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PUNT I     OPENBARE ZITTING 

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, opent de vergadering om 19.07 uur. 

 

Schepen Marleen Maenhout en OCMW voorzitter Rik Laureys hebben zich voor deze 

vergadering verontschuldigd. Burgemeester Frank Bruggeman zal de raad later 

vervoegen.  

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

halfuurtje van de burger. 

HALFUURTJE VAN DE BURGER 

Er zijn geen tussenkomsten. 

De gemeenteraad wordt heropend. 

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter vraagt om punt 11 ‘VERVANGEN 

DAKBEDEKKINGEN DAKGOTEN GEMEENTESCHOOL - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN’ omwille 

van spoedeisende redenen toe te voegen aan de agenda. Hij motiveert het 

spoedeisend karakter als volgt:  

“Het gemeentebestuur is ingevolge stormweer op maandag 15 januari 2018 

geconfronteerd met insijpelend regenwater in het hoofdgebouw van de 

gemeentelijke basisschool ‘De Krekel’ waarbij er over de volledige lengte van 

het hoofdgebouw regenwater door de valse plafonds en in de 

verlichtingsarmaturen stroomde. Het regenwater in de verlichtingsarmaturen 

vormde een veiligheidsrisico en om verdere schade te voorkomen moet de 

bestaande dakbedekking en de dakgoten van het hoofdgebouw van de basisschool 

‘De Krekel’ hoogdringend worden vervangen. 

Aangezien dit een uitzonderlijke procedure is vraagt de heer Martin Acke, 

schepen-voorzitter, te stemmen om dit punt toe te voegen aan de agenda. Het 

punt wordt met algemene stemmen toegevoegd aan de agenda.  

1. GOEDKEURING NOTULEN GEMEENTERAAD.  

Er zijn geen opmerkingen op de notulen van de gemeenteraad van 28 december  

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

beschouwd. 

2. GOEDKEUREN AANPASSING SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD. 

DE RAAD: 

 Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en 

stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal 

jeugdbeleid; 

 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2012 houdende 

de bepaling van de Vlaamse Beleidsprioriteiten voor het gemeentelijk 

jeugdbeleid; 

 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 ter 

uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en 



stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal 

jeugdbeleid; 

 Gelet op besluit van gemeenteraad d.d. 25 januari 2011 betreffende de 

goedkeuring van het subsidiereglement. 

 Gelet op huidige subsidiereglement en voorstel nieuw subsidiereglement. 

 Overwegende dat de verenigingen aangesloten bij de jeugdraad het signaal 

gaven dat bepaalde subsidiereglementen gedateerd waren en niet meer 

tegemoetkwamen aan huidige noden werd er een stuurgroep samengesteld met 

daarin vertegenwoordigers van de jeugdverenigingen. Deze stuurgroep werd 

gecoordineerd door jeugdconsulent. 

 Overwegende dat het aangepaste subsidiereglement unaniem als positief werd 

gestemd op de Algemene Vergadering van de Jeugdraad d.d. woensdag 6 

september 2017. 

 Overwegende dat het totaalbudget voor werkingssubsidies aan verenigingen 

ongewijzigd blijft. 

De nodige kredieten voor de volgende subsidies zijn voorzien onder 

artikelnummer 075000/6493000 (met BBC-code VO 07/01 actie 1) 

o Startsubsidie 

o Werkingstoelage 

o Projectsubsidie  

o Speeltoelage 

o jeugdwerkinfrastructuurfonds  

o Brandveiligheid 

o Gebruikstoelage  

o Kampsubsidie 

o Kampvervoertoelage 

o Locatietoelage  

Het krediet voor de subsidie kadervorming onder artikelnummer 

075000/6491000 (met BBC-code VO 07/01 actie 2) wordt opgetrokken van €1000 

naar €1700. 

Het nodige krediet voor de werkingssubsidie aan andere 

overheidsinstellingen (jeugdraad) is ongewijzigd en is voorzien onder 

artikelnummer 075000/6494000 (met BBC-code VO 07/01 actie 1) 

 Overwegende dat het subsidiereglement in dienst gaat voor het werkjaar 

2017 -2018. Alle reeds ontvangen aanvragen worden volgens nieuw reglement 

verwerkt. Mensen worden ook op de hoogte gebracht van het feit dat het 

reglment werd aangepast.  

 Overwegende dat het subsidiereglement als volgt aangepast wordt: 

 

SUBSIDIE  SUBSIDIE 2016-2017 SUBSIDIE 2017-2018 

Startsubsidie €1 000 €1 000 

Werkingstoelage €2 500 €3 500 (+€1 000) 

Kadervorming €1 000 €1 700 (+€700) 

Projectsubsidie €10 000 €9 000 (-€1 000) 

Speeltoelage €2 500 €800(-€1 700) 

Jeugdwerkinfrastructuurfonds €3 000 €5 000 (+€2 000) 

Brandveiligheid €4 000 €2 000 (-€2 000) 

Gebruikstoelage €500 €500 

Kampsubsidie €5 000 €5 000 

Kampvervoertoelage €3 000 €3 000 

Locatietoelage €3 000 €4 000 (+€1 000) 

Totaal €35 500 €35 500 

 Overwegende dat alle aanpassingen in het geel gemarkeerd zijn in het 

nieuwe subsidiedossier.  

 Gelet op het gemeentedecreet. 

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

het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad: “De sp.a-fractie is tevreden 

over het feit dat het voorliggende reglement reeds door de jeugdraad werd 

goedgekeurd. Wij stellen echter vast dat de speeltoelage met 1.700 euro 

verminderd wordt, waardoor er nog 800 euro overblijft: een daling van 68%. 

Dit terwijl de kansarmoede in Zelzate de afgelopen 4 jaar met een kwart is 



gestegen. Wij vinden de sterk verlaagde toelage dan ook een zeer vreemde 

keuze en een fout signaal, dat eigenlijk doet vermoeden dat de aanwezigheid 

van kansarmoede in onze gemeente daalt. De feiten spreken dit echter tegen: 

de aanwezigheid van kansarmoede in onze gemeente is hoger dan ooit tevoren. 

Als socialisten zullen wij er voor blijven ijveren op alle fronten meer 

middelen in te zetten in de strijd tegen kansarmoede en kinderarmoede. De 

speeltoelage, die is bedoeld om financieel kwetsbare jongeren in 

jeugdverenigingen te ondersteunen, met 68% verminderen vinden wij een 

verkeerde keuze. Wij zullen ons daarom onthouden bij dit punt.” 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met 18 ja-stemmen (Martin Acke, Kurt Van Weynsberghe, Kristof Stevelinck, 

Linda Vereecke, Dirk Goemaere, Patricia De Meyer, Freddy De Vilder, Geert 

Asman, Karl Segers, Jan De Beule, Luc Verstraeten, Maureen Tollenaere, 

Claudio Rizzo, Steven De Vuyst, Johan De Jonghe, Jan Persoon, Marleen 

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

Meuleman en Isabel Dellaert): 

Artikel : - De gemeenteraad gaat akkoord met de aanpassing van het huidige 

subsidiedossier.  

Artikel 2: - De gemeenteraad geeft opdracht aan de financieel beheerder om 

het krediet voor de subsidie kadervorming onder artikelnummer 075000/6491000 

(met BBC-code VO 07/01 actie 2) in 2018 aan te passen. Dit krediet wordt 

opgetrokken van €1000 naar €1700. 

Artikel 3: - Subsidies en aanvraagformulieren zullen op de gemeentelijke 

website gepubliceerd worden.  

Artikel 4: - De jeugdconsulent wordt belast met het toezicht en behandelen 

van de subsidies en zorgt ervoor dat alle aanvraagformulieren geactualiseerd 

zijn. 

3. DOSSIER PROJECT ZELZATE ZUID. 

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, stelt voor om de behandeling van dit 

punt uit te stellen tot wanneer de heer Frank Bruggeman, burgemeester, de 

raad vervoegt.  

De heer Freddy De Vilder (sp.a) vraagt tussenkomst. Hij stelt dat project ‘t 

Zuid een zeer belangrijk dossier is, dat voorbereidingstijd vraagt. Omdat de 

informatie m.b.t. dit dossier echter laattijdig werd verstuurd, vraagt hij om 

de behandeling van dit punt te verdagen naar de volgende gemeenteraad.  

De raad wordt geschorst.   

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, vervoegt de raad.  

De raad wordt heropend. 

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, vraagt aan raadslid Freddy De Vilder 

om zijn motivatie voor het uitstel van dit agendapunt te herhalen ten behoeve 

van de notulering.  

De heer Freddy De Vilder (sp.a) herhaalt dat project Zelzate Zuid een heel 

belangrijke zaak is voor de gemeente Zelzate. Hij stelt dat de wijze waarop 

dit punt behandeld werd veel vragen oproept: het infomoment duurde slechts 

een uur, er werden documenten beloofd die pas dagen nadien werden 

doorgestuurd en bovendien werd er tot op vandaag (de dag van de gemeenteraad) 

nog informatie rondgestuurd. Hij zegt niet tegen het project te zijn, maar 

vraagt meer voorbereidingstijd. De oppositie moet de kans krijgen om de 

informatie voor te leggen aan haar raadgevers, opdat ze op een gemotiveerde 

manier over dit punt kan stemmen.   

De heer Geert Asman (PVDA+) beaamt dat dergelijk dossier niet zonder grondige 

voorbereiding kan gestemd worden.  

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, stelt dat iedereen het recht heeft om 

het dossier door te nemen. Hij heeft alle begrip voor de vraag van raadslid 

Freddy De Vilder. 



De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, vraagt de gemeenteraad om te stemmen 

over het uitstel van dit agendapunt naar volgende gemeenteraad.  

De gemeenteraad beslist met 17 ja-stemmen (Martin Acke, Marleen Maenhout, 

Kurt Van Weynsberghe, Linda Vereecke, Dirk Goemaere, Patricia De Meyer, 

Freddy De Vilder, Luc Van Waesberghe, Geert Asman, Karl Segers, Maureen 

Tollenaere, Claudio Rizzo, Brent Meuleman, Isabel Dellaert, Steven De Vuyst, 

Johan De Jonghe, Jan Persoon en Marleen Vanmaercke)bij 5 onthoudingen (Frank 

Bruggeman, Kristof Stevelinck, Jan De Beule, Luc Verstraeten en Sigrid De 

Ridder)om de behandeling van dit agendapunt te verdagen naar de volgende 

gemeenteraadszitting. 

4. WELZIJNSBAND – GOEDKEURING MEERJARENPLAN. 

DE RAAD: 

- Gelet op het meerjarenplan 2014-2022 en het budget 2018, goedgekeurd door 

de algemene vergadering van de Welzijnsband d.d. 22 november 2017; 

- Overwegende dat de OCMW-verenigingen van publiek recht zijn en dus 

onderworpen zijn aan dezelfde controle en hetzelfde toezicht als het OCMW 

zelf, dit conform artikel 228 van het OCMW-decreet; 

- Overwegende dat de strategische nota van het meerjarenplan inhoudelijk is 

aangepast. Er worden nieuwe dienstverleningen opgestart op vraag van de 

besturen. Een aantal bestaande samenwerkingen (bvb; activering art.60) 

worden verschoven naar van individuele OCMW’s naar Welzijnsband 

Meetjesland. Op basis van de principes van de kostendelende vereniging 

worden de directe aan de dienstverlening verbonden kosten verdeeld à rato 

van de afname van de dienstverlening. Elk bestuur kiest vrij welke 

dienstverlening het wenst af te nemen conform de principes van de 

kostendelende vereniging; 

- Overwegende dat Art. 148 §1 van het OCMW-decreet bepaalt dat bij een 

inhoudelijke wijziging van de strategische nota van het meerjarenplan, dit 

meerjarenplan ter goedkeuring aan de gemeenteraad moet voorgelegd worden; 

- Gelet op het gemeentedecreet; 

- Gelet op het OCMW-decreet. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2014-2022 van de 

Welzijnsband Meetjesland goed. 

Artikel 2: - De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2018 van de 

Welzijnsband Meetjesland. 

5. OCMW – KENNISNAME WIJZIGING MEERJARENPLAN EN BUDGET. 

DE RAAD: 

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

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

14 februari 2014 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2019; 

 Gelet op de beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 20 

december 2017 houdende goedkeuring van het gewijzigd meerjarenplan 2014-

2019 en houdende goedkeuring van het budget 2018; 

 Overwegende dat het meerjarenplan geen wijziging aanbrengt aan de 

gemeentelijke toelage en dat de investeringsenveloppes alsook de 

strategische nota van het meerjarenplan inhoudelijk niet wijzigen, zodat 

conform art. 148 en art. 150 van het OCMW-decreet het gewijzigd 

meerjarenplan en het budget ter kennisgeving aan de gemeenteraad moet 

worden voorgelegd; 

 Overwegende dat in het budget 2018 een gemeentelijke bijdrage is opgenomen 

ten bedrage van € 2.160.000; 



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

van 14 december 2017 voor zowel het gewijzigd meerjarenplan als het budget 

2018; 

 Gelet op het feit dat het budget 2018 en het meerjarenplan 2014-2019 op 29 

december 2017 aan de gemeente werden bezorgd; 

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

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

en met 154; 

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

met de beleids- en beheerscyclus;  

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

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

gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn;  

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

BESLUIT: 

In openbare zitting: 

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

vastgelegd bij beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 20 

december 2017;  

Artikel 2: - Er wordt kennis genomen van het budget 2018 zoals vastgelegd de 

beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 20 december 2017; 

De gemeentelijke bijdrage in het budget 2018 wordt bepaald op € 2.160.000 

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

gestort). 

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

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

6. ORGANISATIE GEMEENTERAADSCOMMISSIE OVER DE TOEKOMSTIGE UITBATING VAN ’T 

KLOOSTER (N-VA). 

DE RAAD: 

- Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 december 2016 tot 

aankoop van ‘t Klooster. 

- Gelet op de vragen van de N-VA-fractie van 22 oktober 2017 aan het college 

van burgemeester en schepenen om nog een aantal zaken verder te bespreken 

en/of te onderzoeken vooraleer tot de aankoop over te gaan waarbij onder 

meer “Wie zal de exploitatie doen en wat gaat dat kosten? Is moeilijk door 

gemeente bij gebrek aan middelen, mankracht en know-how. Kost geld 

(poetsen, elektriciteit, verwarming,...); 

- Overwegende dat deze vragen tot op heden niet of maar zeer vaag werden 

beantwoord en dat er blijkbaar nog geen duidelijke visie is binnen het 

gemeentebestuur; 

- Overwegende dat uit diverse contacten met inwoners blijkt dat er enerzijds 

bij privé-personen interesse is om betrokken te worden bij de toekomstige 

exploitatie van het gebouw en anderzijds dat er al een aantal engagementen 

/ beloften zijn gedaan waarvan het college van burgemeester en schepenen 

niet van op de hoogte werd gebracht; 

- Overwegende dat er een grote onduidelijkheid is omtrent de toekomstige rol 

van het gebouw en de manier van exploitatie. Een dergelijke zware 

investering moet immers maatschappelijk renderen en mag geen te zware 

hypotheek leggen op de gemeentelijke financiën. Onderhandelingen 

hieromtrent moeten gebeuren in opdracht en met mandaat van het 

schepencollege. Dat is momenteel niet het geval. 

- Overwegende dat voor de toekomstige exploitatie van dit gebouw een zo ruim 

mogelijk draagvlak moet gecreëerd worden. In oktober 2018 zijn er immers 

gemeenteraadsverkiezingen en bestaat de kans dat er vanaf 1 januari 2018 

een andere coalitie het bestuur zal vormen. Als die niet achter de huidige 

keuzes staat dan zitten we vanaf volgend jaar met een groot probleem. 



- Gelet op het voorstel van de N-VA-fractie om op korte termijn een degelijk 

en transparant overleg voor de toekomstige uitbating van ‘t Klooster te 

organiseren. Dit kan best via een gemeenteraadscommissie waarin alle 

meerderheids- en oppositiefracties vertegenwoordigd zijn en waar mogelijk 

andere deskundigen en belanghebbenden kunnen gehoord worden. Daarbij 

denken wij aan de huidige eigenaars, de uitbaters van de musea, de 

gemeentelijke adviesraden, verenigingen, architect en mogelijke privé-

partners die in de exploitatie een rol kunnen in spelen,…   

- Overwegende dat dit overleg snel moet gebeuren omdat er naast de invulling 

van de ruimtebehoefte ter compensatie van de reorganisatie van de 

gemeentelijke administratie in het kader van de integratie van 

gemeentediensten en OCMW en de nood aan zalen voor de verenigingen ook 

naar continuïteit van een aantal geprogrammeerde activiteiten (zoals de 

musea, de comedy-shows, verhuur zalen voor feesten,…) in ‘t Klooster moet 

gestreefd worden. Het zou maatschappelijk én financieel zonde zijn dat die 

prachtige initiatieven zouden wegvallen. 

- Overwegende dat uit dat overleg zal moeten blijken welke exploitatievorm 

voor het gemeentebestuur het interessantst is: exploitatie via een 

autonoom gemeentebedrijf, werken met een concessie, verhuur van de zalen 

zoals nu gebeurt via het bestaande reglement,… en dat op basis van die 

besprekingen aan de gemeenteraad een onderbouwd advies voor toekomstige 

uitbating kan worden gegeven. 

De heer Karl Segers (PVDA+) stelt dat beslissingen omtrent de exploitatie van 

’t Klooster zo doordacht mogelijk genomen moeten worden, met een breed 

draagvlak. In die zin zal de fractie de eis voor een commissie steunen, op 

voorwaarde dat alle relevante documenten ter beschikking gesteld zullen 

worden voor de raadsleden. 

De heer Freddy De Vilder (sp.a) oppert dat de bevoegdheid m.b.t. exploitatie 

van gebouwen gedelegeerd werd aan het college. Het is m.a.w. de taak van het 

college, niet die van de gemeenteraad, om met een uitvoeringsplan te komen.  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, stelt dat de N-VA fractie de 

commissie enkel wilt samenroepen teneinde een democratische beslissing te 

maken over de invulling van ’t Klooster. Hij vindt dat de gemeenteraad 

betrokken moet worden bij dit dossier. 

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, beaamt dat er inspraak moet zijn, ook 

vanuit de oppositie. Hij is niet tegen het inrichten van de commissie. Echter 

hij vraagt om het college tijd te geven zodat het college een plan kan 

voorleggen en pas dan het plan in een commissie te bespreken.  

Hij dient volgende amendement in: “het college werkt een plan uit en geeft 

begin maart de opdracht om een commissie bijeen te roepen. In de commissie 

kan iedereen ideeën aanbrengen. Wat er in de commissie aan bod komt, kan in 

de gemeenteraad van 22 maart besproken worden. Het advies van de gemeenteraad 

wordt dan aan het college overgemaakt”.  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, legt dit amendement ter stemming 

voor aan de gemeenteraad. Het amendement wordt met algemene stemmen aanvaard.  

7. MEDEDELINGEN / KENNISGEVINGEN. 

Er zijn geen vragen of opmerkingen bij de documenten.  

  



8. POLITIEZONE PUYENBROECK – GOEDKEURING DOTATIE 2018. 

DE RAAD: 

- Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 

politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, in bijzonder artikel 40, 

derde en zesde lid, artikel 71, eerste lid en artikel 208; 

 Overwegende dat de politiebegroting 2018 op 6 december 2017 aan de 

politieraad werd voorgelegd en goedgekeurd; 

 Gelet op de in de politiebegroting 2018 opgenomen gemeentelijke dotatie 

van Zelzate ten bedrage van 1.579.830,65 EUR. 

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

het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad: “De dotatie aan PZ5416 is 

opgelopen tot 1 579 831 € of + 9%, er was 7% voorspeld. De reden is inzet van 

extra personeel. 7 of 9 % maakt een verschil uit van 29.000  € voor Zelzate. 

In 2018 zal de dotatie aan de  PZ opgelopen zijn tot 11 % van de  uitgaven 

van Zelzate. Meer dan 85 % van de uitgaven zijn bestemd voor personeel. De 

opdrachten worden uitgebreider, er komen ook opdrachten bij vanuit de 

dreiging van terrorisme, maar er staan geen extra middelen tegenover van 

Minister Jambon. Dus  via de steeds maar oplopende dotatie aan de PZ, krijgen 

de bewoners een verkapte en weinig zichtbare  belastingverhoging . “Op 

veiligheid mag geen prijs staan”, wordt gezegd. Maar waarom verhoogt de 

federale regering dan haar basis-toelage niet? De 4 gemeenten samen betalen 

51 % van de uitgaven, de federale overheid slechts 49 %. Onze fractie meent 

dat de financies van de PZ  goed besteed worden, maar wij stemmen onthouding, 

om een signaal te geven naar de hogere overheid dat deze situatie niet vol te 

houden is en moet veranderen.”  

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met 16 ja-stemmen (Frank Bruggeman, Martin Acke, 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 6 

onthoudingen (Dirk Goemaere, Geert Asman, Karl Segers, Maureen Tollenaere, 

Steven De Vuyst en Marleen Vanmaercke): 

Artikel 1: - De bijdrage van de gemeente Zelzate zoals ingeschreven in de 

politiebegroting 2018, zijnde in totaal 1.579.830,65 EUR goed te keuren en 

deze aan de politiezone Puyenbroeck toe te kennen. 

Artikel 2: - Afschrift van dit besluit zal voor goedkeuring worden 

toegestuurd aan de heer provinciegouverneur en aan de Federale Directie, 

politionele veiligheid. 

Artikel 3: - Afschrift van dit besluit zal voor kennisgeving worden 

toegestuurd aan de zone en aan de financieel beheerder. 

9. MOTIE OVER DE PRIVATISERING VAN DE BELFIUS BANK (PVDA+). 

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

“In 2011 kocht de Belgische staat het Belgische deel binnen de Dexia groep 

voor 4 miljard euro. Enkele maanden later kreeg de bank een nieuwe naam: 

Belfius. De Dexia groep vond in 1996 zijn oorsprong in een fusie van het 

Gemeentekrediet van België en het Franse Crédit Locale, beide banken 

gespecialiseerd in de financiering van lokale besturen. De overname van 

Bacob-Artesia in 2001 versterkte de aanwezigheid van Dexia in de social-

profit sector. Belfius erft bijgevolg een lange traditie van financiering aan 

lokale besturen en openbaar beleid. De naam Belfius vertaalt letterlijk deze 

realiteit : Belfius = BELGium FInance US. 



Ook vandaag investeert Belfius nog een derde van zijn 

investeringsportefeuille (die zowat 90 miljard euro bedraagt) in de publieke 

sector, hoofzakelijk in lokale besturen. Het lot van Belfius Bank is daarom 

van groot belang voor de steden en gemeenten. 

Vanaf zijn aantreden liet minister van financiën Johan Van Overtveld verstaan 

dat hij Belfius wilde privatiseren. De beslissing van de regering tot een 

gedeeltelijke beursgang viel in juli 2017, zonder voorafgaand maatschappelijk 

debat en is voornamelijk gestoeld op het dogma dat het niet de taak van de 

Staat is om een bank te besturen. 

Het mantra dat bankieren “geen taak van de overheid” is, is een dogma. De 

academische literatuur en buitenlandse voorbeelden wijzen uit dat 

een efficiënte en veilige publieke bank perfect mogelijk is, en 

een duidelijke meerwaarde kan bieden voor de nationale economie en 

samenleving. Bovendien kan een Belgische publieke bank een maatschappelijke 

opdracht meekrijgen, en middelen voorzien voor broodnodige 

investeringsprojecten of om de transitie naar een sociaalecologische 

maatschappij te maken en de oorzaken en gevolgen van de klimaatverandering 

tegen te gaan. 

Tenslotte is het voormalige Dexia gered met overheidsgeld en werden de 

verliezen van het onverantwoord speculeren afgewenteld op de gemeenschap. Nu 

de bank gesaneerd is wordt ze terug klaargemaakt voor de beurs en zullen de 

winsten terug worden geprivatiseerd. Dit is onrechtvaardig, want als het 

slecht gaat, dan moet de staat bijspringen en als het goed gaat dan 

verdwijnen de winsten in de zakken van de aandeelhouders”. 

De PVDA+ stelt voor om volgende motie in te dienen:  

“De gemeenteraad van Zelzate verzoekt de Federale regering om (1) de 

beslissing tot de gedeeltelijke privatisering van Belfius te herzien en 

Belfius in publieke handen te houden en (2) een maatschappelijk debat te 

openen over het mandaat van Belfius als publieke bank en het beheer ervan”. 

De motie wordt aanvaard met 11 ja-stemmen (Dirk Goemaere, Patricia De Meyer, 

Freddy De Vilder, Luc Van Waesberghe, Geert Asman, Karl Segers, Maureen 

Tollenaere, Brent Meuleman, Isabel Dellaert, Steven De Vuyst en Marleen 

Vanmaercke)tegen 9 neen-stemmen (Frank Bruggeman, Martin Acke, Kurt Van 

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

Verstraeten en Sigrid De Ridder) bij 3 onthoudingen (Claudio Rizzo, Johan De 

Jonghe en Jan Persoon). 

10. VRAAG NAAR EXTRA ONDERSTEUNING JEUGDWERKING KVV (PVDA+). 

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

“Deze week ontvingen wij een schrijven van KVV waarin zij aangeven dat het 

gemeentebestuur niet wou ingaan op een vraag naar extra ondersteuning van de 

jeugdwerking. Hierdoor zouden de lidgelden vanaf volgend seizoen omhoog gaan. 

Dat zou een spijtige zaak zijn.  

Terwijl de gemeente miljoenen gaat investeren in nieuwe terreinen, zou 

gelijker tijd de toegankelijkheid voor jeugdspelers financieel geremd worden. 

De jeugdwerking van KVV heeft momenteel twee heel sterke troeven: (1) 

kwalitatieve trainers en (2) democratische lidgelden. Hierdoor is de laatste 

jaren een sterke toename van het aantal jeugdspelertjes gezien en is de club 

een voorbeeld hoe een sterke jeugdwerking kan opgebouwd worden. 

De PVDA+ vindt dat het gemeentebestuur de jeugdwerking van KVV voldoende moet 

ondersteunen, de bijdrage moet aanpassen aan de noden en in overleg met de 

club moet gaan om de lidgelden democratisch te houden”. 

  



De PVDA+ heeft hierbij volgende vragen: 

- Welk antwoord heeft het college aan KVV gegeven? 

- Wat is de visie van het college op de ondersteuning van de jeugdwerking? 

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, antwoordt dat de gemeente KVV Zelzate 

reeds ondersteunt en financiert op volgende manieren: 

 KVV Zelzate moet geen huurgeld betalen aan de gemeente voor het gebruik 

van de terreinen, gebouwen en dergelijke, terwijl dat in andere 

gemeenten wel zo is.  

 Dit bestuur heeft een nieuw project opgestart, ten voordele van de 

jeugd van KVV Zelzate. We bieden hen een compleet nieuwe accommodatie 

aan met drie voetbalpleinen.  

 Gemeentepersoneel werkt een heel jaar mee aan het onderhoud van de 

terreinen en gebouwen. 

 De gemeente heeft drainage gelegd op het eerste plein van het B-

complex. 

 Het dak van de kantine werd hersteld en de gemeente heeft reeds extra 

budget vrijgemaakt voor het plaatsen van verlichting.  

Hij stelt dat het wenselijk is om een overzicht te ontvangen van alle 

inkomsten en uitgaven bij KVV Zelzate, om te kijken waaraan het budget 

gespendeerd wordt.  

De heer Geert Asman (PVDA+) antwoordt dat het inderdaad niet de bedoeling is 

dat de gemeente KVV Zelzate financiert, terwijl enkel de eerste ploeg daar 

baat bij heeft. De gemeente moet een sportbeleid uitwerken waarbij elke club 

die een jeugdwerking heeft, recht heeft op voldoende werkingsmiddelen zodat 

het lidgeld democratisch blijft.  

De heer Luc Van Waesberghe verlaat de raad. 

Mevrouw Isabel Dellaert (sp.a) vraagt of het lidgeld effectief verhoogd werd. 

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, antwoordt dat het gemeentebestuur 

daar geen informatie over heeft. 

11. BIJ HOOGDRINGENDHEID TOEGEVOEGD: VERVANGEN DAKBEDEKKING EN DAKGOTEN 

GEMEENTESCHOOL - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN.  

DE RAAD: 

- Overwegende dat het gemeentebestuur ingevolge stormweer op maandag 15 

januari 2018 is geconfronteerd met insijpelend regenwater in het 

hoofdgebouw van de gemeentelijke basisschool “de krekel” waarbij er over 

de volledige lengte van het hoofdgebouw regenwater door de valse plafonds 

en de verlichtingsarmaturen stroomde; 

- Overwegende dat het regenwater dat in de verlichtingsarmaturen stroomde 

een veiligheidsrisico vormt; 

- Overwegende dat om verdere schade te voorkomen de bestaande dakbedekking 

van de dakgoten van het hoofdgebouw van de gemeentelijke basisschool “De 

Krekel”, Emiel Caluslaan 9 te Zelzate hoogdringend aan vervanging toe is; 

- Overwegende dat de uit te voeren werken in hoofdzaak bestaan uit het 

vervangen van: 

 213 m  epdm dakbedekking ontw 150 cm  

 213 m tweedelig dakrandprofiel in ral 7016  

 213 m spouwplaat in betonplex 8mm  

 213 m alluminium plooiwerk ontw 25 cm  

 213 m roofing ontw. 20cm  

 10 m² roofing toplaag met uitzettingsvoeg 10 mm 

 15 st tapbuis in pe 75 mm 

- Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 25.000,40 

excl. btw of € 30.250,48 incl. 21% btw ; 



- Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht tot stand te brengen bij 

wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde); 

- Overwegende dat voor de uitgave van deze opdracht een krediet van € 70.000 

voorzien is in budget 2017 onder BI 080000 AR 2210000 van enveloppe 

6(subproject 1), en dat dit budget opnieuw is voorzien in het budget 2018; 

- 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 de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid 

artikel 92 (limiet van € 30.000,00 excl. btw niet bereikt); 

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

algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere 

wijzigingen; 

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

overheidsopdrachten klassieke sectoren, 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; 

-  Gelet op de goedkeuring van het budget 2018 in de gemeenteraad van 28 

december 2017; 

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

wijzigingen omtrent de behandeling van een spoedeisend geval in de 

gemeenteraad, meer bepaald artikels 21 (bezorgen agenda), 23 §1 (openbare 

bekendmaking) en 29 (bespreking in de gemeenteraad) en het huishoudelijk 

reglement van de gemeenteraad, meer bepaald art. 8 $ 1 (wijze van openbare 

bekendmaking). 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - Goedkeuring wordt verleend aan de dringende opdracht “vervangen 

dakbedekkingen dakgoten gemeenteschool”. De raming bedraagt € 25.000,40 excl. 

btw of € 30.250,48 incl. 21% btw  

Artikel 2: - Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde 

factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde). 

Artikel 3: - De uitgave voor deze opdracht is voorzien in budget 2017 onder 

BI 080000 AR 2210000 van enveloppe 6 (subproject 1) en is opnieuw voorzien in 

het budget 2018. 

12. VRAGENRONDE/MEDEDELINGEN  

1) Burgemeester Frank Bruggeman: 

De politie hield vandaag tussen 6u50 en 9u35 een snelheidscontrole op de 

Assenedesteenweg t.h.v. huisnummer 99 op het laatste stuk van zone 30 en 

dit in beide richtingen. De controle leverde volgende resultaten op:  

Er zijn 630 voertuigen gepasseerd.  

o 51 wagens reden tussen 26 en 36 km/u, de toegelaten snelheid. 

o 573 wagens reden tussen 36 en 46 km/u, een getolereerde snelheid.  

o 6 wagens waren in overtreding en werden geverbaliseerd met snelheden 

van respectievelijk 58, 59, 63, 64 en 72 km/u.  

o De gemiddelde snelheid bedroeg 42 km/u.  

De heer Luc Verstraeten verlaat de raad. 

  



2) Gemeenteraadslid Geert Asman: 

Het zebrapad in de Keyzerstraat zou opnieuw geschilderd worden.  

Hoe ver staat het hier mee?  

Schepen Linda Vereecke: de opdracht is gegeven en zal starten in maart  

 

3) Gemeenteraadslid Dirk Goemaere:  
Werd de motie i.v.m. de geluidsmuur in de Heidelaan naar AWV verstuurd?  

Schepen-voorzitter Martin Acke: ja, we zullen afschrift van de brief aan 

de gemeenteraadsleden bezorgen.  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, sluit de vergadering om 20:53 uur.  

 

 

Dagtekening als boven 

In opdracht: 

De gemeentesecretaris   De voorzitter 

GUY VERBUYST   MARTIN ACKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


