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

BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE D.D. 22 MAART 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, 

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

Johan De Jonghe, Jan Persoon, Marleen Vanmaercke en Sigrid De 

Ridder, raadsleden; 

Guy Verbuyst, algemeen directeur; 

Verontschuldigd: Maureen Tollenaere, gemeenteraadslid.  

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

PUNT I     OPENBARE ZITTING 

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, opent de vergadering om 19:03 uur. 

 

Gemeenteraadslid Maureen Tollenaere is verontschuldigd. Gemeenteraadslid Steven 

De Vuyst 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. 

1. GOEDKEUREN NOTULEN GEMEENTERAAD. 

Er werd een tweede versie nagestuurd. Er zijn geen opmerkingen op de notulen 

van de gemeenteraad van 19 februari 2018, zodat deze als goedgekeurd (artikel 

33 van het Gemeentedecreet) worden beschouwd. 

2. ONTSLAG GEMEENTERAADSLID JAN PERSOON – AKTENAME.  

DE RAAD: 

- Gelet op de brief d.d. 9 maart 2018 van de heer Jan Persoon wonende 

Leegstraat 179te 9060 Zelzate waarbij hij zijn ontslag als gemeenteraadslid 

indient met ingang van 4 april 2018; 

- Overwegende dat de heer Jan Persoon verkozen werd tot gemeenteraadslid bij 

de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 op de lijst nr. 7, CD&V 

Vrij Zelzate; 

- Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005, meer in het bijzonder 

artikel 15. 

BESLUIT: 

In openbare zitting: 

Artikel 1: - Er wordt akte genomen van het ontslag als gemeenteraadslid met 

ingang van 4 april 2018 van de heer Jan Persoon, voornoemd. 

Artikel 2: - Afschrift van dit besluit zal aan de heer provinciegouverneur en 

aan de Vlaamse Regering (via de mandatendatabank) worden toegezonden. 

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, stelt voor aan de gemeenteraad om 

punten 11 en 12 op de agenda eerstvolgend te behandelen.  

Dit voorstel wordt goedgekeurd met algemene stemmen.  



De heer Freddy De Vilder (sp.a) vraagt aan de gemeenteraad om punt 13 samen met 

punt 16 te behandelen omdat beide handelen over veiligheid.  

Dit voorstel wordt goedgekeurd met algemene stemmen.  

11. PRINCIPESBESLISSING MBT LOKAAL DIENSTEN ECONOMIE. 

DE RAAD: 

 Gelet op het gemeentedecreet 15 juli 2005; 

 Gelet op het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale 
diensteneconomie; 

 Overwegende de doelstellingen van de Lokale diensteneconomie:  

De basisidee van de lokale diensteneconomie (LDE) is de uitbouw van een 

aanvullend dienstenaanbod vanuit de overheid dat nauw aansluit bij de 

maatschappelijke trends en noden waarbij tegelijk kansen op tewerkstelling 

worden gecreëerd voor doelgroepwerknemers. De lokale diensteneconomie beoogt 

een drievoudige maatschappelijke meerwaarde door: 

- een actief en competentieversterkend traject aan te bieden aan mensen voor 

wie de stap uit de werkloosheid om verschillende redenen niet evident is; 

- te voorzien in een aanvullend dienstenaanbod geïnitieerd vanuit de 

overheid, waarbij rechtstreeks kan worden ingespeeld op de lokale noden en 

evoluties en waardoor de maatschappelijke meerwaarde steeds centraal komt 

te staan; 

- de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de diensten te 

verankeren. 

De lokale diensteneconomie biedt een competentieversterkende inschakeling en 

kwaliteitsvolle begeleiding aan de doelgroepwerknemers. Deze 

doelgroepwerknemers zijn personen die het potentieel hebben om via een 

inschakelingstraject in de LDE terug aansluiting te vinden in de reguliere 

economie en door te stromen. Ze hebben behoefte aan specifieke begeleiding en 

ondersteuning op de werkvloer. Concreet gaat het bijvoorbeeld over deze 

diensten: 

- Aanvullende thuiszorg 

- Buurtgerichte kinderopvang 

- Vervoer- en boodschappendiensten 

- Energiesnoeiers 

- Fietspunten 

- Sociale restaurants 

- Klusdiensten 

- Ecologisch groenonderhoud 

- Onderhoud van fiets- en wandelpaden 

- Buurtsport 

- Preventieve gezinsondersteuning 

- Huisbewaarders in sociale huisvesting 

In Vlaanderen zijn 225 organisaties actief in de lokale diensteneconomie. 

Daar werken meer dan 2500 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of 

mensen in de omkadering. 

 Overwegende dat het uitgangspunt van de lokale diensteneconomie tweeledig is: 

 Enerzijds wordt in opdracht van een overheid een dienstenaanbod uitgebouwd 

dat inspeelt op maatschappelijke behoeften;  

 Anderzijds worden kansen en mogelijkheden tot bijkomende tewerkstelling 
gerealiseerd voor wie moeilijk zijn weg vindt naar de reguliere 

arbeidsmarkt;   

 Overwegende dat de inschakelingstrajecten steeds worden gekoppeld aan de 
uitvoering van lokale diensten. De opdracht voor de inschakelingstrajecten 



wordt verleend door de Vlaams Minister van Sociale Economie, Liesbeth Homans. 

De opdracht voor de lokale diensten wordt voorzien door een 

lokale/provinciale of Vlaamse overheid.  

 Overwegende dat om tot een lokale dienst te komen er eerst een impactanalyse 
moet gebeuren. Dit is een vooronderzoek om tot een concrete opdracht te komen 

voor een LDE onderneming. Deze impactanalyse kan worden opgemaakt door: 

provincieraad, schepencollege of gemeenteraad. De daaruit volgende 

opdrachtverklaring (toewijzingsbesluit en DAEB) kan worden opgemaakt door: 

provincieraad, schepencollege, gemeenteraad, OCMW raad,  intergemeentelijk 

samenwerkingsverband of personen die gemachtigd zijn om het lokaal bestuur 

juridisch te verbinden  

 Gelet op artikel 5 van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale 
diensteneconomie waarbij de voorwaarden van de dienstverlening binnen lokale 

diensten economie worden vastgelegd:  

 de dienstverlening mag geen verdringing van bestaande tewerkstelling 
veroorzaken binnen of buiten de lokale diensteneconomie organisatie;  

 de dienstverlening dient ingebed te zijn in het lokale socio-economische 
weefsel;  

 dient aanvullend te zijn ten opzichte van het reeds bestaande lokale 
aanbod;  

 dient kwaliteitsvol en toegankelijk te zijn; 

 de dienstverlening moet van niet-economische aard zijn of dient als dienst 
van algemeen economisch belang (DAEB) ingevuld te worden; 

 de lokale dienst dient duurzame tewerkstelling van de doelgroepwerknemers 
te beogen. 

 Overwegende de context van de gemeente Zelzate:  

 In het kader van integratie van werk en zorg (werk als belangrijk 
levensdomein) 

 En gericht op lokale socio-economische situatie in Zelzate 

 En op basis van bestaande initiatieven/ervaring van PC Sint-Jan-Baptist 
i.f.v. voor arbeidsrehabilitatie (bestaande Centrum voor Arbeidszorg, cf 

De Sprong) 

 Overwegende dat Sint-Jan-Baptist de sociaal-economische activiteiten verder 
wil uitwerken d.m.v. de mogelijkheden via de lokale diensten economie. Dit 

door in te schrijven op de oproep van het Kabinet van minister Homans voor 

uitbreiding van contingent LDE met 155 eenheden. Via aansluiting met 

bestaande LDE initiatieven, waarbij SJB reeds afspraken heeft gemaakt met het 

bestaande LDE Buurt en CO, onder vzw Weerwerk, die desgevallend inhoudelijke 

en economische sturing geven. Dit kan de vorm aannemen van een “sociale 

kruidenier”, en zal in ieder geval gepaard gaan met business plan; 

 Overwegende dat : 

 deze aanvraag voor 27 april 2018 dient ingediend te worden bij Minister 
Homans; 

 inschrijving op de oproep voor uitbreiding LDE, moet vergezeld zijn van 
impactanalyse en DAEB, vanuit gemeenteraad; 

 deze documenten dienen voorbereid te worden en dit in samenwerking met 
SJB; 

BESLUIT : 

In openbare zitting  

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeenteraad is principieel akkoord om een Dienst van Algemeen 

Economisch Belang voor de gemeente Zelzate te definiëren (DAEB), daartoe een 



opdrachtenkader uit te werken en een impactanalyse uit te voeren, en te 

voorzien in de financiering hiervan.  

Artikel 2: - De gemeenteraad geeft de opdracht om de aanvraag tot een Dienst 

van Algemeen Economisch Belang in te dienen bij het kabinet van minister 

Homans. 

12. ONTWIKKELING ONTSPANNINGSZONE ZELZATE-ZUID.  

DE RAAD: 

 Gelet op het op het principe akkoord in openbare zitting van 22 juni 2017 

voor verdere uitwerking van het project “Ontwikkeling ontspanningszone 

Zelzate-Zuid”;  

 Gelet op het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening 

zeehavengebied Gent – fase 2 van 20 juli 2012 waarbij de inkleuring gebeurd 

is van onder meer het koppelingsgebied Zelzate Zuid naar parkgebied, 

agrarisch gebied en bosgebied; 

 Gelet dat de voorschriften voor de bestemmingszone parkgebied-

koppelingsgebied recreatieve infrastructuren voor bewoners uit de omliggende 

wijk(en), zoals bv lokalen voor jeugdverenigingen, ingerichte speelplekken 

of speelterreinen, voetbalvelden inclusief parking en kantine, 

uitkijktorens, rustbanken en/ of schuilplekken toe laten; 

 Gelet op het meerjarenplan 2014-2019 en budget 2017 waar onder 

projectenveloppe 2 volgend voorzien wordt: 

 onder beleidsitem 074099, artikelnummer 2291000 voor 2017 €4.500.000 

voor de realisatie van sport-, recreatie en zorginfrastructuur 

 onder beleidsitem 009000, artikelnummer 2600000 voor 2017 €4.000.000 

voor de verkoop van de verkaveling; 

 Overwegende dat dit budget in 2018 opnieuw zal voorzien worden; 

 Overwegende dat, mits een bijdrage van de gemeente van € 500.000 een 

budgettair evenwicht wordt nagestreefd; 

 Gelet op de goedkeuring van LIP Zelzate Zuid door de planbegeleidingsgroep 

op 18 december 2017; 

 Gelet op het engagement tot aankoop van de Vlaamse Landmaatschappij, via de 

grondenbank, van de noodzakelijke gronden voor de ontwikkeling van de zone 

‘Zelzate Zuid’; 

 Gelet dat de realisatie van het project Zelzate Zuid en zijn twee 

deelprojecten: “Ontwikkeling van de ontspanningszone Zelzate-Zuid” en de 

“verkaveling Verbroederingslaan”, volgens gemeenteraadsbesluit van 22 juni 

2017, door dezelfde projectontwikkelaar dienen gerealiseerd te worden;  

 Gelet dat bij besluit van de Vlaamse regering van 30 december 2017,  artikel 

4.4.9/1 toegevoegd werd aan  de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening waarbij 

een omgevingsvergunning kan afgeleverd worden afwijkend van de 

stedenbouwkundige voorschriften van een plan van aanleg (BPA°, voor zover 

dit plan ouder is dan vijftien jaar; 

 Overwegende dat het BPA Wittouck dateert van 13/01/1961; dat bijgevolg 

vandaag een omgevingsvergunning kan afgeleverd worden voor het verkavelen 

van gronden; 

 Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 12 

oktober 2017 met betrekking tot de opdracht van de projectregisseur en de 

toewijzing van deze opdracht aan PV Projects;  



 Overwegende dat de initiatiefase van de projectregisseur afgerond is en 

bijgevolg een principieel standpunt dient ingenomen te worden over het 

principe van mededinging voor het aanstellen van de projectontwikkelaar;  

 Overwegende dat het bureau Charlier Consult, tijdens het infomoment van 10 

januari 2018, de verschillende mogelijkheden van projectaanpak en mededingen 

heeft toegelicht; 

 Overwegende de nota van het bureau Charlier Consult, waarbij wordt 

voorgesteld om gebruik te maken van het principe van de verkoop van de 

gronden in de Verbroederingslaan met als lastvoorwaarde de bouw van de 

sportinfrastructuur; 

 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 juni 2017 tot reserveren van 10% 

van de opbrengsten als risicobudget van de verkoop van de gronden van de 

Verbroederingslaan voor eventuele meerwerken; 

 Overwegende dat uit de nota van Charlier Consult blijkt dat om de 

inschatting van de risico’s maximaal te beperken voor de aanbestedende 

overheid, enkel de kosten die buiten de verantwoordelijkheid van de aan te 

stellen projectontwikkelaar vallen, vermeerderd dienen te worden met 10% 

voor eventuele meerwerken;  

 Overwegende dat, gezien de complexheid van het project, er voldoende kennis 

dient te zijn van de fiscale- en juridische aspecten van de wijze van 

mededinging, alsook aandacht voor de communicatie naar de externe 

stakeholders.  

 Overwegende dat overkoepelend de totale opvolging van budget, tijd en 

kwaliteit door een projectregisseur dient te gebeuren in overleg met het 

interne en externe projectteam; 

 Gelet op het Burgerlijk Wetboek, artikels 1101 en volgende;  

 Gelet op de Wet van 10 januari 1824 over het recht van erfpacht; 

 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en uitvoeringsbesluiten. 

Mevrouw Marleen Maenhout, schepen, stelt dat er geen ruimtelijk uitvoeringsplan 

vereist is voor dit project. Dit werd zo beslist na juridisch nazicht en 

overleg tussen de gemeente, de deputatie, de administratie van de provincie en 

de administratie van Vlaanderen.   

Mevrouw Patricia De Vilder (sp.a) vindt het positief dat de gemeenteraad verder 

betrokken wordt in de projectevolutie. 

De heer Geert Asman (PVDA+) zegt dat het, gezien de financiële toestand van de 

gemeente, verantwoord is om de winstmarge naar een projectontwikkelaar door te 

schuiven en tegelijk ook de risico’s die eraan verbonden zijn.  

PVDA+ vraagt een grondigere aanpak van het college voor het verdere verloop van 

het project. Dat wil zeggen: meer samenwerking en meer tijd voorzien om 

dossiers voor te bereiden.  

De heer Brent Meuleman (sp.a) oppert dat de gemeenteraad er moet op toekijken 

dat winsten niet verdwijnen bij de projectontwikkelaar. De winsten dienen in 

het voordeel van de inwoners te zijn. 

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, bedankt de raadsleden voor de positieve 

ingesteldheid en beaamt dat de gemeenteraad moet toekijken op het financiële 

plaatje en ervoor moet zorgen dat alles volgens afspraak verloopt.  

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 



Artikel 1: - De gemeenteraad beslist om op basis van de nota van Charlier 

Consult de verdere procedure voor het aanstellen van de algemene 

projectontwikkelaar te baseren op het principe van de verkoop van de gronden in 

de Verbroederingslaan met als lastvoorwaarde de bouw van de sportinfrastructuur 

op de site Zelzate Zuid. Waarna bij oplevering, door het recht op natrekking, 

de sportinfrastructuur eigendom wordt van de gemeente Zelzate.  

Artikel 2: - De gemeenteraad beslist om, op basis van het gekozen principe van 

mededinging, het gemeenteraadsbesluit van dd. 22 juni 2017 ‘ontwikkeling 

ontspanningszone Zelzate Zuid’ waarbij 10% van de opbrengsten van verkoop van 

de gronden van de Verbroederingslaan gereserveerd worden voor eventuele 

meerwerken, te beperken tot enkel de kosten die buiten de verantwoordelijkheid 

van de aan te stellen ontwikkelaar vallen. 

 Artikel 4: - De gemeenteraad beslist om de administratie te belasten met de 
taak tot het opmaken van een omschrijving van de opdracht en aansluitend 

aanstellen van het externe projectteam. Gezien de opdracht budgettair beperkt 

is tot maximaal €163 350 incl. BTW (€ 135.000 excl. BTW), wat een onderdeel is 

van het budget van € 4.500.000, beslist de gemeenteraad om via een 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te werken.  

3. AMBTSHALVE AANSTELLING VAN ALGEMEEN – EN FINANCIEEL DIRECTEUR – KENNISNAME.  

DE RAAD: 

 Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van de bestuurshandelingen; 

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

bijzonder artikel 42 § 2-7 houdende de bevoegdheid van de gemeenteraad; 

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

de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling 

en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en 

houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositieregeling van de 

secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn; 

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

wijzigingen houdende vaststellen van de rechtspositieregeling voor het 

gemeentepersoneel; 

 Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 29 december 2014 houdende de 

benoeming op proef als voltijds statutair secretaris van de heer Guy 

Verbuyst, wonende Katharinastraat 26 te 9112 Sint-Niklaas met ingang van 

1 maart 2015 en met een proeftijd van 12 maanden die is beginnen lopen van 

zodra de heer Guy Verbuyst het ambt van gemeentesecretaris volledig 

opgenomen heeft, met name op 1 september 2015; 

 Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29 januari 2015 houdende 

aanstelling van de heer Guy Verbuyst als waarnemend gemeentesecretaris 

tijdens de afwezigheid van de heer De Meyer Willy tijdens de periode van 

7 maart 2015 tot en met 31 augustus 2015; 

 Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 2 september 2015 mbt de 

samenwerkingsovereenkomst tussen Gemeente en OCMW waarbij bepaald wordt dat 

de secretaris van de gemeente, met ingang van 03 september 2015 ook het ambt 

van secretaris van het OCMW opneemt obv artikel 75§3,1°. 

 Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 2 september 2015 houdende 

uitoefening van het ambt van secretaris van het OCMW door de secretaris van 

de gemeente met ingang van 3 september 2015; 

 Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 25 juli 2017 tot de vaste 

benoeming van De heer Guy Verbuyst wonend Katharinastraat 26 te 9112 Sinaai, 

met ingang van 25 juli 2017 als voltijds statutair gemeentesecretaris 



(klasse 2) waarbij hij zowel het ambt van secretaris van de gemeente als 

secretaris van het OCMW zal uitoefenen 

 Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 26 februari 2015 houdende de 

benoeming op proef als voltijds statutair financieel beheerder van de heer 

David Smet, wonende Draaibrug 2 te 4527PB Aardenburg, Nederland met ingang 

van 1 maart 2015 en met een proeftijd van 12 maanden; 

 Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 april 2015 m.b.t. de 

samenwerkingsovereenkomst tussen Gemeente en OCMW waarbij bepaald wordt dat 

de financieel beheerder van de gemeente, met ingang van 1 mei 2015 ook het 

ambt van financieel beheerder van het OCMW opneemt o.b.v. artikel 75§3 van 

het OCMW-decreet; 

 Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 29 februari 2016 tot de vaste 

benoeming van De heer David Smet, wonende Draaibrug 2 te 4527 PB Aardenburg 

in Nederland, met ingang van 1 maart 2016 als voltijds statutair financieel 

beheerder (klasse 2) waarbij hij zowel het ambt van financieel beheerder van 

de gemeente als financieel beheerder van het OCMW zal uitoefenen; 

 Gelet op artikel 581 van het decreet lokaal bestuur van 15 februari 2018 

m.b.t. de van rechtswege aanstelling van de secretaris en financieel 

beheerder. 

 

BESLUIT: 

In openbare zitting: 

Artikel 1: - De gemeenteraad neemt kennis van het feit dat de heer Guy Verbuyst 

wonende Katharinastraat 26 te 9112 Sinaai, met ingang van 25 februari 2018 van 

rechtswege wordt aangesteld als algemeen directeur waarbij hij zowel het de 

gemeente als het OCMW zal bedienen. 

Artikel 2: - De gemeenteraad neemt kennis van het feit dat de heer David Smet 

wonende Draaibrug 2 te 4527 PB Aardenburg in Nederland, met ingang van 25 

februari 2018 van rechtswege wordt aangesteld als financieel directeur waarbij 

hij zowel het de gemeente als het OCMW zal bedienen. 

 

4. BESLUIT VAN DE GOUVERNEUR HOUDENDE DE SCHORSING VAN DE AANPASSING VAN HET 

MEERJARENPLAN OVER DE FINANCIËLE BOEKJAREN 2014-2019 VAN DE GEMEENTE ZELZATE – 

KENNISNAME. 

DE RAAD: 

 Gelet op de brief van agentschap binnenlands bestuur d.d. 6 maart 2018 met 

volgende inhoud:  

o Het besluit van de gemeenteraad van 28 december 2017 betreffende de 

vaststelling van het meerjarenplan 2014-2019 overeenkomstig de 

artikelen 176 en 248 tot en met 260 van het gemeentedecreet werd in 

zijn uitvoering geschorst omdat uit onderzoek van de aanpassing van het 

meerjarenplan 2014-2019 blijkt dat het resultaat op kasbasis zowel in 

het boekjaar 2018 als 2019 negatief is.  

o Het aangepaste meerjarenplan is financieel niet in evenwicht en 

derhalve wordt artikel 14, tweede lid, 1° van het Besluit van de 

Vlaamse Regering van 25 juni 2010 geschonden. 

o De schorsing van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 

impliceert van rechtswege ook de schorsing van het budget 2018. 

 Gelet op het besluit van de gouverneur d.d. 5 maart 2016 houdende de 

schorsing van de aanpassing van het meerjarenplan over de financiële 

boekjaren 2014-2019 van de gemeente Zelzate; 

 Gelet op het gemeentedecreet. 



De heer David Smet, financieel directeur, legt uit dat de gemeente door het 

besluit van de gouverneur teruggevallen is op 3/12. Er kunnen momenteel geen 

investeringen gebeuren die voorzien zijn in het budget van 2018. Investeringen 

die voorzien zijn in het budget van 2017 kunnen wel nog doorgaan.  

Op korte termijn zal de gemeente het tekort moeten financieren met een lening. 

Ondertussen is het wachten op het resultaat van 2017 af. Een overschot op de 

jaarrekening van 2017, kan het resultaat in 2018 positiever maken.  

De heer Geert Asman (PVDA+) vraagt of het juist is om te stellen dat  

1) de extra investeringen geleid hebben tot een negatief resultaat op kasbasis; 

2) de lening in 2018 inschreven kan worden zonder de autofinancieringsmarge in 

het gedrag te brengen.  

De heer David Smet, financieel directeur, antwoordt  

1) Die stelling klopt niet: investeringen en het resultaat op kasbasis is niet 

één – op – één gelinkt. Het resultaat op kasbasis bestaat uit vier delen: er is 

een resultaat van exploitatie, één van leningen, één van investeringen en het 

overgedragen resultaat van het vorige boekjaar.  

2) Er is een te financieren stuk van 340.000 à 350.000 euro. Dit bedrag lenen 

en aflossen op 20 jaar aan een rente iets hoger dan nu (omwille van stijging 

van de rente op het einde van het jaar) kost ongeveer 25.000 euro per jaar.  

De lening zal effect hebben op de autofinancieringsmarge, maar er is voldoende 

marge om dit te dragen.  

BESLUIT: 

In openbare zitting: 

Enig artikel: - De gemeenteraad neemt kennis van het schorsingsbesluit van de 

gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen d.d. 5 maart 2018. 

5. ZAAK VAN DE WEGEN – VERKAVELING GROENSTRAAT – ROGER COOLSTRAAT. 

DE RAAD: 

 Gelet op de verkavelingsaanvraag van NV Bouw Francis met als adres 

Koninginnelaan 2 bus 3, 9031 Drongen voor een verkaveling van 10 loten 

tussen de Groenstraat en de Roger Coolstraat en kadastraal gekend als 1ste 

afdeling sectie D 774/r/2; dat het dossier voor de mandatarissen ter inzage 

ligt bij de afdeling Vergunningen; 

 Gelet dat de percelen gelegen zijn in woongebied; 

 Gelet dat voor dezelfde percelen een verkavelingsvergunning werd afgeleverd 

op 3 november 2005 voor het verkavelen in 10 loten, dat deze vergunning 

vervallen is; dat voorliggende aanvraag bijgevolg een heraanvraag betreft; 

 Gelet dat de aangevraagde verkaveling ontsloten wordt via de bestaande 

wegenis aan de Groenstraat; 

 Gelet dat de geplande weg doodlopend is; dat de rooilijn 8 m breed is en 

16,5m ter hoogte van het keerpunt; 

 Gelet dat de rijweg 4,5m breed breed is en het voetpad 1,60m; 

 Gelet dat de rijweg wordt aangelegd in grijze betonstraatstenen, het voetpad 

in grijze waterpasserende betonstraatstenen; 

 Gelet dat op gemeentegrond, palend aan het project 5 publieke 

parkeerplaatsen worden voorzien in zwarte betonstraatstenen; 

 Gelet dat de bestaande weg in grijze betonstraatstenen wordt opgebroken en 

terug wordt aangelegd met hergebruik van de  grijze betonstraatstenen; 

 Gelet dat de resterende ruimte rond de parkeerplaatsen en infiltratiebekken 

worden voorzien als een aanplant met een lage gemengde haag; 



 Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 26 

oktober 2017 beslist heeft principieel akkoord te gaan met het voorzien van 

parkeerplaatsen op gemeentelijke eigendom onder voorwaarde dat de aanleg 

gebeurt op kosten van de ontwikkelaar en onder voorbehoud van eventuele 

bezwaren of adviezen ingediend tijdens de verkavelingsprocedure; 

 Gelet dat een strook van 1 m voorzien is voor de aanleg van nutsleidingen op 

het grondplan; 

 Gelet dat de geplande wegenis- en rioleringswerken in de verkaveling geraamd 

worden op 256 455,87 € inclusief BTW; 

 Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van Brandweerzone centrum 

(054747-001/JC/2017, d.d. 21/12/2017); 

 Gelet op het advies van Telenet (25020525, d.d. 21/12/2017) wat een offerte 

bevat voor de aansluiting van de percelen;  

 Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van Proximus (JMS:366580-

ZMS:11899, d.d. 11/01/2018); 

 Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van NMBS stations (B-

ST.35.16/Zelzate/4076/VP/JS, d.d. 18/01/2018; 

 Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van Infrax (D/0000268666V188, 

d.d. 18/01/2018) en de offerte 0020075777 van 1 maart 2018; 

 Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van Farys(VK-18-097, d.d. 

23/01/2018; 

 Overwegende dat de technische dienst geen advies gegeven heeft; 

 Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel. 4.2.25 van de 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een besluit dient te nemen over de zaak 

van de wegen, alvorens het College van Burgemeester en Schepenen een 

beslissing kan nemen over de verkavelingsaanvraag; 

 Overwegende dat conform artikel 4.2.20. §1. het vergunningverlenende 

bestuursorgaan aan een vergunning lasten kan verbinden; dat buiten het 

voorzien in de nodige financiële waarborgen, lasten onder meer betrekking 

kunnen hebben op: 

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

ruimten voor openbaar nut, openbare gebouwen, nutsvoorzieningen of 

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

leggen met betrekking tot nutsvoorzieningen worden de 

nutsmaatschappijen die actief zijn in de gemeente waarin het 

voorwerp van de vergunning gelegen is, door het vergunningverlenende 

bestuursorgaan om advies verzocht. Hierbij wordt gestreefd naar het 

gelijktijdig aanleggen van nutsvoorzieningen, waardoor de hinder ten 

gevolge van deze aanleg maximaal wordt vermeden;      

2°  de bewerkstelliging van een vermenging van kavels die tegemoetkomen 

aan de behoeften van diverse maatschappelijke groepen op grond van 

de grootte van de kavels, respectievelijk de typologie, de 

kwaliteit, de vloeroppervlakte, het volume of de lokalenindeling van 

de daarop op te richten woningen of op te stellen vaste of 

verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden 

gebruikt.                     

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

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

overgedragen van de in de vergunningsaanvraag vermelde openbare wegen, 

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

gronden waarop die worden of zullen worden aangelegd; 

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

vergunde handelingen;  

 Overwegende dat de aanvrager een verbintenis heeft toegevoegd met daarin de 

bepalingen dat alle infrastructuurwerken op kosten van de ontwikkelaar zal 



aangelegd worden wordt aangelegd en dat de eigendom van de openbare wegen, 

aanhorigheden en openbare nutsvoorzieningen, alsook de gronden waarop zij 

komen, vrij en onbelast en zonder kosten aan de gemeente Zelzate zullen 

worden afgestaan op een door de gemeente te bepalen datum en in elk geval 

bij de oplevering van de werken;  

 Gelet op het proces verbaal van 22 januari 2018 over het sluiten van het 

openbaar onderzoek, lopende van 21 december 2017 tot en met 19 januari 2018 

en waarbij geen bezwaarschrift werd ingediend; 

 Gelet op de Vlaamse voor Ruimtelijke Ordening; 

 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en uitvoeringsbesluiten. 

De heer Steven De Vuyst vervoegt de raad.  

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

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

onderzoek over de verkavelingsaanvraag van NV Bouw Francis met als adres 

Koninginnelaan 2 bus 3, 9031 Drongen voor een verkaveling van 10 loten tussen 

de Groenstraat en de Roger Coolstraat en kadastraal gekend als 1ste afdeling 

sectie D 774/r/2waarbij geen bezwaarschriften werden ingediend. 

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

van NV Bouw Francis met als adres Koninginnelaan 2 bus 3, 9031 Drongen voor een 

verkaveling van 10 loten tussen de Groenstraat en de Roger Coolstraat en 

kadastraal gekend als 1ste afdeling sectie D 774/r/2 wordt goedgekeurd mits te 

voldoen aan volgende voorwaarden en lasten:  

Alle noodzakelijke infrastructuurwerken zullen uitgevoerd en aangelegd worden 

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

§1. Wegen- en rioleringswerken:  

De wegen- en rioleringswerken op eigendom van de bouwheer of zijn 

indeplaatsgestelde en de gemeente Zelzate zullen uitgevoerd worden rekening 

houdend met het advies van Farys en de Brandweerzone Centrum en in nauw overleg 

met de technische dienst van de gemeente Zelzate.  

§2 Nutsleidingen:  

Voor de aanleg van de nutsleidingen dient de bouwheer of zijn 

indeplaatsgestelde de richtlijnen en voorwaarden van de betrokken nutsbedrijven 

na te leven en conform de afgeleverde adviezen. 

§3 Wegsignalisatie:  

Wegsignalisatie en plaatsing van verkeersborden en hydrantaanduidingen zijn 

eveneens ten laste van de bouwheer of zijn indeplaatsgestelde en dienen 

uitgevoerd op aanwijzingen van de burgemeester. 

§4 Ter hoogte van de terreinen van de NMBS 

Plaatsen van een afsluiting tussen het spoorwegdomein en de verkavelde percelen 

van 1,5m hoogte. 

§5 Aanplant 

De aanplant dient te gebeuren in streekeigen soorten het eerste plantseizoen 

volgend op de aanleg van de openbare parkeerplaatsen.  

Artikel 2: - De bouwheer of zijn indeplaatsgestelde dient vóór de uitvoering 

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

door de Technische dienst en voor formele goedkeuring door het College van 

Burgemeester en Schepenen. 



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

van de werken over alle noodzakelijke machtigingen te beschikken en dient 

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

deze te voorkomen.  

Artikel 4: - Planning en uitvoering van voormelde lasten en werken dienen te 

gebeuren voor rekening van de bouwheer of zijn indeplaatsgestelde, 

overeenkomstig de voorwaarden van de betrokken nutsbedrijven en wat de werken 

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

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

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

werken. De bouwheer belegt vooraf een coördinatievergadering met de 

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

gemeentebestuur. Aan de afgevaardigde van de gemeente dient toegang verleend te 

worden tot de werf.  

Artikel 5: -  De aangelegde infrastructuur en gronden binnen de rooilijn zoals 

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

wegenis en aanhorigheden van de verkaveling zullen kosteloos en “om niet”, vrij 

en onbelast overgedragen worden aan de gemeente, ingevolge verbintenis hiertoe 

aangegaan door de bouwheer of zijn indeplaatsgestelde, op basis van een door de 

bouwheer of zijn indeplaatsgestelde samen te stellen dossier en in zijn 
opdracht en kosten opgemaakt meetplan. 

6. AANKOOP AFGESCHAFTE WATERLOOP ZONNEBLOEMSTRAAT 

DE RAAD: 

 Gelet dat deze verkaveling gedeeltelijk doorkruist werd door waterloop 

nr. 7, zo ook lotnummer 31 in de verkaveling; 

 Gelet op het besluit van de Deputatie van 26 juli 2016 over de afschaffing 

van waterloop nr. 7 vanaf de afwaartse samenvloeiing met waterloop nr. 8 en 

over een lengte van 350m; 

 Gelet dat deze beslissing geen regeling betreft aangaande de eigendom van de 

bedding; 

 Gelet dat de eigendom deze oud-geklasseerde waterloop momenteel in handen is 

van de VMM; 

 Gelet dat de gemeente de eigendom van de waterloop eerst dient te verwerven 

voor lot 31 om nadien het volledige lot openbaar te kunnen verkopen; 

 Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 september 2017 betreffende de 

Zonnebloemstraat: herverkaveling, opmeting en schatting en waarin 

principieel beslist werd een deel van de afgeschafte waterloop 7, lopend 

door lot 31 van de verkaveling 186/1 en met vermoedelijke oppervlakte van 

51,72m² en geraamd op 9.575 € onderhands aan te kopen voor zover de prijs en 

de voorwaarden aanvaardbaar zijn;  

 Gelet dat de aankoop bijgevolg geschiedt voor openbaar nut, namelijk de 

realisatie van een verkaveling van bouwgronden door de gemeente; 

 Gelet op bijgaand opmetingsplan en prekadastratie; dat het perceel 

geprekadastreerd is als 2de afdeling sectie C 488/b met een oppervlakte van 

35 ca en 76 vierkante decimeter; 

 Overwegende dat de oppervlakte kleiner opgemeten is en bijgevolg de prijs in 

verhouding daalt tot 6.616,5 €; 

 Gelet dat de gemeente de kosten voor het bodemattest dient te dragen, zijnde 

52€; 

 Gelet op de ‘akte van aankoop onroerend goed’ van de afdeling 

Vastgoedtransactie met als dossiernummer van Afdeling Vastgoedtransacties: 

03203-001; 



 Gelet dat de aankoop van het perceel voorzien is in het budget 2017 onder 

projectenveloppe 10, subproject 5 verkoop verkaveling Zonnebloemstraat 

2600000/005000; 

 Overwegende dat het bestuur de aankoop van het onroerend goed met eigen 

middelen kan financieren; 

 Gelet op het visum van de financieel beheerder van 13 maart 2018; 

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

 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en uitvoeringsbesluiten. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

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

tot de aankoop van het onroerend goed, gelegen te Zonnebloemstraat,  kadastraal 

gekend als  2de afdeling sectie C 488/b, met een oppervlakte van 35 ca en 76 

vierkante decimeter en eigendom van de Vlaamse Milieumaatschappij. 

Artikel 2: - De aankoop gebeurt onderhands tegen de prijs van 6.616,50 euro, 

vermeerderd met 52 euro voor het bodemattest. 

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

budget van 2017 op artikel 2600000/005000. 

Artikel 4: - De aan dit besluit toegevoegde ‘akte aankoop onroerend goed’ met 

als dossiernummer afdeling vastgoedtransactie 03203-001 wordt goedgekeurd.  

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

bij het verlijden van de authentieke akte door Bart Helon, Vlaams commissaris 

bij de afdeling Vastgoedtransacties. 

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

is de verkoopsovereenkomst 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 het besluit wordt bezorgd aan Philippe Carchon 

van de Vlaamse Milieumaatschappij, Bart Helon, Vlaams commissaris bij de 

afdeling Vastgoedtransacties en de financieel directeur van de gemeente 

Zelzate.  

7. GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL DE KREKEL - OVERSTAP NAAR ONDERSTEUNINGSNETWERK 

OOST-VLAANDEREN 2 SCHOOLJAAR 2018-2019 

DE RAAD: 

 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 42 en 43; 

 Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 

172quinquies, §3, vijfde lid; 

 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 houdende 

de codificatie betreffende het secundair onderwijs, artikel 314/8, §3, 

vijfde lid; 

 Gelet op de brief d.d. 1 maart 2018 vanwege de directeur van basisschool De 

Krekel waarin het volgende staat vermeld: “Vanaf 1 januari moeten officiële 

scholen samenwerken in de oprichting van één openbaar ondersteuningsnetwerk. 

Ondertussen werden de voorbije maanden de openbare netwerken gevormd. Deze 

kregen vorm via een geografische afbakening. Zo werd Zelzate voor komend 



schooljaar opgenomen in het ondersteuningsnetwerk Oost Vlaanderen 2. Maandag 

19 februari 2018 verscheen de omzendbrief (NO/2017/01) met de richtlijnen 

voor het melden van de ondersteuningsnetwerken. Conform deze omzendbrief 

moeten alle officiële scholen aansluiten bij een netwerk van het officiële 

net. De formalisering van deze beslissing verloopt via het college en de 

gemeenteraad en kan nog na 1 maart 2018 gebeuren. Indien de regionale 

afbakening niet overeenstemt met onze voorkeur, kunnen we een keuze maken 

voor een ander openbaar ondersteuningsnetwerk binnen Oost-Vlaanderen. Huidig 

schooljaar werkt onze school samen met het ondersteuningsnetwetwerk 

Meetjesland. Dit ondersteuningsnetwerk werd omgevormd tot ‘Openbaar 

Ondersteuningsnetwerk Oost-Vlaanderen 2’.”; 

 Overwegende dat de overstap naar het ondersteuningsnetwerk Oost-Vlaanderen 2 

in de eerstvolgende schoolraad en in het afzonderlijk bijzonder comité zal 

besproken worden; 

 Overwegende dat voor het gesubsidieerd officieel onderwijs en het GO!-

onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap de schoolbesturen tegen 01 januari 2018 

sluitende afspraken moeten maken over de vorming van openbare 

ondersteuningsnetwerken die voor de officiële scholen instaan voor de 

ondersteuning en begeleiding van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften; 

 Overwegende dat deze beslissing wordt opgelegd door de decreetgever en 

verplicht moet worden genomen; 

 Overwegende dat de schoolbesturen van de scholen buitengewoon basis- en 

buitengewoon secundair onderwijs in eerste instantie de openbare 

ondersteuningsnetwerken hebben gevormd; 

 Overwegende dat het schoolbestuur van de scholen gewoon basis en secundair 

onderwijs moet aansluiten bij een aldus gevormd openbaar 

ondersteuningsnetwerk binnen een logisch regionaal gebied; 

 Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen om die redenen en 

in het kader van de continuïteit van de dienst op 8 maart 2018 principieel 

besliste om aan te sluiten bij het openbaar ondersteuningsnetwerk Oost-

Vlaanderen 2; 
- Overwegende dat de beslissing van het college van burgemeester en schepenen 

bekrachtigd dient te worden door de gemeenteraad. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeenteraad bekrachtigt de collegebeslissing van 8 maart 2018 

inzake de overstap naar het ondersteuningsnetwerk Oost-Vlaanderen 2 voor het 

schooljaar 2018-2019.  

Artikel 2: - Het schoolbestuur van gemeentelijke basisschool De Krekel stapt met 

haar scholen gewoon basisonderwijs over naar het openbaar ondersteuningsnetwerk 

Oost-Vlaanderen 2. 

8. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOGO GEZOND+ VZW WERKJAAR 2018 – GOEDKEURING 

DE RAAD: 

 Gelet op het belang van een adequaat lokaal gezondheidsbeleid;  

 Gelet op de herstructurering van de Logo’s, doorgevoerd door het besluit van 

de Vlaamse regering van 30 januari 2009, gewijzigd bij besluit van 29 

mei 2009;  

 Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 23 februari 2010 waarin werd beslist 

toe te treden tot Logo Gezond+ vzw en goedkeuring werd verleend aan de 

statuten; 



 Gelet op de statuten van Logo Gezond+ vzw waarin in artikel 6 vermeld wordt 

dat aan de leden geen financiële bijdrage zal worden gevraagd;  

 Gelet op de brief d.d. 8 februari 2018 – ref. 2018/03/LDS vanwege Logo 

Gezond+ vzw, Baudelohof 2, 9000 Gent betreffende vraag tot goedkeuring en 

handtekening voorliggende samenwerkingsovereenkomst waarin de gemeentelijke 

bijdrage 2018 van 0,09 euro per inwoner vervat zit; 

 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

 Overwegende de doelstelling van Logo Gezond+ vzw,nl."De vereniging heeft tot 

doel het locoregionaal aanspreekpunt te zijn voor het Vlaams preventieve 

gezondheidsbeleid en door samenwerking en overleg met andere partners op het 

terrein te werken aan het voorkomen van ziekte en aan het bevorderen van 

gezondheid bij de bevolking in haar werkingsgebied." Ze kan hierbij alle 

handelingen of activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks 

met haar doel te maken hebben.  

 Overwegende activiteiten die ze tot realisatie van haar doel kan 

uitoefenen,nl. "Ze kan in die zin ook, doch slechts als bijkomstige 

activiteit, handelsactiviteiten uitoefenen die noodzakelijk zijn voor de 

verwezenlijking van het doel waarvoor zij werd opgericht."  

 Overwegende dat indien de samenwerkingsovereenkomst wordt goedgekeurd deze 

activiteiten gekozen kunnen worden door de gemeente met gebruik making van 

“credits” en dat elke betalende gemeente 5 credits per jaar krijgt, te 

besteden aan één of meerdere keuzes uit het servicepakket januari-

december 2018 en dat deze keuzemogelijkheden zich bevinden binnen de 

volgende gezondheidsopties: 

1. Voeding en beweging 
2. Gezondheid en milieu 
3. Valpreventie 
4. Vaccinaties  
5. Geestelijke gezondheid 
6. Bevolkingsonderzoeken naar kanker 
7. Tabak, alcohol en drugs 
8. Lay-out campagnematerialen op maat 

Specifiek voor regio Meetjesland: 

1. Veerkrachtig Meetjesland 
2. De fruitbende 
3. Drinkbink en watergriet 

 Overwegende dat volgende acties in het verleden werden georganiseerd 

- 2013: 4 credits gebruikt voor referentiepersoon valpreventie +  éénmalig 

gratis project ‘Zot van gezond’ (wekelijkse biologisch fruit voor 

personeelseden + Infovoorstelling voor ouders van sportkampkinderen + 

gezond tussendoortje voor sportkampkinderen); 

- 2014: 2 credits gebruikt voor winkeloefening + 3 credits voor lezing 

proefkampioen.  Daarnaast ook betalende workshop ‘proper thuis’ door de 

milieuraad; 

- 2015: 5 credits gebruikt voor lezing ‘geef darmkanker geen kans’, 

georganiseerd in 2016; 

- 2016: samenwerkingsovereenkomst niet ondertekend dus geen recht op 

credits; 

- 2017: Kleurrijk gezond (project gezondheid bevorderen bij etnisch-

culturele minderheden) i.s.m. samenlevingsopbouw, infostand met bijhorend 

spel ‘gezond uit eigen grond’ tijdens Zelzate Parkt, Workshop ‘Voel je 

goed met Nok-Nok’ voor jongerenbegeleiders, sappenteller, lezing 

valpreventie, educatief pakket ‘De fruitbende’; 



 Jaarlijks: Rookvrije klassen 

 Overwegende dat op rekeningnummer 6494000 / 098500 Toegestane 

werkingssubsidies – gezondheidspromotie en ziektepreventie voor Logo Gezond 

€ 1013 is voorzien; 

 Overwegende dat 0.09 euro / inwoner gevraagd wordt wat neer komt op 1143.09 

euro (= 12701 inwoners op 1 januari 2017 x 0,09 euro); 

 Overwegende dat een budgetwijziging dient gevraagd te worden; 

- Gelet op het principebesluit van het college van burgemeester en schepenen 

van 8 maart 2018 om de samenwerkingsovereenkomst met Logo Gezond+ vzw goed 

te keuren voor werkingsjaar 2018. 

De heer Karl Segers (PVDA+) stelt namens de PVDA+-fractie voor aan het college 

om te kiezen voor: 

1. “Gezond opgroeien - hulp bij (op)voeding”: helpt ouders en 

opvoedingsverantwoordelijken bij voedsel gerelateerde opvoedingsvragen.  

2. “Als kleine kinderen groot worden”:  een interactieve vorming voor ouders, 

ter preventie van tabak-, alcohol- en ander druggebruik bij jongeren. Centraal 

staat het versterken van beschermende opvoedingsvaardigheden. De bedoeling is 

dat ouders tips krijgen om tabak-, alcohol- en ander druggebruik bij hun 

kinderen te helpen voorkomen of uitstellen. Er wordt onder andere ingegaan op 

open communicatie en grenzen stellen. Ook het thema wordt gokken opgenomen. 

Eventueel met drugpunt.  

Mevrouw Marleen Maenhout, schepen, antwoordt dat de voorstellen besproken 

zullen worden in het college.  

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De in bijlage gevoegde samenwerkingsovereenkomst tussen het 

gemeentebestuur van Zelzate en Logo Gezond+ vzw wordt voor het werkjaar 2018 

goedgekeurd. 

Artikel 2: - Er dient een budgetwijziging voorzien te worden voor 

6494000/098500 Toegestane werkingssubsidies – gezondheidspromotie en 

ziektepreventie voor Logo Gezond. 

Artikel 3: - Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan Logo Gezond+ 

vzw, en de financieel beheerder. 

9. BOSGROEP OOST-VLAANDEREN NOORD VZW: ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. ZATERDAG 

24 MAART 2018 

DE RAAD: 

 Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2015;  

 Gelet op de brief van 19 februari 2018 van Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord 

vzw met de uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering van de Bosgroep 

op zaterdag 24 maart 2018 vanaf 9u15 in Restaurant Ter Heide, Tragelstraat 

2, 9971 Lembeke; 

 Overwegende dat in de brief staat dat elk lid van de Bosgroep zich kan 

kandidaat stellen voor de verkiezing van 3 bestuurdersmandaten; 

 Gelet op het besluit van burgemeester en schepenen d.d. 8 maart 2018 

waarbij: 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om Luc Verstraeten, 

Akkerstraat 37, 9060 Zelzate af te vaardigen voor jaarlijkse algemene 

ledenvergadering van de Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzw op zaterdag 

24 maart 2018.  



 Het college van burgemeester en schepenen om Luc Verstraeten, 

Akkerstraat 37, 9060 Zelzate voor te stellen als kandidaat voor de 

verkiezing van het bestuurdersmandaat. 

 Overwegende dat Luc Verstraeten zich heeft verontschuldigd voor de 

afvaardiging en als kandidaat voor de verkiezing van het bestuurdersmandaat; 

 Overwegende dat het college Jan De Beule, Schepen René De Deckerlaan 38, 

9060 Zelzate aanduidt om naar de vergadering van 24 maart te gaan en hem 

voordraagt als kandidaat voor het bestuur; 

 Overwegende dat aan de gemeenteraad goedkeuring wordt gevraagd. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeenteraad beslist om Jan De Beule, Schepen René De 

Deckerlaan 38, 9060 Zelzate af te vaardigen voor jaarlijkse algemene 

ledenvergadering van de Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzw op zaterdag 24 maart 

2018.  

Artikel 2: - De gemeenteraad beslist om Jan De Beule, Schepen René De 

Deckerlaan 38, 9060 Zelzate voor te stellen als kandidaat voor de verkiezing 

van het bestuurdersmandaat.  

10. DEONTOLOGISCHE COMMISSIE: KLACHT WEGENS MISBRUIKEN VAN GEMEENTELIJK 

ONDERWIJS VOOR POLITIEKE DOELEINDEN. 

a) kennisgeving van de besluitende conclusie van de deontologische commissie 

met betrekking tot de klacht 

DE RAAD: 

 Gelet op het gemeentedecreet 15 juli 2005; 

 Gelet op de deontologische code voor lokale mandatarissen dd. 29 november 

2011, nl. in bijzonder artikel 16 en 17 waarbij:  

 Artikel 16: Bij de administratieve begeleiding en ondersteuning van de burgers respecteren de lokale mandatarissen de 

onafhankelijkheid van de diensten en de ambtenaren, de objectiviteit van de procedures en de termijnen die als redelijk 

moeten worden beschouwd voor de afhandeling van soortgelijke dossiers. 

 Artikel 17: De briefwisseling met de overheid, gevoerd in het kader van de administratieve begeleiding en ondersteuning, 

wordt uitsluitend op naam van de burger gevoerd. Er wordt op geen enkele wijze melding gemaakt van de ondersteunende 

en begeleidende rol van de lokale mandataris van de deontologische code. 

 Gelet op het huishoudelijk reglement op de deontologische 
gemeenteraadscommissie dd. 29 november 2011; 

 Gelet op de oprichting van de deontologische commissie dd. 28 december 2017; 

 Gelet op de klacht wegens het misbruiken van het gemeentelijk onderwijs voor 
politieke doeleinden ingediend door de gemeenteraad 24 augustus 2017; 

 Gelet op de brief vanwege Agentschap Binnenlands Bestuur d.d. 12 september 
2017 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; 

 Overwegende de bespreking van de klacht in de deontologische commissie dd. 22 
januari 2018; 

 Overwegende de verweernota van dhr. F. Bruggeman, burgemeester dd. 22 januari 
2018; 

 Overwegende de bespreking van de klacht in de deontologische commissie dd. 13 
februari 2018 met als besluitende conclusie: 

 

“De handeling van de burgemeester d.d. 17 mei 2017 nl. het verspreiden van het krantenartikel d.d. 17 mei 2017 is een inbreuk 

op artikels 16 en 17 van de deontologische code omwille van het feit dat de communicatie niet ondertekend werd door 

secretaris en burgemeester, noch werd ondersteund door het college en omdat de burgemeester de integriteit en 

onpartijdigheid van de directrice ten aanzien van de ouders in diskrediet heeft gebracht door haar de opdracht te geven om een 

niet-onpartijdig krantenartikel mee te geven in de agenda van de leerlingen van de gemeenteschool”.  

BESLUIT: 

In openbare zitting: 

Enig artikel: - De gemeenteraad neemt kennis van de besluitende conclusie van 

de deontologische commissie met betrekking tot het misbruik van het 

gemeentelijk onderwijs voor politieke doeleinden.  

b) advies van de deontologische commissie met betrekking tot de deontologische 

code voor lokale mandatarissen. 

DE RAAD: 

 Gelet op het gemeentedecreet 15 juli 2005; 

 Gelet op de deontologische code voor lokale mandatarissen dd. 29 november 
2011:  

 Gelet op het huishoudelijk reglement op de deontologische 
gemeenteraadscommissie dd. 29 november 2011, in bijzonder de bepaling van 

artikel 1 waarbij gesteld wordt dat de deontologische commissie tevens advies 

kan uitbrengen tot de bepalingen van de deontologische code; 

 Gelet op de oprichting van de deontologische commissie dd. 28 december 2017; 

 Overwegende de bespreking in de deontologische commissie dd. 22 januari 2018; 

 Overwegende de algemene gedragsbepalingen die opgenomen zijn in de 
omzendbrief ABB–BB 2017/4, die volgens de deontologische commissie niet 

alleen van toepassing zijn in een verkiezingsjaar; 

 Overwegende de geformuleerde suggesties in de deontologische commissie dd. 13 
februari 2018 tot: 

 Het toevoegen van de deontologische code mbt tussenkomsten: 

 Buiten de specifieke bevoegdheden van veiligheid, brandweer, politie kan geen enkele mandataris, in welke 
hoedanigheid ook, rechtstreekse opdrachten geven in functie van het bestuur, en zeker geen opdrachten voor politieke 



doeleinden, aan personeelsleden die niet gedekt zijn door een beslissing van het college van burgemeester en 
schepenen. Opdrachten met politieke doeleinden zijn te allen tijde uitgesloten; 

 Het toevoegen van volgende bepalingen (cf. omzendbrief ABB – BB 2017/4) 

m.b.t. informatie bemiddelaar:  

 De lokale overheden moeten inzake het gebruik van de gemeentelijke en provinciale informatiebladen of andere 
publicaties uitgaande van het bestuur, de nodige kiesheid aan de dag te leggen. 

 Een gemeentelijk  infoblad – of enige andere publicatie verspreid met financiële of andere middelen van de gemeente of 
provincie – mag niet politiek gekleurd zijn. 

 Bij officiële overheidsinformatie moet elke schijn van partijdigheid worden geweerd; 

 Het toevoegen van volgende bepalingen (cf. omzendbrief ABB – BB 2017/4) 

m.b.t. algemene plichten, uitgangspunten en doelstellingen:  

 Een deontologisch correcte houding is bepalend voor het imago van het bestuur, zijn mandatarissen en voor de 
overheid in het algemeen. 

 Overwegende dat de geformuleerde suggesties van de deontologische commissie 

dd. 13 februari 2018 in de deontologische code voor lokale mandatarissen, 

zoals in bijlage van dit besluit, verwerkt werden. 

 Gelet op het amendement van de heer Frank Bruggeman, burgemeester, om dit 

agendapunt uit te stellen en aan de deontologische commissie de opdracht te 

geven om de code eerst verder uit te werken en om het begrip ‘opdracht’ beter 

te definiëren; 

 Overwegende dat dit amendement werd verworpen met 7 ja – stemmen (Frank 

Bruggeman, Marleen Maenhout, Kurt Van Weynsberghe, Kristof Stevelinck, Jan De 

Beule, Jan Persoon en Sigrid De Ridder) tegen 13 neen – stemmen (Martin Acke, 

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

Waesberghe, Geert Asman, Karl Segers, Brent Meuleman, Isabel Dellaert, Steven 

De Vuyst, Johan De Jonghe en Marleen Vanmaercke) bij 2 onthoudingen (Luc 

Verstraeten, Claudio Rizzo); 

 Gelet op het amendement van de heer Brent Meuleman (sp.a) om de aanpassingen 

zoals ze voorliggen goed te keuren en de commissie in een latere fase de code 

verder te laten uitwerken en verfijnen; 

 Overwegende dat de deontologische commissie zelf initiatief kan nemen om de 

deontologische code verder uit te werken en dat hiervoor geen opdracht van de 

gemeenteraad voor nodig is; 

 Overwegende dat aan de gemeenteraad gevraagd wordt om te stemmen over het 

origineel besluit. 

BESLUIT : 

In openbare zitting 

Met 14 ja-stemmen (Martin Acke, Linda Vereecke, Dirk Goemaere, Patricia De 

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

Meuleman, Isabel Dellaert, Steven De Vuyst, Johan De Jonghe, Jan Persoon en 

Marleen Vanmaercke) tegen 6 neen-stemmen (Frank Bruggeman, Marleen Maenhout, 

Kurt Van Weynsberghe, Kristof Stevelinck, Jan De Beule en Sigrid De Ridder) bij 

2 onthoudingen (Luc Verstraeten en Claudio Rizzo): 

Enig artikel: - De gemeenteraad hecht goedkeuring aan volgende wijzigingen in 

de deontologische code voor lokale mandatarissen: 

  



Deontologische code voor lokale mandatarissen 

I. Definities en toepassingsgebied 

Artikel 1 

De “deontologische code voor lokale mandatarissen”, hierna deontologische code 

genoemd, omvat het geheel van beginselen, gedragsregels, richtlijnen en 

principes, die de lokale mandatarissen tot leidraad dienen bij de uitoefening 

van hun mandaat en bij de dienstverlenende activiteiten ten behoeve van de 

bevolking. 

Onder lokale mandatarissen wordt begrepen: 

 de burgemeester 

 de schepenen 

 de gemeenteraadsleden 

Artikel 2 

De deontologische code is ook van toepassing op de medewerkers van de in 

artikel 1 bedoelde mandatarissen, welke ook hun statuut of hoedanigheid is, op 

leden die op voorstel van de fracties in de gemeenteraad worden aangeduid om te 

zetelen in adviesraden of overlegstructuren of andere organismen waarin de 

gemeente is vertegenwoordigd, evenals op derden, handelend in opdracht van de 

lokale mandataris. 

Artikel 3 

Lokale mandatarissen die een ander openbaar mandaat bekleden (bijvoorbeeld 

provincieraadslid of een parlementair mandaat) houden zich, gelet op een zekere 

samenhang en functionele wisselwerking tussen deze mandaten, aan de 

deontologische code voor al hun dienstverlenende activiteiten, ook als zij die 

uitoefenen uit hoofde van hun ander mandaat. 

Zij zullen er tevens over waken dat zij, ook buiten hun politieke mandaten en 

activiteiten, geen dienstverlenende activiteiten ontplooien die de eer en de 

waardigheid van hun mandaat kunnen schaden. 

Artikel 4 

Onder de in onderhavige code gehanteerde begrippen “burger” en “bevolking” 

wordt niet alleen begrepen personen, doch ook groepen, verenigingen, bedrijven 

en andere organisaties of entiteiten die particuliere belangen nastreven of 

behartigen. 

II. Algemene plichten, uitgangspunten en doelstellingen 

Artikel 5 

Een deontologisch correcte houding is bepalend voor het imago van het bestuur, 

zijn mandatarissen en voor de overheid in het algemeen. 

Artikel 6 

De lokale mandatarissen zullen voor de omschrijving van hun dienstverlenende 

activiteiten geen termen gebruiken die verwarring kunnen scheppen met 

officiële, door de overheden ingestelde instanties belast met het verstrekken 

van informatie of met de behandeling van klachten. 

Het gebruik van de termen “ombudsman”, “klachtendienst” en andere afleidingen 

of samenstellingen met “ombud” of “klacht” is verboden. 

Artikel 7 

De lokale mandatarissen dienen voorrang te geven aan het algemeen belang boven 

particuliere belangen en zij vermijden elke vorm of schijn van 

belangenvermenging. 

Iedere lokale mandataris is verplicht opgave te doen van zijn financiële 

belangen in ondernemingen en organisaties waarmee het gemeentebestuur zakelijke 

betrekkingen onderhoudt. 



Artikel 8 

Elke vorm van rechtstreekse dienstverlening, informatiebemiddeling of 

doorverwijzing gebeurt zonder enige materiële of financiële tegenprestatie van 

welke aard of omvang ook, en mag geen enkele vorm van cliëntelisme inhouden. 

Artikel 9 

De lokale mandatarissen staan op dezelfde gewetensvolle manier ten dienste van 

alle burgers die op hun dienstverlening een beroep wensen te doen, zonder 

onderscheid naar geslacht, ras, afstamming, sociale status, nationaliteit, 

filosofische en/of religieuze overtuiging, ideologische of politieke voorkeur 

of persoonlijke gevoelens. 

Artikel 10 

Tussenkomsten bij gerechtelijke en politionele instanties om de juridische 

besluitvorming in individuele dossiers te beïnvloeden, bijvoorbeeld om een 

proces-verbaal te laten seponeren, zijn verboden. 

III. Specifieke bepalingen 

1. De lokale mandataris als informatiebemiddelaar 

Artikel 11 

Het behoort tot de wezenlijke taken van de lokale mandataris informatie te 

ontvangen en te verstrekken, in het bijzonder over de diensten die instaan voor 

informatieverstrekking en over de manier waarop de burger zelf informatie kan 

opvragen in het kader van openbaarheid van bestuur. 

Artikel 12 

De lokale mandatarissen stellen informatie ter beschikking van de burger met 

betrekking tot de werking van de ombudsdiensten en van de diensten die instaan 

voor de behandeling van klachten over het optreden of stilzitten van de 

overheid. 

Artikel 13 

Bepaalde informatie mag door lokale mandatarissen niet worden verstrekt. Het 

betreft o.m.: 

 de informatie waarop degene die erom verzoekt geen recht kan laten gelden; 

 de informatie die overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen 

inzake de openbaarheid van bestuur niet mag worden meegedeeld. 

Artikel 14 

De lokale overheden moeten inzake het gebruik van de gemeentelijke en 

provinciale informatiebladen of andere publicaties uitgaande van het bestuur, 

de nodige kiesheid aan de dag te leggen. 

Een gemeentelijk infoblad – of enige andere publicatie verspreid met financiële 

of andere middelen van de gemeente – mag niet politiek gekleurd zijn. 

Bij officiële overheidsinformatie moet elke schijn van partijdigheid worden 

geweerd. 

2. De lokale mandataris als vertrouwenspersoon 

Artikel 15 

In het kader van hun algemene luisterbereidheid kunnen lokale mandatarissen de 

rol vervullen van vertrouwenspersoon. Zij nemen daarbij de nodige discretie in 

acht. 

3. De lokale mandataris als doorverwijzer 

Artikel 16 

De lokale mandatarissen verwijzen de vraagsteller, waar mogelijk, naar de 

bevoegde administratieve, gerechtelijke of particuliere diensten. Waar het gaat 

om de behandeling van klachten en/of conflicten, worden de belanghebbenden in 

eerste instantie doorverwezen naar de bevoegde klachten- of ombudsdienst. 



4. De lokale mandataris als administratief begeleider 

Artikel 17 

De lokale mandatarissen kunnen de burgers ondersteunen en begeleiden in hun 

relatie met de administratie of met de betrokken instanties. Zij kunnen de 

burgers helpen om, via de daartoe geëigende kanalen en procedures, een aanvraag 

te richten tot de overheid, informatie te verkrijgen nopens de stand van zaken 

in een dossier, daarover nadere uitleg en toelichting te vragen en vragen te 

stellen over de administratieve behandeling van dossiers. 

Zij hebben het recht vragen te stellen naar concrete toelichting bij de 

bestaande regelgeving of een genomen beslissing, en naar de verantwoording voor 

het niet beantwoorden van vragen door de burger gesteld. 

Indien de behandelend ambtenaar de gevraagde informatie verstrekt tijdens een 

gesprek in aanwezigheid van de burger onthoudt de lokale mandataris zich van 

een persoonlijk standpunt over de verstrekte informatie uit loyaliteit ten 

opzichte van het bevoegde bestuursorgaan en uit loyaliteit ten opzichte van de 

behandelende ambtenaar en dit tevens om de onafhankelijkheid van de ambtenaar 

niet te schaden. 

Artikel 18 

Bij de administratieve begeleiding en ondersteuning van de burgers respecteren 

de lokale mandatarissen de onafhankelijkheid van de diensten en de ambtenaren, 

de objectiviteit van de procedures en de termijnen die als redelijk moeten 

worden beschouwd voor de afhandeling 

van soortgelijke dossiers. 

Artikel 19 

De briefwisseling met de overheid, gevoerd in het kader van de administratieve 

begeleiding en ondersteuning, wordt uitsluitend op naam van de burger gevoerd. 

Er wordt op geen enkele wijze melding gemaakt van de ondersteunende en 

begeleidende rol van de lokale mandataris. 

IV. Tussenkomsten 

Artikel 20 

Buiten de specifieke bevoegdheden van veiligheid, brandweer, politie die 

wettelijk aan de burgemeester worden toegewezen, kan geen enkele politieke 

mandataris (burgemeester, schepen of gemeenteraadslid) rechtstreeks opdrachten 

geven aan het personeel. Opdrachten gebeuren steeds via de gemeentesecretaris 

en moeten gedekt zijn door een beslissing van het college van burgemeester en 

schepenen. Opdrachten met politieke doeleinden zijn te allen tijde uitgesloten. 

1. Bespoedigingtussenkomsten 

Artikel 21 

Bespoedigingtussenkomsten, waarbij lokale mandatarissen een administratieve of 

gerechtelijke procedure proberen te versnellen in dossiers die zonder hun 

tussenkomst weliswaar een langere verwerkings- of behandelingsperiode, maar 

toch een regelmatige afloop of resultaat zouden krijgen, zijn niet toegestaan. 

Artikel 22 

Worden niet beschouwd als bespoedigingtussenkomsten en zijn derhalve 

toegestaan: 

- vragen naar de redenen en oorzaken van de langdurige of laattijdige 

behandeling van een dossier 

 het vestigen van de aandacht op of het meedelen, aan de behandelende 

ambtenaar of dienst, van bijzondere gegevens en relevante informatie die een 

versnelde behandeling van het dossier, gelet op de hoogdringendheid ervan, 

objectief rechtvaardigen 

- vragen om toelichting bij de toepasselijke regelgeving 

- vragen met betrekking tot de aan een genomen beslissing ten grondslag 

liggende elementen en motieven 



 

2. Begunstigingstussenkomsten 

Artikel 23 

Begunstigingstussenkomsten, waarbij de lokale mandataris zijn voorspraak 

aanwendt teneinde de afloop of het resultaat van een zaak of een dossier te 

beïnvloeden in de door de belanghebbende burger gewenste zin, zijn niet 

toegestaan. 

Artikel 24 

Tussenkomsten bij selectievoerende instanties, die tot doel hebben het verhogen 

van de kansen op benoeming, aanstelling en bevordering in de administratie en 

de gerechtelijke sector, zijn verboden. 

Lokale mandatarissen die om steun gevraagd worden door of voor kandidaten die 

een functie, aanstelling of bevordering ambiëren, delen betrokkene mee dat de 

aanstelling, benoeming of bevordering gebeurt op basis van de geldende normen 

en procedures. Zij verwijzen de belanghebbende naar de bevoegde dienst of 

instantie. 

Artikel 25 

Worden niet beschouwd als begunstigingstussenkomsten en zijn derhalve 

toegestaan: 

- het inwinnen en verstrekken van informatie en inlichtingen omtrent de 

modaliteiten, voorwaarden en organisatie van selectieprocedures, examens, 

geschiktheids- en bekwaamheidstests en de procedures inzake benoemingen, 

aanstellingen en bevorderingen. 

- het uitoefenen van toezicht op het correcte verloop en de objectiviteit 

van de in het vorig lid bedoelde procedures, examens en tests, zonder 

zich in het verloop ervan te mengen of er in te interveniëren met het oog 

op de beïnvloeding van het resultaat en/of de beoordeling 

- het informeren van de belangstellenden met betrekking tot 

werkaanbiedingen en vacatures in de particuliere en overheidssector. 

V. Opname van tussenkomsten in het administratief dossier 

Artikel 26 

De naleving van de deontologische code veronderstelt openbaarheid als enige 

fundamentele structurele oplossing om ongeoorloofde tussenkomsten te 

verhinderen. 

Het college van burgemeester en schepenen zal er voor zorgen dat de 

dossierbehandelend ambtenaar alle tussenkomsten, welke de aard van de 

tussenkomst of hoedanigheid van de interveniënt ook zij (ook uitgaande van 

politieke mandatarissen en partijfunctionarissen op alle niveaus, 

vertegenwoordigers van drukkingsgroepen en publieke, semi-publieke of 

privéhulpverleners, ambtenaren, derden) opnemen in het desbetreffende 

administratieve dossier. 

Artikel 27 

Worden niet beschouwd als tussenkomsten die in het dossier dienen worden 

opgenomen: louter informatieve vragen van algemene of technische aard die niet 

de intentie hebben de visie of de behandelingstermijn van de betrokken 

ambtenaar te beïnvloeden. 

VI. Onrechtmatige en onwettelijke voordelen 

Artikel 28 

Elke bevoordeling of poging tot bevoordeling, waarbij de burger door toedoen, 

bemiddeling of voorspraak van een lokale mandataris iets probeert te bereiken 

wat onrechtmatig of wettelijk niet toelaatbaar is, is verboden. 

Artikel 29 

Tussenkomsten van lokale mandatarissen met de bedoeling de toewijzing en/of de 

uitvoering van contractuele verbintenissen met de overheid te beïnvloeden, zijn 



verboden. In hoofde van iedere lokale mandataris is het verboden om van een 

aannemer, leverancier of dienstverlener enig voordeel in natura of voordeel van 

geldelijke aard te ontvangen in elke stand van de procedure die gevolgd wordt 

in het kader van de overheidsopdrachten die zijn neutrale positie tegenover de 

aannemer, leverancier of dienstverlener in het gedrang brengt. 

VII. Schijndienstbetoon en ongevraagd dienstbetoon 

Artikel 30 

Alle vormen van schijndienstbetoon, waarbij lokale mandatarissen bewust maar 

onterecht de indruk wekken dat zij bij de goede afloop van een dossier 

daadwerkelijk tussenbeide zijn gekomen (eventueel zonder dat de betrokken 

burger om een tussenkomst heeft gevraagd) zijn niet toegestaan. Wanneer een 

burger daar niet om heeft gevraagd, zal de lokale mandataris hem niet 

aanschrijven of contacteren teneinde hem, in plaats van of naast de officiële 

kennisgeving, in kennis te stellen van de beslissing die betreffende het 

dossier genomen werd. 

Artikel 31 

Alle vormen van ongevraagd dienstbetoon, waarbij lokale mandatarissen wel 

degelijk daadwerkelijk optreden teneinde een gunstige afloop van een dossier te 

bewerkstelligen, maar zonder dat de burger daarom gevraagd heeft, zijn niet 

toegestaan. 

VIII. Bekendmaking van de dienstverlening 

Artikel 32 

Het gemeentebestuur zal op geregelde tijdstippen de lijst van alle 

gemeenteraadsleden met hun contactadressen en foto bekendmaken bij de 

bevolking. 

Het is de lokale mandatarissen verboden om publiciteit te maken voor 

dienstverlenende activiteiten. Zij kunnen, aanvullend op de 

informatieverstrekking door de lokale overheid, bekendheid geven aan hun 

bereikbaarheid voor de bevolking. Deze informatieverstrekking wordt beperkt tot 

het bekendmaken van één of meer contactadressen, naam en mandaat van de lokale 

mandatarissen, spreekuren, telefoon- en faxnummer en e-mailadres. 

In ieder geval kan er geen melding worden gemaakt van de aard van de 

dienstverlening waarin zij eventueel gespecialiseerd zijn en er wordt geen foto 

van de lokale mandatarissen gepubliceerd. Die regels gelden niet voor de 

ledenbladen van politieke partijen of eigen politieke publicaties (tenzij ze 

huis aan huis bedeeld worden). Publiciteit voor dienstverlening is niet 

toegestaan op lokale en regionale zenders en op televisiezenders. 

Artikel 33 

De lokale mandatarissen maken in hun verkiezingspropaganda en – mailings, die 

individueel geadresseerd zijn, geen melding van diensten die zij desgevallend 

voor de betrokkenen hebben verricht. In geen geval mogen zij de indruk wekken 

dat zij om steun vragen in ruil voor bewezen diensten. 

IX. Naleving, controle en sanctionering 

Artikel 34 

Een deontologische gemeenteraadscommissie die waakt over de naleving van de 

deontologische code, zal opgericht worden. 

De deontologische commissie oordeelt over meldingen en klachten over inbreuken 

op de deontologische code. Zij kan tevens advies uitbrengen met betrekking tot 

de bepalingen van deze code. 

De zittingen van de deontologische commissie zijn geheim, behalve wanneer het 

verwerende raadslid de openbare behandeling vraagt. 

Een ieder die geconfronteerd wordt met een inmenging van een lokale mandataris, 

medewerker of derde, die kennelijk strijdig is met onderhavige deontologische 

code, maakt hiervan melding bij de gemeentesecretaris. 



Een kopie van de melding wordt ter kennis gebracht van de betrokken mandataris. 

Anonieme klachten of meldingen zijn onontvankelijk. 

De gemeentesecretaris legt de meldingen voor aan de deontologische commissie. 

De deontologische commissie onderzoekt de gegrondheid van de meldingen. Daarbij 

moet het recht van verdediging van het betrokken lid worden gevrijwaard. 

De uitspraak van de deontologische commissie wordt meegedeeld aan de 

gemeenteraad en opgenomen in de notulen. 

Nadere bepalingen met betrekking tot de werking van de commissie en de 

afhandeling van meldingen en klachten worden opgenomen in het door de 

gemeenteraad goed te keuren huishoudelijk reglement van de deontologische 

commissie. 

De samenstelling van de deontologische code gebeurt conform de bepalingen van 

artikel 39§3 van het gemeentedecreet; een fractie die ingevolge de evenredige 

vertegenwoordiging overeenkomstig artikel 39§3, eerste lid niet 

vertegenwoordigd is in de commissie kan een raadslid aanwijzen dat als lid met 

raadgevende stem zal zetelen.  

De gemeentesecretaris treedt op als secretaris van de commissie; bij 

afwezigheid kan de gemeentesecretaris zich laten vervangen. 

De raad wordt geschorst.  

De raad wordt heropend. 

13. PLAATSEN VAN CAMERABEWAKING OP GEMEENTELIJK PATRIMONIUM  

DE RAAD: 

 Overwegende dat er overlast door hangjongeren overdag en 's nachts wordt 
vastgesteld in Zelzate; 

 Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

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

 Gelet op de camerawet van 21 maart 2007; 

 Gelet op de privacywet van 8 december 1992; 

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

 Gelet het gemeenteraadsbesluit van 19 oktober 2017 waarbij het plaatsen van 
camera’s principieel als onderdeel van een geïntegreerd veiligheidsbeleid 

werd goedgekeurd, dat zal worden bediscussieerd in een veiligheidsoverleg; 

 Overwegende het veiligheidsoverleg van 14 november 2017, 5 december 2017, 10 
januari, 30 januari 2018 en 12 maart 2018 met de burgemeester, politieke 

fracties, de politie en betrokken ambtenaren waarbij vastgesteld wordt dat de 

installatie van een camerasysteem een essentieel onderdeel vormt van een 

geïntegreerd veiligheidsbeleid ter voorkoming van overlast. Een 

gestructureerd overleg betreffende veiligheidsbeleid zal op regelmatige basis 

plaatsvinden. De camerabewaking wordt ook op dit overleg verder geëvalueerd; 

 Overwegende het overleg van 19 februari 2018 tussen de politie, de jeugd- en 
duurzaamheidsambtenaar met een voorstel van locaties voor het plaatsen van 

camera’s op gemeentelijk patrimonium: 

 Groenplein - camera bevestigd op bestaand afdak, met zicht op parking. 

 Grote markt - focus op gebied wekelijkse markt/kermis/handelspanden (Grote 
Markt 1-Marktstraat)  

 Grote markt - omgeving Sint-Laurentiuskerk 

 Speelterrein Burgemeester Chalmetlaan - Camera plaatsen aan bibliotheek 
richting skateterrein/voetbalveld/jeugdcontainers 

 

 



Locaties bij uitbreiding netwerk  

 Busplein - Camera plaatsen op dak van Eurohal richting bushokjes 

 Kerkhof 

 Klein Rusland - Ter hoogte van Schoolstraat 

 Park Zelzate  

 Overwegende dat elke fractie zijn inbreng kon geven op bovenstaande 
voorstellen tijdens het veiligheidsoverleg van 12 maart 2018:  

 Groenplein - camera bevestigd op bestaand afdak, met zicht op parking.  

 Grote markt - focus op gebied wekelijkse markt/kermis/handelspanden (Grote 
Markt 1-Marktstraat)  

 Grote markt - omgeving Sint-Laurentiuskerk 

 Klein Rusland – Ter hoogte van Schoolstraat, focus op 
nummerplaatherkenning 

 Overwegende dat een extra lichtspot op het speelterrein nabij Burgemeester 
Chalmetlaan 50 een verhoogd gevoel van veiligheid kan geven en dat de 

financiering hiervan kan gebeuren a.d.h.v. het gewoon exploitatie budget; 

 Overwegende dat het duurzaam karakter van de camerabewaking primeert en dat 
in latere fase het cameranetwerk kwantitatief kan uitgebreid worden.  

 Overwegende dat de exacte locatie wordt overgelaten aan de experts.  Zij 
kunnen rekening houden met eventuele storende zaken (vb. wapperende vlag, of 

bladeren van bomen).  

 Overwegende dat verschillende opties per camera mogelijk zijn, maar dat per 
specificatie een extra kost wordt aangerekend.  In het veiligheidsoverleg van 

12 maart 2018 werden volgende gewenste functionaliteit vastgelegd: 

 De gewenste controle  

 Gezichtsherkenning  

 Mogelijkheid tot digitaal inzoomen  

 Wendbaarheid: 360° 

 Camera maakt onderscheid tussen beweging door een persoon of auto 

 Nachtzicht  

 De gewenste integratie 

 Rechtstreekse verbinding tussen camera & computer  

 4G (internet) verbinding  

 Camera’s aangesloten op netstroom, geen aparte batterij  

 Overwegende dat er momenteel geen (goede) netwerkverbinding op alle locaties 
aanwezig is, dient in eerste instantie met een voorlopig oplossing gewerkt 

worden. De camera’s laten een lokale opslag op SD card toe, daarna kan een 4G 

verbinding overwogen worden (als – dure - tussenoplossing) en na de 

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

opgeslagen worden; 

 Overwegende dat voor het project beveiligingscamera’s in 2017 op 
investeringsenveloppe 2 subproject 34. Algemene rekening 2410000/011999 

25.000 euro is voorzien. 

De heer Dirk Goemaere (PVDA+) stelt dat bij de overwegingen het verslag van de 

vergadering van 10 januari 2018 ontbreekt. Dit is een belangrijk verslag omdat 

daar juist de voorstellen van jeugd geformuleerd werden. Hij wenst dat het 

ontwerpbesluit in deze zin aangepast wordt en dat het verslag van de 

vergadering aan het dossier wordt toegevoegd.  

Hij vervolgt met een tussenkomst namens PVDA+.  

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

huishoudelijk reglement van de gemeenteraad: “PVDA is een koele minnaar van 

camera’s in de openbare ruimte. Studies tonen aan dat hun preventieve effect 



m.b.t. criminaliteit en overlast heel beperkt is. Ze komen dus vooral tegemoet 

aan het subjectieve onveiligheidsgevoel. Camera’s zijn ook niet gratis. 

Camerabewaking duwt de samenleving verder in de richting van meer repressie en 

controle en minder samenleving. De nieuwe camerawet van minister Jambon met 

massale informatiewinning en koppeling van intelligente camera’s maakt van elke 

burger een potentiele verdachte. Dit is een debat over de afbraak van de 

democratie. De PVDA keurt de plaatsing van deze 4 camera’s goed, onder 

voorwaarden: De camera’s zijn een onderdeel van een integraal veiligheidsplan 

met nadruk op preventie. Zie het plan van 10/01/2018 m.b.t. jeugd, schooluitval 

enz. Opvolging via de commissie is nodig. De beelden mogen niet bekeken worden 

door private veiligheidsdiensten. Aanvullende maatregelen inzake wijkpolitie 

met aanspreekbare patrouilles te voet en  met de fiets zijn nodig”. 

De heer Dirk Goemaere (PVDA+) dient volgend amendement in: “De gemeenteraad van 

Zelzate vraagt aan de politiezone om in het kader van een integraal 

veiligheidsplan meer gewicht te leggen op de wijkpolitie, met patrouilles te 

voet en met de fiets. Zo worden de wijkagenten beter bekend bij de bevolking en 

zijn ze meer aanspreekbaar.” 

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, stelt dat het amendement niet 

rechtstreeks te maken met wat nu voorligt. Het ontwerpbesluit gaat zuiver over 

de camera’s, niet over de aanwezigheid van de wijkpolitie in de straat.  

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, oppert dat deze vraag in de politieraad 

gesteld dient te worden, niet in de gemeenteraad.  

De heer Dirk Goemaere (PVDA+) trekt daarop het amendement in.  

BESLUIT : 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

 

Artikel 1: - Het plaatsen van camera’s wordt principieel goedgekeurd. 

Artikel 2: - Het gemeentebestuur wenst op volgende locaties camera’s te 

installeren:  

 Groenplein: camera bevestigd op bestaand afdak, met zicht op parking. 

 Grote markt:  

 Focus op gebied wekelijkse markt/kermis/handelspanden (Grote Markt 1- 

Marktstraat)  

 Omgeving Sint-Laurentiuskerk 

 Klein Rusland – Ter hoogte van Schoolstraat, focus op nummerplaatherkenning 

Artikel 3: - De camera’s moeten voldoen aan onderstaande vereisten: 

- De gewenste controle  

- Gezichtsherkenning  

- Mogelijkheid tot digitaal inzoomen  

- Wendbaarheid: 360° 

- Camera maakt onderscheid tussen beweging door een persoon of auto 

- Nachtzicht  

- De gewenste integratie 

- Rechtstreekse verbinding tussen camera & computer  

- 4G (internet) verbinding  

- Camera’s aangesloten op netstroom, geen aparte batterij  

Artikel 4: - De opvolging van de beelden gebeurt enkel bij feiten. De 

mogelijkheid tot draaien van camera’s wordt achteraf gebruikt.  

Artikel 5: - De gemeenteraad beslist om het college van burgemeester en 

schepenen te belasten met de taak om offertes op te vragen/te vergelijken om zo 



snel mogelijk tot een bestelling te komen van de volgende behoeften binnen het 

budget dat nominatief is opgenomen in budget 2018: 

Indien het aantal camera’s en/of de functionele behoeften niet ingevuld kunnen 

worden geeft de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen de 

opdracht om het aantal camera’s en/of behoeften te beperken zodat binnen het 

budget gewerkt wordt. Indien dit niet haalbaar zou zijn dient het college en 

burgemeester een voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen.  

16. VERPLAATSEN INTERVETIEPOLITIE VAN ZELZATE NAAR LOCHRISTI (OP VERZOEK VAN 

GEMEENTERAADLSID FREDDY DE VILDER). 

De heer Freddy De Vilder (sp.a) geeft uitleg bij dit agendapunt: 

“Naar ik vernomen heb zal de interventiepolitie niet langer haar standplaats 

hebben op het politiecommissariaat te Zelzate. Meer nog de volledige 

interventieploeg zou verhuizen naar het politiegebouw te Lochristi. 

In alle rapporten en geschriften wordt er steeds op gewezen dat Zelzate een 

zeer groot deel uitmaakt van de tussenkomsten van de interventie politie. De 

directe aanwezigheid van de interventie politie te Zelzate zorgt ervoor dat de 

politie zeer snel ter plaatse is en kordaat en direct kan optreden. 

Anders wordt het als de politie, bij iedere oproep, zal moeten vertrekken 

vanuit Lochristi. Zonder problemen op de weg, zoals onder andere de dagelijkse 

verkeersopstoppingen aan het OCAS kruispunt gepaard gaande met lange files, zal 

de aanrijtijd van de politiediensten al vlug oplopen tot minsten 30min of een 

half uur. Gezien de veelheid van tussenkomsten lijkt mij dan ook het 

verplaatsen van de interventiepolitie naar Lochristi een onverantwoorde 

beslissing die de veiligheid van de Zelzaatse bevolking in het gedrang brengt.  

Dat er een gevoel van onveiligheid heerst bij de bevolking wordt trouwens nog 

aangewakkerd door de wil van de politieke meerderheid tot het plaatsen van 

meerdere bewakingscamera's op het grondgebied van de gemeente. 

Enerzijds bewakingscamera's plaatsen en anderzijds de interventiepolitie weg 

halen van Zelzate en verplaatsen naar Lochristi, waardoor een lange wachttijd 

ontstaat tot de politie ter plaatse kan zijn, lijkt mij dan ook een beslissing 

die totaal haaks staat op het veiligheidsbeleid van het college. 

Daarom verzoek ik dat het politiecollege hun beslissing herbekijkt om de 

standplaats van de interventiepolitie te Zelzate te behouden. Ik vraag dan ook 

de stemming over volgende motie:  

“De gemeenteraad van Zelzate in vergadering bijeen op donderdag 22 maart 2018 

neemt met ontsteltenis kennis van de beslissing van het politiecollege van de 

politiezone Puyenbroeck om de interventie politie weg te halen uit Zelzate en 

te stationeren te Lochristi. De permanente aanwezigheid van de 

interventiepolitie te Zelzate is een absolute voorwaarde om de veiligheid van 

de inwoners te waarborgen en de interventie politie de kans te geven haar 

opdrachten naar behoren uit te voeren ter voldoening van de inwoners van 

Zelzate. De gemeenteraad eist dan ook dat het politiecollege terug komt op haar 

beslissing en de permanentie van de interventiepolitie te Zelzate gewaarborgd 

blijft”.” 

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, geeft op basis van de verantwoording van 

de korpschef en het politiecollege toelichting bij de bevoegdheden van de 

gemeenteraad, de politieraad en de korpschef van de lokale politie:  

Conform art. 11 van de wet Geïntegreerde Politie in meergemeentezones worden de 

bevoegdheden van de gemeenteraad inzake organisatie en beheer van het lokaal 

politiekorps uitgeoefend door de politieraad. De operationele organisatie van 

het korps is echter een voorbehouden bevoegdheid van de korpschef die hierover 

overleg kan plegen met het politiecollege.  



Conform art. 44 van de Wet Geïntegreerde Politie staat elk lokaal politiekorps 

onder de leiding van een korpschef. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering 

van het lokaal politiebeleid, en meer bepaald voor de uitvoering van het zonaal 

veiligheidsplan. Hij staat in voor de leiding, de organisatie en de verdeling 

van de taken binnen het lokaal politiekorps en de uitvoering van het beheer van 

dit korps. 

Conform art. 45 van de Wet Geïntegreerde Politie oefent de korpschef de in 

artikel 44 bedoelde bevoegdheden uit onder het gezag van de burgemeester of van 

het politiecollege. Met het oog op een goed beheer van het politiekorps, licht  

de korpschef zo spoedig mogelijk de burgemeester of het politiecollege in over 

alles wat het lokaal politiekorps en de uitvoering van zijn opdrachten aangaat. 

Hij licht hem ook in over de initiatieven die de lokale politie overweegt te 

nemen en die betrekking hebben op het zonale veiligheidsbeleid . De korpschef 

moet elke maand verslag uitbrengen aan de burgemeester of aan het 

politiecollege over de werking van het korps en hem op de hoogte brengen van de 

klachten van buitenaf aangaande de werking van het korps of het optreden van 

zijn personeel. 

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, stelt ook dat er in 2013 reeds een 

optimalisatie in de werking van de politiezone plaatsvond, en dit op voorzet 

van de korpschef. Concreet werd het aantal uitvalsbasissen van het 

interventieteam gereduceerd van drie naar twee. Dit resulteerde in een 

efficiëntere werking en een betere aansturing van de beschikbare 

interventieploegen, positieve effecten op de bedrijfscultuur, maar ook een 

financiële besparing. De interventie - en aanrijtijden werden bovendien niet 

negatief beïnvloed. 

De interventieploegen bevinden zich zo goed als permanent op het grondgebied 

van één van de vier gemeenten. Zij worden hiertoe aangestuurd via een digitale 

tool, die toelaat om specifieke toezichten te gelasten binnen de omschrijving 

van één of meerdere gemeenten in functie van de specifieke noden. De tool 

garandeert daarnaast een gelijkmatige verdeling van de (weinige) beschikbare 

beleidsvrije ruimte over het grondgebied van de gemeenten . 

Naar aanleiding van de interne begrotingsbesprekingen 2018 en ook ingegeven 

door het onderzoek van wijlen Prof. Dr. De Ruyver naar aanleiding van de 

bereidheid van de politiezones tot verdere optimalisatie, samenwerking en 

eventueel fusies in de toekomst, vindt de korpschef, als operationele 

eindverantwoordelijke binnen de politiezone, het logisch dat er binnen de 

huidige structuur gestreefd wordt naar verdere optimalisatie. In dat opzicht 

werd gekozen voor een verdere centralisatie naar het politiehuis te Lochristi.  

Voorheen dienden personeelsleden hun betaalde dienst vroeger aan te vangen om 

een tweede collega op te gaan halen in een andere gemeente. De hoofdinspecteur, 

die de interventieploegen aanstuurt, diende zijn dienst aan te vangen in 

Zelzate om zich vervolgens te verplaatsen naar het politiehuis te Lochristi om 

van daar uit de ploegen op het terrein aan te sturen.  

Het centraal huisvesten van zowel de inspecteurs als hoofdinspecteurs 

impliceert dus een grote winst aan efficiëntie gezien er ettelijke uren 

bespaard worden aan heen- en weer verplaatsingen tijdens de dienst met 

dienstvoertuigen. Wat dienstplanning betreft, is er dus veel meer ruimte: er 

kan geput worden uit één grote pool en de locatie speelt geen rol meer. Dit 

maakt dat personeelsleden veel flexibeler inzetbaar zijn en dat er minder tijd 

besteed moet worden aan het inplannen. 

De gerealiseerde besparingen werden onder impuls van het politiecollege en de 

politieraad opnieuw geïnvesteerd in de werking van het korps zodat dit ten 

goede komt aan de inwoners van de politiezone:                                      



Zo werd er een Drugpunt Regio Puyenbroeck opgericht wat tot op heden 

onbestaande was in de vier gemeenten. Er bestaat dus eindelijk een 

professionele vroeginterventie bij middelengebruik of bij allerhande 

verslavingsproblematieken. Bovendien werd het Team Lokale Recherche verder 

uitgebouwd met zijn broodnodige 'Team Jeugd & Gezin’. Het team buigt zich over 

dossiers van intrafamiliaal geweld, verontrustende opvoedingssituaties maar ook 

belaging, stalking, slagen en verwondingen en ten slotte zedenfeiten. 

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, concludeert dat de korpschef zijn 

operationele werking autonoom organiseert, terwijl hij streeft naar een gelijke 

behandeling van alle inwoners. Het is zijn grote bekommernis om dringende 

interventies zo spoedig mogelijk te laten afhandelen door de 

interventieploegen. Hiervoor worden de interventieploegen zodanig aangestuurd 

dat zij op de snelst mogelijke manier gevolg kunnen geven aan dringende 

oproepen. 

Wanneer de aanrijtijd te groot zou zijn, dan kan er op basis van een 

solidariteitsmechanisme beroep worden gedaan op omliggende politiezones of 

zelfs federale politiediensten om binnen de kortst mogelijke tijd gevolg te 

geven aan dringende oproepen. Dit is trouwens het principe dat alle 

politiezones hanteren. 

Mochten er zich toch problemen stellen bij de operationele werking van het 

korps, dan is de korpschef trouwens conform Artikel 45 Wet Geïntegreerde 

Politie verplicht om dit te bespreken met het politiecollege. 

De heer Freddy De Vilder (sp.a) oppert dat het aantal interventies in Zelzate 

dubbel zo groot is dan de interventies in Lochristi. In Zelzate blijven nog 5 

agenten, terwijl alle andere agenten bij elke tussenkomst vanuit Lochristi 

moeten komen. Dit staat volgens hem haaks op het veiligheidsbeleid dat net nog 

besproken werd in de gemeenteraad. Hij oppert dat de gemeenteraad het volste 

recht heeft om zich uit te spreken over ieder beleid van elke organisatie 

waarbij de gemeente is aangesloten. 

Mevrouw Linda Vereecke, schepen, merkt op dat een interventieploeg zich beweegt 

over het grondgebied. Het is altijd de dichtstbijzijnde ploeg die gestuurd 

wordt. De aanrijtijden zijn dus niet altijd relatief.  

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

de motie.  

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

Freddy De Vilder, Luc Van Waesberghe, Marleen Vanmaercke, Geert Asman, Karl 

Segers, Brent Meuleman, Isabel Dellaert, Steven De Vuyst en Johan De Jonghe) 

tegen 11 neen-stemmen (Frank Bruggeman, Martin Acke, Marleen Maenhout, Kurt Van 

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

Verstraeten, Claudio Rizzo, Jan Persoon en Sigrid De Ridder). 

14. AANSLUITEN BIJ STATIEGELDALLIANTIE (OP VERZOEK VAN SP.A ZELZATE). 

Mevrouw Isabel Dellaert (sp.a) geeft toelichting bij dit agendapunt. Ze stelt 

dat deze alliantie Vlaams minister van leefmilieu Joke Schauvliege oproept om 

zo snel mogelijk een statiegeldsysteem voor blikjes en petflessen in te voeren 

in Vlaanderen. Zo’n systeem kan volgens een studie van OVAM het zwerfvuil met 

40% doen afnemen. Vandaag kost zwerfvuil de Vlaamse gemeenten jaarlijks meer 

dan 100 miljoen euro. Volgens een enquête van Test-Aankoop zijn negen op de 

tien Vlamingen bereid om blikjes en petflessen naar de winkel terug te brengen 

om het statiegeld te recupereren. Onze economie produceert massaal plastics, in 

alle mogelijke vormen en toepassingen. Slechts een fractie daarvan wordt 

ingezameld en gerecycleerd. De rest zorgt voor vervuiling, sterfte bij dieren 

en gezondheidsrisico’s voor de mens. Tegen 2050 zal er meer plastic dan vis in 

de zee zitten. Sp.a wil die plastic vervuiling een halt toeroepen en komaf 

maken met zwerfvuil. Al meer dan 100 Vlaamse en Nederlandse organisaties, 



verenigingen, lokale overheden en bedrijven sloten zich aan bij de 

statiegeldalliantie. 

Mevrouw Marleen Maenhout, schepen, beaamt dat zwerfvuil schade toebrengt aan 

natuur en dieren en dat een integrale aanpak zich zou opdringen. Echter, de 

discussie rond het invoeren van statiegeld, al dan niet gekoppeld aan de 

opstart van P+MD, zorgt vandaag voor de nodige verwarring. Er wordt heen en 

weer geargumenteerd, maar er bestaat op dit ogenblik geen eenduidigheid.  

Het directiecomité van IDM van 21 februari 2018 adviseerde geen standpunt in te 

nemen inzake de invoering van statiegeld, maar het advies van de Vlaamse 

regering na evaluatie van de zwerfvuilplannen af te wachten. Dit betekent dat 

IDM noch voor- als tegenstander van de invoering van statiegeld is, en dat 

vertrouwen wordt gesteld in de beslissing van de Vlaamse Regering, een 

beslissing die zal ingegeven en gesteund zijn op de volledige evaluatie van de 

zwerfvuilproblematiek en de inzamelingen van verpakkingsafval. 

Het college besliste op 8 maart 2018 om dit advies te volgen.  

De heer Brent Meuleman (sp.a) stelt voor dat de gemeenteraad van Zelzate zich 

aansluit bij al de andere gemeenten en steden die reeds het goede voorbeeld 

gegeven hebben en bijgevolg dus aan te sluiten bij de statiegeldalliantie.  

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

het voorstel van sp.a om aan te sluiten bij de statiegeldalliantie.  

Het voorstel wordt goedgekeurd met 12 ja-stemmen (Dirk Goemaere, Patricia De 

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

Meuleman, Isabel Dellaert, Steven De Vuyst, Johan De Jonghe, Jan Persoon en 

Marleen Vanmaercke) tegen 10 neen – stemmen (Frank Bruggeman, Martin Acke, 

Marleen Maenhout, Kurt Van Weynsberghe, Kristof Stevelinck, Linda Vereecke, Jan 

De Beule, Luc Verstraeten, Claudio Rizzo en Sigrid De Ridder). 

15. MEDEDELINGEN/KENNISGEVINGEN.  

De heer Dirk Goemaere (PVDA+) verwijst naar de brief van AWV betreffende de 

geluidsoverlast Heídelaan en omvorming R4W&O waarin staat dat een hoger scherm 

(op hoogte van 5m) het geluidsniveau voor woningen met een eerste verdieping 

aanzienlijk zou verminderen. 

Hij merkt op dat daarrond echter geen concrete plannen. Het antwoord is dus 

niet eenduidig.  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, antwoordt dat het in deze fase van het 

project nog te vroeg is om er besluiten over te nemen. 

17. VERDER ONDERZOEK NAAR FIJN STOF IN ZELZATE (OP VERZOEK VAN DE PVDA+). 

De heer Luc Verstraeten verlaat de raad.  

De heer Karl Segers (PVDA+) geeft toelichting bij dit agendapunt:  

“In het voorjaar 2017 liep het project airbezen in de provincie Oost-

Vlaanderen. In de gemeente Zelzate werd op 25 punten gemeten met deze methode. 

Zelzate scoort in de 10% hoogste waarden van de provincie. In de week van 19 

februari werd zelfs de waarschuwingsdrempel overschreden. 

Het is meer dan tijd om de maatregelen tegen fijn stof aan te scherpen en 

anderzijds onze kennis te blijven vergroten zodat deze maatregelen doelgericht 

en doeltreffend kunnen zijn. 

Bij het project airbezen is het mogelijk om op de stalen verdere analyse uit te 

voeren. De kostprijs voor een meer geavanceerde magnetische analyse is 25 euro. 

Als daar ook een zware metaalanalyse bijkomt dan is dat ongeveer 20 euro extra.  

Deze gegevens geven ons meer informatie over de bron: verkeer of industrie. 

 De PVDA fractie stelt voor om op 10 relevante punten(*) aan de UAntwerpen de 

verdere analyse te laten uitvoeren en daar het nodige budget (500 euro) voor 

uit te trekken. De verkregen resultaten zijn openbaar. 



 De PVDA fractie stelt voor dat Zelzate hierin een voortrekkersrol speelt en 

de provincie Oost-Vlaanderen  oproept om verdere analyse te laten uitvoeren 

op alle relevante airbezenlocaties in de provincie. Dit past in het 

luchtactieplan Gent en Gentse kanaalzone (2016-2020) waarbij in de 

kennisopbouw 'meer gedetailleerde luchtkwaliteitskaarten' en 'meetcampagnes 

om de burger bewuster te maken' zijn opgenomen 

 De doortocht van de R4 door de gemeente slikt de meeste luchtvervuiling door 

verkeer. De PVDA fractie vraagt een betere signalisatie en handhaving van 

'motor stil' bij open brug. 

 Omtrent de handhaving 90km/u op de N49 bij de doortocht onder de 

kanaaltunnel zijn wij de vorige gemeenteraad reeds tussengekomen. 

 Verbeteren van de mobiliteit in en rond de gemeente Zelzate moet door onze 

vertegenwoordigers in de overlegorganen een blijvend aandachtspunt zijn”. 

(*) zie kaart op https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/airbezen/airbezen-oost-

vlaanderen-2017/resultaten/ 

10 voorgestelde meetpunten zijn: 

Zelzate-West: 9060_0017 De Bruyckerstraat; 9060_0029 Assenedesteenweg; 

9060_0068 Tunnellaan; 9060_0094 Kasteelstraat; 9060_0098 Denderdreve 

Zelzate-Oost: 9060_0012 Leegstraat-west; 9060_0050 Knikkerstraat;  9060_0076 

Winkelstraat; 9060_0074 Leegstraat-oost; 9060_0125 Havenlaan. 

Mevrouw Marleen Maenhout, schepen, legt uit dat de gemeenteraad van 18 mei 2017 

beslist heeft om een individueel klimaat – en energieplan op te maken op maat 

van de gemeente en dit in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen, Veneco 

en studiebureau “Zero Emission”. In het kader van dit plan werd vandaag een 

mail rondgestuurd, waarin de participatie van de burger gevraagd wordt. De 

gemeente heeft ondertussen ook ingetekend in het project rond ‘Curieuzeneuzen’. 

Ze vraagt of het de bedoeling is dat de stalen genomen worden op de plaatsen 

waar de stalen genomen werden in het kader van de campagne Stofsnuiven.  

De heer Karl Segers (PVDA+) antwoordt dat de campagne Stofsnuiven synchroon 

heeft gelopen met het Airbezenproject Oost-Vlaanderen. Er waren niet zoveel 

dubbele locaties of metingen. De methode die bij de campagne Stofsnuiven werd 

gebruikt is dezelfde als die bij de Curieuzeneuzen campagne: het gaat over 

stikstof en dioxide en de methode meet dus vooral blootstelling door het 

verkeer. 

Tijdens het Airbezenproject werd er geen gas maar fijn stof gemeten en dit aan 

de hand van een metallische techniek. Zowel vanuit het verkeer als vanuit de 

industrie belanden metaaldeeltjes op het fijn stof. Wat men hier wil 

onderzoeken is of de vervuiling toegeschreven kan worden aan het 

metaalverwerkend bedrijf Arcelor Mittal. Zo ja, dan moeten er daar inspanningen 

geleverd worden. Blijkt het dat vooral het verkeer een rol speelt, dan zullen 

er rond verkeer maatregelen moeten genomen worden.  

PVDA+ gelooft met andere woorden dat het verder zoeken naar de samenstelling 

van het stof dat op de aardbeienplantjes lag, zal verklaren wat de bron van de 

vervuiling is en welke maatregelen er bijgevolg getroffen moeten worden.  

PVDA+ stelt voor: 

1) om op 10 relevante punten aan de UAntwerpen de verdere analyse te laten 

uitvoeren en daar het nodige budget (500 euro) voor uit te trekken.  

2) Dat Zelzate een voortrekkersrol speelt en de provincie Oost-

Vlaanderen oproept om verdere analyse te laten uitvoeren op alle relevante 

Airbezenlocaties in de provincie omdat dit past in het luchtactieplan Gent en 

Gentse kanaalzone (2016-2020) waarbij in de kennisopbouw 'meer gedetailleerde 

luchtkwaliteitskaarten' en 'meetcampagnes om de burger bewuster te maken’ zijn 

opgenomen. 

https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/airbezen/airbezen-oost-vlaanderen-2017/resultaten/
https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/airbezen/airbezen-oost-vlaanderen-2017/resultaten/


Het voorstel wordt aanvaard met 13 ja-stemmen (Martin Acke, Linda Vereecke, 

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

Asman, Karl Segers, Brent Meuleman, Isabel Dellaert, Steven De Vuyst, Johan De 

Jonghe en Marleen Vanmaercke) tegen 6 neen-stemmen (Frank Bruggeman, Marleen 

Maenhout, Kurt Van Weynsberghe, Kristof Stevelinck, Jan De Beule en Sigrid De 

Ridder) bij 2 onthoudingen (Claudio Rizzo en Jan Persoon). 

18. DRINGENDE MAATREGELEN GEVRAAGD OP DE KATTE OM DE GEVAARLIJKE SITUATIE VOOR 

FIETSERS BIJ HOOGDRINGENDHEID TE VERHELPEN (OP VERZOEK VAN DE PVDA+). 

De heer Dirk Goemaere (PVDA+) heeft volgende opmerkingen bij dit agendapunt:  

1. De afwerking blijft bij veel wegenwerken wekenlang aanslepen. Er moet een 

betere aansluiting zijn van de verschillende etappes.  

2. Het gemeentebestuur zou voor extra communicatie moeten zorgen naar de 

bevolking toe, bijvoorbeeld door de voortgang van de werken te publiceren op de 

gemeentelijke website.  

3. De signalisatie werd slordig geplaatst: ze stond in de weg voor fietsers. 

Het gemeentebestuur zou meer controle moeten uitoefenen op de plaatsing van de 

signalisatie.  

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, verklaart dat Farys verantwoordelijk is 

voor de uitgevoerde werken. In samenspraak met mobiliteitsambtenaar en 

gebaseerd op politioneel advies wordt er samen met Farys een signalisatieplan 

uitgewerkt. Daarna is het aan de aannemer(s) om de werken uit te voeren en het 

signalisatieplan aan te passen naar gelang de werken vorderen.  

Hij zegt de opmerking zeker te zullen meenemen naar het directiecomité van 

Farys.  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, merkt op dat hij in het college 

gepleit heeft om op voorhand, d.w.z. op het moment dat de aanvraag binnenkomt, 

na te gaan waar eventuele problemen zich kunnen voordoen en welke maatregelen 

er getroffen moeten worden om die problemen te vermijden. Hij vraagt om de 

bestaande procedures bij wegenwerken correct toe te passen en dus de bevoegde 

schepen van mobiliteit te betrekken bij het overleg tussen de burgemeester en 

de mobiliteitsambtenaar. Bovendien stelt hij voor om steekproefsgewijs de 

signalisatie te controleren. Zo is het voor aannemers duidelijk dat de gemeente 

erop toeziet dat de regels gevolgd worden.  

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, antwoordt dat er controle is op de 

signalisatie. Die controle gebeurt namelijk door de technische dienst.  

19. VRAGEN N.A.V. PERSBERICHT ROND SAMENWERKING MET BORSELE (OP VERZOEK VAN DE 

PVDA+).  

De heer Dirk Goemaere (PVDA+) vraagt of de burgemeester gemandateerd werd om 

naar Borsele te gaan en daar een gesprek te voeren. Hij wenst ook te weten 

waarover het gesprek ging. 

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, antwoordt dat het volledige college 

uitgenodigd werd om de gemeente te bezoeken. Gemeente Zelzate is op dit 

voorstel ingegaan omdat Borsele ook aandeelhouder is in Zeeland-Seaport. Hij 

stelt dat het bezoek aan Borsele vooral nieuwe inzichten heeft geleverd met 

betrekking tot verwerking van radioactief afval. Het was dus zeker interessant. 

Mevrouw Patricia De Meyer en de heren Kurt Van Weynsberghe en Luc Van 

Waesberghe verlaten de raad. 

  



VRAGENRONDE

1) Raadslid Brent Meul-eman: In het versJ-ag van de gemeenteraad van januari
staat dat het college een plan zou uitwerken met betrekking tot de invulling
van 't Kfooster en dat het colleqe begin maart de opdracht zou geven om een
commissie samen te roepen. lVanneer kunnen we deze commissie verwachten?

Burgemeester Frank Bruggeman antwoordt:
Klooster wordt in elk colleqe besproken.
aanvragen zijn. Ik zal tegen de volgende
om de commissie te houden.

2) Raadslid Geert Asman:

De stand van zaken m.b.t. 'L
Ik kan zeggen dat er heel veel
gemeenteraad een datum voorstellen

stellen
en de

a

Burgemeester Frank Bruggeman anlwoordt: Ik heb het plan overmaakt aan
de technische dienst, zL) bekijken de opties. Als ik meer informatie
heb zaL ik terugkoppelen met de gemeenteraad.

b De gemeenteraad besliste in november om aan AüIV te vragen de stopstrook
aan het kruispunt voor de brug, met afsl-ag naar de Benel-uxlaan richting
Rieme - Noord naar achter te leggen, zodat het. risico voor
dodehoekonqevallen verdwilnt. Is er al antwoord van Ai/üV?

Schepen-voorzitter Martin Acke antwoordt: Vrie zul-len dit navragen

3) Raadslid Freddy De Vil-der: Ik heb in de gemeenteraad van februari
voorgesteld om aan de gemeentefijke website een link toe te voegen die
een overzicht toont van de beschikbaarheid van de gemeenLelijke zal-en. Is
dit reeds gebeurd?

Schepen-voorzitter Martin Acke antwoordt: Die link komt er pas met de
nieuwe website

Aansluitend hierop wordt overgegaan tot gteheime zitting.
PUNT II GEHEIME ZITTING

1. VüIJZIGING SAMENSTELLEN ADV]ESRÄAD ECONOM]E.

De heer Mart,in Acke, schepen-voorzitÈer, sluit de vergadering om 22:24 uur

Dagtekening als boven

Tijdens de gemeenteraad van december werd besl-ist de vraag te
aan Infrax om verlichting in het steegje tussen de Leeqstraat
Kerkstraat te voorzien. fs hier al antwoord op de vraag?
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