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

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

BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE D.D. 28 DECEMBER 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, Steven De Vuyst, Claudio Rizzo, 

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

Marleen Vanmaercke en Sigrid De Ridder, raadsleden; 

Guy Verbuyst, gemeentesecretaris; 

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

PUNT I     OPENBARE ZITTING 

De heer Martin Acke, voorzitter, opent de vergadering om 18.34 uur. 

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

halfuurtje van de burger. 

HALFUURTJE VAN DE BURGER 

Er zijn geen tussenkomsten. 

De gemeenteraad wordt heropend. 

1. HULDIGING PERSONEELSLEDEN NAAR AANLEIDING VAN 25 EN 30 JAAR 

DIENSTANCIËNNITEIT EN PENSIONERING.  

Volgende personeelsleden worden gehuldigd:  

 wegens 30 jaar dienst: 

 De heer Helsens Walter  

 De heer Spaerkeer Patrick   

 wegens 25 jaar dienst: 

 De heer Dumez Walter  

 De heer Eddy Gadeyne   

 wegens pensionering: 

 mevrouw Chris Peet  

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

receptie ter ere van de gehuldigde personeelsleden.  

De heer Johan De Jonghe vervoegt de raad. 

De gemeenteraad wordt heropend.  

2. GOEDKEURING NOTULEN GEMEENTERAAD.  

Er zijn geen opmerkingen op de notulen van de gemeenteraad van 23 november 

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

beschouwd. 

3. VOORSTEL DE NODIGE FONDSEN TE VOORZIEN IN BUDGET 2018 VOOR EEN VOETPAD IN 

DE DENDERDREVE (OP VERZOEK VAN DE PVDA+). 

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, stelt voor om voorstel 4 bij 

agendapunt 23 samen met dit agendapunt te behandelen omdat beide agendapunten 

budget vragen. Hij vraagt hiervoor de goedkeuring van de gemeenteraad.  

Dit voorstel wordt aanvaard met 21 ja-stemmen (Frank Bruggeman, Martin Acke, 

Kristof Stevelinck, Jan De Beule, Claudio Rizzo, Sigrid De Ridder, Brent 

Meuleman, Luc Van Waesberghe, Isabel Dellaert, Patricia De Meyer, Freddy De 

Vilder, Geert Asman, Dirk Goemaere, Maureen Tollenaere, Steven De Vuyst, 



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

Weynsberghe en Marleen Maenhout) bij 1 onthouding (Luc Verstraeten).  

De heer Dirk Goemaere (PVDA+) geeft toelichting bij het agendapunt m.b.t. het 

voetpad in de Denderdreve:  

“De Denderdreve kwam in het verleden geregeld aan bod i.v.m. overdreven 

snelheid. De Denderdreve is inderdaad een woonstraat. Ondertussen is die al 

flink bebouwd. Nochtans ontbreken hier nog steeds voetpaden.  

Voetgangers dienen dus aan de zijkant van de weg te stappen. Bij regenweer 

liggen daar dikwijls plassen.  

Nu er de laatste dagen zoveel sneeuw is gevallen, is het ook heel moeilijk 

voor de bewoners om te voldoen aan de plicht in het GAS-reglement om de stoep 

vrij te maken van sneeuw en ijs. Bewoners melden ons dat het nu een 

onmogelijke zaak is in de Denderdreve om sneeuw te ruimen. Het is er ook een 

ongelooflijke modderpoel, omdat er daar geen voetpad ligt. Op vele plaatsen 

hebben de bewoners zelf keitjes gelegd voor hun huis of oprit,  maar na een 

tijdje zijn die in de grond verdwenen. Bij gebrek aan een vlakke ondergrond 

is sneeuw ruimen hier dus echt geen sinecure. 

Daarom de vraag om een voetpad te leggen in de Denderdreve. 

Wij kunnen dit idee zeker bijtreden, omdat het bijdraagt tot een betere basis 

infrastructuur van de gemeente. Hetgeen de levenskwaliteit van de bewoners 

rechtstreeks verbetert”. 

De heer Steven De Vuyst vervoegt de raad. 

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, deelt de bezorgdheid van de heer 

Goemaere, maar stelt dat de aanleg van een voetpad in de Denderdreve niet 

opgenomen werd in het budget. 

De heer Dirk Goemaere (PVDA+) antwoordt dat er nog op vele andere plaatsen in 

de gemeente gebreken zijn aan de basisinfrastructuur en vraagt zich af of de 

gemeente een plan heeft waarin de gebreken staan opgesomd en hoe het bestuur 

deze in de toekomst zal wegwerken.  

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, stelt dat de aanleg van voetpad in de 

Denderdreve eventueel opgenomen kan worden in de meerjarenplanning. Echter, 

daarvoor moet eerst de kostprijs voor de aanleg van dit voetpad bekend zijn.  

De heer Freddy De Vilder (sp.a) stelt voor om een inventaris te maken van 

ontbrekende voetpaden en zelfs fietspaden en die inventaris mee te nemen in 

het meerjarenplan.  

De heer Luc Verstraeten (vld-sd) stelt dat er al acht jaar een duidelijk plan 

bestaat en dat elk gemeenteraadslid dit kan opvragen bij de gemeentelijke 

technische dienst.  

Mevrouw Linda Vereecke, schepen, antwoordt dat dit plan verouderd is en dat 

dit tijdens de eerstkomende vergadering van de technische dienst zal worden 

geactualiseerd.  

De heer Geert Asman (PVDA+) vraagt dat het gemeentebestuur, naast het 

actualiseren van het bestaande plan, ook nagaat wat de kostprijs is voor de 

aanleg van het voetpad in de Denderdreve.  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, zegt dat dit zeker de bedoeling is 

en oppert dat dezelfde discussie van toepassing is op voorstel 4 van 

agendapunt 23.  

De heer Dirk Goemaere (PVDA+) geeft kort uitleg: 

“Concreet gaat het over 6 maatregelen die een veiliger woon-werkverkeer 

moeten garanderen op de weg naar Arcelor Mittal en Sint-Jan-Baptist. Wij 

kregen de opmerking dat er dikwijls vele voetgangers op het fietspad lopen. 

Wat bij de ploegenwisseling overdag soms tot gevaarlijke situaties kan 

leiden. Er is inderdaad geen voetpad langs dit traject. Er zijn 

immers regelmatig bewonersgroepen van Sint-Jan-Baptist die onder begeleiding 

van een opvoeder een uitstap maken naar Zelzate centrum. Er zijn ook bewoners 



die zelfstandig het centrum mogen verlaten, of mensen die een familielid 

komen bezoeken. Zeker op woensdag, want dan zijn de patiënten vrij en is de 

cafetaria open voor iedereen. Dat betekent, dat de ganse dag door daar 

fietsers, voetgangers en automobilisten elkaar kruisen.  

Er is op het eind van de Westkade een zebrapad om over te steken, maar daar 

kan je enkel op het fietspad lopen. Het voorstel is dus een voetpad vanaf het 

zebrapad aan de Westkade naar het kruispunt met Broeder Leopoldstraat/Sint-

Jan-Baptist aanleggen. Dit zou de situatie daar veel veiliger maken. Er is 

daar ook voldoende ruimte aan de linkerkant”. 

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, voegt toe dat er bij de discussies 

over het project Zelzate-Zuid reeds gesproken is (met VLM) over de noodzaak 

van een aantal verkeersveiligheidsmaatregelen omdat de problematiek die de 

heer Goemaere aankaart sterker zal worden gezien de te verwachten toeloop van 

vooral fietsers en voetgangers. Er werd al voorgesteld om het 

dubbelrichtingsfietspad dat nu stopt op de hoek van de Suikerkaai door te 

trekken tot aan het kruispunt met de Warande en zelfs tot aan de Westkade, 

maar dit voorstel moet nog verder onderzocht worden.  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, besluit dat zowel de aanleg van een 

voetpad in de Denderdreve als de aanleg van een voetpad langs de Suikerkaai 

zal opgenomen worden in het geactualiseerde plan en dat de kostprijs voor 

beide voetpaden zal worden berekend in het kader van het meerjarenplan. Hij 

legt dit voorstel ter stemming voor.  

Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.  

4. BUDGETWIJZIGING  

DE RAAD: 

- Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 

- Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende 

de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de 

Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, en latere wijzigingen; 

- Gelet op het ministerieel besluit van 01 oktober 2010 tot vaststelling van 

de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de 

toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de 

provincies en de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, en latere 

wijzigingen; 

- Gelet op de ministeriële omzendbrief van 18 oktober 2013 (BB 2013/8) 

betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus; 

- Overwegende dat de gemeenteraad op 7 februari 2017 de wijziging van het 

meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2017 heeft vastgesteld; 

- Gelet op het ontwerp van de budgetwijziging 1/2017, waaruit blijkt dat het 

resultaat voor exploitatie stijgt tot € 360.794; 

- Overwegende dat door inbreng van de investeringskredieten uit 2015 het 

resultaat van investeringen daalt tot € -3.770.182; 

- Overwegende dat het resultaat van liquiditeiten (andere) gelijk blijft op 

€ 21.617; 

- Overwegende dat een gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar uit de 

rekening 2016 wordt ingebracht van € 3.758.605; 

- Overwegende dat hierdoor het resultaat op kasbasis uitkomt op € 370.833 en 

de autofinancieringsmarge voor 2016 stijgt tot € -592.589; 

De heer Brent Meuleman (sp.a) stelt dat er reeds 25.000 euro wordt voorzien 

voor het plaatsen van camera’s terwijl deze discussie nog loopt in de 

veiligheidscommissie. Men weet nog niet waar, hoe veel of wanneer deze 

camera’s geplaatst worden en daarom is het niet opportuun dat dit geld nu al 

voorzien wordt. De camera’s passen binnen een veiligheidsplan en dan wilt 

sp.a eerst dit plan zien en er daarna een budget aan koppelen. 

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, stelt dat het budget voorzien is 

maar dat dat niet betekent dat het meteen zal aangewend worden.  



De heer Freddy De Vilder (sp.a) oppert dat er in de budgetwijziging meer zit 

dan alleen de camera’s en vraagt of de financieel beheerder de 

budgetwijzigingen kort kan toelichten. 

De heer David Smet, financieel beheerder, somt aansluitend de 

budgetwijzigingen op:  

 De cijfers voor exploitatie zijn geüpdatet op basis van de genomen 

beslissingen en actual van oktober. 

 De cijfers voor investeringen zijn bepaald na bespreking van de 

prioriteiten met technische dienst. 

 De openstaande saldi uit 2016 voor investeringen zijn overgedragen. 

 Er is budget voorzien om projecten Akker en Onteigeningsstraat uit te 

kunnen voeren. 

 De budgetten voor aankoop Klooster, wegenwerken Onteigeningsstraat en 

beveiligingscamera’s zijn nieuw. 

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, vraagt daarop de stemming.  

BESLUIT: 

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

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

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

tegen 5 neen-stemmen (Dirk Goemaere, Geert Asman, Maureen Tollenaere, Steven 

De Vuyst, Marleen Vanmaercke) bij 5 onthoudingen (Patricia De Meyer, Freddy 

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

Artikel 1: - De budgetwijziging 1/2017 wordt goedgekeurd. 

Artikel 2: - Afschrift van dit besluit, de beleidsrapporten en toelichting, 

worden overgemaakt aan de heer gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen en 

digitaal aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling lokale en 

provinciale besturen, financiën en personeel. 

5. MEERJARENPLAN 2014-2020 EN BUDGET 2018 

DE RAAD: 

- Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikels 148 en 149; 

- Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 

betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de 

provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

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

van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en 

de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de 

provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

- Gelet op het Decreet van 15 juli 2011 houdende de vaststelling van de 

algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse 

Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale 

besturen kunnen worden opgelegd; 

- Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 tot 

wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse 

Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van 

de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn; 

- Gelet op de omzendbrief BZ/2013/3 van 26 oktober 2012 omtrent de 

vermindering van de plan- en rapporteringsverplichtingen: bekendmaking 

van de Vlaamse Beleidsprioriteiten; 

- Gelet op de omzendbrief BB 2017/3 van 14/7/17 betreffende de 

aanpassingen van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2018; 

- Overwegende dat het strategisch en financieel meerjarenplan 2014-2019 

het beleid dat de gemeente Zelzate wil voeren om de doelstellingen te 

bereiken verwoordt; en in dit geval gegevens voor minstens 2018-2020 

moet bevatten. 



- Overwegende dat het meerjarenplan, zoals het Planlastdecreet van 15 

juli 2011 bepaalt, ook zal gelden als subsidieaanvraag voor de Vlaamse 

sectorale decreten waarop het decreet van 15 juli 2011 betrekking 

heeft; 

- Overwegende dat overeenkomstig artikel 147 en 154 van het 

Gemeentedecreet het mogelijk is om het meerjarenplan en het budget aan 

te passen; dat deze aanpassing nodig is om budgetten correct af te 

stemmen op de voortgang van het beleid; 

- Overwegende dat de omgevingsanalyse ongewijzigd is gebleven ten aanzien 

van de initiële opmaak van het meerjarenplan 2014-2019;   

- Overwegende dat het meerjarenplan moet voldoen aan de 

evenwichtsvoorwaarden zoals bepaald in artikel 14 van het BBC-besluit: 

o Het resultaat op kasbasis is per financieel boekjaar groter dan of 

gelijk aan nul 

o De autofinancieringsmarge van het laatste financiële boekjaar 

waarop de financiële nota van het meerjarenplan betrekking heeft, 

is groter of gelijk aan nul 

- Overwegende dat beide voorwaarden zijn vervuld; in het jaar 2020 

bedraagt de autofinancieringsmarge 353.254 euro; 

- Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 

 

De heer Geert Asman (PVDA+)heeft volgende opmerkingen bij het meerjarenplan:  

- De integratie van OCMW en gemeente is in werkelijkheid een uitkleding 

en uitverkoop van wat nog rest van het OCMW. Het komt erop neer dat 

alle besparingen enkel en alleen afkomstig zijn van het OCMW. Er zou 

geen uitverkoop maar een versterking van het OCMW moeten zijn, want in 

onze gemeente groeien 1 op 5 kinderen op in armoede. De gemeente moet 

zich inzetten opdat iedereen een menswaardig bestaan heeft. Men zou de 

sociale dienst moeten verbinden met andere organisaties om zo armoede 

te bestrijden.  

- Budgetten die voor het onderhoud van de gemeente worden vrijgemaakt 

dienen enkel voor hoogst noodzakelijke oplapwerken, terwijl er echt 

nood is aan vernieuwing, zeker wat betreft de gemeenteschool.  

- Er wordt op heel wat zaken bespaart, behalve de budgetten voor 

recepties. Die zijn opnieuw opgetrokken. 

- De gemeente heeft nood aan extra inkomsten om te kunnen investeren in 

armoedebestrijding, cultuur, onderwijs, onderhoud van wegen en 

voetpaden.  

De PVDA+ stelt voor om de vijf multinationals in onze gemeente een extra 

bijdrage te laten leveren op de oppervlaktebelasting. Op die manier kunnen 

Zelzate elk jaar 500.000 euro extra inkomsten verkrijgen, zonder dat 

bevolking of lokale handelaars en zelfstandigen getroffen worden.   

De heer Frank Bruggeman, burgemeester antwoordt dat: 

- De oppervlaktebelasting in de gemeente Maldegem door de Raad van State 

werd teruggefloten. De gemeente moet nu 700.000 euro terugbetalen. Dit 

risico kan gemeente Zelzate niet lopen.  

- De gemeente zich inzet op sociaal vlak: via de sociale dienst kunnen 

mensen die een warme maaltijd nuttigen in het Slakkenhuisje een 

tussenkomst krijgen en er wordt niet bespaard op dienstverlening. Ook 

de privacy van het cliënteel van het OCMW zal in de toekomst 

gewaarborgd blijven. 

- De gemeente wel degelijk investeert in infrastructuur en in onderhoud 

van gebouwen.  

- Zelzate geen rijke gemeente is, maar wel grote investeerders aantrekt 

wat positief is voor de gemeente.  



De heer Steven De Vuyst (PVDA+) stelt dat Zelzate een perfect wettelijk 

instrument in handen heeft om de oppervlaktebelasting toe te passen. Namelijk 

de bestaande belasting progressiever maken.  

De heer Brent Meuleman (sp.a) heeft enkele politieke vragen bij het budget en 

zal deze per mail aan de burgemeester richten.  

Hij zegt dat de sp.a-fractie het voorliggende budget en het meerjarenplan 

niet zal goedkeuren om volgende redenen: “Het meerjarenplan is en het 

resultaat van een besparingsbeleid met veel te veel ad-hoc maatregelen, 

zonder langetermijnvisie voor Zelzate. De echte uitdagingen voor de gemeente 

zijn het wegwerken van de kansarmoede, creëren van extra kinderopvang en 

betaalbare seniorenvoorzieningen. Budgetten worden hier echter niet voor 

uitgetrokken en maatregelen worden er niet genomen. De verdere integratie het 

OCMW in de gemeente zal drempelverhogend werken. Bovendien is de properheid 

van gemeentelijke gebouwen er sterk op achteruit gegaan na privatisering van 

poetsdienst. Tegen 2020 zal er minder personeel in dienst zijn, terwijl er 

meer dan ooit nood is aan extra ondersteuning”.  

BESLUIT: 

In openbare zitting 

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

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

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

tegen 10 neen-stemmen (Dirk Goemaere, Patricia De Meyer, Freddy De Vilder, 

Luc Van Waesberghe, Geert Asman, Maureen Tollenaere, Brent Meuleman, Isabel 

Dellaert, Steven De Vuyst en Marleen Vanmaercke): 

Artikel 1: - De strategische nota en de financiële nota bij het meerjarenplan 

2014-2020, zoals gevoegd in bijlage, wordt goedgekeurd. 

Artikel 2: - De beleidsnota en de financiële nota bij het budget 2018, zoals 

gevoegd in bijlage, wordt goedgekeurd. 

Kerncijfers: 

Resultaat op kasbasis Jaar 2018 

I. Exploitatiebudget (B-A) 400 432 

    

   A. Uitgaven 14 390 556 

   B. Ontvangsten 14 790 988 

      1.a. Belastingen en boetes 8 919 251 

      1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden   

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

      2. Overige 5 871 737 

II. Investeringsbudget (B-A) -671 900 

    

   A. Uitgaven 786 900 

   B. Ontvangsten 115 000 

III. Andere (B-A) -362 711 

    

   A. Uitgaven 1 009 267 

      1. Aflossing financiële schulden 1 009 267 

         1.a Periodieke aflossingen 1 009 267 

         1.b Niet-periodieke aflossingen   

      2. Toegestane leningen   

      3. Overige uitgaven   

   B. Ontvangsten 646 556 

      1. Op te nemen leningen en leasings 615 000 

      2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 31 556 

         2.a. Periodieke terugvorderingen 31 556 

         2.b. Niet-periodieke terugvorderingen   

      3. Overige ontvangsten   

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -634 179 



    

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 370 833 

  

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) -263 346 

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)   

    

   A. Bestemde gelden voor exploitatie   

   B. Bestemde gelden voor investeringen   

   C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen   

    

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) -263 346 

 

Autofinancieringsmarge Jaar 2018 

    

I. Financieel draagvlak (A-B) 620 501 

    

   A. Exploitatieontvangsten 14 790 988 

   B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 14 170 487 

      1. Exploitatie-uitgaven 14 390 556 

      2. Nettokosten van de schulden 220 069 

    

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 1 197 780 

    

   A. Netto-aflossingen van schulden 977 711 

   B. Nettokosten van schulden 220 069 

    

Autofinancieringsmarge (I-II) -577 279 

6. HERNIEUWING BELASTINGREGLEMENT OP TAXI – VERHUUR VAN VOERTUIGEN MET 

BESTUURDER VANAF 1 JANUARI 2018.  

DE RAAD: 

- Gelet op het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het 

personenvervoer over de weg en de latere wijzigingen; 

- Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 

gemeentebelastingen, zoals gewijzigd tot op heden; 

- Gelet op het besluit de Vlaamse regering van 18 juli 2003 betreffende de 

taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met 

bestuurder; 

- Gelet op de omzendbrief van 10 juni 2011 BB 2011/01 betreffende de 

coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;  

- Overwegende dat de gemeente bevoegd is voor het afleveren van de 

vergunningen en voor de controle op de afgeleverde vergunningen voor het 

exploiteren van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen 

met bestuurder;  

- Overwegende dat het tarief van de jaarlijkse belasting voor diensten voor 

het verhuren van voertuigen met bestuurder opgenomen is in het decreet van 

20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de 

weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen en dat de 

gemeente hier niet van kan afwijken; 

- Overwegende dat de houders van een vergunning voor de exploitatie van een 

taxidienst kunnen onderworpen worden aan een jaarlijkse belasting; 

- Overwegende dat deze jaarlijkse belasting door de gemeenteraad zelf dient 

te worden vastgesteld binnen de maximumgrenzen bepaald door het decreet 

personenvervoer; 

- Gelet op de financiële toestand van de gemeente waaruit blijkt dat alle 

rendabele belastingen dienen geheven te worden; 

- Gelet op het feit dat het reglement dient hernieuwd te worden vanaf 1 

januari 2018; 

- Na beraadslaging. 

 



BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - Heffingstermijn - belastbaar feit: 

Er wordt voor de aanslagjaren 2018 tot en met 2019 een belasting geheven op 

de door het college van burgemeester en schepenen verleende vergunning voor 

de exploitatie van: 

- een taxidienst; 

- een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. 

Artikel 2: - Begripsomschrijving: 

Alle bepalingen opgenomen in het decreet van 20 april 2001 (en latere 

wijzigingen) betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg 

en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen en het besluit van 

18 juli 2003 (en latere wijzigingen) van de Vlaamse regering betreffende 

de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met 

bestuurder zijn van toepassing op onderhavig belastingreglement. 

Artikel 3: - Belastingplichtige: 

De belasting is verschuldigd door de houder van de vergunning op 1 januari 

van het aanslagjaar of op het moment van de afgifte van de vergunning 

indien de vergunning in de loop van het aanslagjaar afgeleverd werd. 

Artikel 4: - Berekeningswijze en tarief: 

De belasting wordt als volgt vastgesteld: 

Taxidiensten: 

1. € 250,00 per jaar en per voertuig vermeld in de door het college van 

burgemeester en schepenen afgeleverde vergunning zonder standplaats op de 

openbare weg; 

2. 325,00 euro per jaar en per voertuig vermeld in de door het college 

van burgemeester en schepenen afgeleverde vergunning bij gebruik van de 

standplaats op de openbare weg; 

3. een bijkomende belasting van € 75,00 per jaar en per voertuig vermeld 

in de door het college van burgemeester en schepenen afgeleverde 

vergunning van taxidiensten zonder standplaats op de openbare weg ,maar 

waarvan de voertuigen voorzien zijn van radiotelefonie. 

Diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder: 

€ 250,00 per jaar en per voertuig vermeld in de door het college van 

burgemeester en schepenen afgeleverde vergunning. 

Wanneer de afgeleverde vergunning geldt voor zowel een taxidienst als een 

dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder wordt de belasting 

gecumuleerd conform de bepalingen in het decreet van 20 april 2001 

betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot 

oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen (artikelen 36 en 49). 

De tarieven in dit artikel worden aangepast volgens de schommelingen van 

het indexcijfer van de consumptieprijzen. Deze aanpassing gebeurt door 

middel van de coëfficiënt die wordt bekomen door het indexcijfer van de 

maand december van het jaar voorafgaand aan het aanslagjaar te delen door 

het indexcijfer van de maand december 2000. De eerste aanpassing gebeurt op 

1 januari 2016. 

De belasting is ondeelbaar en verschuldigd voor het hele jaar, 

onafhankelijk van het moment waarop de vergunning afgegeven werd. 

Volgende situaties geven geen aanleiding tot belastingteruggave: 

- een vermindering van het aantal voertuigen tijdens het aanslagjaar; 

- de opschorting of intrekking van de vergunning; 

- het buiten werking stellen van één of meer voertuigen, om welke reden 

ook. 

Met eventuele wijzigingen in de vergunning wordt rekening gehouden vanaf het 

aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin de wijziging plaatsvond. 



 

Artikel 5: - Wijze van invordering: 

De belasting wordt gevestigd en ingevorderd door middel van een kohier. 

Artikel 6: - Algemene bepalingen: 

De vestiging, de invordering en de geschillenprocedure gebeuren volgens de 

bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 (en latere wijzigingen) 

betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de 

provincie- en gemeentebelastingen. 

Artikel 7: - Inwerkingtreding: 

Onderhavig reglement treedt in werking op 1 januari 2018. 

Artikel 8: - Onderhavig reglement wordt naar de hogere overheid gezonden 

voor kennisneming. 

7. HERNIEUWING BELASTINGREGLEMENT OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING 

VOOR DE AANSLAGJAREN 2018 T.E.M. 2019 – AANPASSING N.A.V. HET DECREET VAN 18 

NOVEMBER 2016. 

DE RAAD: 

- Gelet op het gemeentedecreet; 

- Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 

gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 

2012; 

- Gelet op het wetboek van inkomstenbelastingen, meer bepaald op de 

artikelen 251 tot en met 260ter over de grond van de onroerende 

voorheffing; art 297 tot en met 463 over de procedure van vestiging en 

invordering; art 464, 1’ over de vestiging van opcentiemen; art 471 tot en 

met 504 over het kadastraal inkomen; 

- Gelet op titel 1 en 3 en titel 2, hoofdstuk 1 van de Vlaamse Codex 

Fiscaliteit van 1 maart 2015; 

- Overwegende dat ingevolge het gewijzigde artikel 2.1.4.0.1 van de Vlaamse 

Codex Fiscaliteit de basisheffing van de onroerende voorheffing in het 

Vlaams Gewest vanaf het aanslagjaar 2018 stijgt van 2,5% naar 3,97% van 

het kadastraal inkomen;  

- Overwegende dat het gewijzigde artikel 2.1.4.0.2, §2, eerste lid, van de 

Vlaamse Codex Fiscaliteit de gemeenten verplicht om hun gemeentelijke 

opcentiemen dientengevolge aan te passen: “Voor iedere gemeente van het 

Vlaamse Gewest mag het tarief, vermeld in artikel 2.1.4.0.1, op zichzelf 

de opbrengst van de gemeentelijk opcentiemen van het aanslagjaar waarin 

dit artikel in werking treedt niet verhogen ten opzichte van het vorige 

aanslagjaar”;  

- Overwegende dat de gemeente om de fiscale druk op hetzelfde niveau te 

behouden als voor het aanslagjaar 2017 haar opcentiemen ten opzichte van 

het aanslagjaar 2017 moet delen door 1,588; 

- Gelet op de noodzaak tot aanpassing van het gemeentelijk reglement tot 

vaststelling van de opcentiemen op de onroerende voorheffing van 28 

december 2016; 

- Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente er toe noodzaakt 

tot invoering van rendabele belastingen; 

- Na beraadslaging, 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met 20 ja-stemmen (Frank Bruggeman, Kristof Stevelinck, Jan De Beule, Claudio 

Rizzo, Luc Verstraeten, Sigrid De Ridder, Brent Meuleman, Luc Van Waesberghe, 

Isabel Dellaert, Geert Asman, Dirk Goemaere, Maureen Tollenaere, Steven De 

Vuyst, Marleen Vanmaercke, Johan De Jonghe, Jan Persoon, Linda Vereecke, Kurt 

Van Weynsberghe, Marleen Maenhout, Martin Acke) bij 2 onthoudingen (Patricia 

De Meyer en Freddy De Vilder): 

Artikel 1: - Voor de aanslagjaren 2018 t.e.m. 2019 wordt er, ten bate van de 

gemeente, 913,10 opcentiemen op de onroerende voorheffing ingevoerd. 



Artikel 2: - Deze opcentiemen zullen geïnd worden door het Agentschap Vlaamse 

Belastingdienst, Onroerende voorheffing, postsite, Vaarstraat 16, 9300 Aalst. 

Artikel 3: - Onderhavig reglement wordt naar de hogere overheid gezonden voor 

kennisneming. 

8. ALGEMEEN REGLEMENT VOOR DE AANREKENING VAN KOSTEN INGEVOLGE 

BETALINGSHERINNERINGEN, TOEPASSELIJK OP NIET-BETAALDE FACTUREN INGEVOLGDE 

RETRIBUTIES-, BELASTING- OF ANDERE REGLEMENTEN, VOOR ZOVER NIET BEPAALD IN EEN 

SPECIFIEK REGLEMENT VOOR DE AANSLAGJAREN 2018 T.E.M. 2019. 

DE RAAD: 

- Gelet op het gemeentedecreet; 

- Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 

gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 

2012; 

- Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

- Overwegende dat de invordering van retributies, contante belastingen en 

andere ontvangsten gepaard gaat met diverse kosten voor het verzenden van 

betalingsherinneringen en aangetekende zendingen; 

- Overwegende dat voor de terugvordering van deze kosten in de betreffende 

reglementen niet altijd iets voorzien is; 

- Overwegende dat het billijk zou zijn ook deze kosten op de nalatige 

debiteuren te verhalen en dit als volgt: 

- eerste aanmaning : gratis, bij gewone brief 

- tweede aanmaning : aangetekend en aanrekenen werkelijke kosten 

aangetekende zending; 

- Overwegende dat dit reglement door de gemeenteraad dient goedgekeurd te 

worden; 

- Na beraadslaging. 

De heer Geert Asman (PVDA+) vraagt of er voor elke inning een incassobureau 

ingeschakeld wordt, ook al gaat het bijvoorbeeld maar om een factuur van twee 

euro. 

De heer David Smet, financieel beheerder, antwoordt dat er eerst een brief 

wordt gestuurd, daarna een aangetekende brief en als er nadien nog geen 

betaling is gebeurd wordt een deurwaarder aangesteld. Dit inderdaad voor alle 

bedragen om een signaal te geven dat alle rekeningen moeten betaald worden. 

De inningsgraad ligt in vergelijking met andere gemeenten namelijk vrij laag.  

Voor mensen die om een bepaalde reden niet (onmiddellijk) kunnen betalen en 

dat ook aangeven, wordt een afbetalingsplan opgesteld. Mensen die gewoon niet 

willen betalen, moeten een duidelijk signaal krijgen.  

De heer Geert Asman (PVDA+) stelt dat wanbetaling een teken van financiële 

problemen kan zijn en dat het dan aan de sociale dienst is om na te gaan of 

er inderdaad moeilijkheden zijn.  

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, zegt dat een commissie (samengesteld 

uit vertegenwoordigers van nutsmaatschappijen en maatschappelijke werkers) 

eerst oplossingen zoekt voor mensen die de rekeningen van elektriciteit, 

water en/of gas niet kunnen betalen. Een oplossing kan zijn: een 

afbetalingsplan, tussenkomsten van de nutsmaatschappijen, …  

De heer Geert Asman (PVDA+) vraagt of de gemeente, op basis van gegevens van 

wanbetalers, proactief op zoek gaat naar mensen die hulp nodig hebben. 

De heer David Smet, financieel beheerder, stelt dat hij bevoegd is voor OCWM 

en gemeente. Vanuit de hoedanigheid van OCMW kan hij via de kruispuntbank 

sociale zekerheid bepaalde zaken nakijken. Dat kan en mag hij echter niet als 

financieel beheerder van de gemeente. Hij kan dus zelf geen analyse maken van 

de financiële situatie van burgers. 

 



De heer Frank Bruggeman, burgemeester vult aan dat mensen die bij de 

financiële dienst komen melden dat ze niet kunnen betalen is de eerste reflex 

om de mensen door te sturen naar het OCMW. 

BESLUIT: 

In openbare zitting  

Met 17 ja-stemmen (Frank Bruggeman, Martin Acke, 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 (Dirk Goemaere, Geert Asman, Maureen Tollenaere, 

Steven De Vuyst en Marleen Vanmaercke): 

Artikel 1: - Voor de aanslagjaren 2018 t.e.m. 2019 worden de kosten voor het 

verzenden van betalingsherinneringen en aangetekende zendingen verhaald aan 

diegene die laattijdig de door hun verschuldigde facturen ingevolge contante 

belastingen, retributies of andere niet betalen, en voor zover een specifiek 

reglement geen andere regeling voorziet. 

De kosten worden vastgesteld als volgt: 

- Eerste aanmaning: gratis, bij gewone brief 

- Tweede (en laatste) aanmaning: aangetekend en aanrekenen werkelijke 

kost aangetekende zending. 

Artikel 2: - Bij gebreke aan betaling in der minne, zullen deze kosten 

eveneens via deurwaardersexploot worden ingevorderd, zoals voorzien in 

artikel 94 van het gemeentedecreet. 

Artikel 3: - Onderhavig reglement wordt naar de hogere overheid gezonden voor 

kennisgeving. 

9. AANKOOP ’T KLOOSTER.   

DE RAAD: 

- Gelet dat ’t Klooster, gelegen te Kerkstraat 64 en kadastraal gekend als 

2de afdeling sectie B 828/f/2 en in eigendom van Van Hijfte Joost, De Cock 

Hilde en Criel Ilse onderhands te koop wordt aangeboden; 

 Overwegende dat het museum van de Tweede Gidsen, Mietje Stroel en Eddy 

Wally,  gevestigd zijn in ’t Klooster waarvoor de gemeente maandelijks 

1000€ huur betaalt; dat deze naar alle waarschijnlijkheid dienen te 

verhuizen wanneer het gebouw aan een derde partij verkocht wordt; 

 Gelet op het schrijven van Lt-Generaal b.d. Baudouin Somers,           

Ere-Vleugeladjudant van de Koning en voorzitter van de Koninklijke 

Verbroedering van het 2de Regiment Gidsen van 20 december 2017 waarin hij 

zijn bezorgdheden kenbaar maakt over de toekomst van het museum van de 2de  

Gidsen, en van de drie andere musea, gezien de verkoop van ’t Klooster; 

 Gelet op agendapunt 15 ‘toekomst gemeentelijke musea, momenteel gehuisvest 

in ’t Klooster’ van de gemeenteraad van 19 oktober 2017 waarin de heer 

Brent Meuleman vragen gesteld heeft naar het voorbestaan van de musea 

gevestigd in ’t Klooster en of de gemeente geïnteresseerd is in de aankoop 

van ’t Klooster; 

 Gelet dat de burgemeester in de gemeenteraad van 19 oktober 2017 heeft 

aangegeven dat de mogelijkheid tot aankoop bestaat, maar dat er nog verder 

onderzoek dient te gebeuren; 

 Overwegende dat het gebouw een erfgoedwaarde heeft binnen de gemeente; 

 Overwegende dat de verwerving kan passen binnen de integratie van het 

gemeente en het OCMW; 

 Overwegende dat er tot augustus 2018 reeds evenementen gepland/geboekt 

zijn, dat in deze overgangsfase het bestuur het engagement dient aan te 

gaan dat deze activiteiten nog kunnen plaats vinden; 

 Gelet op het, bij dit besluit horend ‘overzicht activiteiten ’t Klooster’, 

met een opsomming van dan de reeds geplande activiteiten tussen 1 april 

2018 en 1 september 2018 en ontvangen van de heer Joost Van Hijfte;  



 Overwegende dat de eigenaar voor deze activiteiten dient in te staan voor 

de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid;  

 Gelet op het taxatieverslag van Landmeerterskantoor Van Eester van 3 

november 2017, met als dossiernummer  RVE WB 2017 10 110 ADC; 

 Overwegende dat de waarde van het onroerend goed met een oppervlakte van 

+-1.443m² geschat werd op 623.000 euro; 

 Overwegende dat de inboedel geschat werd op 13.500 euro;  

 Overwegende dat de huidige totale vraagprijs overeen stemt met de 

geschatte waarde van het onroerend goed; 

 Gelet op het technische verslag van architect Eric Lefebure van 22 

november 2017; 

 Overwegende dat er geen substantiële technische tekortkomingen op korte 

termijn worden vastgesteld; 

 Gelet op de aankoopoptie van 20 december 2017; 

 Gelet dat de aankoop van ’t Klooster voorzien is in het budget 2017 onder 

projectenveloppe 2, algemene dienstverlening uitbreiding patrimonium 

2210000/011999; 

 Gelet op het visum van de financieel beheerder van 20 december 2017; 

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

 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en uitvoeringsbesluiten. 

De heer Brent Meuleman (sp.a) wenst antwoord te krijgen op volgende vragen:  

- Werden er alternatieven onderzocht? Het administratief gebouw aan de 

Suikerkaai bijvoorbeeld. Wat is de staat van dat gebouw? Welke 

investeringen zijn daar nog nodig?  

- Werd de tewerkstelling van het personeelslid dat in ’t Klooster zal werken 

begroot in het meerjarenplan?  

- Wat wordt de toekomstige functie van ’t Klooster? 

- Werd er nagedacht over parkeerplaatsen aan ’t Klooster?  

- Hoe zal het bestuur rekening houden met de argumenten m.b.t. 

geluidsoverlast? 

- Wordt er rekening gehouden met toekomstige kosten? Prijs voor eventuele 

renovaties, uitbating, personeel, cultuurprogrammatie, … 

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, stelt dat het gebouw in goede staat is 

zoals vastgesteld door een architect. Er zijn geen grote investeringen meer 

nodig. Bovendien werd er ook budget vrijgemaakt om andere gemeentelijke 

gebouwen op te waarderen. Er worden bijvoorbeeld nog schilderwerken 

uitgevoerd in CC De Brug.  

De gemeente wordt in deze beslissing gesteund door de cultuurraad, maar zal 

in de toekomst ook op de hulp van de technische dienst en zelfs op die van de 

eigenaars kunnen rekenen.  

De heer Geert Asman (PVDA+) vreest dat de aankoop van ’t Klooster geen 

doordachte beslissing is. Er zijn volgens hem maar twee argumenten voor de 

aankoop van ’t Klooster: het behoud van de musea (terwijl er alternatieven 

zijn) en de integratie van het OCMW en de gemeente.  

Hij vraagt welk cultuurbeleid de gemeente zal voeren. Blijft de huidige 

culturele waarde van ’t Klooster behouden? Wie zal de programmatie voorzien? 

De heer Freddy De Vilder (sp.a) oppert dat er op termijn inderdaad kosten 

moeten gemaakt worden aan het gebouw, maar dit is perfect normaal. Door de 

aankoop van ’t Klooster wordt bovendien aan deze kant van het kanaal een 

antwoord gegeven op het gebrek aan zalen. Er moet uiteraard nog een 

duidelijkere visie komen, maar die ook na de aankoop uitgewerkt worden. De 

gemeente krijgt nu de kans om een stuk patrimonium terug te kopen en het geld 

is voorhanden. Waarom dan twijfelen? 

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, bevestigt dat er nog vragen zijn 

rond de toekomst van ’t Klooster, de exploitatie en programmatie maar erkent 

dat de opportuniteit zich nu voordoet.  

  



BESLUIT: 

In openbare zitting 

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

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

Vilder, Jan De Beule, Luc Verstraeten, Claudio Rizzo, Johan De Jonghe, Jan 

Persoon en Sigrid De Ridder) bij 8 onthoudingen (Dirk Goemaere, Luc Van 

Waesberghe, Geert Asman, Maureen Tollenaere, Brent Meuleman, Isabel Dellaert, 

Steven De Vuyst en Marleen Vanmaercke): 

Artikel 1: - Onder de in dit besluit vastgestelde voorwaarden wordt 

overgegaan tot de aankoop met inboedel van het onroerend goed ’t Klooster, 

gelegen te Kerkstraat 64 en kadastraal gekend als 2de afdeling sectie B 

828/f/2, met een oppervlakte van 1.443m² en in eigendom van Van Hijfte Joost, 

De Cock Hilde en Criel Ilse. 

Artikel 2: - De aankoop gebeurt onderhands tegen een vermoedelijke prijs van 

704.650 euro, inclusief registratiekosten.  

 

Aankoop roerende en onroerende goederen  € 636.500  

+ Ereloon en kosten  € 4.500  

= totaalprijs excl. registratiekosten   € 641.000 

+ Registratiekosten (10%) € 63.650 

= totaalprijs incl. registratiekosten  € 704.650 

 

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

budget van 2017 op artikel 2210000/011999. 

Artikel 4: -  De aankoop gebeurt onder de volgende algemene 

verkoopsvoorwaarden. 

- Het bestuur verkrijgt de volle eigendom van het aangekochte onroerend goed 

bij het verlijden van de authentieke akte. Vanaf dan zijn ook het risico 

en de burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden voor rekening 

van het bestuur.   

- Het goed wordt overgedragen in de staat en de gelegenheid waarin het zich 

thans bevindt:  

o zonder waarborg van maat of oppervlakte, al is het verschil één 

twintigste of meer  

o met alle zichtbare en verborgen gebreken  

o met alle heersende en lijdende, zichtbare en onzichtbare, 

voortdurende en niet voortdurende erfdienstbaarheden, ook al zijn 

zij niet bekend  

o zonder waarborg wat betreft de hoedanigheid en/of gebreken van de 

grond en de ondergrond  

o voor vrij, zuiver en onbelast van alle hoegenaamde schulden, 

inschrijvingen en bezwarende overschrijvingen 

- Indien het onroerend goed mocht getroffen zijn of worden door enig besluit 

van de overheid inzake gehele of gedeeltelijke onteigening, 

urbanisatievereisten of enig ander overheidsbesluit of reglement, moet het 

bestuur zich houden aan alle voorschriften ervan zonder verhaal tegen de 

verkopers wegens verlies van grond, weigering van bouwvergunning of om 

welke andere reden ook.  

- Het bestuur moet alle belastingen, zoals de onroerende voorheffing en alle 

taksen, met inbegrip van eventuele verhaalbelastingen dragen en betalen 

vanaf de datum van ingenottreding.  

- Het onroerend goed is vrij van gebruik en is vrij van huur met 

uitzondering van de aan dit besluit ‘overzicht activiteiten ’t Klooster’ 

van reeds vastgelegde activiteiten door de huidige eigenaar. Deze kunnen 

plaats vinden onder de voorwaarde dat de huidige eigenaar voorziet in een 

verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en onder de door het college van 

burgemeester en schepenen te bepalen praktische modaliteiten. 

Artikel 5: - De in artikel 2 vermelde verkoopprijs wordt betaald tegen 

kwijting bij het verlijden van de authentieke akte door de notaris. 



Alle kosten voortvloeiend uit de verkoop vallen ten laste van het bestuur, 

waaronder de honoraria, registratierechten, overschrijvingskosten, vaste 

aktekosten e.d. 

Artikel 6: - Bij niet-naleving van de in dit besluit vastgestelde voorwaarden 

is de verkoopovereenkomst van rechtswege ontbonden. 

Artikel 7: - Het bestuur verklaart het in artikel 1 vermelde onroerend goed 

aan te kopen voor openbaar nut. 

Artikel 8: - De verkoper ontslaat de hypotheekbewaarder ervan ambtshalve 

inschrijving te nemen. 

Artikel 9: - Het bestuur zal de aankoop van het onroerend goed met eigen 

middelen financieren. 

Artikel 10: - Een afschrift van huidige beslissing wordt bezorgd aan de 

financieel beheerder. 

10. AANPASSING VAN HET AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER: 

OOSTKADE 24 SLAKKENHUISJE – REGELING LADEN-EN-LOSSEN.  

DE RAAD: 

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

1988; 

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

2005; 

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

bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; 

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

reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de 

verkeerstekens; 

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

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

openbare weg; 

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

minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de 

verkeerstekens worden bepaald; 

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

betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing 

en bekostiging van verkeerstekens; 

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

- Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen enkel gemeentewegen 

betreft; 

- Overwegende dat per collegebesluit d.d. 09 november 2017 principieel 

akkoord werd gegaan met het invoeren van een regeling “laden-en-lossen” 

met een beperking in de tijd tot maximum 15 minuten voor het gebouw van 

restaurant het Slakkenhuisje Oostkade 24; 

- Overwegende dat de gemeenteraad wordt verzocht om deze voorgestelde 

verkeersmaatregelen te bekrachtigen en deze op te nemen in de 

gecoördineerde tekst van het aanvullend reglement op de politie over het 

wegverkeer; 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeenteraad geeft goedkeuring aan voorgestelde 

verkeersmaatregelen en past de gecoördineerde tekst van het aanvullend 

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

en artikels. 

Artikel 2: - Het artikel 6.3. “Stilstaan en parkeerverbod met beperkte 

maatregel” wordt uitgebreid met: 

6.3.10. Oostkade 24 (sociaal restaurant Slakkenhuisje) over een 

afstand van 15 meter: maximum 15 minuten (GR 21/12/2017) 



Deze maatregel zal aangeduid worden door middel van het verkeersbord E1 met 

onderbord “uitgezonderd laden en lossen” en onderbord vermeldende de periode. 

Artikel 3: - Dit gemeenraadsbesluit treedt in werking vanaf 31 december 2017. 

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

conform artikels 186 en 187 van het gemeentedecreet. 

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

 de griffie van de rechtbank van Eerste aanleg te Gent; 

 de griffie van de Politierechtbank te Gent; 

 de heer zonechef van de Lokale Politie; 

 de bestendige deputatie van de provincieraad; 

 de gemeentelijke technische dienst. 

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

provinciegouverneur, door de lijst bedoeld in artikel 252 van het 

gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

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

de Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

De heer Luc Verstraeten verlaat de raad.  

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 RAAD: 

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

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

bestuur; 

- Overwegende dat het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode 

de gemeente aanstelt als coördinator en regisseur van het lokale 

woonbeleid; 

- Overwegende dat de wetgeving veranderd is, meer bepaald het decreet 

houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen dat het 

Vlaams Parlement op 4 oktober 2016 goedkeurde en door de Vlaamse regering 

op 14 oktober 2016 bekrachtigde; waardoor definities gewijzigd zijn; 

- Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en 

pandenbeleid, artikel 2.2.6, met latere wijzigingen; 

- Overwegende dat in het Grond- en Pandendecreet en in de Vlaamse Wooncode 

de gemeente naar voren wordt geschoven als coördinator van het 

woonbeleid, als actor die het dichtst bij haar inwoners staat; 

- Overwegende dat op basis van Grond- en Pandendecreet gemeenten een 

register van leegstaande woningen en gebouwen kunnen bijhouden; 

- Overwegende dat een effectieve bestrijding van leegstand en verkrotting 

in Zelzate noodzakelijk is; 

- Overwegende dat het wenselijk is dat het op het grondgebied van de 

gemeente beschikbare woningen- en gebouwenbestand ook als dusdanig 

gebruikt worden, omdat leegstand leidt tot verloedering wat een negatief 

straatbeeld genereerd en extra taken meebrengt voor de gemeente, en dat 

het beschikbare patrimonium voor wonen optimaal moet benut worden; 

- Overwegende dat de langdurige leegstand van woningen en gebouwen in de 

gemeente moet voorkomen en bestreden worden omdat leegstaande woningen en 

gebouwen leidt tot meer opdrachten voor de gemeenten; 

- Overwegende dat een gemeentelijk reglement dient aangenomen te worden 

waarin de indicaties van leegstand en de procedure tot vaststelling van 

de leegstand worden vastgesteld. 

  



BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - Het gemeenteraadsbesluit van 30 december 2013 betreffende de 

inventarisatie van leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige 

woongelegenheden wordt opgeheven. 

Artikel 2: - De gemeenteraad keurt hierna vermeld reglement op de 

inventarisatie van leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige 

woongelegenheden goed.  

Artikel 3: - De gemeenteraad belast het College van Burgemeester en Schepenen 

met het vaststellen van de secundaire modaliteiten en de verdere praktische 

uitwerking. 

Artikel 4: - Onderhavig reglement wordt overgemaakt wordt volgens artikel 

253§1 3° van het gemeentedecreet aan de Gouverneur, provinciale afdeling van 

het Agentschap Binnenlands Bestuur, financieel beheerder, dienst 

vergunningen. 

 

Reglement op de inventarisatie van leegstaande gebouwen, woningen, kamers en 

overige woongelegenheden. 

Artikel 1: - Definities 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

1. Administratie: de gemeentelijke administratieve eenheid die door het 
gemeentebestuur wordt belast met de opmaak, de opbouw, het beheer en 

actualisering van het leegstandsregister. 

2. Beroepsinstantie: het college van burgemeester en schepenen 
3. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijze: 

a) Een aangetekend schrijven; 

b) Een afgifte tegen ontvangstbewijs; 

c) Elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze 

waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden 

vastgelegd; 

4. Gebouw: elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de 

bijgebouwen omvat,  met uitsluiting van de bedrijfsruimten, vermeld in 

artikel 2,1°, van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter 

bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van 

bedrijfsruimten; 

5. Inventarisatiedatum: de datum waarop het gebouw en/of woning voor de 

eerste maal in de inventaris of in het leegstandsregister wordt opgenomen 

met het voorliggende dossiernummer, zijnde bijgevolg de datum van de 

eerste administratieve akte  

6. Kamer: woning waarin een toilet, een bad of douche of een kookgelegenheid 

ontbreken en waarvan de bewoners voor een of meer van die voorzieningen 

aangewezen zijn op de gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij 

het gebouw waarvan de woning deel uitmaakt; 

7. Leegstaand gebouw: gebouw waarvan meer dan de helft van de totale 

vloeroppervlakte niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt 

aangewend gedurende een periode van ten minste twaalf opeenvolgende 

maanden. Hierbij wordt geen rekening gehouden met woningen die deel 

uitmaken van het gebouw. 

De functie van het gebouw is deze die overeenkomt met de vergunde of 

vergund geachte toestand. 

Bij een gebouw waarvoor geen vergunning of melding voorhanden is, of 

waarvan de functie niet duidelijk uit een vergunning of melding blijkt, 

wordt deze functie afgeleid uit het gewoonlijk gebruik van het gebouw 

voorafgaand aan het vermoeden van leegstand, zoals dat blijkt uit 

aangiften, akten of bescheiden. 

Een gebouw dat in hoofdzaak gediend heeft voor een economische 

activiteit, vermeld in artikel 2, 2°, van het decreet van 19 april 1995 

houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en 

verwaarlozing van bedrijfsruimten, wordt niet beschouwd als leegstaand 



zolang de oorspronkelijke beoefenaar van deze activiteit een gedeelte van 

het gebouw bewoont en dat gedeelte niet afsplitsbaar is. Een gedeelte is 

eerst afsplitsbaar indien het na sloping van de overige gedeelten kan 

worden beschouwd als een afzonderlijke woning die voldoet aan de 

bouwfysische vereisten. 

8. Leegstaande woning: een woning die gedurende een termijn van ten minste 

12 opeenvolgende maanden niet aangewend wordt in overeenstemming met de 

woonfunctie of elke andere omschreven functie die een effectief en niet-

occasioneel gebruik van de woning met zich mee brengt.  

9. Leegstandsregister: register van leegstaande gebouwen en woningen, zoals 

vermeld in artikel 2.2.6 van het decreet grond- en pandenbeleid 

10. Leegstand bij nieuwbouw: een nieuw gebouw of een nieuwe woning wordt als 
een leegstaand gebouw of een leegstaande woning beschouwd indien dat 

gebouw of die woning binnen zeven jaar na de afgifte van een vergunning 

in laatste administratieve aanleg niet aangewend wordt overeenkomstig 

zijn functie 

11. Overige woongelegenheden: elke woongelegenheid welke niet te definiëren 
valt onder een woning en/of gebouw, en /of kamer. 

12. Woning: een goed, vermeld in artikel 2; § 1, eerste lid, 31°, van de 
Vlaamse Wooncode (elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk 

bestemd is voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande);  

13. Zakelijke gerechtigde: de houder van één van volgende zakelijke rechten: 
a) De volle eigendom (volgens de beschikbaar informatie door de gemeente) 

b) Het recht van opstal of van erfpacht; 

c) Het vruchtgebruik 

Artikel 2: - Vaststelling van leegstand 

2.1 Vaststelling van leegstand 

De door het college van burgemeester en schepenen met de opsporing van 

leegstand belaste ambtenaren bezitten de onderzoek, controle- en 

vaststellingsbevoegdheden, vermeld in artikel 6 van het decreet van 30 mei 

2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 

provincie- en gemeentebelastingen.  

Het vaststellen van leegstand gebeurt op basis van een gemotiveerde 

administratieve akte waarin  één of meerdere van onderstaande indicaties 

wordt opgenomen:  

- ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister 

- ontbreken van een aangifte als tweede verblijf 

- (aanvraag tot) vermindering van het kadastraal inkomen op grond van 

artikel 15 van het Wetboek van Inkomstenbelasting 

- (Aanvraag om) vermindering van onroerende voorheffing naar aanleiding van 

leegstand of improductiviteit 

- vermoeden van het gebruik van de woonentiteit als domiciliewoning 

- vermoeden dat de woning niet wordt bewoond, ondanks inschrijving in het 

bevolkingsregister 

- vermoeden dat de woning niet wordt gebruikt in overeenstemming met de 

woonfunctie 

- vermoeden dat het gebouw niet wordt gebruikt overeenkomstig de bestemming 

- het ontbreken aansluitingen van nutsvoorzieningen of het vermoeden van een 

dermate laag verbruik van de nutsvoorzieningen dat een gebruik 

overeenkomstig de woonfunctie of het normale gebruik van het gebouw kan 

worden uitgesloten 

- vermoeden dat het gebouw voor meer dan de helft van de totale 

vloeroppervlakte niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt 

aangewend 

- onmogelijkheid om het gebouw of de woning te betreden 

- verzegelde toegang(en) tot de woning of het gebouw 

- dichtgemaakte of gesupprimeerde raamopeningen (dichtgeplakt, dicht 

geschilderd) 

- winddichtheid van de woning is niet gewaarborgd (belangrijke glasbreuk, 

buitenschrijnwerk kan niet meer gesloten worden,…) 



- onafgewerkte ruwbouw 

- ernstige inpandige vernielingen: woning deels vernield of gesloopt 

- langdurig aanbieden van het gebouw of de woning als ‘te huur’ of ‘te koop’ 

- langdurig neergelaten rolluiken 

- ernstig vervuild glas- en/of buitenschrijnwerk 

- uitpuilende of dichtgeplakte brievenbus 

- storende omgevingsaanleg: langdurig niet of slecht onderhouden 

omgeving/tuin 

- woning is helemaal/gedeeltelijk niet gemeubeld 

- langdurig niet aanbieden van huisvuil 

- getuigenverklaringen: omwonende(n), postbode, wijkagent... 

2.2 Leegstandsregister 

§1. De administratie houdt een leegstandsregister bij.  

§2. In het leegstandsregister worden de volgende gegevens opgenomen: 

1. het adres van de leegstaande woning of het leegstaande gebouw; 
2. de kadastrale gegevens van de leegstaande woning of het leegstaande 

gebouw; 

3. de identiteit en het (de) adres(sen) van de zakelijk gerechtigde(n); 
4. het nummer en de datum van de administratieve akte; 
5. de indicatie of indicaties die aanleiding hebben gegeven tot de opname. 

Een woning die geïnventariseerd is als ongeschikt en/of onbewoonbaar, wordt 

niet opgenomen in het leegstandsregister. 

§3. Een leegstaand gebouw of een leegstaande woning wordt opgenomen in het 

leegstandsregister aan de hand van een genummerde administratieve akte. De 

datum van de administratieve akte geldt als de datum van de vaststelling van 

de leegstand en geldt als inventarisatiedatum. De inventarisatiedatum wordt 

definitief na het verstrijken van de beroepstermijn tegen de opname in de 

leegstandregister.  

2.3 Kennisgeving van registratie  

De zakelijk gerechtigde wordt per beveiligde zending in kennis gesteld van de 

beslissing tot opname in het leegstandsregister. De kennisgeving bevat:  

1. de administratieve akte met inbegrip van het technisch verslag.  
2. informatie over de gevolgen van de opname in het leegstandsregister  
3. informatie met betrekking tot de beroepsprocedure tegen de opname in het 

leegstandsregister 

4. informatie over de mogelijkheid tot schrapping uit het leegstandsregister 

De beveiligde zending wordt gericht aan de woonplaats van de zakelijk 

gerechtigde(n). Is een woonplaats van een zakelijk gerechtigde niet gekend, 

dan wordt de beveiligde zending gericht aan zijn verblijfplaats. Is de 

verblijfplaats van een zakelijk gerechtigde niet gekend, dan vindt de 

betekening plaats aan het adres van de woning of het gebouw waarop de 

administratieve akte betrekking heeft. 

Artikel 3: - Beroep inzake opname leegstandsregister  

§1. Binnen een termijn van dertig dagen, ingaand de dag na deze van de 

betekening van het schrijven, kan een zakelijk gerechtigde bij de 

beroepsinstantie beroep aantekenen tegen de beslissing tot opname in het 

leegstandsregister. Het beroep wordt per beveiligde zending betekend.  

 

Op straffe van nietigheid moet het beroepsschrift: 

1° ondertekend en gemotiveerd zijn; 

2° met een beveiligde zending worden ingediend; 

3° minimaal de volgende gegevens bevatten:  

a) de identiteit en het adres van de indiener;  

b) de vermelding van het nummer van de administratieve akte;  

c) de vermelding van het adres van de woning of het gebouw waarop het 

beroepsschrift betrekking heeft;  

4° worden betekend binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat de dag na 

de betekening van de beveiligde zending.  



§2. Bij betekening per aangetekend schrijven geldt de datum van verzending als 

datum van de indiening van het beroepsschrift. 

§3. Als het beroepsschrift ingediend wordt door een persoon die optreedt namens 

de zakelijk gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging 

tot vertegenwoordiging, tenzij hij optreedt als raadsman die ingeschreven is 

aan de balie als advocaat of als advocaat-stagiair. 

§4. Het beroepsschrift is alleen onontvankelijk in één van de volgende 

gevallen: 

- het beroepsschrift is niet binnen de termijn ingediend; 

- het beroepsschrift is niet conform overeenkomstig de bepalingen § 1; 

- het beroepsschrift is niet ondertekend;  

- het beroepsschrift werd niet per beveiligde zending verstuurd. 

§5. De beroepsinstantie onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke 

beroepsschriften. Het onderzoek gebeurt op stukken als de feiten vatbaar zijn 

voor een directe, eenvoudige vaststelling. Als een onderzoek op stukken niet 

volstaat, wordt een feitenonderzoek uitgevoerd door de met opsporing van 

leegstand belaste ambtenaren. Het beroep wordt geacht ongegrond te zijn als de 

toegang tot een pand geweigerd of verhinderd wordt voor het feitenonderzoek. 

§6. De beroepsinstantie doet uitspraak over het beroep en betekent zijn 

beslissing aan de indiener ervan binnen een termijn van negentig dagen, die 

ingaat op de dag na deze van de betekening van het beroepsschrift. De uitspraak 

wordt per beveiligde zending betekend.  

Als de beslissing tot opname in het leegstandsregister niet tijdig betwist 

wordt, of het beroep van de zakelijk gerechtigde onontvankelijk of ongegrond 

verklaard wordt, neemt de administratie het gebouw of de woning in het 

leegstandsregister op vanaf de datum van de vaststelling van de leegstand.  

§7. Wordt het beroep ingewilligd, dan wordt de woning of het gebouw niet 

opgenomen in het leegstandsregister. 

Artikel 4: - Schrapping uit het leegstandsregister  

§1. Voor de schrapping uit het leegstandsregister richt de zakelijk gerechtigde 

een ondertekend gemotiveerd verzoek aan de administratie via beveiligde 

zending. Dit verzoek bevat:  

- de identiteit en het adres van de indiener;  

- de vermelding van het nummer van de administratieve akte en het adres van 

het gebouw of de woning waarop de vraag tot schrapping betrekking heeft;  

- de bewijsstukken die aantonen dat de woning of het gebouw geschrapt mag 

worden uit het leegstandsregister;  

Als datum van het verzoek wordt de datum van de aangetekende verzending 

gehanteerd. 

§2. De administratie schrapt een woning of een gebouw uit het 

leegstandsregister wanneer de zakelijk gerechtigde bewijst dat de woning 

gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden aangewend 

wordt overeenkomstig de functie. 

De beëindiging van de staat van leegstand kan aangetoond worden met alle 

bewijsmiddelen van gemeen recht, uitgezonderd de eed.  

Als het verzoek tot schrapping ingediend wordt door een persoon die optreedt 

namens de zakelijk gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke 

machtiging tot vertegenwoordiging, tenzij hij optreedt als raadsman die 

ingeschreven is aan de balie als advocaat of als advocaat-stagiair. 

§3 De administratie onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke verzoeken 

tot schrapping. Het onderzoek gebeurt op stukken als de feiten vatbaar zijn 

voor een directe, eenvoudige vaststelling. Als een onderzoek op stukken niet 

volstaat, wordt een feitenonderzoek uitgevoerd door de met opsporing van 

leegstand belaste ambtenaren. Het beroep wordt geacht ongegrond te zijn als de 

toegang tot een pand geweigerd of verhinderd wordt voor het feitenonderzoek.  



§4 De administratie doet uitspraak over het verzoek tot schrapping en betekent 

zijn beslissing met een beveiligde zending aan de indiener ervan, binnen een 

termijn van negentig dagen die ingaat de dag na de betekening van verzoek.  

Als de kennisgeving vermeld in het eerste lid niet is gebeurd binnen de 

voorziene termijn, wordt het verzoek tot schrapping geacht te zijn ingewilligd. 

§5 Wordt het verzoek ingewilligd, dan wordt de woning of het gebouw geschrapt 

uit het leegstandsregister. De datum van betekening van het verzoek tot 

schrapping geldt als datum van schrapping uit het leegstandsregister. 

Artikel 5: - Beroep tegen weigering tot schrapping 

§1 Tegen de beslissing tot weigering van de schrapping van een woning of gebouw 

uit het leegstandsregister kan de zakelijk gerechtigde beroep aantekenen bij 

de beroepsinstantie. 

Op straffe van nietigheid moet dit beroep: 

1° ondertekend en gemotiveerd zijn; 

2° met een beveiligde zending worden ingediend; 

3° minimaal de volgende gegevens bevatten: 

a) de identiteit en het adres van de indiener;  

b) de vermelding van het adres van de woning of het gebouw waarop het verzoek 

betrekking heeft; 

c) de weigeringsbeslissing;  

4° worden betekend binnen een termijn van 30 dagen die ingaat de dag na de 

betekening van de weigeringsbeslissing.  

§2 De beëindiging van de staat van leegstand kan aangetoond worden met alle 

bewijsmiddelen van gemeen recht, uitgezonderd de eed.  

§3 Als het beroepsschrift ingediend wordt door een persoon die optreedt namens 

de zakelijk gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging 

tot vertegenwoordiging, tenzij hij optreedt als raadsman die ingeschreven is 

aan de balie als advocaat of als advocaat-stagiair. 

§4 De beroepsinstantie stuurt aan de indiener van het beroep een 

ontvangstbevestiging. 

§5 De beroepsinstantie onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke beroepen. 

Het onderzoek gebeurt op stukken als de feiten vatbaar zijn voor een directe, 

eenvoudige vaststelling. Als een onderzoek op stukken niet volstaat, wordt een 

feitenonderzoek uitgevoerd door de met opsporing van leegstand belaste 

ambtenaren.  

§6 De beroepsinstantie doet uitspraak over het beroep en betekent zijn 

beslissing met een beveiligde zending aan de indiener ervan, binnen een termijn 

van negentig dagen die ingaat de dag na de betekening van beroepsschrift.  

Als de kennisgeving vermeld in het eerste lid niet is gebeurd binnen de 

voorziene termijn, wordt het beroep geacht te zijn ingewilligd. 

§7 Wordt het beroep ingewilligd, dan wordt de woning of het gebouw geschrapt 

uit het leegstandsregister. 

Artikel 6: - Kennisgeving toezicht 

Onderhavig reglement wordt overgemaakt wordt volgens artikel 253§1 3° van het 

gemeentedecreet aan de Gouverneur, provinciale afdeling van het Agentschap 

Binnenlands Bestuur en de  financieel beheerder. 

b) Goedkeuren belasting op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige 

woongelegenheden 

DE RAAD: 

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

- Gelet op artikel 170 §4 van de Grondwet;   

- Gelet op het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot 

begeleiding van de begroting 1996;  

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

bestuur; 



- Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 

gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 

februari 2012; 

- Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 21 september 2007 

houdende subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal 

woonbeleid, dat gemeenten opleg om leegstaande woningen en gebouwen op te 

nemen in een register conform artikel 2.2.6 van het decreet van 27 maart 

2009 betreffende het Grond- en Pandenbeleid, en latere wijzigingen; 

- Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 december 2013, gewijzigd in de 

gemeenteraad van 12 mei 2016 en 28 december 2016 betreffende de belasting 

op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden; 

- Overwegende dat de wetgeving veranderd is, meer bepaald het decreet 

houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen dat het 

Vlaams Parlement op 4 oktober 2016 goedkeurde en door de Vlaamse regering 

op 14 oktober 2016 bekrachtigde; 

- Gelet op het gewijzigde reglement op inventaris van leegstaande gebouwen, 

woningen, kamers en overige woongelegenheden, dat eveneens ter 

goedkeuring van de gemeenteraad voorligt; 

- Overwegende dat de vrijstellingen van belasting die in dit reglement zijn 

opgenomen aangepast zijn, omdat die het best aansluiten bij de noden en 

het beleid van de gemeente;  

- Overwegende dat de Vlaamse regering op 26 februari 2016 de 

startbeslissing voor het complexe project ‘Verbeteren van de leefbaarheid 

voor de bewoners van de woonwijk Klein-Rusland (Zelzate)’ genomen heeft; 

- Gelet op de financiële toestand van de gemeente. 

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, stelt een aanpassing aan het reglement 

voor:  

Artikel 5: - Vrijstelling bij belasting 

5.2.  Vrijstelling van betaling van belasting wordt toegestaan voor: 

5°  Zover het een woning betreft die voorwerp uitmaakt van een door het 

college goedgekeurd project met het oog op het realiseren van een meer 

kwalitatieve woonomgeving. De werken dienen effectief te starten binnen 

de 2 jaar na inventarisatie van de woning en afgerond te zijn binnen de 

4 jaar na inventarisatie.  

Waarbij 4 jaar verandert in 6 jaar. 

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter vraagt de goedkeuring over het 

reglement en deze aanpassing. 

BESLUIT: 

In openbare zitting  

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - Het gemeenteraadsbesluit van 30 december 2013, gewijzigd in de 

gemeenteraad van 12 mei 2016 en 28 december 2016 betreffende de belasting op 

leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden wordt 

opgeheven. 

Artikel 2: - De gemeenteraad keurt hierna vermeld reglement op de belasting 

op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden goed. 

Er wordt voor de aanslagjaren 2017 t.e.m. 2019  een jaarlijkse 

gemeentebelasting gevestigd op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en 

overige woongelegenheden. 

Artikel 3: - De gemeenteraad belast het College van Burgemeester en Schepenen 

met het vaststellen van de secundaire modaliteiten en de verdere praktische 

uitwerking. 

Artikel 4: - Onderhavig reglement wordt overgemaakt wordt volgens artikel 

253§1 3° van het gemeentedecreet aan de Gouverneur, provinciale afdeling van 

het Agentschap Binnenlands Bestuur, financieel beheerder, dienst 

vergunningen.  



Reglement op de belasting van leegstaande gebouwen, woningen, kamers en 

overige woongelegenheden 

 

Artikel 1: - Definities 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

1. Aanslagjaar: het aanslagjaar is het jaar waarin de belasting verschuldigd 

is; 

2. Administratie: de gemeentelijke administratieve eenheid die door het 

gemeentebestuur wordt belast met de opmaak, de opbouw, het beheer en 

actualisering van het leegstandsregister. 

3. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijze: 

a) Een aangetekend schrijven; 
b) Een afgifte tegen ontvangstbewijs; 
c) Elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze 

waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgelegd; 

4. Gebouw: elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de 

bijgebouwen omvat,  met uitsluiting van de bedrijfsruimten, vermeld in 

artikel 2,1°, van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter 

bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van 

bedrijfsruimten; 

5. Inventarisatiedatum: de datum waarop het gebouw en/of woning voor de 

eerste maal in de inventaris of in het leegstandsregister wordt opgenomen  

6. Kamer: woning waarin een toilet, een bad of douche of een kookgelegenheid 

ontbreken en waarvan de bewoners voor een of meer van die voorzieningen 

aangewezen zijn op de gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij 

het gebouw waarvan de woning deel uitmaakt; 

7. Leegstaand gebouw: gebouw waarvan meer dan de helft van de totale 

vloeroppervlakte niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt 

aangewend gedurende een periode van ten minste twaalf opeenvolgende 

maanden. Hierbij wordt geen rekening gehouden met woningen die deel 

uitmaken van het gebouw. 

De functie van het gebouw is deze die overeenkomt met de vergunde of 

vergund geachte toestand. 

Bij een gebouw waarvoor geen vergunning of melding voorhanden is, of 

waarvan de functie niet duidelijk uit een vergunning of melding blijkt, 

wordt deze functie afgeleid uit het gewoonlijk gebruik van het gebouw 

voorafgaand aan het vermoeden van leegstand, zoals dat blijkt uit 

aangiften, akten of bescheiden. 

Een gebouw dat in hoofdzaak gediend heeft voor een economische 

activiteit, vermeld in artikel 2, 2°, van het decreet van 19 april 1995 

houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en 

verwaarlozing van bedrijfsruimten, wordt niet beschouwd als leegstaand 

zolang de oorspronkelijke beoefenaar van deze activiteit een gedeelte van 

het gebouw bewoont en dat gedeelte niet afsplitsbaar is. Een gedeelte is 

eerst afsplitsbaar indien het na sloping van de overige gedeelten kan 

worden beschouwd als een afzonderlijke woning die voldoet aan de 

bouwfysische vereisten. 

8. Leegstaande woning: een woning die gedurende een termijn van ten minste 

12 opeenvolgende maanden niet aangewend wordt in overeenstemming met de 

woonfunctie of elke andere omschreven functie die een effectief en niet-

occasioneel gebruik van de woning met zich mee brengt.  

9. Leegstandsregister: register van leegstaande gebouwen en woningen, zoals 

vermeld in artikel 2.2.6 van het decreet grond- en pandenbeleid 

10. Leegstand bij nieuwbouw: een nieuw gebouw of een nieuwe woning wordt als 
een leegstaand gebouw of een leegstaande woning beschouwd indien dat 

gebouw of die woning binnen zeven jaar na de afgifte van een vergunning 

in laatste administratieve aanleg niet aangewend wordt overeenkomstig 

zijn functie 

11. Overige woongelegenheden: elke woongelegenheid welke niet te definiëren 
valt onder een woning en/of gebouw, en/of kamer. 

12. Ramp: een gebeurtenis die zich voordoet buiten de wil van de houder van 
het zakelijk recht en waardoor de schade dermate is dat het gebruik 

onmogelijk is, bv. brand, gasontploffing, blikseminslag, … 



13. Renovatienota:  een gedetailleerde, gedateerde en ondertekende nota, die 
door de administratie wordt goedgekeurd en waarin minstens is opgenomen: 

 een overzicht en een beschrijving van de voorgenomen werken; 

 een gedetailleerd tijdsschema waaruit blijkt dat binnen een periode 

van maximaal 1 jaar een woning bewoonbaar wordt gemaakt; 

 een plan van het pand met een aanduiding van de geplande werken; 

 bestekken en/of facturen met betrekking tot de voorgenomen werken(= 

raming van de kosten); 

 een fotoreportage met weergave van de bestaande toestand van de te 

renoveren onderdelen;  

 indien van toepassing een akkoord van de mede-eigenaar(s) 

14. Restauratie: het geheel van maatregelen, werkzaamheden en handelingen die 
erop gericht zijn de erfgoedwaarden van een onroerend goed in stand te 

houden of te herstellen 

15. Verjaardag: het ogenblik van het verstrijken van elke nieuwe periode van 
twaalf maanden vanaf de inventarisatiedatum, zolang het gebouw of de 

woning niet uit het leegstandsregister is geschrapt; 

16. Woning: een goed, vermeld in artikel 2; § 1, eerste lid, 31°, van de 
Vlaamse Wooncode (elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk 

bestemd is voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande);  

17. Zakelijke gerechtigde: de houder van één van volgende zakelijke rechten: 
a) De volle eigendom (volgens de beschikbare informatie voor de gemeente) 

b) Het recht van opstal of van erfpacht; 

c) Het vruchtgebruik 

 

Artikel 2: - Algemene bepalingen 

§1 Er wordt voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019 een jaarlijkse 

gemeentebelasting gevestigd op de woningen en gebouwen, kamers en overige 

woongelegenheden die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn 

opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister. 

§2 De belasting voor een leegstaand gebouw, woning, kamer en/of overige 

woongelegenheid is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat de 

woning, kamer, gebouw en/of overige woongelegenheid gedurende twaalf 

opeenvolgende maanden is opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister. 

Zolang het gebouw, woning, kamer en/of overige woongelegenheid niet uit het 

leegstandsregister is geschrapt, blijft de belasting verschuldigd bij het 

verstrijken van elke opeenvolgende periode van twaalf maanden. 

 

Artikel 3: - Belastingplichtige 

§1 De belasting is verschuldigd door de zakelijk gerechtigde van het 

leegstaande gebouw, woning, kamer en/of overige woongelegenheid op de 

verjaardag van de inventarisatiedatum. 

§2 Ingeval van mede-eigendom zijn de mede-eigenaars hoofdelijk aansprakelijk 

voor de betaling van de totale belastingschuld. Ingeval er meerdere andere 

houders zijn van het zakelijk recht, zijn deze eveneens hoofdelijk 

aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld. 

§3 Ingeval er een recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik bestaat is de 

belasting verschuldigd door de houder van dat zakelijk recht van opstal, van 

erfpacht of van vruchtgebruik op het ogenblik dat de belasting van het 

aanslagjaar verschuldigd wordt. 

§4 Ingeval van overdracht van het zakelijk recht stelt de instrumenterende 

ambtenaar de nieuwe zakelijk gerechtigde er voorafgaandelijk van in kennis 

dat het goed is opgenomen in het leegstandsregister.  

De instrumenterende ambtenaar stelt de administratie binnen de twee maanden 

na het verlijden van de authentieke overdrachtsakte in kennis van de 

overdracht met nauwkeurige aanduiding van de overgedragen woning of het 

gebouw, de datum ervan, en de nieuwe zakelijk gerechtigden via beveiligde 

zending.  



Bij ontstentenis van deze kennisgeving wordt de overdrager van een zakelijk 

recht, als belastingplichtige beschouwd voor de eerstvolgende belasting die 

na de overdracht van het zakelijk recht wordt gevestigd.  

Bij de overdracht van het zakelijk recht van een gebouw of een woning geldt 

de datum van de authentieke overdrachtsakte als aanvangspunt voor het 

berekenen van de termijnen van 12 maanden. 

 

Artikel 4: - Tarief van de belasting 

Het basisbedrag van de belasting bedraagt: 

 AJ 2017 AJ 2018 AJ 2019 

Voor een volledig gebouw of 

woonhuis 

1.557,00 EUR 1.583,00 EUR 1.610,00 EUR 

Voor een kamer 500,00 EUR 508,50 EUR 517,00 EUR 

Voor elke overige woongelegenheid 990,00 EUR 1.007,00 EUR 1.024,00 EUR 

 

Artikel 5: - Vrijstelling bij belasting 

5.1. Aanvraag vrijstelling 

De zakelijk gerechtigde die gebruik wenst te maken van een vrijstelling van 

de belasting dient zelf hiervoor via beveiligde zending schriftelijk de 

nodige bewijsstukken in te dienen bij de administratie.  

5.2. Vrijstelling van betaling van belasting wordt toegestaan voor: 

1° de belastingplichtige die in een erkende ouderenvoorziening verblijft. Het 

bewijs van het verblijf wordt geleverd door de erkende ouderenvoorziening 

waar de belastingschuldige verblijft, met dien verstande dat deze 

vrijstelling geldt voor een periode van drie jaar volgend op de datum van 

opname in een erkende ouderenvoorziening en slechts geldt voor de woning 

die laatst bewoond werd door de belastingplichtige voor de opname in een 

erkende ouderenvoorziening.  

2° de belastingplichtige die voor een langdurig verblijf werd opgenomen in 

een psychiatrische instelling; 

Het bewijs van het langdurig verblijf wordt geleverd door de instelling of 

ziekenhuis waar de belastingschuldige verblijft. De vrijstelling geldt 

voor een periode van drie jaar volgend op de datum van opname en slechts 

geldt voor de woning die laatst bewoond werd door de belastingplichtige 

voor de opname in een psychiatrische instelling of ziekenhuis.  

3° de belastingplichtige waarvan de handelingsbekwaamheid beperkt werd 

ingevolge een gerechtelijke beslissing; 

Het bewijs wordt geleverd door het voorleggen van de gerechtelijke 

beslissing met dien verstande dat deze vrijstelling geldt voor een periode 

van drie jaar volgend op de datum van beslissing en slechts geldt voor de 

woning die laatst bewoond werd door de belastingplichtige. 

4° de nieuwe zakelijk gerechtigde gedurende twee opeenvolgende belastingjaren 

na het verkrijgen van het zakelijk recht. Deze vrijstelling geldt niet 

voor overdrachten:  

o aan vennootschappen die door de overdrager rechtstreeks of 

onrechtstreeks in rechten of in feiten gecontroleerd worden;  

o indien de overdracht het gevolg is van een fusie, splitsing of een 

andere overgang ten algemene titel;  

o aan bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad, tenzij in geval 

van overdracht bij erfopvolging of testament. 

5° zover het een woning betreft die voorwerp uitmaakt van een door het 

college goedgekeurd project met het oog op het realiseren van een meer 

kwalitatieve woonomgeving. De werken dienen effectief te starten binnen de 

2 jaar na inventarisatie van de woning en afgerond te zijn binnen de 6 

jaar na inventarisatie.  

 

  



5.3. Vrijstelling van betaling van belasting wordt toegestaan wanneer: 

1. de woning of het gebouw gelegen is binnen de grenzen van een door de 
bevoegde overheid goedgekeurd onteigeningsplan;  

2. de woning of het gebouw geen voorwerp meer kan uitmaken van een vergunning 
omdat een voorlopig of definitief onteigeningsplan is vastgesteld;  

3. de woning of het gebouw vernield of beschadigd werd ten gevolge van een 
plotse ramp. Deze vrijstelling kan maximaal drie keer verleend worden in 

de drie jaar volgend op de datum van de vernieling of beschadiging; 

4. de woning of gebouw voorwerp uitmaakt van een overeenkomst met het oog op 
renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden in de zin van 

artikel 18, § 2, van de Vlaamse Wooncode; 

5. de woning of het gebouw wegens overmacht geïnventariseerd blijft om 
redenen die onafhankelijk zijn van de wil van de houder van het zakelijk 

recht. 

Opmerking: Er kan pas sprake zijn van overmacht indien de inventarisatie 

aanhoudt omwille van redenen die volledig buiten uw wil om gebeuren en u 

kan aantonen dat u – zoals een ‘goed huisvader’ - tijdig alles in het werk 

hebt gesteld om die ongewilde situatie op te lossen. De vrijstelling wordt 

toegekend voor 1 jaar, maar kan verlengd worden zolang de overmacht 

aanhoudt. De vrijstelling moet elk jaar opnieuw aangevraagd en gemotiveerd 

worden met de nodige bewijsstukken; 

6. de woning die gerenoveerd wordt. Een woning wordt gerenoveerd als een 
vergunning, een schriftelijke bevestiging van de volledig bevonden 

aanvraag voor een vergunning of een gedetailleerd renovatienota voorgelegd 

wordt waaruit blijkt dat hij de nodige renovatiewerken gaat uitvoeren, 

voor zover zij betrekking hebben op de woonfunctie van de woning. De 

vrijstelling vangt aan bij de aanvraag van de renovatienota en geldt voor 

een termijn van één jaar en kan éénmalig voor eenzelfde periode worden 

verlengd. 

Opmerkingen : 

- Een renovatienota wordt enkel aanvaard als voor de renovatiewerken 

geen stedenbouwkundige vergunning vereist is. Uit de vergunning of het 

renovatienota moet bovendien duidelijk blijken dat de geplande werken 

zullen leiden tot het wegwerken van de gebreken die vastgesteld werden 

en die tot de inventarisatie geleid hebben. Een herbestemming naar een 

andere functie dan woonfunctie, mits deze vergund is, is in sommige 

gevallen ook mogelijk.   

- De vrijstelling wordt ongedaan gemaakt als de werken binnen het jaar 

(uitzonderlijk 2 jaar bij verlenging) niet beëindigd zijn en/of de 

aangevraagde stedenbouwkundige vergunning geweigerd wordt.  

- Een woning die gerestaureerd wordt, kan de vrijstelling meerdere keren 

aanvragen.  De termijn loopt telkens voor één jaar. 

 

5.4. Er wordt een vrijstelling van de belasting verleend voor een woning 

gelegen in de woonwijk Klein-Rusland. 

Enkel de vrijstellingen opgenomen in dit reglement zijn van toepassing.  

De vrijstelling moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden en zal dan ook  

volgens dit reglement beoordeeld worden. 

 

Artikel 6 – Inkohiering 

§1 De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en 

uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. 

§2 De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van 

het aanslagbiljet. 

Artikel 7: - Bezwaarprocedure bij belasting 

§1 De belastingplichtige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het 

college van burgemeester en schepenen. Het bezwaarschrift wordt behandeld in 

overeenstemming met het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 



§2 Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd 

zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie 

maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending 

van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de 

datum van de contante inning. 

Indien de belastingplichtige wenst gehoord te worden, dient hij daar 

uitdrukkelijk om te vragen in zijn bezwaarschrift.  

§3 Door het college van burgemeester en schepenen worden personeelsleden van 

de gemeente aangesteld die bevoegd zijn om een controle of onderzoek in te 

stellen en vaststellingen te verrichten in verband met de toepassing van dit 

belastingreglement. De door hen opgestelde processen-verbaal hebben 

bewijskracht tot bewijs van het tegendeel. 

Artikel 8: - Toepasselijke regelgeving 

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 

betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 

provincie- en gemeentebelastingen, zijn de bepalingen van titel VII (Vestiging 

en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1, 3, 4 ,6 tot en met 9bis 

van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van 

het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van toepassing voor zover niet specifiek 

de belastingen op de inkomsten betreffen. 

Artikel 9: - Kennisgeving toezicht 

Onderhavig reglement wordt overgemaakt wordt volgens artikel 253§1 3° van het 

gemeentedecreet aan de Gouverneur, provinciale afdeling van het Agentschap 

Binnenlands Bestuur en de financieel beheerder. 

12. GOEDKEUREN REGLEMENT OP INVENTARISATIE VAN VERWAARLOOSDE GEBOUWEN EN 

WONINGEN. 

a) goedkeuren reglement inventarisatie verwaarloosde woningen en gebouwen 

DE RAAD: 

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

- Gelet op artikel 170 §4 van de Grondwet;   

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

bestuur; 

- Overwegende dat het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode 

de gemeente aanstelt als coördinator en regisseur van het lokale 

woonbeleid; 

- Gelet op het decreet van 23 december 2016 houdende diverse fiscale 

bepalingen met betrekking tot decretale wijzigingen voor woningkwaliteit, 

verwaarlozing en leegstand; 

- Overwegende dat verwaarlozing van woningen en gebouwen op het grondgebied 

van de gemeente voorkomen en bestreden moet worden om de verloedering van 

de leef- en woonomgeving tegen te gaan; 

- Overwegende dat het beleid met betrekking tot verwaarloosde woningen en 

gebouwen overgeheveld wordt van het Vlaamse naar het gemeentelijk niveau, 

waarbij de gewestelijke registratie en heffing volledig worden opgeheven; 

- Overwegende dat het wenselijk is dat het op het grondgebied van de 

gemeente beschikbare patrimonium voor wonen optimaal benut wordt; 

- Overwegend dat het nuttig is om een geïntegreerd beleid te voeren ter 

bestrijding van leegstand en verwaarlozing van woningen en gebouwen. 

 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeenteraad keurt hierna vermeld reglement op de 

inventarisatie van verwaarloosde gebouwen en woningen goed. 



Artikel 2: - De gemeenteraad belast het College van Burgemeester en Schepenen 

met het vaststellen van de secundaire modaliteiten en de verdere praktische 

uitwerking. 

Artikel 3: - Onderhavig reglement wordt overgemaakt wordt volgens artikel 

253§1 3° van het gemeentedecreet aan de Gouverneur, provinciale afdeling van 

het Agentschap Binnenlands Bestuur, financieel beheerder, dienst 

vergunningen. 

 

Reglement op de inventarisatie van verwaarloosde gebouwen en woningen 

Artikel 1: - Definities 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

1. Administratie: de gemeentelijke administratieve eenheid die door het 

gemeentebestuur wordt belast met de opmaak, de opbouw, het beheer en 

actualisering van het register van verwaarloosde gebouwen en woningen. 

2. Beroepsinstantie: het college van burgemeester en schepenen 

3. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijze: 

a) Een aangetekend schrijven; 
b) Een afgifte tegen ontvangstbewijs; 
c) Elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze 

waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgelegd 

4. Gebouw: het onroerend goed vermeld in artikel 24, 2° van het 

Heffingsdecreet; 

5. Gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen: het 

register vermeld in artikel 2 van dit reglement; 

6. Gewestelijke inventarislijst van verwaarloosde gebouwen en/of woningen: 

de inventarislijst, tot 31 december 2016 vermeld in artikel 28, §1, 

eerste lid, 1° van het Heffingsdecreet; 

7. Gewestelijke inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen: de 

inventaris, sinds 1 januari 2017 vermeld in artikel 26 van het 

Heffingsdecreet; 

8. Inventarisatiedatum: de datum waarop een woning in het gemeentelijk 

register van verwaarloosde woningen en gebouwen is opgenomen  

9. Verwaarloosde woning: een gebouw, ongeacht of het dienst doet als woning, 

wordt beschouwd als verwaarloosd, wanneer het ernstige zichtbare en 

storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan buitenmuren, 

voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, 

kroonlijst of dakgoten. Bij sloop van het gebouw dient alle puin geruimd 

te zijn. 

10. Woning: het onroerend goed vermeld in artikel 24, 5° van het 
Heffingsdecreet; 

11. Zakelijke gerechtigde: de houder van één van volgende zakelijke rechten: 
a) De volle eigendom (volgens de beschikbare informatie door de 

gemeente) 

b) Het recht van opstal of van erfpacht; 

c) Het vruchtgebruik 

 

Artikel 2: - Vaststelling van verwaarlozing 

2.1 Vaststelling van de verwaarlozing 

De door het college van burgemeester en schepenen met de opsporing van 

verwaarloosde woningen en gebouwen belaste personeelsleden, stellen de 

verwaarlozing van een woning of een gebouw vast, aan de hand van het model van 

technisch verslag en een genummerde administratieve akte. Daarbij geldt een 

gebrek van categorie I voor één punt, van categorie II voor drie punten, van 

categorie III voor negen punten en van categorie IV voor achttien punten. Er 

is sprake van verwaarlozing als de indicaties in dit verslag een eindscore 

opleveren van minimaal 18 punten. Aan het verslag wordt minstens één foto van 

de woning of het gebouw toegevoegd. 

 

  



2.2 Register van verwaarloosde woningen en gebouwen 

§1. De administratie houdt een register verwaarloosde woningen en gebouwen bij  

§2. In dit register worden minimaal de volgende gegevens opgenomen: 

1° het adres van de verwaarloosde woning of het verwaarloosde gebouw; 

2° de kadastrale gegevens van de verwaarloosde woning of het verwaarloosde 

gebouw; 

3° de identiteit en het (de) adres(sen) van de zakelijk gerechtigde(n); 

4° het nummer en de datum van de administratieve akte; 

5° de indicatie of indicaties die aanleiding hebben gegeven tot de opname. 

Een woning die of een gebouw dat opgenomen is in het gemeentelijk register van 

leegstaande gebouwen of woningen, kan eveneens worden opgenomen in het 

gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen. 

Een woning die opgenomen is in de gewestelijke inventaris van ongeschikte en 

onbewoonbare woningen, kan eveneens worden opgenomen in het gemeentelijk 

register van verwaarloosde woningen en gebouwen. 

§3. Een verwaarloosde woning of het verwaarloosde gebouw wordt opgenomen in 

het register aan de hand van een genummerde administratieve akte. De datum van 

de administratieve akte geldt als de datum van de vaststelling van verwaarlozing 

en geldt als inventarisdatum. De inventarisatiedatum wordt definitief na het 

verstrijken van de beroepstermijn tegen de opname in de inventaris van 

verwaarloosde gebouwen en woningen. 

§4. De administratie neemt alle in de gemeente gelegen woningen en gebouwen 

die op 31 december 2016 waren opgenomen in de gewestelijke inventarislijst 

van verwaarloosde gebouwen en/of woningen, op in het gemeentelijk register 

van verwaarloosde woningen en gebouwen.  

2.3 Kennisgeving van de registratie 

De zakelijk gerechtigde wordt per beveiligde zending in kennis gesteld van de 

beslissing tot opname in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen. 

Deze kennisgeving bevat: 

1. de administratieve akte met inbegrip van het technisch verslag.  
2. informatie over de gevolgen van de opname in het register van verwaarloosde 

woningen en gebouwen. 

3. informatie over de beroepsprocedure tegen de opname in het gemeentelijk 
register van verwaarloosde woningen en gebouwen; 

4. informatie over de mogelijkheid tot schrapping uit het gemeentelijk register 
van verwaarloosde woningen en gebouwen. 

De beveiligde zending wordt gericht aan de woonplaats van de zakelijk 

gerechtigde(n). Is een woonplaats van een zakelijk gerechtigde niet gekend, 

dan wordt de beveiligde zending gericht aan zijn verblijfplaats. Is de 

verblijfplaats van een zakelijk gerechtigde niet gekend, dan vindt de 

betekening plaats aan het adres van de woning of het gebouw waarop de 

administratieve akte betrekking heeft. 

Artikel 3: - Beroep inzake opname register verwaarloosde gebouwen en woningen 

§1. Binnen een termijn van dertig dagen, ingaand de dag na deze van de 

betekening van het schrijven van inventarisatie, kan een zakelijk gerechtigde 

bij de beroepsinstantie beroep aantekenen tegen de beslissing tot opname in 

het register van verwaarloosde woningen en gebouwen. Het beroep wordt per 

beveiligde zending betekend.  

Op straffe van nietigheid moet het beroepsschrift: 

1° ondertekend en gemotiveerd zijn; 

2° met een beveiligde zending worden ingediend; 

3° minimaal de volgende gegevens bevatten:  

a) de identiteit en het adres van de indiener;  
b) de vermelding van het nummer van de administratieve akte;  
c) de vermelding van het adres van de woning of het gebouw waarop het 

beroepsschrift betrekking heeft;  

4° worden betekend binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat de dag na 

de betekening van de beveiligde zending.  



 

§2 Bij betekening per aangetekend schrijven geldt de datum van verzending als 

datum van de indiening van het beroepsschrift. 

§3 Als het beroepsschrift ingediend wordt door een persoon die optreedt namens 

de zakelijk gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging 

tot vertegenwoordiging, tenzij hij optreedt als raadsman die ingeschreven is 

aan de balie als advocaat of als advocaat-stagiair. 

§4 Het beroepsschrift is alleen onontvankelijk in één van de volgende 

gevallen: 

- het beroepsschrift is niet binnen de termijn ingediend; 

- het beroepsschrift is niet conform overeenkomstig de bepalingen § 1; 

- het beroepsschrift is niet ondertekend;  

- het beroepsschrift werd niet per beveiligde zending verstuurd. 

§5 De beroepsinstantie onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke 

beroepsschriften. Het onderzoek gebeurt op stukken als de feiten vatbaar zijn 

voor een directe, eenvoudige vaststelling. Als een onderzoek op stukken niet 

volstaat, wordt een feitenonderzoek uitgevoerd door de met opsporing van 

verwaarloosde woningen en gebouwen belaste ambtenaren. Het beroep wordt geacht 

ongegrond te zijn als de toegang tot een pand geweigerd of verhinderd wordt 

voor het feitenonderzoek. 

§6 De beroepsinstantie doet uitspraak over het beroep en betekent zijn 

beslissing met een beveiligde zending aan de indiener ervan, binnen een 

termijn van orde van negentig dagen, die ingaat de dag na de betekening van 

het beroepsschrift. De uitspraak wordt per beveiligde zending betekend.  

Als de beroepsinstantie het beroep gegrond acht, of nalaat om binnen de 

termijn, vermeld in het eerste lid, kennis te geven van zijn beslissing, 

kunnen de eerder gedane vaststellingen geen aanleiding geven tot een 

beslissing tot opname in het register verwaarloosde gebouwen en woningen. 

§7. Wordt het beroep ingewilligd, dan wordt de woning of het gebouw niet 

opgenomen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen. 

Artikel 4: - Schrapping uit het gemeentelijk register van verwaarloosde 

woningen en gebouwen 

§1. Voor de schrapping uit het register van verwaarloosde woningen en gebouwen 

richt de zakelijk gerechtigde een ondertekend gemotiveerd verzoek aan de 

administratie via beveiligde zending. Dit verzoek bevat:  

- de identiteit en het adres van de indiener;  

- de vermelding van het nummer van de administratieve akte en het adres van 

het gebouw of de woning waarop de vraag tot schrapping betrekking heeft;  

- de bewijsstukken die aantonen dat de woning of het gebouw geschrapt mag 

worden uit het register van verwaarloosde woningen en gebouwen;  

Als datum van het verzoek wordt de datum van de aangetekende verzending 

gehanteerd. 

§2. De administratie schrapt een woning of een gebouw uit het gemeentelijk 

register van verwaarloosde woningen en gebouwen wanneer de zakelijk gerechtigde 

bewijst dat de woning of het gebouw geen indicaties van verwaarlozing meer 

vertoont die bij quotering in het model van technisch verslag, 18 punten of 

meer zouden opleveren.  

De beëindiging van de staat van verwaarlozing kan aangetoond worden met alle 

bewijsmiddelen van gemeen recht, uitgezonderd de eed.  

Als het verzoek tot schrapping ingediend wordt door een persoon die optreedt 

namens de zakelijk gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke 

machtiging tot vertegenwoordiging, tenzij hij optreedt als raadsman die 

ingeschreven is aan de balie als advocaat of als advocaat-stagiair. 

§3. De administratie onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke verzoeken 

tot schrapping. Het onderzoek gebeurt op stukken als de feiten vatbaar zijn 

voor een directe, eenvoudige vaststelling. Als een onderzoek op stukken niet 

volstaat, wordt een feitenonderzoek uitgevoerd door de met opsporing van 



verwaarloosde woningen en gebouwen belaste ambtenaren. Het beroep wordt geacht 

ongegrond te zijn als de toegang tot een pand geweigerd of verhinderd wordt 

voor het feitenonderzoek.  

§4. De administratie doet uitspraak over het verzoek tot schrapping en betekent 

zijn beslissing met een beveiligde zending aan de indiener ervan, binnen een 

termijn van negentig dagen die ingaat de dag na de betekening van verzoek.  

Als de kennisgeving vermeld in het eerste lid niet is gebeurd binnen de 

voorziene termijn, wordt het verzoek tot schrapping geacht te zijn ingewilligd. 

§5. Wordt het verzoek ingewilligd, dan wordt de woning of het gebouw geschrapt 

uit het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen. De datum 

van betekening van het verzoek tot schrapping geldt als datum van schrapping 

uit het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen. 

Artikel 5: - Beroep tegen weigering tot schrapping 

§1. Tegen de beslissing tot weigering van de schrapping van een woning of 

gebouw uit het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen 

kan de zakelijk gerechtigde beroep aantekenen bij de beroepsinstantie. 

Op straffe van nietigheid moet dit beroep: 

1° ondertekend en gemotiveerd zijn; 

2° met een beveiligde zending worden ingediend; 

3° minimaal de volgende gegevens bevatten: 

a) de identiteit en het adres van de indiener;  

b) de vermelding van het adres van de woning of het gebouw waarop het verzoek 

betrekking heeft; 

c) de weigeringsbeslissing;  

4° worden betekend binnen een termijn van 30 dagen die ingaat de dag na de 

betekening van de weigeringsbeslissing.  

§2. De beëindiging van de staat van verwaarlozing kan aangetoond worden met 

alle bewijsmiddelen van gemeen recht, uitgezonderd de eed.  

§3 Als het beroepschrift ingediend wordt door een persoon die optreedt namens 

de zakelijk gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging 

tot vertegenwoordiging, tenzij hij optreedt als raadsman die ingeschreven is 

aan de balie als advocaat of als advocaat-stagiair. 

§4. De beroepsinstantie stuurt aan de indiener van het beroep een 

ontvangstbevestiging. 

§5. De beroepsinstantie onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke 

beroepen. Het onderzoek gebeurt op stukken als de feiten vatbaar zijn voor een 

directe, eenvoudige vaststelling. Als een onderzoek op stukken niet volstaat, 

wordt een feitenonderzoek uitgevoerd door de met opsporing van verwaarloosde 

woningen en gebouwen belaste ambtenaren.  

§6. De beroepsinstantie doet uitspraak over het beroep en betekent zijn 

beslissing met een beveiligde zending aan de indiener ervan, binnen een termijn 

van negentig dagen die ingaat de dag na de betekening van beroepschrift.  

Als de kennisgeving vermeld in het eerste lid niet is gebeurd binnen de 

voorziene termijn, wordt het beroep geacht te zijn ingewilligd. 

§7. Wordt het beroep ingewilligd, dan wordt de woning of het gebouw geschrapt 

uit het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen. 

Artikel 6: - Kennisgeving toezicht 

Onderhavig reglement wordt overgemaakt wordt volgens artikel 253§1 3° van het 

gemeentedecreet aan de Gouverneur, provinciale afdeling van het Agentschap 

Binnenlands Bestuur en de financieel beheerder. 

  



b) goedkeuren reglement belasting verwaarloosde woningen en gebouwen 

DE RAAD: 

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

- Gelet op artikel 170 §4 van de Grondwet;   

- Gelet op het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot 

begeleiding van de begroting 1996 (heffingsdecreet);  

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

bestuur; 

- Overwegende dat het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode 

de gemeente aanstelt als coördinator en regisseur van het lokale 

woonbeleid; 

- Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 

gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 

februari 2012; 

- Gelet op het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex 

Fiscaliteit, art. 2.5.1.0.1; 

- Gelet op het reglement op de inventarisatie van verwaarloosde gebouwen en 

woningen, wat eveneens op heden ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de 

gemeenteraad; 

- Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 december 2016 betreffende 

opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing ter bestrijding 

van verkrotting van gebouwen en/of woningen; 

- Overwegende dat verwaarlozing van woningen en gebouwen op het grondgebied 

van de gemeente voorkomen en bestreden moet worden om de verloedering van 

de leef- en woonomgeving tegen te gaan; 

- Overwegende dat het beleid met betrekking tot verwaarloosde woningen en 

gebouwen overgeheveld wordt van het Vlaamse naar het gemeentelijk niveau, 

waarbij de gewestelijke registratie en heffing volledig worden opgeheven; 

- Overwegende dat het wenselijk is dat het op het grondgebied van de 

gemeente beschikbare patrimonium voor wonen optimaal benut wordt; 

- Overwegend dat het nuttig is om een geïntegreerd beleid te voeren ter 

bestrijding van leegstand en verwaarlozing van woningen en gebouwen; 

- Overwegende dat de Vlaamse regering op 26 februari 2016 de 

startbeslissing voor het complexe project ‘Verbeteren van de leefbaarheid 

voor de bewoners van de woonwijk Klein-Rusland (Zelzate)’ genomen heeft; 

- Gelet op de financiële toestand van de gemeente. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - Het gemeenteraadsbesluit van 28 december 2016 betreffende 

opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing ter bestrijding van 

verkrotting van gebouwen en/of woningen wordt vanaf heden opgeheven. 

Artikel 2: - De gemeenteraad keurt hierna vermeld reglement op de belasting 

op verwaarloosde gebouwen en woningen goed. 

Er wordt voor de aanslagjaren 2017 t.e.m. 2019 een jaarlijkse 

gemeentebelasting gevestigd op verwaarloosde gebouwen en woningen. 

Artikel 3: - De gemeenteraad belast het College van Burgemeester en Schepenen 

met het vaststellen van de secundaire modaliteiten en de verdere praktische 

uitwerking. 

Artikel 4: - Onderhavig reglement wordt overgemaakt wordt volgens artikel 

253§1 3° van het gemeentedecreet aan de Gouverneur, provinciale afdeling van 

het Agentschap Binnenlands Bestuur en de financieel beheerder. 

  



Reglement op de belasting op verwaarloosde gebouwen en woningen 

Artikel 1: - Definities 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

1. Aanslagjaar: het aanslagjaar is het jaar waarin de belasting verschuldigd 

is; 

2. Administratie: de gemeentelijke administratieve eenheid die door het 

gemeentebestuur wordt belast met de opmaak, de opbouw, het beheer en 

actualisering van het register van verwaarloosde gebouwen en woningen. 

3. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijze: 

d) Een aangetekend schrijven; 
e) Een afgifte tegen ontvangstbewijs; 
f) Elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze 

waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgelegd 

4. Gebouw: het onroerend goed vermeld in artikel 24, 2° van het 

Heffingsdecreet; 

5. Gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen: het 

register vermeld in artikel 2 van het reglement inventaris verwaarloosde 

woningen en gebouwen; 

6. Gewestelijke inventarislijst van verwaarloosde gebouwen en/of woningen: 

de inventarislijst, tot 31 december 2016 vermeld in artikel 28, §1, 

eerste lid, 1° van het Heffingsdecreet; 

7. Inventarisatiedatum: de datum waarop een woning in het gemeentelijk 

register van verwaarloosde woningen en gebouwen is opgenomen  

8. Renovatienota:  een gedetailleerde, gedateerde en ondertekende nota, die 

door de administratie wordt goedgekeurd en waarin minstens is opgenomen: 

 een overzicht en beschrijving van de voorgenomen werken; 

 een gedetailleerd tijdsschema waaruit blijkt dat binnen een periode 

van maximaal 1 jaar een woning bewoonbaar wordt gemaakt  

 een plan van het pand met een aanduiding van de geplande werken; 

 bestekken en/of facturen met betrekking tot de voorgenomen werken(= 

raming van de kosten); 

 fotoreportage met weergave van de bestaande toestand van de te 

renoveren onderdelen  

 indien van toepassing een akkoord van de mede-eigenaars 

9. Restauratie: het geheel van maatregelen, werkzaamheden en handelingen die 

erop gericht zijn de erfgoedwaarden van een onroerend goed in stand te 

houden of te herstellen 

10. Verjaardag: het ogenblik van het verstrijken van elke nieuwe periode van 
twaalf maanden vanaf de inventarisatiedatum, zolang het gebouw of de 

woning niet uit het register van verwaarloosde gebouwen en woningen is 

geschrapt; 

11. Verwaarloosde woning: een gebouw, ongeacht of het dienst doet als woning, 
wordt beschouwd als verwaarloosd, wanneer het ernstige zichtbare en 

storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan buitenmuren, 

voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, 

kroonlijst of dakgoten. Bij sloop van het gebouw dient alle puin geruimd 

te zijn. 

12. Woning: het onroerend goed vermeld in artikel 24, 5° van het 
Heffingsdecreet; 

13. Zakelijke gerechtigde: de houder van één van volgende zakelijke rechten: 
a) De volle eigendom (volgens de beschikbare informatie voor de 

gemeente) 

b) Het recht van opstal of van erfpacht; 

c) Het vruchtgebruik 

Artikel 2: - Algemene bepalingen 

§1 Er wordt voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019 een jaarlijkse 

gemeentebelasting gevestigd op de woningen en gebouwen die, gedurende 

minstens twaalf opeenvolgende maanden opgenomen zijn in het gemeentelijk 

register van verwaarloosde woningen en gebouwen. 

 



§2 De belasting voor een verwaarloosde woningen en gebouwen is voor het eerst 

verschuldigd vanaf het ogenblik dat de woning of het gebouw, gedurende twaalf 

opeenvolgende maanden is opgenomen in het gemeentelijk register verwaarloosde 

woningen en gebouwen. 

Zolang de woning of het gebouw niet is geschrapt uit het register, blijft de 

belasting verschuldigd bij het verstrijken van elke opeenvolgende periode van 

twaalf maanden. 

Artikel 3: - Belastingplichtige 

§1. De belasting is verschuldigd door de zakelijk gerechtigde van de 

verwaarloosde woning of het verwaarloosd gebouw op de verjaardag van de 

inventarisatiedatum. 

§2 Ingeval van mede-eigendom zijn de mede-eigenaars hoofdelijk aansprakelijk 

voor de betaling van de totale belastingschuld. Ingeval er meerdere andere 

houders zijn van het zakelijk recht, zijn deze eveneens hoofdelijk 

aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld. 

§3 Ingeval er een recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik bestaat is de 

belasting verschuldigd door de houder van dat zakelijk recht van opstal, van 

erfpacht of van vruchtgebruik op het ogenblik dat de belasting van het 

aanslagjaar verschuldigd wordt. 

§4 Ingeval van overdracht van het zakelijk recht stelt de instrumenterende 

ambtenaar de nieuwe zakelijk gerechtigde er voorafgaandelijk van in kennis 

dat het goed is opgenomen in de inventaris van verwaarloosde woningen en 

gebouwen.  

De instrumenterende ambtenaar stelt de administratie binnen de twee maanden 

na het verlijden van de authentieke overdrachtsakte in kennis van de 

overdracht met nauwkeurige aanduiding van de overgedragen woning of het 

gebouw, de datum ervan, en de nieuwe zakelijk gerechtigden via beveiligde 

zending.  

Bij ontstentenis van deze kennisgeving wordt de overdrager van een zakelijk 

recht, als belastingplichtige beschouwd voor de eerstvolgende belasting die 

na de overdracht van het zakelijk recht wordt gevestigd.  

Bij de overdracht van het zakelijk recht van een gebouw of een woning geldt 

de datum van de authentieke overdrachtsakte als aanvangspunt voor het 

berekenen van de termijnen van 12 maanden. 

Artikel 4: - Tarief van de belasting 

Het basisbedrag van de belasting bedraagt: 

 AJ 2017 AJ 2018 AJ 2019 

Voor een gebouw of woonhuis 1.557,00 EUR 1.583,00 EUR 1.610,00 EUR 

Artikel 5: - Vrijstelling bij belasting 

5.1. Aanvraag vrijstelling 

De zakelijk gerechtigde die gebruik wenst te maken van een vrijstelling van 

de belasting dient zelf hiervoor via beveiligde zending schriftelijk de 

nodige bewijsstukken in te dienen bij de administratie.  

5.2. Vrijstelling van betaling van belasting wordt toegestaan voor: 

1°  de nieuwe zakelijk gerechtigde gedurende twee opeenvolgende belastingjaren 

na het verkrijgen van het zakelijk recht. Deze vrijstelling geldt niet 

voor overdrachten:  



- aan vennootschappen die door de overdrager rechtstreeks of 

onrechtstreeks in rechten of in feiten gecontroleerd worden;  

- indien de overdracht het gevolg is van een fusie, splitsing of een 

andere overgang ten algemene titel;  

- aan bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad, tenzij in geval 

van overdracht bij erfopvolging of testament. 

5.3. Vrijstelling van betaling van belasting wordt toegestaan wanneer: 

1° de woning of het gebouw wegens overmacht geïnventariseerd blijft om 

redenen die onafhankelijk zijn van de wil van de houder van het zakelijk 

recht. 

Opmerking: Er kan pas sprake zijn van overmacht indien de inventarisatie 

aanhoudt omwille van redenen die volledig buiten uw wil om gebeuren en u 

kan aantonen dat u – zoals een ‘goed huisvader’ - tijdig alles in het werk 

hebt gesteld om die ongewilde situatie op te lossen. De vrijstelling wordt 

toegekend voor 1 jaar, maar kan verlengd worden zolang de overmacht 

aanhoudt. De vrijstelling moet elk jaar opnieuw aangevraagd en gemotiveerd 

worden met de nodige bewijsstukken. 

2° de woning als hoofdverblijfplaats van de eigenaar gebruikt wordt en er 

geen zakelijk recht is voor een andere woning (d.w.z. volle eigendom, 

vruchtgebruik, erfpacht of opstal) 

3° de woning die gerenoveerd wordt. Een woning wordt gerenoveerd als een 

vergunning, een schriftelijke bevestiging van de volledig bevonden 

aanvraag voor een vergunning of een gedetailleerd renovatienota voorgelegd 

wordt waaruit blijkt dat hij de nodige renovatiewerken gaat uitvoeren, 

voor zover zij betrekking hebben op het wegwerken van de kenmerken van de 

verwaarlozing. De vrijstelling vangt aan bij de aanvraag van de 

renovatienota en geldt voor een termijn van één jaar en kan éénmalig voor 

eenzelfde periode worden verlengd. 

Opmerkingen : 

- Een renovatienota wordt enkel aanvaard als voor de renovatiewerken 

geen stedenbouwkundige vergunning vereist is. Uit de vergunning of het 

renovatienota moet bovendien duidelijk blijken dat de geplande werken 

zullen leiden tot het wegwerken van de gebreken die vastgesteld werden 

en die tot de inventarisatie geleid hebben. Een herbestemming naar een 

andere functie dan woonfunctie, mits deze vergund is, is in sommige 

gevallen ook mogelijk. 

- De vrijstelling wordt ongedaan gemaakt als de werken binnen het jaar 

(uitzonderlijk 2 jaar bij verlenging) niet beëindigd zijn en/of de 

aangevraagde stedenbouwkundige vergunning geweigerd wordt.    

- Een woning die gerestaureerd wordt, kan de vrijstelling meerdere keren 

aanvragen.  De termijn loopt telkens voor één jaar. 

 

5.4. Er wordt een vrijstelling van de belasting verleend voor een woning 

gelegen in de woonwijk Klein-Rusland. 

Enkel de vrijstellingen opgenomen in dit reglement zijn van toepassing. De 

vrijstelling moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden en zal dan ook  

volgens dit reglement beoordeeld worden. 

Artikel 6: - Inkohiering  

§1 De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en 

uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. 

§2 De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van 

het aanslagbiljet. 

Artikel 7: - Bezwaarprocedure bij belasting 

§1 De belastingplichtige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het 

college van burgemeester en schepenen. Het bezwaarschrift wordt behandeld in 

overeenstemming met het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 



§2 Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd 

zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie 

maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending 

van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de 

datum van de contante inning. 

Indien de belastingplichtige wenst gehoord te worden, dient hij daar 

uitdrukkelijk om te vragen in zijn bezwaarschrift.  

§3 Door het college van burgemeester en schepenen worden personeelsleden van 

de gemeente aangesteld die bevoegd zijn om een controle of onderzoek in te 

stellen en vaststellingen te verrichten in verband met de toepassing van dit 

belastingreglement. De door hen opgestelde processen-verbaal hebben 

bewijskracht tot bewijs van het tegendeel. 

Artikel 8: - Toepasselijke regelgeving 

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 

betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 

provincie- en gemeentebelastingen, zijn de bepalingen van titel VII (Vestiging 

en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1, 3, 4 ,6 tot en met 9bis 

van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van 

het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van toepassing voor zover niet specifiek 

de belastingen op de inkomsten betreffen. 

Artikel 9: - Kennisgeving toezicht 

Onderhavig reglement wordt overgemaakt wordt volgens artikel 253§1 3° van het 

gemeentedecreet aan de Gouverneur, provinciale afdeling van het Agentschap 

Binnenlands Bestuur, financieel beheerder, dienst vergunningen. 

13. GOEDKEUREN REGLEMENT BELASTINGEN ONGESCHIKTE EN ONBEWOONBARE WONINGEN EN 

GEBOUWEN. 

DE RAAD: 

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

- Gelet op artikel 170 §4 van de Grondwet;  

- Gelet op het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot 

begeleiding van de begroting 1996 (= heffingsdecreet);  

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

bestuur;  

- Overwegende dat het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode 

de gemeente aanstelt als coördinator en regisseur van het lokale 

woonbeleid;  

- Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 

gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 

2012;  

- Gelet op het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex 

Fiscaliteit, art. 2.5.1.0.1; 

- Overwegende dat de kwaliteit van woningen op het grondgebied van de 

gemeente moet bewaakt worden om het grondrecht op menswaardig wonen van de 

inwoners van de gemeente te vrijwaren;  

- Overwegende dat om te bepalen of een woning ongeschikt is voor huisvesting 

en/of onbewoonbaar is, een strikte lijst van ernstige gebreken werd 

vastgelegd waaraan strafpunten verbonden zijn; zijn er meer strafpunten 

dan toegelaten, dan is de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar;  

- Overwegende dat fiscale handhaving voor ongeschikt- en onbewoonbaarheid 

een essentieel element is, in het bewaken van dat grondrecht, aangezien 

het de eigenaar van een ongeschikte of onbewoonbare woning (dwingend) 

stimuleert om de opgelegde renovatiewerkzaamheden uit te voeren;  

- Overwegende dat het wenselijk is dat het op het grondgebied van de 

gemeente beschikbare patrimonium voor wonen optimaal benut wordt;  

- Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 maart 2017 betreffende het 

reglement op belasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen; 



- Overwegende dat bijkomende vrijstellingen op de belastingen gewenst zijn: 

o nieuwe zakelijk gerechtigde. 

o overmacht om redenen die onafhankelijk zijn van de wil van de houder 

van het zakelijk recht 

o de woning als hoofdverblijfplaats van de eigenaar gebruikt wordt en 

er geen zakelijk recht is voor een andere woninG 

o renovatie van de woning in functie van het wegwerken van de gebreken 

- Overwegende dat een jaarlijkse verhoging (Basisbedrag x (aantal jaar + 1) 

werd voorgesteld volgens het modelreglement van Wonen Vlaanderen, maar dat 

na simulatie blijkt dat de financiële impact voor de belastingplichtige te 

hoog is; 

- Overwegende dat wordt voorgesteld om dezelfde tarieven te nemen voor de 

belastingen op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige 

woongelegenheden, verwaarloosde gebouwen en woningen en ongeschikte en 

onbewoonbare woningen; 

- Overwegende dat de minimumbedragen voor ongeschikte en onbewoonbare 

woningen 500 euro voor een kamer  en 990 euro voor elke overige 

woongelegenheid is  

- Overwegende dat een indexaanpassing van 1,7% wordt toegepast en dat de 

tarieven worden afgerond; 

- Gelet op de financiële toestand van de gemeente. 

BESLUIT: 

In openbare zitting  

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - Het gemeenteraadsbesluit van 27 maart 2017 betreffende het 

reglement op de belasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen wordt 

opgeheven. 

Artikel 2: - De gemeenteraad keurt hierna vermeld reglement op ongeschikte en 

onbewoonbare woningen goed. 

Er wordt voor de aanslagjaren 2017 t.e.m. 2019 een jaarlijkse 

gemeentebelasting gevestigd op ongeschikte en onbewoonbare woningen. 

Artikel 3: - De gemeenteraad belast het College van Burgemeester en Schepenen 

met het vaststellen van de secundaire modaliteiten en de verdere praktische 

uitwerking. 

Artikel 4: - Onderhavig reglement wordt overgemaakt volgens artikel 253§1 3° 

van het gemeentedecreet aan de Gouverneur, provinciale afdeling van het 

Agentschap Binnenlands Bestuur, financieel beheerder, dienst vergunningen. 

 

Reglement op de belasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen  

Artikel 1: - Definities 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

1. Aanslagjaar: het aanslagjaar is het jaar waarin de belasting verschuldigd 

is; 

2. Administratie: de gemeentelijke administratieve eenheid die door het 

gemeentebestuur wordt belast met de beoordeling van de vrijstelling in 

kader van de belasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen. 

3. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijze: 

a) Een aangetekend schrijven; 
b) Een afgifte tegen ontvangstbewijs; 
c) Elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze 

waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgelegd;  

4. College: college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zelzate. 

5. Gewestelijke Inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen: de 

inventaris vermeld in artikel 26 van het decreet van 22 december 1995 

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996; 

6. Inventarisatiedatum: de datum waarop een woning in de gewestelijke 

inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen is opgenomen  



7. Kamer: woning waarin een toilet, een bad of douche of een kookgelegenheid 

ontbreken en waarvan de bewoners voor een of meer van die voorzieningen 

aangewezen zijn op de gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij 

het gebouw waarvan de woning deel uitmaakt; 

8. Overige woongelegenheid: elke woongelegenheid welke niet te definiëren 

valt onder een woning en /of kamer 

9. Renovatienota:  een gedetailleerde, gedateerde en ondertekende nota, die 

door de administratie wordt goedgekeurd en waarin minstens is opgenomen: 

 een overzicht en beschrijving van de voorgenomen werken; 

 een gedetailleerd tijdsschema waaruit blijkt dat binnen een periode 

van maximaal 1 jaar een woning bewoonbaar wordt gemaakt  

 een plan van het pand met een aanduiding van de geplande werken; 

 bestekken en/of facturen met betrekking tot de voorgenomen werken(= 

raming van de kosten); 

 fotoreportage met weergave van de bestaande toestand van de te 

renoveren onderdelen  

 indien van toepassing een akkoord van de mede-eigenaars 

10. Restauratie: het geheel van maatregelen, werkzaamheden en handelingen die 
erop gericht zijn de erfgoedwaarden van een onroerend goed in stand te 

houden of te herstellen 

11. Verjaardag: het ogenblik van het verstrijken van elke nieuwe periode van 
twaalf maanden vanaf de inventarisatiedatum, zolang de woning niet uit 

het register van ongeschikte en onbewoonbare woningen is geschrapt; 

12. Woning: het goed vermeld in artikel 2, §1, eerste lid, 31° van het 
decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode; 

13. Zakelijke gerechtigde: de houder van één van volgende zakelijke rechten: 
a) De volle eigendom (volgens de beschikbare informatie voor de gemeente) 

b) Het recht van opstal of van erfpacht; 

c) Het vruchtgebruik 

Artikel 2: - Algemene bepalingen 

§1. Er wordt voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019 een jaarlijkse 

gemeentebelasting gevestigd op de woningen die opgenomen zijn in de 

gewestelijke inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen. 

§2. De belasting voor ongeschikte en onbewoonbare woningen is voor het eerst 

verschuldigd vanaf het ogenblik dat de woning gedurende twaalf opeenvolgende 

maanden opgenomen is in deze inventaris, of, voor woningen die bij de 

inwerkingtreding van dit reglement reeds op de inventaris waren opgenomen, 

bij de eerstvolgende verjaardag van de inventarisatiedatum. 

Zolang de woning niet is geschrapt uit deze inventaris, blijft de belasting 

verschuldigd bij het verstrijken van elke opeenvolgende periode van twaalf 

maanden. 

Artikel 3: - Belastingplichtige 

§1. De belasting is verschuldigd door de zakelijk gerechtigde van de 

ongeschikte of onbewoonbare woning op de verjaardag van de 

inventarisatiedatum. 

§2 Ingeval van mede-eigendom zijn de mede-eigenaars hoofdelijk aansprakelijk 

voor de betaling van de totale belastingschuld. Ingeval er meerdere andere 

houders zijn van het zakelijk recht, zijn deze eveneens hoofdelijk 

aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld. 

§3 Ingeval er een recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik bestaat is de 

belasting verschuldigd door de houder van dat zakelijk recht van opstal, van 

erfpacht of van vruchtgebruik op het ogenblik dat de belasting van het 

aanslagjaar verschuldigd wordt. 

§4 Ingeval van overdracht van het zakelijk recht stelt de instrumenterende 

ambtenaar de nieuwe zakelijk gerechtigde er voorafgaandelijk van in kennis 

dat het goed is opgenomen in inventaris van ongeschikte en onbewoonbare 

woningen.  

 



De instrumenterende ambtenaar stelt de administratie binnen de twee maanden 

na het verlijden van de authentieke overdrachtsakte in kennis van de 

overdracht met nauwkeurige aanduiding van de overgedragen woning, de datum 

ervan, en de nieuwe zakelijk gerechtigden via beveiligde zending.  

Bij ontstentenis van deze kennisgeving wordt de overdrager van een zakelijk 

recht, als belastingplichtige beschouwd voor de eerstvolgende belasting die 

na de overdracht van het zakelijk recht wordt gevestigd.  

Bij de overdracht van het zakelijk recht van een woning geldt de datum van de 

authentieke overdrachtsakte als aanvangspunt voor het berekenen van de 

termijnen van 12 maanden. 

Artikel 4: - Tarief van de belasting 

Het basisbedrag van de belasting bedraagt: 

 AJ 2017 AJ 2018 AJ 2019 

Voor een woning 1.557,00 EUR 1.583,00 EUR 1.610,00 EUR 

Voor een kamer  500,00 EUR 508,50 EUR 517,00 EUR 

Voor elke overige 

woongelegenheid 
990,00 EUR 1.007,00 EUR 1.024,00 EUR 

Artikel 5: - Vrijstelling bij belasting 

 

5.1. Aanvraag vrijstelling  

 

De zakelijk gerechtigde die gebruik wenst te maken van een vrijstelling van 

de belasting dient zelf hiervoor via beveiligde zending schriftelijk de 

nodige bewijsstukken in te dienen bij de administratie.  

De aanvraag dient te gebeuren volgens aanvraagformulier voor vrijstellingen. 

 

5.2. Vrijstelling van betaling van belasting wordt toegestaan voor: 

1° de nieuwe zakelijk gerechtigde gedurende twee opeenvolgende belastingjaren 

na het verkrijgen van het zakelijk recht. Deze vrijstelling geldt niet 

voor overdrachten:  

- aan vennootschappen die door de overdrager rechtstreeks of 

onrechtstreeks in rechten of in feiten gecontroleerd worden;  

- indien de overdracht het gevolg is van een fusie, splitsing of een 

andere overgang ten algemene titel;  

- aan bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad, tenzij in geval 

van overdracht bij erfopvolging of testament. 

2° zover het een woning betreft die een jaar na inventarisatie onbewoond is 

en onafgebroken onbewoond blijft. De woning moet deel uitmaken van een 

door het college goedgekeurd project met het oog op het realiseren van een 

meer kwalitatieve woonomgeving. De werken dienen effectief te starten 

binnen de 2 jaar na inventarisatie en afgerond te zijn binnen de 4 jaar na 

inventarisatie, zoniet wordt de vrijstelling ongedaan gemaakt. 

5.3. Vrijstelling van betaling van belasting wordt toegestaan wanneer: 

1° de woning of het gebouw wegens overmacht omdat de woning geïnventariseerd 

blijft om redenen die onafhankelijk zijn van de wil van de houder van het 

zakelijk recht.  

Opmerking: Er kan pas sprake zijn van overmacht indien de inventarisatie 

aanhoudt omwille van redenen die volledig buiten uw wil om gebeuren en u 

kan aantonen dat u – zoals een ‘goed huisvader’ - tijdig alles in het werk 

hebt gesteld om die ongewilde situatie op te lossen. De vrijstelling wordt 

toegekend voor 1 jaar, maar kan verlengd worden zolang de overmacht 

aanhoudt. De vrijstelling moet elk jaar opnieuw aangevraagd en gemotiveerd 

worden met de nodige bewijsstukken. 



2° de woning als hoofdverblijfplaats van de eigenaar gebruikt wordt en er 

geen zakelijk recht is voor een andere woning (d.w.z. volle eigendom, 

vruchtgebruik, erfpacht of opstal) 

3° de woning die gerenoveerd wordt. Een woning wordt gerenoveerd als een 

vergunning, een schriftelijke bevestiging van de volledig bevonden 

aanvraag voor een vergunning of een gedetailleerd renovatienota voorgelegd 

wordt waaruit blijkt dat hij de nodige renovatiewerken gaat uitvoeren, 

voor zover zij betrekking hebben op de woonfunctie van de woning. De 

vrijstelling vangt aan bij de aanvraag van de renovatienota en geldt voor 

een termijn van één jaar en kan éénmalig voor eenzelfde periode worden 

verlengd. 

Opmerkingen: 

- Een renovatienota wordt enkel aanvaard als voor de renovatiewerken geen 

stedenbouwkundige vergunning vereist is. Uit de vergunning of het 

renovatienota moet bovendien duidelijk blijken dat de geplande werken 

zullen leiden tot het wegwerken van de gebreken die vastgesteld werden 

en die tot de inventarisatie geleid hebben. Een herbestemming naar een 

andere functie dan woonfunctie, mits deze vergund is, is in sommige 

gevallen ook mogelijk.   

- De vrijstelling wordt ongedaan gemaakt als de werken binnen het jaar 

(uitzonderlijk 2 jaar bij verlenging) niet beëindigd zijn en/of de 

aangevraagde stedenbouwkundige vergunning geweigerd wordt. 

5.4 Er wordt een vrijstelling van de heffing verleend voor een woning gelegen 

in de woonwijk Klein-Rusland en de woning moet een jaar na inventarisatie 

onbewoond zijn. De vrijstelling blijft gelden zolang de woning onafgebroken 

onbewoond blijft.  

Enkel de vrijstellingen opgenomen in dit reglement zijn van toepassing.  

De vrijstelling moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden en zal dan ook  

volgens dit reglement beoordeeld worden. 

Artikel 6: - Inkohiering 

§1 De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en 

uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. 

§2 De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van 

het aanslagbiljet. 

Artikel 7: - Bezwaarprocedure bij belasting 

§1 De belastingplichtige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het 

college van burgemeester en schepenen. Het bezwaarschrift wordt behandeld in 

overeenstemming met het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 

§2 Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd 

zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie 

maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending 

van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de 

datum van de contante inning. 

Indien de belastingplichtige wenst gehoord te worden, dient hij daar 

uitdrukkelijk om te vragen in zijn bezwaarschrift.  

§3 Door het college van burgemeester en schepenen worden personeelsleden van 

de gemeente aangesteld die bevoegd zijn om een controle of onderzoek in te 

stellen en vaststellingen te verrichten in verband met de toepassing van dit 

belastingreglement. De door hen opgestelde processen-verbaal hebben 

bewijskracht tot bewijs van het tegendeel. 

Artikel 8: - Toepasselijke regelgeving 

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 

betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 

provincie- en gemeentebelastingen, zijn de bepalingen van titel VII 

(Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1, 3, 4 ,6 tot en 

met 9bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 



175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van toepassing voor zover niet 

specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. 

Artikel 9: - Kennisgeving toezicht 

Onderhavig reglement wordt overgemaakt wordt volgens artikel 253§1 3° van het 

gemeentedecreet aan de Gouverneur, provinciale afdeling van het Agentschap 

Binnenlands Bestuur en de financieel beheerder. 

De heer Freddy De Vilder verlaat de raad.  

14. WEGENIS – EN RIOLERINGSWERKEN IN DE WACHTEBEKESTRAAT, HET INDUSTRIEPARK 

ROSTEYNE EN TER HOOGTE VAN HET LOZINGSPUNT IN DE KANAALSTRAAT. 

DE RAAD: 

- Gelet op het collegebesluit van 7 mei 2017 waarbij Farys, Stropstraat 1 te 

9000 Gent, als beheerder van de gemeentelijke riolering de opdracht krijgt 

om de algemene toestand van de riolering in de Wachtebekestraat te 

onderzoeken; 

- Gelet op het verslag van bovenvermeld onderzoek zoals opgemaakt door de 

rioolbeheerder Farys, en gevoegd in bijlage bij dit besluit; 

- Gelet op het verslag zoals opgemaakt door de NV. Aquafin mbt noodzakelijke 

ingrepen op het gemeentelijk rioleringsstelsel in verband met de 

verdunningsproblematiek van het gemeentelijk afvalwater in Zelzate,en 

gevoegd in bijlage bij dit besluit; 

- Overwegende dat de uit te voeren werken (incl. studiekosten) worden 

geraamd op € 1.622.867,71 excl. btw waarvan de verdeelsleutel tussen de 

gemeente en TMVW als volgt is: 

* € 401.943,66 excl. btw of € 486.351,83 incl. 21% btw ten laste van het 

gemeentebudget 

* € 1.220.924,05 excl. btw ten laste van de investeringsenveloppe bij TMVW 

(Aquario); 

-  Overwegende dat een gelijklopende beslissing is genomen door Farys (TMVW); 

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

onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking; 

- Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden in het 

budget van 2017 bij budgetwijziging; 

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

artikel 42, § 1, 1° a (limiet van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt); 

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

en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor 

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

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

overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, 

inzonderheid artikel 90 1°; 

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

algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere 

wijzigingen; 

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

inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de 

gemeenteraad; 

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

motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

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

bestuur; 

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

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

De heer Luc Verstraeten vervoegt de raad.  

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - Farys (TMVW) Aquario de opdracht te geven tot opstarten van het 

project “Wegenis- en rioleringswerken in de Wachtebekestraat, het 



Industriepark Rosteyne en ter hoogte van het lozingspunt in de Kanaalstraat” 

heden geraamd op € 1.622.867,71 excl. btw. (incl. studiekosten). 

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

onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. 

Artikel 3: - De uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden in het budget 

van 2017 bij budgetwijziging. 

Artikel 4: - Afschrift van deze beslissing zal worden bezorgd aan de 

financieel beheerder en de technische dienst. 

15. STRAATNAAMGEVING ETIENNE VAN DE WALLESTRAAT. 

DE RAAD: 

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

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

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

Groenstraat; 

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

definitieve toekenning van de naam ‘Familie Van de Wallestraat’ aan de 

hoger genoemde ontsluitingsweg;  

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

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

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

ereschepen Etienne Van de Walle; 

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

culturele raad betreffende het gunstig advies van de culturele raad 

aangaande voorgestelde straatnaamwijziging; 

 Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 20 september 2017 waarin 

principieel besloten werd het voorstel van het college van burgemeester en 

schepenen d.d. 20 juni 2017 om de straatnaam ‘Familie Van de Wallestraat’ 

te wijzigen in de ‘Etienne Van de Wallestraat’ voorlopig te aanvaarden.  

 Gelet op het onderzoek naar bezwaren dat heeft plaats gehad van 18 oktober 

2017 tot 18 november 2017; 

 Overwegende dat geen bezwaren werden ingediend; 

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

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

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

BESLUIT : 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De naam ‘Familie Van de Wallestraat’ voor de weg ter ontsluiting 

van de woningen in de verkaveling gelegen in de Groenstraat wordt afgeschaft 

en volgende naam wordt definitief vastgesteld en op de straatnaamborden 

aangebracht: ‘Etienne Van de Wallestraat’. 

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

bevoegde diensten, zijde: 

- BPost, 

- AAPD, 

- kadaster, 

- brandweer, 

- politie, 

- rijksregister, 

- nutsmaatschappijen. 

16. DEONTOLOGISCHE COMMISSIE  

DE RAAD: 

 Gelet op artikel 31 uit de deontologische code voor lokale mandatarissen 
d.d. 29 november 2011 die stelt dat een deontologische commissie zal 

opgericht worden; 



 Gelet op de vraag van de heer Geert Asman (pvda+) tijdens de 
gemeenteraadszitting van 21 november 2017 om een deontologische commissie 

op te richten; 

 Overwegende dat deze deontologische code een aanvulling is op decretale en 
wettelijke bepalingen inzake de werking van het College van Burgemeester en 

Schepenen en de gemeenteraad; 

 Gelet op artikel 39 §3 van het gemeentedecreet dat vastlegd dat de mandaten 
in iedere commissie worden evenredig verdeeld worden over de fracties 

waaruit de gemeenteraad is samengesteld.  

 Gelet op het feit dat deze berekeningswijze geldt voor alle commissies die 
de gemeenteraad opricht (cf art 39 §3) is de verdeling als volgt: 

 VLD-SD: 3 

 PVDA+: 2 

 CD&V Vrij Zelzate: 1 

 N-VA: 1 

 sp.a: 1 

 Gelet op de voordrachten ingediend door VLD-SD, PVDA+, CD&V Vrij Zelzate, 
N-VA en sp.a welke telkens ondertekend zijn door een meerderheid van de 

leden van de fractie waarvan de kandidaat-commissieleden deel uitmaken; 

 Gelet op artikel 2 van het huishoudelijk reglement op de deontologische 
gemeenteraadscommissie waarin bepaald wordt dat naast een vast lid tevens 

een plaatsvervanger wordt aangeduid. 

De heer Luc Verstraeten (vld-sd) legt volgend amendement voor: 

Het oprichten van de deontologische commissie uitstellen naar een volgende 

legislatuur omdat:  

 de deontologische code dateert uit 2011; 

 de deontologische code onduidelijkheden bevat; 

 de werking van de deontologische commissie afwijkt van de werking van 

een gewone commissie; 

 er nog veel klachten zullen volgen van zaken die in het verleden zijn 

gebeurd. 

De heer Freddy De Vilder vervoegt de raad.  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, stelt dat het oprichten van een 

deontologische code bij wet is voorgeschreven. In de deontologische code, die 

in 2011 door de gemeenteraad werd goedgekeurd, staat dat een deontologische 

commissie moet worden opgericht om overtredingen te beoordelen, hetgeen tot 

nu toe nog niet gebeurd is.  

De raad wordt geschorst.  

Mevrouw Patricia De Meyer verlaat de raad. 

De raad wordt heropend.  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, zegt dat de vld-sd fractie het 

amendement intrekt.  

BESLUIT : 

In openbare zitting 

Met 20 ja-stemmen (Frank Bruggeman, Martin Acke, Marleen Maenhout, Kurt Van 

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

Vilder, Luc Van Waesberghe, Geert Asman, Jan De Beule, Maureen Tollenaere, 

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

Jonghe, Jan Persoon, Marleen Vanmaercke en Sigrid De Ridder) bij 1 onthouding 

(Luc Verstraeten): 

Enig artikel: - Conform de bepalingen van artikel 39 van het gemeentedecreet 

werden als effectief lid van de deontologische gemeenteraadscommissie 

voorgedragen en worden aldus als effectief lid geïnstalleerd: 

 namens VLD-SD: Sigrid De Ridder, Jan De Beule en Luc Verstraeten en 

namens VLD-SD werden geen plaatsvervangers voorgedragen 



 namens PVDA+: Geert Asman met als plaatsvervanger Steven De Vuyst en Dirk 

Goemaere met als plaatsvervanger Karl Segers 

 namens CD&V Vrij Zelzate: Johan De Jonghe met als plaatsvervanger Jan 

Persoon 

 namens N-VA: Martin Acke met als plaatsvervanger Linda Vereecke 

 namens sp.a: Brent Meuleman met als plaatsvervanger Luc Van Waesberghe 

17. BESLISSING TOT BEHANDELING VAN DE KLACHT WEGENS MISBRUIKEN VAN HET 

GEMEENTELIJK ONDERWIJS VOOR POLITIEKE DOELEINDEN OP DEONTOLOGISCHE COMMISSIE. 

DE RAAD: 

 Gelet op de klacht wegens het misbruiken van het gemeentelijk onderwijs 
voor politieke doeleinden ingediend door de gemeenteraad; 

 Gelet op de brief vanwege Agentschap Binnenlands Bestuur d.d. 12 september 
waarin verwezen wordt naar de klacht wegens het misbruiken van het 

gemeentelijk onderwijs voor politieke doeleinden ingediend door de 

gemeenteraad en waarin wordt gevraagd om binnen de drie weken het standpunt 

van het college alsook de deontologische code van de gemeenteraad te 

bezorgen; 

 Gelet op het collegebesluit d.d. 24 september 2017 waarin het college 
volgend standpunt naar ABB communiceert: “Het college stelt vast dat het 

artikel dat door de burgemeester en schooldirecteur als een reactie op de 

aangekondigde interpellatie van sp.a (en publicatie in Het Laatste Nieuws) 

over de toestand van het onderhoud van de gemeentegebouwen en specifiek de 

gemeenteschool op 18 mei 2017 werd meegegeven met de schoolkinderen niet de 

intentie had om de neutraliteit te schenden.  Echter het had de bedoeling 

om de ouders gerust te stellen dat het gemeentebestuur er alles aan doet om 

de veiligheid en de gezondheid van de kinderen te verzekeren. De snelheid 

waarmee een antwoord op deze situatie werd gegeven was zeer belangrijk. Het 

feit dat het artikel door een aantal ouders en mandatarissen als een 

politiek pamflet zou kunnen gelezen worden, was op dat moment onderschat”. 

 Gelet op de brief vanwege Agentschap Binnenlands Bestuur d.d. 16 oktober 
2017 waarin staat dat het conform artikel 31 van de deontologische code 

toekomt aan de deontologische commissie van de gemeenteraad om te 

beoordelen of hier al dan niet sprake is van een overtreding van de 

deontologische code; 

 Gelet op de oprichting van de deontologische commissie; 

 Gelet op het gemeentedecreet. 

BESLUIT : 

In openbare zitting 

Met 14 ja-stemmen (Martin Acke, Linda Vereecke, Dirk Goemaere, Freddy De 

Vilder, Luc Van Waesberghe, Geert Asman, Maureen Tollenaere, Claudio Rizzo, 

Brent Meuleman, Isabel Dellaert, Steven De Vuyst, Johan De Jonghe, Jan 

Persoon en Marleen Vanmaercke) tegen 7 neen-stemmen (Frank Bruggeman, Marleen 

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

Verstraeten en Sigrid De Ridder): 

Enig artikel: - De gemeenteraad beslist om de klacht wegens misbruiken van 

het gemeentelijk onderwijs voor politieke doeleinden te agenderen op de 

eerstvolgende vergadering van de deontologische commissie.  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, zegt dat de commissie na nieuwjaar 

zal worden samengeroepen. Praktisch zullen de nodige regelingen hiervoor 

getroffen worden. 

De heer Kristof Stevelinck (vld-sd) oppert dat het onderwerp al zo vaak op de 

gemeenteraad aan bod is gekomen dat iedereen ondertussen weet waarover het 

gaat. Voor hem niet is het niet meer nodig om het er ook nog eens over te 

hebben in een deontologische commissie.  

De heer Johan De Jonghe verlaat de raad.  

  



18. VORMING EERSTELIJNSZONE OOST-MEETJESLAND  

DE RAAD: 

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

43, §2, 24°, betreffende de aan de gemeenteraad toegewezen bevoegdheden; 

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

de eerstelijnsstructuren en de versterking van de eerste lijn is opgenomen; 

 Gelet op de rondzendbrief van de VVSG van 4 mei 2017 betreffende de 

betrokkenheid van het lokaal bestuur in de herstructurering van de 

eerstelijnszorg; 

 Overwegende dat de Vlaamse regering door de herstructurering van de eerste 

lijn een betere afstemming tussen de gezondheidssector en de welzijnssector 

wil mogelijk maken; 

 Overwegende dat de Vlaamse regering wil dat de individuele patiënt/cliënt 

maximaal de regie krijgt over de organisatie van zijn/haar zorg; dat hij/zij 

meer betrokken wordt bij de beslissingen omtrent zijn/haar eigen zorg; 

 Overwegende dat de Vlaamse regering de herstructurering van de eerste lijn 

wil organiseren op drie niveaus: 

1. Vlaams niveau: het Vlaams instituut voor de eerste lijn 
2. De Regionale Zorgzone 
3. De Eerstelijnszone; 

 Overwegende dat de afbakening van de eerstelijnszone voldoende draagvlak 

moet hebben bij de belangrijke stakeholders zoals huisartsenkringen, kringen 

of vertegenwoordigers van zorgberoepen, lokale besturen, woonzorgactoren; 

 Overwegende dat de eerstelijnszone drie prioritaire doelstellingen moet 

nastreven: 

1. Stimuleren van interdisciplinaire en intersectorale samenwerking 

tussen actoren in zorg en welzijn  

2. Bevorderen van inhoudelijke afstemming tussen preventie, curatie, 

rehabilitatie, begeleiding, ondersteuning, … in zorg en welzijn  

3. Ondersteunen van actoren in zorg en welzijn bij de toepassing van de 
(nog te ontwikkelen) methodiek rond geïntegreerde zorgplanning; 

 Overwegende dat de Vlaamse regering een groot aantal verplichte partners 

naar voor schuift om samen te werken binnen de eerstelijnszorgzone: 

o Alle gemeenten in de zone 

o Alle Huisartsenkring(en) 

o Alle lokale kring(en) of organisatie(s) van:  

 Apothekers 

 Kinesitherapeuten 

 Tandartsen 

 Psychologen 

 Thuisverpleegkundigen 

o 75% van de woonzorgactoren: 

o Diensten Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg (DGAT), o.b.v. 75% uren 

in de zone 

o Diensten oppashulp 

o LDC’s 

o Diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen 

o Woonzorgcentra, Centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra, 

o.b.v. 75% erkende bedden in de zone 

o CAW 

o Huizen van het kind 

o Centra voor Leerlingenbegeleiding 

o 75% van de plaatselijke werking erkende vereniging voor gebruikers 

en mantelzorgers; 

 Overwegende dat het lokaal bestuur wordt gezien als essentiële partner op 

het vlak van preventie, als wegwijzer in de zorg door middel van een 

geïntegreerd breed en herkenbaar onthaal, als actor in buurtgerichte zorg 

en als vormgever van een integraal en inclusief lokaal sociaal beleid; 

 Overwegende dat nauwe samenwerking met alle partners binnen welzijn en zorg 

een aantal duidelijke voordelen heeft voor het lokaal bestuur: 

o Duidelijke link leggen met strategische meerjarenplanning 



o Link met (ontwerp)decreet Lokaal sociaal beleid (integraal en 

inclusief) 

o Lokale sociale beleidsdoelstellingen krijgen meer slagkracht door 

regionale samenwerking 

o Uitbouw geïntegreerd breed onthaal  

o Buurtgerichte zorg 

o Samenbrengen van actoren in zorg en welzijn 

o Afstemmen van vraag en aanbod inzake zorg en welzijn op lokaal 

niveau 

o Efficiëntiewinsten door regionale samenwerking; 

 Overwegende dat de Vlaamse regering de voorstellen tot eerstelijnszones laat 

vormgeven door het werkveld zelf; 

 Overwegende dat binnen de regio Meetjesland het RWOM zich kandidaat heeft 

gesteld om als neutrale partner dit proces te trekken; 

 Overwegende dat op 13 oktober 2017 en op 7 november 2017 een procesgroep 

met alle verplichte partners, of vertegenwoordiging van deze partners, is 

samengekomen om de projectnota voor de vorming van een eerstelijnszone uit 

te werken; 

 Overwegende dat in de projectnota volgende essentiële visie-elementen worden 

geformuleerd: 

o Zorg op maat en in regie van de zorgbehoevende 

o Een geïntegreerde aanpak waar zowel zorg als welzijn aan bod komen 

o Bewaken van het zorgcontinuüm: een zorgaanbod van preventie tot 

curatie 

o Uitgebreid zorgaanbod dat toegankelijk is voor iedereen 

o 1 dossier dat toegankelijk is voor alle zorgaanbieders en waar 

informatie eenvoudig kan gedeeld en geüpdatet worden 

o Doorgedreven samenwerking tussen zorg-, hulp- en dienstverleners om 

tot een beter zorgaanbod op maat te komen; 

o Ondersteuning voor de zorg-, hulp- en dienstverleners als essentiële 

randvoorwaarde 

 Overwegende dat de procesgroep er voor kiest om binnen het Meetjesland 

twee projecten in te dienen en dus twee eerstelijnszones wil uitwerken:  

1. Een eerstelijnszone Oost- Meetjesland (95.758 inwoners); d.i. Eeklo, 
Kaprijke, Evergem, Zelzate, Assenede, Sint-Laureins 

2. Een eerstelijnszone West Meetjesland (78.153 inwoners); d.i. Maldegem, 
Knesselare, Aalter, Zomergem, Lovendegem, Waarschoot; 

 Overwegende dat op deze manier de beide zones binnen de vooropgestelde 

inwonersaantallen van 75.000 tot 125.000 vallen; 

 Overwegende dat de procesgroep opteert om de goede samenwerking die nu 

reeds bestaat binnen het Meetjesland te waarborgen en binnen deze twee 

zones intensief samen te werken vanuit een gezamenlijke visie; 

 Overwegende dat uiterlijk 31 december 2017 projectvoorstellen voor de 

eerstelijnszone dienen te worden ingediend bij het Vlaams Agentschap Zorg 

en Gezondheid. 

BESLUIT:  

In openbare zitting  

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeenteraad gaat akkoord met de projectaanvraag om een 

eerstelijnszone te vormen binnen de regio Eeklo, Kaprijke, Evergem, Zelzate, 

Assenede, Sint-Laureins. 

Artikel 2: - De ondertekende engagementsverklaring wordt bezorgd aan de 

coördinator van het RWOM. 

19. BRANDWEERZONE CENTRUM: GOEDKEURING VERLENGING 

BRUIKLEENOVEREENKOMST/OPSTALOVEREENKOMST KAZERNE ZEZLZATE.  

DE RAAD: 

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

63, tweede lid; 



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

215, § 1. dat stelt dat de kazernes die eigendom zijn van de gemeenten en 

die noodzakelijk zijn voor het onderbrengen van het administratief en 

operationeel personeel van de brandweer naar aanleiding van de 

brandweerhervorming worden overgedragen aan de zones of ter beschikking 

worden gesteld. 

 Gelet op het Burgerlijk Wetboek, Boek III, titel X, hoofdstuk I 'Bruikleen 

of Commodaat'; 

 Gelet op het Koninklijk besluit van 23 augustus 2014 houdende vaststelling 

van de inventaris- en schattingsregels van de roerende en onroerende 

goederen van de gemeenten aangewend voor de uitvoering van de opdrachten 

van de brandweerdiensten; 

 Overwegende dat in de loop van 2015 door de zoneraad en respectieve 

gemeenteraden werd beslist om de brandweerkazernes van de steden en 

gemeenten van de zone tijdens een overgangsfase van drie jaar in bruikleen 

te geven aan de zone, in afwachting van de inwerkingtreding van een meer 

definitieve en duurzame regeling; 

 Overwegende dat verschillende pistes onderzocht werden en dat op 4 oktober 

2016 onder de burgemeesters van de zone het informeel akkoord bereikt werd 

om de brandweerkazernes na afloop van de bruikleenovereenkomst in opstal 

te geven voor 40 jaar. Dit principeakkoord werd geformaliseerd in de 

zoneraad van 30 juni 2017; 

 Overwegende dat de opstalovereenkomsten voor de kazernes te Gent en voor 

de nieuwe kazerne Melle reeds werden opgesteld en ter goedkeuring zullen 

worden voorgelegd aan de zoneraad van 15 december 2017 met het oog op 

inwerkingtreding op 1 januari 2018, de einddatum van de 

bruikleenovereenkomsten; 

 Overwegende dat voor de oude kazerne te Melle de zoneraad op 27 oktober 

2017 een verlenging goedkeurde tot 31 mei 2018 zodat de zone deze kazerne 

tot dan nog in gebruik zal kunnen nemen als tijdelijke opslagruimte voor 

materiaal. Daarna verlaat de brandweer definitief deze kazerne; 

 Overwegende dat voor de overige kazernes, met uitzondering van Merelbeke 

waar geen bruikleenovereenkomst voor bestaat, de bruikleenovereenkomsten 

moeten worden verlengd tot op het ogenblik waarop de opstalovereenkomsten 

ingaan. Het gaat dus om de kazernes te Zelzate, Gavere, Assenede, 

Lochristi en Deinze. Deze verlengingen worden opgenomen in een bijakte bij 

de bruikleenovereenkomsten. 

 Overwegende dat er een uiterste einddatum van de verlenging wordt 

ingeschreven, met name 30 juni 2018. De verwachting is echter dat de 

opstalovereenkomsten al zullen kunnen ingaan in het voorjaar van 2018. 

 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Enig artikel 1: - De gemeenteraad hecht de goedkeuring aan de bijakte bij de 

bruikleenovereenkomsten betreffende de brandweerkazernes te Zelzate die werd 

bijgevoegd als bijlage en integraal deel uitmaakt van dit besluit. 

20. GOEDKEUREN STATUTENWIJZIGING WELZIJNSBAND MEETJESLAND. 

De heer Johan De Jonghe vervoegt de raad.  

De heer Freddy De Vilder verlaat de raad.  

DE RAAD: 

- Overwegende dat de originele statuten van Welzijnsband Meetjesland, 

verleden op het notariskantoor van Rudy Vandermander (Ertvelde), dateren 

van bij de oprichting in 2004 en sindsdien nog niet gewijzigd zijn; 

 Overwegende dat volgende zaken aanleiding geven tot een statutenwijziging: 

o Het OCMW decreet; 

o Regels inzake de kosten delende vereniging en btw 

o Toetreding OCMW Wachtebeke tot de samenwerking 

o Opstart van de huiswerkbegeleiding ‘De Katrol’ 



o Overname van de werking van de cel tewerkstelling inzake activering  

o Opstart wijk-werk-organisatie voor het Meetjesland  

 Overwegende dat de statutenwijziging vooreerst werd goedgekeurd in de 

algemene vergadering van 22 november 2017; 

 Overwegende dat de voorgestelde wijzigingen reeds besproken en gunstig 

geadviseerd werden op het secretarissenoverleg  

 Overwegende dat de wijzigingen ook worden voorgelegd aan de raad van 

bestuur; 

 Overwegende dat de goedkeuring vereist is van alle gemeenteraden van de 

deelnemende OCMW's; 

 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en uitvoeringsbesluiten. 

 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeenteraad gaat akkoord met de wijzigingen in de statuten 

zoals samengevat in het overzicht wijzigingen dat werd bijgevoegd (bijlage 1) 

en integraal deel uitmaakt van dit besluit. 

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

Welzijnsband Meetjesland, p/a Visstraat 16 te 9900 Eeklo. 

21. VOORSTEL TOT TOEVOEGEN VAN AVENANT BIJ OVEREENKOMST MET REPROBEL 

DE RAAD: 

 Gelet op de wet d.d. 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de 
naburige rechten, gewijzigd door de wet van 03 april 1995 en door de wet 

van 31 augustus 1998; 

 Gelet op het K.B. d.d. 30 juni 1997 betreffende de vergoeding aan auteurs 
en uitgevers voor het kopiëren voor privé-gebruik of didactisch gebruik van 

werken die op grafische of op soortgelijke wijze zijn vastgelegd, gewijzigd 

door het K.B. van 13 december 2002; 

 Gelet op het K.B. d.d. 15 oktober 1997 tot het belasten van een 
vennootschap (Reprobel) met de inning en de verdeling van de vergoeding 

voor het kopiëren van werken die op grafische wijze of soortgelijke wijze 

zijn vastgelegd; 

 Gelet op de overeenkomst tussen gemeente Zelzate en Reprobel die werd 
goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 26 oktober 2004 en die 

betrekking heeft op de algemene administratie, de onderwijsinstellingen en 

de bibliotheek van gemeente Zelzate; 

 Gelet op het schrijven Reprobel van 1 maart 2007 waarin voorgesteld wordt 
om het contract op dezelfde basis als vroeger te hernieuwen voor een 

periode van één jaar met stilzwijgende verlenging tot opzeg door één van 

beide partijen, tot wanneer de nieuwe wettelijke bepalingen van kracht 

zijn; 

 Gelet op het collegebesluit d.d. 27 maart 2007 waarin men akkoord gaat met 
de verlenging van de overeenkomst zoals voorgesteld door Reprobel; 

 Gelet op het schrijven van Reprobel van 30 november 2017 waarin uitleg 
gegeven wordt over de nieuwe reprografieregeling en waarin Reprobel 

voorstelt om de lopende overeenkomst verder te zetten en daar een avenant 

bij te sluiten dat rekening houdt met het gewijzigde regelgevende kader en 

de nieuwe tarifering;  

 Gelet op  de  Wet  van  22  december  2016,  gepubliceerd  in  het  
Belgisch  Staatsblad  van 29 december 2016, tot wijziging van het Wetboek 

van Economisch recht (hierna: 'WER'); 

 Gelet op de artikelen Xl.235-239 (reprografievergoeding ten bate van de 
auteurs, hierna 'de reprografievergoeding') en de artikelen Xl.318/1-6 

(afzonderlijk ingestelde wettelijke vergoeding ten bate van de uitgevers 

voor reproducties op papier of op een soortgelijke drager van hun uitgaven 

op papier, hierna de 'wettelijke uitgeversvergoeding') WER, evenals de 

onderliggende uitzonderingen op het auteursrecht (de artikelen Xl.190, 5° 

en Xl.191, § 1, 1° WER), hierna samen ook 'de wettelijke licentie' genoemd; 



 Gelet op de twee Koninklijke Besluiten van 5 maart 2017, gepubliceerd in 
het Belgisch Staatsblad van 10 maart 2017, die de modaliteiten van inning 

en het tarief van de reprografievergoeding enerzijds en de wettelijke 

uitgeversvergoeding anderzijds bepalen, en die voorzien dat beide 

vergoedingen samen worden geïnd via een uniek loket (Reprobel); 

 Gelet op de ministeriële aanstelling van Reprobel als centrale 
beheersvennootschap voor de inning en de verdeling van de 

reprografievergoeding en de wettelijke uitgeversvergoeding van 19 september 

2017, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 september 2017; 

 Overwegende dat de nieuwe uitvoeringsbepalingen inzake de 
reprografievergoeding en de wettelijke uitgeversvergoeding, meer bepaald 

voor wat de tarieven betreft, vooralsnog maar voor één referentiejaar (het 

volledige kalenderjaar 2017) gelden; 

 Overwegende dat de nieuwe wets-en uitvoeringsbepalingen inzake de 
reprografievergoeding en de wettelijke uitgeversvergoeding de oude 

bepalingen van de Auteurswet en van het K.B. van 30 oktober 1997 inzake 

reprografie vervangen; 

 Overwegende dat de apparatenvergoeding inzake reprografie (op o.m. 

kopieertoestellen en multifunctionele reproductieapparaten) per 1 januari 

2017 is afgeschaft maar dat het paginatarief voor een fotokopie van een 

auteursrechtelijk beschermd werk of een uitgave (hierna verkort: 'beschermd 

werk') onder de wettelijke licentie door de Koning voor het referentiejaar 

2017 werd opgetrokken tot 0,0554 EUR voor de reprografievergoeding en de 

wettelijke uitgeversvergoeding samen; 

 Overwegende dat de reprografievergoeding en de wettelijke 

uitgeversvergoeding, evenals de onderliggende uitzonderingen op het 

auteursrecht, beperkt zijn tot de fotokopieën van beschermd werk binnen 

de grenzen van de wettelijke licentie; 

 Overwegende dat beide partijen dit Addendum te goeder trouw hebben 

onderhandeld en ook te goeder trouw zullen uitvoeren. 

BESLUIT: 

In openbare zitting  

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeenteraad hecht de goedkeuring aan het voorwerp van het 

addendum: 

De berekening en de betaling van de reprografievergoeding en de wettelijke 

uitgeversvergoeding die de Vergoedingsplichtige (samen) aan Reprobel 

verschuldigd is voor het Referentiejaar 2O17, en dat op basis van het volume 

fotokopieën van beschermd werk onder de wettelijke licentie dat eerder tussen 

Partijen werd onderhandeld en dat het voorwerp uitmaakt van de lopende 

overeenkomst tussen Partijen (hierna: 'de Overeenkomst'); het Addendum strekt 

er derhalve hoofdzakelijk toe om de Overeenkomst tussen Partijen te 

actualiseren in het licht van de nieuwe paginavergoeding voor het 

Referentiejaar 2017, met dien verstande dat: 

 elke verwijzing in de Overeenkomst naar een' niet-medewerkerstarief', 

wat het Referentiejaar 2017 betreft voor niet-geschreven wordt gehouden, 

onverminderd artikel 4, 5 2, van dit Addendum; 

 elke verwijzing in de Overeenkomst naar de Auteurswet en/of naar het 

Koninklijk Besluit van 30 oktober 1997, wat het Referentiejaar 2017 

betreft voor niet-geschreven wordt gehouden. Die verwijzing moet, wat 

dit Referentiejaar betreft, worden begrepen als een verwijzing naar de 

relevante bepalingen van het WER en naar de nieuwe uitvoeringsbesluiten 

waarvan sprake in de preambule van dit Addendum. 

De bepalingen van dit Addendum vervangen integraal de bepalingen van de 

Overeenkomst in de mate dat ze daarvan afwijken. Voor het overige zijn de 

bepalingen van de Overeenkomst nog steeds van toepassing.  



Artikel 2: - De gemeenteraad hecht de goedkeuring aan de 

berekeningsgrondslag en bedrag van de te betalen vergoeding voor het 

referentiejaar 2017 (reprografievergoeding en wettelijke uitgeversvergoeding 

samen) zoals berekend in onderstaande tabel:  

Aantal in aanmerking genomen 

fotokopieën van beschermd werk in het 

referentiejaar 2017 

220 fotokopieën uit beschermd werk 

per administratief personeelslid in 

vte , vermeerderd met het aantal 

fotokopieën gemaakt in het kader van 

het papieren persoverzicht. 

Paginabedrag van de vergoeding 2017 – 

reprografieën wettelijke 

uitgeversvergoeding samen 

€ 0,0554  

Betalingsmodaliteiten: Overeenkomstig de 

factuurvoorwaarden van Reprobel 

tenzij dit Addendum daarvan 

afwijkt. 

Duur van dit Bijvoegsel: 1 jaar (referentiejaar 2017) 

Artikel 3: - De partijen komen overeen dat dit addendum wordt gesloten voor 

één jaar, te weten het referentie – en kalenderjaar 2017.  

Artikel 4: - De gemeenteraad hecht de goedkeuring aan de vrijstelling van 

formaliteiten:  

§ 1. Deze overeenkomst geldt als een regelmatige, tijdige en volledige 

aangifte voor het betreffende Referentiejaar in hoofde van de 

vergoedingsplichtige in het kader van de reprografievergoeding en de 

wettelijke uitgeversvergoeding (samen), voor zover de vergoedingsplichtige 

tijdig en volledig zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst 

nakomt. De Vergoedingsplichtige wordt, onder de gestelde voorwaarde en voor 

het betreffende Referentiejaar, vrijgesteld van alle formaliteiten opgelegd 

door de wet en de uitvoeringsbesluiten inzake reprografievergoeding en 

wettelijke uitgeversvergoeding. 

§ 2. lndien de Vergoedingsplichtige zijn verplichtingen op grond van dit 

Addendum niet tijdig en/of volledig nakomt, dan zijn de (sanctie)bepalingen 

van de wet en de uitvoeringsbesluiten inzake reprografievergoeding en 

wettelijkke uitgeversvergoeding onverkort van toepassing, onverminderd de 

toepassing van de factuurvoorwaarden van Reprobel. 

§ 3. Reprobel wordt door de Vergoedingsplichtige uitdrukkelijk vrijgesteld 

van de verplichting tot mededeling of vezending aan deze laatste van alle 

documenten die de Vergoedingsplichtige op grond van de wet- en regelgeving 

inzake reprografievergoeding en wettelijke uitgeversvergoeding zouden moeten 

worden meegedeeld of toegezonden. 

Artikel 5: - De gemeenteraad gaat akkoord met de onoverdraagbaarheid. De 

bepalingen van dit addendum kunnen door de vergoedingsplichtige niet worden 

overgedragen aan derden zonder het uitdrukkelijke en voorafgaandelijke 

akkoord van Reprobel.  

Artikel 6: - De gemeenteraad gaat akkoord met het deelbaarheidsbeding. 

Ingeval één van de bepalingen van dit Addendum nietig, ongeldig of 

onuitvoerbaar zou worden verklaard, dan tast dit geenszins de 

rechtsgeldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van het 

Addendum aan. 

Artikel 7: - Voor de uitvoering van dit Addendum kan elke communicatie 

tussen Paftijen worden gericht aan de adressen vermeld in de hoofding 

daarvan, onverminderd de gebruikelijke operationele communicatie tussen 

Partijen die digitaal kan worden gevoerd.  



Elke wijziging van het adres of de zetel van een Partij of van een relevant 

digitaal communicatieadres moet onverwijld schriftelijk of per mail worden 

meegedeeld aan de wederpartij. 

Artikel 8: - Het Belgische recht is van toepassing op dit Addendum. Enkel de 

rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd om van 

enig geschil tussen Partijen over dit Addendum kennis te nemen, onverminderd 

evenwel het recht van Reprobel om het geschil voor leggen aan een andere 

wettelijk bevoegde rechtbank.  

Artikel 9: - Een afschrift van dit besluit, alsook het bijvoegsel aan de 

overeenkomst samen met de ingevulde en ondertekende aangifte worden bezorgd 

aan Reprobel.  

22. GRATIS STROOIZOUT VOOR DE ZELZATENAAR (OP VERZOEK VAN DE SP.A-FRACTIE) 

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

“Zelzatenaren moeten voetpaden sneeuwvrij maken, doen ze dit niet dan staan 

daar gas-boetes tegenover. Sp.a is geen fan van dit soort sanctionerend 

beleid. Het gemeentebestuur moet de bevolking op een positieve manier 

benaderen. Dit kan door strooizout (10 kg) ter beschikking te stellen voor 

elk gezin. In andere gemeentebesturen wordt dit al gedaan en zijn de 

effecten positief.  

Zelzate telt 5500 gezinnen. Stel dat ongeveer 25% (1375 gezinnen) hun 10 kg 

gratis strooizout afhalen, dan is er 15 ton strooizout nodig. Omgerekend aan 

een prijs van 70 euro per ton, kost dit de gemeente 1050 euro. Een kleine 

moeite. Toch is dit voor veel bewoners net dat duwtje in de rug dat ze nodig 

hebben om hun voetpaden sneeuwvrij te houden”.  

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, stelt dat 5 kg strooizout voor veel 

gezinnen niet voldoende is om de weg voor hun woning sneeuwvrij te houden. 

Bovendien is er sprake van discriminatie: bewoners die in een 

appartemensblok wonen hebben worden uitgesloten van het recht op gratis 

strooizout.  

De heer Brent Meuleman (sp.a) antwoordt het ter beschikking stellen van 

strooizout vooral de bedoeling heeft om Zelzatenaren op een goedkope manier 

te sensibiliseren. Blijkt de hoeveelheid strooizout ontoereikend, dan nog 

heeft het gemeentebestuur een mooie geste getoond. 

De heer Claudio Rizzo (vld-sd) zegt dat hij dit voorstel zal steunen, in het 

belang van de Zelzaatse bevolking.  

De heer Dirk Goemaere (PVDA+) beaamt dit. 

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter vraagt de stemming.  

Het voorstel wordt verworpen met 9 ja-stemmen (Dirk Goemaere, Luc Van 

Waesberghe, Geert Asman, Maureen Tollenaere, Claudio Rizzo, Brent Meuleman, 

Isabel Dellaert, Steven De Vuyst en Marleen Vanmaercke) tegen 11 nee-stemmen 

(Frank Bruggeman, Martin Acke, Marleen Maenhout, Kurt Van Weynsberghe, 

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

Jonghe, Jan Persoon en Sigrid De Ridder). 

23. 6 VOORSTELLEN VOOR EEN VEILIG WOON-WERKVERKEER PER FIETS NAAR SIDMAR EN 

SINT-JAN-BAPTIST EN VOOR FIETSEN EN VOETGANGERS IN HET ALGEMEEN (OP VERZOEK 

VAN DE PVDA+). 

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

“Per fiets naar het werk wordt meer en meer gestimuleerd, ook door de 

bedrijfswereld. Beweging is gezond, en het haalt een aantal wagens van de 

weg, wat dan weer goed is voor de klimaatdoelstellingen. Die evolutie kunnen 

we als PVDA volop ondersteunen. 

Nochtans valt er nog heel wat te doen om te zorgen voor een veilig 

fietsparcours.  



Werknemers van Sidmar/ArcelorMittalGent en PC Sint-Jan-Baptist melden ons 

dat ze op hun parcours naar het werk in Zelzate enkele gevaarlijke situaties 

ervaren. 

Langs de Suikerkaai, ter hoogte van de weg rond de tunnel, vlak voor PC 

Sint-Jan-Baptist, en dus ook op weg naar Post 2 van Sidmar, zijn de 

wegmarkeringen zowat volledig afgesleten. Vooral ’s morgens geeft dit 

gevaarlijke situaties, zeker in de donkere wintermaanden en bij regenweer.  

Het fietspad is daar niet afgescheiden van de rijweg, en zonder die 

wegmarkeringen worden fietsers dikwijls opzij gedrongen. Zeker bij 

tegenliggers wordt geregeld het fietspad gebruikt, door autobestuurders, wat 

tot gevaarlijke situaties leidt voor de fietsers. Wellicht daardoor zijn op 

die ganse strook de wegmarkeringen weggesleten, omdat het autoverkeer er 

voortdurend overheen rijdt. Hier dringt zich een spoedig herstel op van de 

wegmarkeringen, om het fietspad af te lijnen. 

We kregen ook de suggestie, om het fietspad in die ganse bocht rond de 

Tunnel rood te schilderen, om aan te geven dat fietsers daar voorrang 

hebben, en dat in geen geval op het fietspad mag gereden worden. Dit rood 

geschilderd fietspad zou dan naadloos kunnen aansluiten op het nieuwe en 

afgescheiden fietspad dat start vanaf het kruispunt aan Sint-Jan-Baptist 

naar Post 2. Het is wat tegenstrijdig , dat het stuk tussen Westkade en het 

nieuwe fietspad er zo verwaarloosd bij ligt. 

Bij terugkeer van Post 2 naar Zelzate is voor fietsers een nieuwe, 

gevaarlijke situatie ontstaan na de realisatie van het nieuwe, afgescheiden 

fietspad: het fietspad ligt dan immers aan de linkerkant van de rijweg. Aan 

het kruispunt met PC Sint-Jan-Baptist, vanuit de Broeder Leopoldstraat naar 

de Suikerkaai, moeten fietsers daar de rijweg schuin oversteken, om dan 

verder aan de rechterkant van de Suikerkaai het fietspad te nemen, rond de 

tunnel. 

Dit wordt door fietsers als een zeer gevaarlijk punt ervaren, te meer daar 

de uren van ploegenwisseling bij Sidmar /Arcelor Mittal Gent en PC Sint-Jan-

Baptist dezelfde zijn.  

Bij een schildering van het fietspad in rood, kan daar ook een duidelijke en 

veilige fiets-oversteekplaats worden gecreëerd, met duidelijke 

voorrangsregeling voor fietsers. Dit dient dan ook in een politiereglement 

te worden gegoten. 

Wij kregen ook de opmerking dat er dikwijls vele voetgangers op het fietspad 

lopen. Wat bij de ploegenwisseling overdag soms tot gevaarlijke situaties 

kan leiden. Er is inderdaad geen voetpad langs dit traject. Er zijn immers 

regelmatig bewonersgroepen van Sint-Jan-Baptist die onder begeleiding van 

een opvoeder een uitstap maken naar Zelzate centrum. Er zijn ook bewoners 

die zelfstandig het centrum mogen verlaten, of mensen die een familielid 

komen bezoeken. Zeker op woensdag, want dan zijn de patiënten vrij en is de 

cafetaria open voor iedereen. Dat betekent, dat de ganse dag door daar 

fietsers, voetgangers en automobilisten elkaar kruisen.  

Er is op het eind van de Westkade een zebrapad om over te steken, maar daar 

kan je enkel op het fietspad lopen. Een voetpad vanaf het zebrapad aan de 

Westkade naar het kruispunt met Broeder Leopoldstraat/Sint-Jan-Baptist zou 

die situatie daar veel veiliger maken. Er is daar voldoende ruimte aan de 

linkerkant. Rechts geeft meer problemen wegens 2 inkomende straten en een 

bedrijfstoegang.  

Trouwens, wanneer de plannen voor Zelzate-Zuid worden uitgevoerd, zal het 

verkeer hier nog veel intenser worden. Anderzijds is de toestand te 

gevaarlijk, om alles uit te stellen tot na de realisatie van Zelzate-Zuid in 

(vermoedelijk) 2020. 

Tenslotte wordt onze aandacht ook getrokken op de afgesleten toestand van de 

rode fietsmarkeringen in de Chalmetlaan, ter hoogte van de bibliotheek, 



Burgemeester Leynstraat en Kleine Landeigendomstraat. Wie met de fiets naar 

Post 1 van Sidmar rijdt, maar ook andere fietsers,  ondervinden hier hinder 

van.  

Op vele plaatsen daar zijn ook de zebrapaden sterk afgesleten, wat onveilig 

is voor voetgangers, en bovendien een slordige indruk geeft aan het 

straatbeeld”. 

Bijgevolg wil PVDA volgende 6 dringende voorstellen doen, om deze onveilige 

situaties aan te pakken :  

1. De wegmarkering van de fietspaden vanaf Westkade tot kruispunt met PC 

Sint-Jan-Baptist rood te schilderen, met witte aflijning van de 

rijweg, in beide richtingen. 

2. Aan het kruispunt PC Sint-Jan-Baptist /Broeder 

Leopoldstraat/Suikerkaai een vork te schilderen in het rood, vanaf de 

beide kanten van het fietspad langs de Suikerkaai aansluitend op het 

nieuwe fietspad naar Post 2, met een duidelijke voorrangsregeling voor 

fietsers (haaientanden, enz). Hiervoor dient eerst een politieadvies 

te worden gevraagd i.v.m. de juiste indeling, keuze van de juiste 

plaats, enz. Daarna ook een aangepast politiereglement te maken.  

3. De rode fietspadmarkeringen in de Burg. J. Chalmetlaan te herstellen. 

4. Een budget op te maken voor een voetpad vanaf de Westkade naar het 

kruispunt met PC Sint-Jan-Baptist/Broeder Leopoldstraat/Suikerkaai. 

5. Een oplijsting te maken van alle zebrapaden in het centrum van de 

gemeente die afgesleten zijn, en opnieuw geschilderd dienen te worden. 

6. Deze voorstellen kosten geld. Geld dat wellicht niet is voorzien in 

het budget 2018. Daarom ons zesde voorstel, nl. dat de financiële 

middelen worden voorzien in het budget voor 2018, dat op deze 

gemeenteraad wordt gestemd. De kostprijs van deze voorstellen is dus 

dringend te berekenen. Wij krijgen dikwijls te horen “ op veiligheid 

mag geen prijs staan”. Wij menen dat dit zeker ook van toepassing is 

voor fietsers in het algemeen en in hun woon-werkverkeer.  

De heer Kurt Van Weynsberghe verlaat de raad. 

De heer Dirk Goemaere (PVDA+) zegt dat voorstellen vooral onder 

onderhoudswerken vallen en dat hiervoor geen extra budget moet vrijgemaakt 

worden.  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter over de wegmarkering van de 

fietspaden vanaf Westkade tot kruispunt met PC Sint-Jan-Baptist:  

“Signalisatie die aanwezig was, maar is afgesleten, moet zonder twijfel 

hersteld worden. Het aanbrengen van nieuwe signalisatie moet gekaderd worden 

binnen de plannen van Zelzate-Zuid en daar is ook het advies van politie en 

mobiliteitsambtenaar voor nodig”.  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter over het schilderen van een vork aan 

het kruispunt PC Sint-Jan-Baptist/Broeder Leopoldstraat/Suikerkaai, vanaf de 

beide kanten van het fietspad langs de Suikerkaai aansluitend op het nieuwe 

fietspad naar Post 2, met een duidelijke voorrangsregeling voor fietsers: 

“Deze problematiek is al gaande sinds 2013. Er is toen onvoldoende nazorg 

geleverd bij de aanleg van het fietspad. Het advies van de politie is niet 

gevolgd.  

In de gemeenteraad van 22 juli 2017 werd echter een aanvullend reglement op 

de politie over het wegverkeer goedgekeurd voor het oplossen van de 

oversteekproblematiek op het einde van het fietspad van de Broeder 

Leopoldstraat ter hoogte van de Suikerkaai, door het aanbrengen van twee 

fietsoversteekplaatsen en het verplaatsen van de twee aanwezige zebrapaden”.  

De secretaris krijgt de opdracht om de opvolging hiervan na te gaan.  



Mevrouw Linda Vereecke, schepen, over oplijsting van zebrapaden in het 

centrum van de gemeente die afgesleten zijn, en opnieuw geschilderd dienen 

te worden: “De opdracht is gegeven om deze oplijsting te maken.” 

De heer Dirk Goemaere (PVDA+)vraagt of hij het politioneel advies van 7 

januari 2013 kan toegestuurd krijgen.  

24. VERLICHTING IN STEEGJE TUSSEN LEEGSTRAAT EN KERKSTRAAT (OP VERZOEK VAN 

PVDA+)  

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

Tussen de Leegstraat en de Kerkstraat is er een klein smal steegje, 

toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Op deze plaats is er echter geen 

verlichting. Zeker tijdens de winter wordt het er ‘s avonds zeer donker.  

Buurtbewoners voelen zich onveilig en er is minder sociale controle in het 

donker. 

Er gebeuren daar al eens zaken die niet door de beugel kunnen (wildplassers, 

mensen die hun afval er achterlaten in grote plastic zakken, blikjes bier 

die worden weggegooid, kapotte fietsen werden ook achtergelaten). 

Mevrouw Linda Vereecke, schepen, geeft toe dat dit een probleem is. Er zal 

aan Infrax gevraagd worden om daar verlichting te voorzien. 

25. TREINVERBINDING ZELZATE-GENT (OP VERZOEK VAN DE PVDA+) 

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

“In de pers vernamen we deze maand dat er een akkoord zou zijn om werk te 

maken van de spoorlijn 204 in de Gentse haven. In het 

meerjareninvesteringsplan van de NMBS 2018-2022 zou 11 miljoen euro 

ingepland zijn voor een studie en voorbereidingswerken aan de spoorlijn 

tussen Gent en Zelzate. Die voorbereiding op de huidige goederenspoorlijn 

zou over enkele maanden al kunnen starten. 

Dergelijke evolutie zou een goede zaak zijn. Een snelle verbinding met Gent 

is een van de belangrijkste punten voor een betere mobiliteit in onze 

gemeente. Momenteel doet de PVDA een grote bevraging en uit de eerste, 

gedeeltelijke resultaten blijkt dat vele inwoners een trein naar 

Gent  belangrijk vinden. Voor jongeren die in Gent studeren, voor mensen die 

in Gent werken of daar de trein nemen, voor verplaatsingen naar het centrum 

van Gent. Verschillende gezinnen hebben vandaag 2 auto's nodig omdat de 

verbinding met de bus naar Gent veel te lang duurt”. 

De PVDA heeft volgende vragen bij de recente nieuwsberichten: 

1. Welke informatie heeft het gemeentebestuur gekregen aangaande het 

investeringsplan van de NMBS? 

2. Op welke manier zal Zelzate mee betrokken worden in het opstellen van 

de plannen? Daarbij denken we onder andere aan de bereikbaarheid van 

de stopplaats, toegang per fiets, parkeerplaatsen voor auto's, de 

frequentie van de treinen. 

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, heeft zich extern geïnformeerd en 

antwoordt dat de budgetten die nodig zijn voor investeringen vastgelegd 

worden in het meerjareninvesteringsplan.  

De onderhandelingen lopen al sinds 2015. Het investeringsplan is goedgekeurd 

door de Raad van Bestuur van de NMBS op 27 oktober 2017, echter de federale 

regering dient dit ook nog goed te keuren. Vlaams minister van mobiliteit 

Ben Weyts en zijn federale collega François Bellot hebben een principieel 

akkoord gesloten over een aantal nieuwe spoorinvesteringen op Vlaams 

grondgebied. De Vlaamse regering heeft een 11 Vlaamse spoorprioriteiten 

doorgegeven aan de NMBS. Omdat Vlaanderen zelf 100 miljoen euro heeft 

vrijgemaakt en als het ware de federale regering co financiert kan er werk 

gemaakt worden van die spoorprioriteiten. Één van die projecten is spoorlijn 



204 tussen Gent en Zelzate, waarvoor men nu een uitvoeringsstudie zal 

organiseren. Een belangrijke stap naar de realisatie.  

Mevrouw Marleen Maenhout, schepen, voegt eraan toe dat de betrokken 

gemeenten op tijd op de hoogte zullen gebracht worden van de concrete 

plannen.  

26. MEDEDELINGEN/KENNISGEVINGEN  

Er zijn geen vragen bij de documenten.  

27. VOORSTEL VOOR BIJSTUREN STROOI-EN SNEEUWRUIMPLAN TEN BEHOEVE VAN OUDERE 

INWONERS (OP VERZOEK VAN DE PVDA+) 

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

Tijdens de korte maar hevige winterprik van enkele weken geleden heeft het 

gemeentepersoneel zich flink uit de naad gewerkt om zo goed als mogelijk de 

wegen berijdbaar te maken. Via deze weg willen we hen zeker bedanken voor 

deze klus, vanaf de vroegs uurtjes, in koude en sneeuw. 

Uiteraard is het sneeuwruimen op de eerste plaats nodig voor wie ’s morgens 

vroeg naar zijn werk moet.  

Een probleem is echter, dat niet alle straten tegelijk kunnen worden 

vrijgemaakt. De PVDA- fractie had dan ook graag inzage gekregen in het 

strooi- en sneeuwruimplan dat wordt gevolgd.  

Er bereikten ons echter alarmerende berichten van bewoners uit  oa de 

Rusthuislaan: daar werden de voetpaden  pas na 2 dagen  geruimd, oa na 

contact name met de burgemeester. Dat betekent, dat een aantal oudere 

bewoners 2 dagen niet naar buiten zijn gekund, of gedurfd, uit angst te 

zullen uitglijden.  Velen onder hen gaan ’s middags een warme maaltijd 

gebruiken in Zilverbos. Dat betekent, dat deze mensen 2 of 3 dagen geen 

warme maaltijd hebben kunnen gebruiken, en ook de straat niet op 

konden/durfden  voor boodschappen.  

Daarom stelt PVDA voor, dat na het strooien en sneeuwvrij maken van de 

hoofdstraten, en de belangrijkste wijk-straten, er snel ook werk wordt 

gemaakt van het strooien en ruimen van de voetpaden in de straten  waar 

vooral veel ouderlingen wonen en passeren zoals Bloemenboslaan, en de 

straten aan Zilverbos/Polikliniek, en ook rond de kastanje. 

Mevrouw Linda Vereecke, schepen, zegt dat de straten die genoemd worden in 

het ruimplan zijn opgenomen. Echter, door de hevige sneeuwval heeft het 

ruimen meer tijd in beslag genomen. Zout strooien heeft ook pas zin nadat 

alle sneeuw geruimd is. Er werden ook al een aantal prijsoffertes gevraagd 

voor de aankoop van een nieuwe, grotere bobcat met meer mogelijkheden. Op 

die manier kunnen de voet – en fietspaden eenvoudiger geruimd worden.  

Mevrouw Marleen Maenhout, schepen, zegt dat er sommige gemeenten 

overeenkomsten zijn met landbouwers, zodat zij ook kunnen helpen ruimen bij 

hevige sneeuwval.  

VRAGENRONDE  

1) Gemeenteraadslid Dirk Goemaere:  

a) In de notulen van de gemeenteraad van 23 november 2017 is opgenomen 

dat ik een vraag gesteld heb over de slechte staat van het wegdek in 

de Tweedegidsenlaan. Ik heb nog steeds geen antwoord gekregen op die 

vraag.  

Schepen Linda Vereecke: Het antwoord op uw vraag werd verwerkt in 

het prioriteitenplan. We bekijken welke straten er dringend aan 

vernieuwing toe zijn. Binnen het budget zullen er dan werken 

uitgevoerd worden. 

b) In de vorige gemeenteraad werd een motie gericht aan AWV 

goedgekeurd. Is deze effectief overgemaakt?  

Secretaris Guy Verbuyst: de motie wordt eerstdaags overgemaakt.  



c) Ik heb mails gestuurd in verband met de omheiningen aan de werf in 

de Chalmetlaan. Er werd beloofd dat in de Raad van Bestuur dat deze 

zouden verplaatst worden. Ik heb gezien dat ze ondertussen 

geconditioneerd zijn, maar ze staan nog steeds op het voetpad. 

Burgemeester Frank Bruggeman: de omheining werd naar achter 

geplaatst en staat nu niet meer op het voetpad. De opmerking werd 

behandeld op het Directiecomité van Zilverbos en werd ook 

overgemaakt aan de aannemer.  

d) Hoe komt het dat de pakketten voedsel niet meteen opgeruimd werden?  

Burgemeester Frank Bruggeman: Dit kan 3 à 4 dagen duren omdat er een 

procedure moet gevolgd worden.  

Schepen Marleen Maenhout: De melding komt binnen bij de milieudienst 

en wordt doorgegeven aan de politie. De politie labelt het afval, en 

bekijkt samen met de technische dienst of er documenten inzitten die 

de identiteit van de sluikstorter bekendmaken. Pas daarna wordt IDM 

verwittigt om het afval op te halen.  

Burgemeester Frank Bruggeman: IDM was in verlof, de technische 

dienst heeft daarom het afval verwijderd. 

2) Gemeenteraadslid Isabel Dellaert:  

a) Ik wil graag de aandacht vragen voor de netheid op het kerkhof. Op 

het nieuwe gedeelte liggen overal verwelkte bloemen en kapotte 

vazen. De eerste verantwoordelijkheden liggen bij de nabestaanden, 

maar er kan wel op de netheid toegekeken worden.  

Schepen-voorzitter Martin Acke: de bevoegde schepen heeft uw 

opmerking genoteerd. 

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter sluit de gemeenteraad om 22.38 uur. 

 

Dagtekening als boven 

In opdracht: 

De gemeentesecretaris   De voorzitter 

GUY VERBUYST   MARTIN ACKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


