikel 2: - Deze motie zal overgemaakt worden aan AWV 

De raad wordt geschorst. 

De raad wordt heropend.  

De heer Frank Bruggeman vervoegt de raad. 

De heer Martin Acke, voorzitter, zegt dat de heer D. Strubbe aanwezig is om 

toelichting te geven bij agendapunt 3 en stelt voor om dat agendapunt te 

behandelen.  

Dit voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 

3. IDM - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 DECEMBER 2017 – 

AGENDA/MANDATERING  

De heer D. Strubbe geeft uitleg bij dit agendapunt. 

DE RAAD: 

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

schrijven van 5 oktober 2017 aanwezig te zijn op de buitengewone algemene 

vergadering van de intercommunale vereniging Durme-Moervaart op 

20 december 2017; 

 Gelet op de agenda van deze vergadering bestaande uit: 

1. Goedkeuring beleidsplan 2018 
2. Goedkeuring begroting 2018 

Deze begroting bestaat uit: 

- De toelichting 

- De exploitatierekening 

- De kosten- en opbrengstenrekening 

- Het investeringsplan 

3. Benoeming bestuurders 
4. Toetreding als vennoot bij IVVO voor de GFT-verwerking 
5. Goedkeuring verwerking GFT-afval bij VERKO – periode 2019 - 2037 
6. Varia 



 Gelet op het decreet van 6 juli 2001 inzake de intergemeentelijke 

samenwerking; 

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

decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

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

bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke 

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

vertegenwoordiger op de algemene vergadering niet telkens dient te worden 

herhaald voor elke algemene vergadering; 

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

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

aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate op de 

(buitengewone) algemene vergaderingen van de intercommunale vereniging 

Durme-Moervaart met als plaatsvervanger de heer Jan Persoon, 

gemeenteraadslid, wonende Leegstraat 179 te 9060 Zelzate;  

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

De heer Kristof Stevelinck, schepen, vraagt of het wettelijk is dat IDM een  

deal sluit die over de bestaansduur heen loopt.  

De heer D. Strubbe antwoordt dat in het decreet staat dat de Raad Van Bestuur 

alle bevoegdheden heeft en dat deze alle maatregelen moet treffen om de 

vennoten bij niet verlenging te beschermen. Vandaar dat IDM het nodig acht de 

deal met GFT te sluiten en dit voor te leggen aan de gemeenteraden en dit om 

de impact van de beslissing duidelijk te maken.  

BESLUIT: 

In openbare zitting  

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

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

Vilder, Luc Van Waesberghe, Jan De Beule, Luc Verstraeten, Claudio Rizzo, 

Brent Meuleman, Isabel Dellaert, Johan De Jonghe, Jan Persoon en Sigrid De 

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

Tollenaere, Marleen Vanmaercke). 

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

afzonderlijke punten van de agenda van de buitengewone algemene vergadering 

van de intercommunale vereniging Durme-Moervaart op 20 december 2017. 

1. Goedkeuring beleidsplan 2018 
2. Goedkeuring begroting 2018 

Deze begroting bestaat uit: 

- De toelichting 

- De exploitatierekening 

- De kosten- en opbrengstenrekening 

- Het investeringsplan 

3. Benoeming bestuurders 
4. Toetreding als vennoot bij IVVO voor de GFT-verwerking 
5. Goedkeuring verwerking GFT-afval bij VERKO – periode 2019 - 2037 
6. Varia 

Artikel 2: - De gemeentelijke vertegenwoordiger of haar plaatsvervanger wordt 

gemandateerd om: 

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

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

aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te 

doen;  



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

met hetzelfde mandaat in geval de eerste algemene vergadering niet 

rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen. 

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

ter van de intercommunale vereniging Durme-Moervaart. 

22. MEDEDELINGEN/KENNISGEVINGEN.  

De heer Geert Asman (PVDA+) vraagt om een deontologische commissie op te 

richten naar aanleiding van het antwoord van de gouverneur betreffende de 

klacht wegens het misbruiken van het gemeentelijk onderwijs voor politieke 

doeleinden. 

De heer Martin Acke, voorzitter, stelt dat de gemeente de wetgeving moet 

volgen en de commissie bijgevolg moet oprichten. Hij heeft daarvoor aan de 

secretaris gevraagd om dit voor te bereiden tegen de volgende gemeenteraad.  

De heer Luc Verstraeten (vld-sd) informeert naar de bedoeling van de 

deontologische commissie is. 

De heer Martin Acke, voorzitter, legt uit dat de commissie zich zal 

uitspreken over de klacht die er geweest is en of deze al dan niet gegrond 

is. In de commissie mag gestemd worden. Het resultaat van de stemming zal 

meegedeeld worden aan de gemeenteraad.  

Mevrouw Patricia De Meyer (sp.a) oppert dat de gemeente het altijd nagelaten 

heeft de commissie op te richten en vraagt of het nodig is om de commissie 

alsnog op te richten.  

De heer Martin Acke, voorzitter, antwoordt dat de gemeenteraad vastgesteld 

heeft dat er geen deontologische commissie werd opgericht, thans deze bij wet 

verplicht is. De commissie moet er sowieso komen. Over de kandidaturen kan 

gestemd worden op de volgende gemeenteraad. Aansluitend kan de gemeenteraad 

beslissen om de klacht al dan niet aan deze commissie voor te leggen.  

De heer Kristof Stevelinck, schepen, vraagt waar in het decreet staat dat een 

deontologische commissie verplicht is. 

De heer Martin Acke, voorzitter, stelt voor om de wetgeving en de 

deontologische code mee te sturen bij de opvraag van de kandidaturen.  

23. VERKEER IN DE MAÏSSTRAAT / RIJKSWACHTLAAN (OP VERZOEK VAN DE PVDA+-FRACTIE) 

De heren Kurt Van Weynsberghe en Jan De Beule verlaten de raad.  

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

“In september beloofde de schepen van verkeer op vraag van de PVDA om de 

problemen met de onduidelijke situatie van voorrang aan de koopcentra langs 

de Rijkswachtlaan aan te pakken. Aan de Maisstraat is er voorrang van rechts, 

bij het uitrijden van de parking van de Aldi/Groendecor is er geen voorrang. 

Het is evenmin duidelijk of de parking aan Aldi/Groendecor nu een verplichte 

in – en uitgang heeft, wat dikwijls tot conflicten leidt. Bij het uitrijden 

van deze parking staan er ook soms vrachtwagens langs de weg geparkeerd, om 

snel even een boodschap te doen. Zodoende wordt het zicht erg belemmerd om de 

parking te verlaten.   

Bovendien melden bewoners ons dat er regelmatig een probleem is, komende van 

Lidl, dat al het verkeer wordt geblokkeerd, omdat de voorste auto de 

Rijkswachtlaan niet kan oversteken naar links, naar de Kennedylaan wegens het 

drukke verkeer”. 

De PVDA vraagt hoever het met de maatregelen over de voorrang aan de 

Maïsstraat staat. Wij vragen dat politioneel advies wordt gevraagd over: 



 De voorrangsregeling in de Maïsstraat opdat de verwarring met de oprit 

van het koopcentrum aan de overzijde wordt opgeheven. Bewoners deden 

ons verschillende voorstellen, wij vragen dat ook deze ter advies aan 

de politie worden voorgelegd: 

o Plaatsen van haaientanden en een voorrangsbord in de maisstraat 

aan het kruispunt met de Rijkswachtlaan. 

o Bij het uitrijden van de Maïsstraat een verplichte uitrijrichting 

te voorzien naar rechts. Zo wordt het verkeer omgeleid via het 

rond punt. Dat zal vermijden dat soms lange files in de Maïsstraat 

staan die worden geblokkeerd, omdat die voorste ene auto niet naar 

links kan afslaan. 

 Het plaatsen van borden aan de parking van de Aldi/Groendecor, met 

verplichte inrij en uitrij-richting. Nu staat er enkel een pijl op de 

grond bij de uitrit kant Wachtebekestraat. 

 Een parkeerverbod langs de Rijkswachtlaan. Vooral bedoeld voor 

vrachtwagens. Het nieuwe voetpad aan de ingang van de Maisstraat is 

trouwens al kapotgereden van de vrachtwagens”.   

PVDA vraagt, dat dit politioneel dringend wordt gevraagd, zodat dit in een 

volgende gemeenteraad kan worden besproken. 

De heer Martin Acke, voorzitter, zegt dat de mobiliteitsambtenaar zijn visie 

heeft gegeven over dit agendapunt. De mail van de mobiliteitsambtenaar wordt 

voorgelezen. 

De heer Martin Acke, voorzitter, stelt dat dit inderdaad een onduidelijke 

situatie is en dat een dialoog met de betrokken partijen meer duidelijkheid 

kan brengen. 

24. VOETPAD IN DE RIJKSWACHTLAAN (OP VERZOEK VAN DE PVDA+-FRACTIE) 

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

“Aan de zijde van de Maisstraat is er geen voetpad. Bewoners die boodschappen 

doen met een trolley moeten daar op de weg lopen, dat is zeer gevaarlijk. 

Aan de andere zijde is dit op sommige plaatsen overgroeid door struiken en 

kan men moeilijk passeren met een trolley”.   

De PVDA stelt voor dat: 

1. Er een budget wordt voorzien voor een voetpad vanaf Wachtebekestraat 

naar de  Maisstraat.  

2. Het voetpad aan de andere zijde van de Rijkswachtlaan regelmatig vrij 

gemaakt wordt. 

De heer Martin Acke, voorzitter, stelt dat de aanleg van een extra voetpad 

niet noodzakelijk is op voorwaarde dat het bestaande voetpad onderhouden 

wordt. De gemeente zal onderzoeken wie de aangelanden zijn en hen de nodige 

maatregelen laten nemen.  

25. EEN VEILIGER KRUISPUNT VOOR FIETSERS AAN DE BRUG (OP VERZOEK VAN DE PVDA+-

FRACTIE) 

De heer Luc Verstraeten verlaat de raad.  

De heer Geert Asman (PVDA+) geeft uitleg bij dit agendapunt: 

“Fietsers die van Zelzate West naar het centrum rijden hebben het niet 

makkelijk.  

 Het fietspad is niet afgescheiden van de baan waar bussen, auto’s en 

vrachtwagens rijden. Vaak wandelen voetgangers, soms met buggy’s of een 

rolstoel op het fietspad. Aan beide zijden van de R4 is er geen voetpad 

tussen de Assenedesteenweg en het brugje aan de Tweede Gidsenlaan.  



 Op de brug moeten fiets over een smalle strook, naast de auto’s en 

vrachtwagens.  

 Aan het kruispunt voor de brug, met afslag naar de Beneluxlaan richting 

Rieme Noord, is er een groot gevaar voor dodehoekongevallen. Vrachtwagens 

die afslaan, staan er naast de fietsers. Dit verkeerslicht geeft bovendien 

gelijktijdig groen voor fietsers en (vracht)wagens. 

De R4 moet heraangelegd worden. Er moet een voetpad komen en voet - en 

fietspad moeten gescheiden worden van het auto - en vrachtverkeer. Deze 

plannen zijn er maar de aanpassingen aan de R4 zijn nog niet voor morgen. De 

Vlaamse overheid heeft zelfs nog niet beslist of deze noodzakelijke werken 

aan de R4 West wel zullen uitgevoerd worden. 

 

Wij vragen daarom dat de gemeente er bij AWV op aandringt om het kruispunt R4 

Beneluxlaan veiliger te maken door de lichten aan dit kruispunt aan te 

passen. Fietsers moeten eerder dan vrachtwagens kunnen oversteken zodat het 

risico op dodehoekongevallen kleiner wordt. 

Voor de fietsers die van de brug komen wordt deze regeling reeds toegepast 

waardoor fietsers sneller kunnen doorrijden dan wagens die afslaan richting 

Sas Van Gent”. 

De heer Martin Acke, voorzitter, stelt dat er opnieuw advies werd gevraagd 

aan de mobiliteitsambtenaar, leest het advies voor en zegt dat de adviezen 

aan de gemeenteraadsleden zullen bezorgd worden.  

Het college van burgemeester en schepenen zal zich nog eens buigen over dit 

advies.  

De heer Steven De Vuyst vervoegd de raad.  

De heer Geert Asman (PVDA) oppert dat het voorstel van de 

mobiliteitsambtenaar om de stopstrook op te schuiven naar achter een 

eenvoudige maar efficiënte maatregel kan zijn.  

De heer Geert Asman (PVDA+) vraagt dat de gemeenteraad aan AWV vraagt om de 

stopstrook aan het kruispunt voor de brug, met afslag naar de Beneluxlaan 

richting Rieme Noord naar achter te leggen, zodat het risico voor 

dodehoekongevallen verdwijnt.  

De heer Martin Acke, voorzitter, stelt in zijn functie als schepen van 

mobiliteit voor aan de gemeenteraad om dit niet goed te keuren en een 

vergadering af te wachten met de bevoegde mensen om zo tot maatregelen te 

komen.  

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met 11 ja-stemmen (Brent Meuleman, Luc Van Waesberghe, Isabel Dellaert, 

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

Maureen Tollenaere, Steven De Vuyst, Marleen Vanmaercke)tegen 9 neen-stemmen 

(Frank Bruggeman, Kristof Stevelinck, Claudio Rizzo, Sigrid De Ridder, Johan 

De Jonghe, Jan Persoon, Linda Vereecke, Marleen Maenhout, Martin Acke). 

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

Geert Asman en aan AWV te vragen de stopstrook aan het kruispunt voor de 

brug, met afslag naar de Beneluxlaan richting Rieme Noord naar achter te 

leggen, zodat het risico voor dodehoekongevallen verdwijnt.  

Artikel 2: - Het voorstel zal worden overgemaakt aan AWV. 

De heer Claudio Rizzo en mevrouw Patricia De Meyer verlaten de zaal. 

  



VRAGENRONDE  

1) Brent Meuleman:  

a) Werd er al advies gevraagd over de gele strook in de Patronagestraat 

ter hoogte van de uitrit aan de Grijphoek en is dit advies al 

gekend? 

b) Werd er al advies gevraagd i.v.m. parkeerborden aan Villa Wapiwi? 

Bussen kunnen nu niet voor de ingang parkeren en kinderen moeten dus 

een stuk te voet gaat. 

c) In verband met de bolbaan die werd afgebroken aan het OCMW:  

i. Klopt het dat de intentie er is om daar een nieuwe bolbaan aan 

te leggen? 

ii. Kan deze nieuwe bolbaan een binnen bolbaan worden? 

Rik Laureys: er is een vergelijkbare situatie aan LDC De 

Kastanje. Daar werden bolbanen aangelegd met daarbij een chalet 

waarin materiaal kan opgeborgen worden. Misschien oplossen op 

deze manier? 

Frank Bruggeman, burgemeester: de meeste bollers gaan liever 

naar Sint-Kruis-Winkel. 

Rik Laureys: we willen vervoer aanbieden om bollers naar de 

bolbaan in Sint-Kruis-Winkel te brengen. 

d) In verband met mankementen aan de bolbaan in Klein-Rusland: 

i. (storm)kabels aan de schoorsteen los 
ii. probleem met stevigheid aanpalende fietsenstalling: lekkende 

goot zorgt voor rottend hout 
iii. schilderwerken zijn nodig: kan gemeentebestuur verf ter 

beschikking stellen? Vrijwilligers willen de schilderwerken 

zelf doen. 
e) Kan er aan de perrons op het Busplein iets voorzien worden voor 

rolstoelgebruikers? Te beginnen met de meest frequent gebruikte 

perrons? 

Martin Acke: voor het nieuwe busstation is dit sowieso voorzien. We 

zullen de vraag stellen aan De Lijn.  

f) De poort van het kerkhof staat nog steeds open. 

Linda Vereecke: De opdracht om de deur te sluiten werd gegeven, 

diensthoofd zal de opdracht nog eens onder de aandacht brengen.  

g) M.b.t. de voetpaden in de Zonnebloemstraat: op de vorige GR werd 

beslist dat de interest die bijkwam omdat de werken zo lang hebben 

aangesleept voor gemeentelijke rekening genomen worden. Waarop was 

die interest precies gebaseerd? Puur op werken of op materiaal? 

Linda Vereecke: het gaat niet om een index, maar om een herziening: 

prijsverschil tussen ‘prijzen nu’ en ‘prijzen op het moment van de 

offerte en de aanbesteding’. 

Brent Meuleman: gaat het dan over de prijzen van de werkuren of de 

prijzen van de materialen? Of van allebei? 

Linda Vereecke: gaat over allebei, prijzen dateren uit 2013. In een 

openbare aanbesteding zit er altijd een prijsherziening.  

Brent Meuleman: stel dat firma op het moment van de aanbesteding 

materiaal aankoopt voor uitvoering werken, maar ze moeten de werken 

uitstellen en dus het materiaal opslaan. Firma kan toch onmogelijk 

index toepassen op het materiaal, dat op het moment van de 

aanbesteding gekocht conform aan de marktwaarde op dat moment. 

Linda Vereecke: ik zal het nog eens grondig bekijken. 

Brent Meuleman: wilt u mij uw antwoord doormailen? 

2) Dirk Goemaere:  

a) over de staat van het wegdek in de Assenedesteenweg: diepe putten in 

de weg: krijg ik nog antwoord op de vragen die ik gesteld heb in 

mijn mail d.d. 31 oktober 2017 en 8 november 2017? 



b) over de omleiding aan ingang van het Groenplein (26 oktober) door 

werken Farys. Deze was zeer amateuristisch, waardoor veel 

bestuurders zijn langs de verkeerde kant op het Groenplein terecht 

gekomen.  

i. Moet de gemeente geen controle uitoefenen op omleidingen bij 

werken door derden? Zo ja, onder wiens verantwoordelijkheid 

valt dit? 

ii. Is het een verplichting om bij werken aan nutsleidingen door 

derden de gepaste te voorzien. Is daar geen tekst/reglement 

over? Ik had gevraagd om mij dat reglement door te mailen, maar 

tot hier toe nog geen reactie.  

3) Freddy De Vilder: 

a) Over het kunstwerk op de rotonde aan de Wachtebekestraat dat werd 

beschadigd en verwijderd:  

i. Werd dit aan de verzekering aangegeven? 

ii. Wordt het kunstwerk nog hersteld en teruggeplaatst? 

Marleen Maenhout: voor zover ik mij herinner werd dit aan de 

verzekeringen aangegeven. 

Martin Acke: we zullen de vraag stellen aan de verzekering. 

4) Frank Bruggeman, burgemeester: 

a) Op de eerder gestelde vraag van de heer Geert Asman m.b.t. het 

invoeren van een zone 30 in de Assenedesteenweg waar er nu een zone 

50 is:  

i. Eind oktober werd er een eerste snelheidscontrole gehouden aan 

huisnummer 66. Van de 263 wagens die gecontroleerd werden, 

reden er 3 te snel, met een maximumsnelheid van 63. Bijkomende 

controle volgt later.   

b) Op de eerder gestelde vraag van de heer Freddy De Vilder m.b.t. de 

voetpaden aan de Sint Sebastiaanstraat: 

i. We zullen er op toe zien dat de ontbrekende voetpaden worden 

aangelegd, conform de voorwaarden die gesteld zijn voor 

voetpaden binnen deze gemeente. 

5) Isabel Dellaert:  

a) Over een dode boom aan het begin van de brug, links, op de 

spoorwegbedding om het park binnen te gaan.  

i. Vormt dit geen gevaar bij storm? 

Frank Bruggeman, burgemeester: de boom werd vandaag, 23 

november 2017, gesnoeid na politioneel advies wegens 

veiligheidsoverwegingen. 

Aansluitend hierop wordt tot geheime zitting overgegaan. 

PUNT II     GEHEIME ZITTING 

1. AANDUIDING DATA PROTECTION OFFICER (DPO) 

2. WIJZIGING SAMENSTELLING GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD ECONOMIE 

De heer Martin Acke, voorzitter, sluit de vergadering om 23:04 uur. 

  

Dagtekening als boven 

 

In opdracht: 

De gemeentesecretaris De voorzitter 

GUY VERBUYST MARTIN ACKE 

 

 


