
PROVINC]E OOST-VLAANDEREN GEMEENTEZELZATE

BERAADSLAG]NGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE D.D. 30 APR]L 2017

Aanwezig: Martin Acke, schepen-voorzitter;
Frank Bruggeman, burgemeester;
Marl-een Maenhout, Kurt Van lVeynsberghe, Kristof Stevel-inck en Linda
Vereecke, schepenen;
Rik Laureys, voorzitter OCM!ú;

Dirk Goemaere, Patricia De Meyer, Freddy De Vilder, Geert Asman,
Karl Segers, Luc Verstraeten, Maureen Tollenaere, Claudio Rizzo,
Steven De Vuyst, Johan De Jonghe, Marl-een Vanmaercke, Sigrid De
Ridder en Ann Van Hecke, raadsfeden;
Guy Verbuyst, algemeen directeur.

Verontschuldiqd: Brent Meuleman, Luc Van lVaesbe rghe, f sabel Dell-aert en
Jan De Beule; raads.l-eden

PUNT I OPENBARE ZITTING

De heer I,Iartin Acke, schepen-voorzitter, opent de vergadering om 19:00 uur.
schorst de vergadering voor hetDe heer Martin Acke, schepen-voorzitter,

halfuurtje van de burger.

HALEUURTi'E VAII DE BT'RGER

Er zi¡n geen tussenkomsten.
De gemeenteraad wordt heropend.

1. GOEDKEUREN NOTULEN GEMEENTERAAD.

Er zijn geen opmerkingen op de notul-en van de gemeenteraad van 22 maart 2018,
zodat deze als goedgekeurd (artikel 33 van het Gemeentedecreet) worden
beschouwd.

2. HULDIGING GEERT DE MAET - OVERHAND]GEN LAUREAAT VAN DE ARBEID.

De heer Frank Bruggeman, burgemeestert vraagt of de heer Geert De Maet aanwezj-g
is j-n de zaaL. De heer Geert De Maet is niet aanwezig.

De heer Frank Bruqgeman, burqemeestet, zegt dat er een receptie voorzien hias en
stelt voor om deze alsnog te laten doorgaan.

De heer Freddy De Vil-der (sp.a) uit zijn ongenoegen over het feit dat de
gemeenteraad niet l-anger doorgaat in de bovenzaal- van het gemeentehuis.

De heer Geert Asman (PVDA+) stelt akkoord te zijn met deze opmerking.

De heer Martin Acke sch -voorzitter, antwoordt dat er nota genomen wordt
van de tussenkomsten. Hil vraagt aan de gemeenteraad te stemmen over het al dan
niet houden van een receptie.
De gemeenteraad beslist met 6 ja-stenmen (Frank Bruggeman, Kristof Stevelinck,
Kurt Van üIeynsberghe, Marleen Maenhout, Claudio Rizzo en Sigrid De Ridder bij 2

onthoudingen (Luc Verstraeten en Ann Van Hecke) tegen 10 neen-stemmen (Martin
Acke, Lj-nda Vereecke, Patricia De Meyer, Freddy De Vilder, Geert Asman, Dirk
Goemaere, Karl Segers, Maureen Tofl-enaere, Steven De Vuyst, Johan De Jonghe en
Marl-een Vanmaercke) dat de geplande receptie niet doorgaat.
3. AANSTELL]NG EN BEËDIGING VAN GEMEENTERAADSLID ANN VAN HECKE / VÍIJZIG]NG
RANGORDE GEMEENTERAAD .

DE RAAD:

- Gelet op de
van de heer

aktename d.d. 22 maarL 2018 van het
Jan Persoon, met ingang van 4 apriJ-

ontslag al-s gemeenteraadslid
2078, waardoor het nodig is
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over te gaan tot het nazicht van de geloofsbrieven van het plaatsvervangend
gemeenteraadslid dat hiervoor in aanmerking komt op de li¡st nr. 7 van de op
14 oktober 2012 verkozen kandidaten;
Overwegende dat er om deze reden een opvolgend gemeenteraadslid dient
aangesteld te worden;

Overwegende dat de eerste opvolger op de lijst nr. 7, de heer Johan De
,Jonghe, reeds gemeenteraadsl-id is;
Overwegende dat de tweede opvolger op de lijst nr. 7, de heer De V[ispelaere
Erick verzaakt heeft aan zijn mandaat op 15 januar| 2013;

Overwegende dat de derde opvolqer op de lijst nr. J, de heer Persoon Jan,
ontsJ-ag heeft genomen als gemeenteraadslid;

Overwegende dat mevrouw Ann Van Hecke als vierde opvolger verkozen werd op
lij st nr. I ;
Overwegende dat mevroui^r Ann Van Hecke wonende John Schenkel-straat 15 te 9060
Zelzate op 20 april 2018 opgeroepen is om de heer Jan Persoon op te volgen;
Overwegende dat mevrou\^/ Ann Van Hecke, voornoemd, niet opgehouden heeft de
bij de wet voorgeschreven verkiesbaarheidvoorwaarden te vervul-l-en zoal-s
blilkt uit het verslag van de gemeentesecretaris betreffende het onderzoek
van de geloofsbrieven;
Overwegende dat het bewijs is geJ-everd dat de voornoemde opvolger vol-doet
aan de verkiesbaarheidsvoor\¡raarden zoafs bepaaÌd in artikel 58 van het
lokaal- en Provínciaal Kiesdecreet;
Gel-et op het l-okaal en Provinciaaf Kiesdecreet van B jufi 2011;

artikel- 7S3, II, l.3, 15, 16Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005,
en 5052.

BESLUTT:

In openbare zitting:
Artikel 1 - De qeloofsbrieven voor de hoedanigheid van gemeenteraadslid van
mevrouli Ann Van Hecke, voornoemd, worden goedgekeurd

Eedaflegging:
Hierna legt mevroui^r Ann Van Hecke in handen van de voorzitter de volgende eed
ãf, bepaald bij artikel 753 van het gemeentedecreet:

''IK ZüIEER DE VERPLICHTINGEN VAN MIJN MANDAAT TROU?ü NA TE KOMEN''

Van deze formal-iteiten wordt dadetijk een akte opgemaakt die, na voorlezing
door de voorzitter en de verschijner, wordt ondertekend.
Daarop wordt mevrouÌ^i Ann Van Hecke al-s gemeenteraadslid geinstall-eerd; zi) za|
het mandaat van de heer Jan Persoon vol-eindigen.
Door het beëdigen van mevrouw Ann Van Hecke dient de rangorde zoal-s bepaaÌd in
zitting van 30 maart 20L6 te worden gewij zigd al-s volgt:

Volg-
nr.

Naam en voornamen Anciënniteit stemmen Iij st

1 Acke Martin,
René, Al-f onsine

03.01. 1995 -
27 .03.2012

en van 01.01 .2013-

218 N-VA

2



2 Bruggeman Frank

3 Van Weynsberghe
Kurt

01.01 .200r 609 VLD_SD

4 Goemaere Dirk,
Jozef, Clara,
Victor

01.01 .2001 339 PVDA+

5 De Meyer
Patricia, Anita,
Renée

01.01 .200r 271 sp. a

6 De Vilder Freddy,
JuIien, Rachel-

06.01 .r91'7
20 .0r.1982

en van 02.01-.2001

842 sp-a

1 Van ülaesberghe
Luc, AÌbert,
Elvire

22 .02 .200]-
01.01 .2007

en van 2I.70.2008

300 sp. a

B Asman Geert 02 .0r .2001 1 108 PVDA+

9 Stevefinck
Kristof

02 .07 .2007 753 VLD-SD

10, Maenhout MarJ-een,
Alida

02.0r.200'7 691 VLD-SD

11, Segers Karl,
Edmond, fda,
Julienne

02.07.2001 389 PVDA+

72. De Beul-e Jan 02 .0r .2001 32r VLD-SD

13 Verstraeten Luc,
Gerard

02.0r.2001 304 VLD-SD

L4 Toflenaere
Maureen

02.0r.2001 255 PVDA+

15 Rizzo Claudio,
Amadeo, Gabriele

02.0r.2073 316 VLD_SD

76 Meul-eman Brent,
Carlo, Marleen

02.0r.2013 302 sp. a

I7 Del-faert Isabel,
Julie

02.0r.2013 284 sp. a

1B De Vuyst
Raymond,
Loui s e

Steven,
Marie-

02.0r.20]-3 211 PVDA+

t9, Vereecke Linda 02.0l-.2073 r23 N_VA

03.01.1995 -
06.08 .]-991

n van 01.01 .200I

1 530 VLD-SD
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20loe Jonghe Johan,
lcl-"."trt, Emmanuel

31.01 .2013 74r CD&V Vrij Zel-zate

ll-l-ll€r1€€€åi-t€Ê 3l-=-01-=++B ¡.3.3

22 )v
lu

anmaercke
arfeen

26.03.2015 143 PVDA+

23.lne Ridder Sigrid,
lJennv, Denis

30.03 .2016 136 VLD-SD

.A .lVan Hecke Ann,
lchri "tiur.",lHrrb"tt

22.03.2018 110 CD&V Vrij Ze1zate

Artikel 2: - Af schrift van dit besluit zal aan de Vl-aamse Regering (vì-a de
mandatendatabank) en aan de provinciegouverneur worden overgemaakt

4. VERVANGING VAN JAN PERSOON IN DIVERSE ORGANEN.

DE RAAD:

Gelet op de bepalingen van het qemeentedecreet en inzonderheid van artikel
43 5o dat de bevoegdheid bij de gemeenteraad legt m.b.t. de beslissing
inzake de vertegenwoordiging van de gemeente in instellingen, verenigingen
en ondernemingen;

Overwegende dat de heer Jan Persoon zetelde in een aantaf organen namens
CD&V Vrij ZeIzaLe of namens de gemeenteraad;

Gel-et op het gemeenteraadsbesluit d.d. 5 september 2013 waarbij de heer Jan
Persoon werd aangeduid al-s fid van de l-okale economische adviesraad namens
CD&V Vri¡ Zelzate;

Gel-et op het gemeenteraadsbesluit d.d. 5 september 2013 waarbij de heer Jan
Persoon werd aangeduid al-s l-id van de marktcommissie;

Gel-et op het gemeenteraadsbesluit d.d. 2B december 2017 waarbij
Persoon werd aangeduid als plaatsvervanger van de heer Johan De
deontologì-sche gemeenteraadscommis sie ;

de heer Jan
Jonqhe in de

Gel-et op het gemeenteraadsbesluit d.d. 4 oktober 2013 waarbij de heer Johan
De Jonghe namens CD&V Vrij Zelzate werd aangeduid al-s l-id van de
gemeentelijke begeleidingscommissie opvolging MobiliteitspJ-an (GBC) en
waarbij de heer Jan Persoon werd aanqeduid als zijn plaatsvervanger;

Gel-et op het gemeenteraadsbesluit d.d. 13 november 2013 waarbij als
vertegenwoordiger van de gemeenLe Zelzate op de (buitengevrone) algemene
vergaderingen van Westlede met al-s opvoJ-ger de heer Johan De Jonghe,
gemeenteraadsl-id, wonende te 9060 ZeLzate, Landstraat 15;

Gelet op het gemeenteraadsbesl-uit van 24 april 2013 mevrour^/ Marleen
Maenhout, schepen, wonende Denderdreve 1264 te 9060 ZeLzaLe werd aangeduid
al-s vertegen\^roordiger van de gemeente Zelzate op de (buitengeü/one) algemene
vergaderingen van de intercommunale vereniging Durme-Moervaart (IDM) en
waarbij de heer Jan Persoon als pJ-aatsvervanger werd aangeduid;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 november 2017 waarbij de heer Jan
De Beule, gemeenteraadslid, wonende Schepen René De Deckerlaan 38 9060
ZeLzate, voor de vol-Iedige Iegislatuur aangeduid wordt als gemeentelijke
vertegenwoordiqer in de (buitengeü/one) algemene vergaderingen van de
dienstverlenende vereniging Veneco2 en waarbij de heer Jan Persoon aangeduid
werd als plaatsvervanger;

Gel-et op het gemeenteraadsbesluit van 22 maarL 2018 waarbij akte werd
genomen van het ontslag van de heer Jan Persoon afs gemeenteraadsl-id;
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Overwegende dat al-dus in de vervanging van de heer Jan Persoon dient te
worden voorzien in de hoger vermelde organen.

Gel-et op het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005.

De heer Nlartin Acke, schepen-voorzitter merkt op dat er voor WSG nog een
regeling moet getroffen worden. Er is namelijk vastgestel-d dat mevrouw Veerl-e
Roegies nog titul-aris is. Haar opvolger zal in de volgende gemeenteraad
aangestel-d worden. Mevrouw Ann Van Hecke zou ook hier plaatsvervanger kunnen
zi)n.
BESLUIT:

In openbare zitting
Met 13 ja-stemmen (Frank Bruggeman, Martin Acke, Marleen Maenhout, Kurt Van
üIeynsberghe, Kristof Stevelinck, Linda Vereecke, Patricia De Meyer, Freddy De
Vilder, Luc Verstraeten, Claudio Rízzo, Johan De Jonghe, Sigrid De Ridder en
Ann Van Hecke) bij 6 onthoudingen (Dirk Goemaere, Geert Asman, Karl- Segers,
Maureen TolJ-enaere, Steven De Vuyst en Marleen Vanmaercke):

Artikel- 1: Mevrouw Ann Van Hecke, gemeenteraadslid, John Schenkelstraat 15,
9060 ZeLzate, wordt aanqeduid als lid van de lokale economische adviesraad
namens CD&V Vrij Zelzate.
Artikel 2:, Mevrouw Ann Van Hecke, gemeenteraadslid, John Schenkelstraat 15,
9060 Zelzate, wordt aangeduid als l-id van marktcommissie

Artikel 3 - Mevrouw Ann Van Hecke, gemeenteraadslid, John Schenkelstraat 15,
9060 ZeLzaLe, wordt aangeduid als plaatsvervanger van de heer Johan De ,Jonghe
in de deontol-ogische gemeenteraadscommissie.

Artikel- 4: - Mevrouw Ann Van Hecke, gemeenteraadsl-id, John Schenkel-straat 15,
9060 ZeIzaLe, wordt aangeduid al-s plaatsvervanger van de heer,fohan De Jonghe
in de gemeentelijke begeleidingscommissie voor opvoJ-qing van het
Mobiliteitsplan (cBC) .

Artíkel- 5: - Mevrouw Ann Van Hecke , gemeenteraadslid, ,John Schenkelstraat 15,
9060 Zelzate, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de gewone
en buitenger^ione Algemene Vergaderingen van IGS !ùestl-ede.

Artikel 6: - Mevrouw Ann Van Hecke, gemeenteraadsl-id, John Schenkelstraat 15,
9060 ZeLzaLe, wordt aangeduid al-s plaatsvervanger van mevrouw Marleen Maenhout
in de gel^ione en buitengei4rone algemene vergaderingen van de intercommunale
vereniging Durme-Moervaert .

Artikel 7: Mevrouw Ann Van Hecke, gemeenteraadslid, John Schenkelstraat 15,
9060 ZeLzaLe, wordt aangeduid als plaatsvervanger van de heer Jan De Beul-e in
de gewone en buitengeü/one vergaderingen van de dienstverl-enende vereniging
Veneco2.

ArtikeÌ 8:
aanduiding
Artikel 9:

- Bij ontstentenís van herroeping van de huidige beslissing is deze
geJ-dig tot de volgende hernieuwing van de gemeenteraad.

- Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan boven
genoemde organen.

5. GRAT]S GRONDAFSTAND EN AFSTAND VAN PLANTRECHT _ GOEDKEUR]NG AKTE.

DE RÄAD:

Gel-et op het besl-uit van het colJ-ege van burgemeester en schepenen d.d. 11
augustus 2015 houdende de goedkeuring tot overname van de perceJ-en grond aan
de Groene Briel-;
Overwegende dat het qaat over de kadastrale percelen die momenteel buurtweg
22, Groene Briel, vormen tussen de Tweede Gidsen.laan en de Denderdreve en
I^Iaarvan een uittreksel- uit het kadaster gevoegd is in bijlage bij dit
besl-uit;
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- Getet op de akte zoals opgesteld door Afdeling Vastgoedtransacties, Koningin
Maria HendrikapJ-ein 70 bus 10 te 9000 Gent m.b.t. gratis grondafstand en
afstand van plantrecht i.v.m. de percelen grond:

- gelegen De Katte, gekadastreerd sectie A nummer 3L8/A

- gelegen Groene Briel, gekadastreerd sectj-e A nummer 400/D en 400/E

- Overwegende dat OCMVü Gent, eigenaar van bovenvermel-de percelen, gratis
afstand wenst te doen;

- Overwegende dat deze akte ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt
voorgelegd.

De heer Karl- Seqers (PVDA+) stelt dat dit perspectieven opent om op die
plaatsen opnieuw te planten. Vroeger kon dit niet omdat gemeente ZeIzaLe geen
eigenaar was van het plantrecht, nu verandert de zaak.

Mevrouw l"larl-een Maenhout, schepen stel-t dat er vijf jaar geleden reeds
vastgelegd is wat daar moest gepland worden. Ze vraagt om dit dossier op te
vragen, zodanig dat de afspraken die toen gemaakt werden nageleefd worden.

BESLUIT:

In openbare zitting
Met algemene stemmen:

Artikel 1: - De akte van gratis grondafstand en afstand van plantrecht i.v.m.
bovenvermel-de percelen grond wordt goedgekeurd.

Artikel 2: - Afschrift van dit besluit zal worden toegezonden aan Afdeting
Vastgoedtransacties, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 10 te 9000 Gent.

6. KOSTELOZE AFSTAND PLANTRECHT OCMVü VAN GENT _ GOEDKEURING AKTE.

DE RAAD:

- Gefet op het besluit van het college van burgemeesteer en schepenen d.d. 11
augustus 2015 houdende de goedkeuring van overdracht van percelen grond en
plantrecht van bomen in de Groene Briel te ZeLzate door het ocmw van Gent
aan de gemeente ZeLzate;

- Overwegende dat het ocmr^r van Gent slechts op 2 l-ocaties in de Gemeente
Zelzale een plantrecht bezit langs buurtwegen en dat de tweede locatie
(naast die thv de Groene Briel-) gelegen is langs de percelen 344 P0000, 345
P0000, 346 P0000 en 347lA P0000 en in de Sint-Stevensstraat I^¡aar 19 bomen
zijn aangepl-ant;

- Overwegende dat het ocmÌ^r van Gent bijgevolg ook voorstander is om deze 19
bestaande bomen en het plantrecht J-angs de vermelde percelenin de Sint-
Stevensstraat over te dragen aan de gemeente ZeIzaLe;

- Gel-et op het uitreksel uit de kadastral-e gegevens van hogervermel-de percelen
dat in bijfage bj-j dit besluit is gevoegd;

- Gel-et op de akte zoafs opgesteld door Afdeling Vastgoedtransacties, Koningin
Maria Hendrikaplein 70 bus 10 te 9000 Gent i.v.m. de percelen grond gelegen
Karnemel-kpolder en Pofder Sint-Francis, gekadastreerd sectie B nummers 344
P0000 , 345 P0000, 346 P0000 en 347lA P0000;

- Overwegende dat OCMVü Gent, eigenaar van bovenvermelde percelen, gratis
afstand wenst te doen;

- Overwegende dat deze akte ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt
voorqelegd.

BESLUIT:

In openbare zit.ting
Met algemene sLemmen:
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Artikel 1: - De akte van gratis afstand van plantrecht i.v.m. bovenvermelde
percelen grond wordt goedgekeurd.

Artikel 2: - Afschrift van dit besÌuit zal worden toegezonden aan Afdeling
Vastgoedtransacties, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 10 te 9000 Gent.

1. IDM _ STATUTATRE ALGEMENE VERGADER]NG VAN 25 MEI 2OIB _ GOEDKEURING DAGORDE.

DE RAAD:

Gelet op het feit dat de gemeente opqeroepen werd met een aangetekend
schrijven van 22 maarl 20J.B aanwezig te zijn op de statutaire algemene
vergadering van de intercommunale vereniging Durme-Moervaart op 25 mei 20IB;

Gel-et op de agenda van deze vergadering bestaande uit:
1. Goedkeuring van heL jaarverslag van de Raad van Bestuur betreffende het

werkingsjaar 2077.
2. Goedkeuring van (in bijlage - zie )aarrekenLng 2011)

a. De balans betreffende het boekjaar 207'7;
b. De resultatenrekening betreffende het boekjaar 2017;
c. De social-e bal-ans betreffende het boekjaar 2011 .

3. Aanvaarding van het verslag van de revisor
4. Kwijting te verÌenen aan de bestuurders en revisor voor de uitoefening

van hun mandaat tn 20l.1
5. Benoeming bestuurders

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 inzake de intergemeentelijke
SamenÌ^/erking;

Gel-et op de omzendbrief BA 2002/0I betreffende de toepassing van het decreet
van 6 juJ-i 2001 houdende de intergemeentelijke sameni^/erking;

Gelet op het decreet van 18 januari 2013 houdende wijziging van diverse
bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke
sameni^/erking, o.a. wijziging van artikel- 44 waardoor de benoeming van de
vertegenwoordiqer op de algemene vergadering niet tefkens dient te worden
herhaal-d voor elke algemene vergaderi-ng;

Gelet op het gemeenteraadsbesl-uit d.d. 24 april 2013 waarbij mevroui^r Marl-een
Maenhout, schepen, wonende Denderdreve 126A te 9060 Zelzate werd aangeduid
als vertegenr^roordiger van de gemeente Zelzate op de (buitengei^/one) algemene
vergaderingen van de intercommunale vereniging Durme-Moervaart met als
plaatsvervanger de heer Jan Persoon, gemeenteraadsl-id, wonende Leegstraat
179 te 9060 ZeLzaLe;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 30 april 2018 waarbij mevrour¡i Ann Van
Hecke, wonende John Schenkel-straat 15 te 9060 Zelzate wordt aangestel-d als
opvoJ-qend gemeenteraadslid na het ontslag als gemeenteraadsl-id van de heer
Jan Persoon met ingang van 4 april 2078;

Gel-et op het gemeenteraadsbesluit d.d. 30 april 2018 waarbij mevrouw Ann Van
Hecke, gemeenteraadslid, wordt aangeduid al-s plaatsvervanger in de
buitengeüione en geü/one algemene vergaderingen van de intercommunal-e
vereniging Durme-Moervaert

Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005

De heer Geert Asman (PVDA+) stelt
gaat over j-ntercommunal-es waarin
het gaat over het aanstel-Ien van

BESLUIT:

dat de fractie zich zaL onthouden omdat het
ze zelf niet vertegenwoordigd zijn en omdat
een mandataris.

Marl-een Maenhout, Kurt Van
Patricia De Meyer, Freddy De

In openbare zitting
Met 13 ja-stenmen (Frank Bruggeman, Martin Acke,
Vüeynsberghe, Kristof Stevelinck, Linda Vereecke,
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Vì-lder, Luc Verstraeten, Claudio Rizzo, Johan De Jonghe, Sigrid De Ridder en
Ann Van Hecke) bij 6 onthoudingen (Dirk Goemaere, Geert Asman, KarI Segers,
Maureen Tollenaere, Steven De Vuyst en Marleen Vanmaercke):

Artikel 1: - Goedkeuring wordt gehecht aan de agenda en elk van de
afzonderJ-ijke punten van de agenda van de statutaire algemene vergadering van
de intercommunal-e vereniging Durme-Moervaart op 25 mei 2078:

1. Goedkeuring van het jaarverslag van de Raad van Bestuur betreffende het
werkings)aar 2017.

2. Goedkeuring van (in bijlage - zte )aarrekening 2011)
a. De balans betreffende het boekjaar 201'7;
b. De resultatenrekening betreffende het boeklaar 201"1;
c. De sociale balans betreffende het boekj aar 20:.1 .

3. Aanvaardj-ng van het verslag van de revisor
4. Kwijting te verl-enen aan de bestuurders en revisor voor de uitoefening

van hun mandaat tn 20]-7
5. Benoeming bestuurders

Artikel 2: - De gemeentelijke vertegenwoordiger mevrouhr Marl-een Maenhout,
schepen, met plaatsvervanger mevrouw Ann Van Hecke, gemeenteraadsl-id, wordt
gemandateerd om:

aan alle beraadsl-agingen en stemmingen deef te nemen, alle voorstell-en met
betrekking tot de aqenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen,
aanr^Tezigheidslijsten te ondertekenen en in het aJ-gemeen, het nodige te doen;
deel- te nemen aan elke l-atere algemene vergadering met dezelfde dagorde en
met hetzelfde mandaat in geval- de eerste algemene vergadering niet
rechtsgeldig zou kunnen beraadsl-agen.

Artikel- 3: - Afschrift van dit besluit zal- worden overgemaakt aan de voorzitter
van de intercommunal-e vereniging Durme-Moervaart.

8. VENECO _ ,JA.A,RVERGADERING VAN 12 JUN] 2OIB _ GOEDKEURING DAGORDE EN
VASTSTELL]NG MANDAAT VAN DE AFGEVAARDIGDE.

DE RAAD:

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intcrgcmecnteJ-ijke
samenr¡ierking;

Gel-et op het feit dat de gemeente Zelzate vennoot is van de
"Dienstverl-enende vereniging voor Ruimtefijke Ordening en Economische
Ontwikkeling", Veneco genoemd;

Gelet op de uitnodiging van de .faarvergadering van Veneco van 14 maart 2018,
met aanduiding van de agenda voor de Jaarvergadering van 12 juni 2018:

1. Akteneming/goedkeuring verslag Buitengewone Algtemene Vergadering dd. 07-
t2-20r'7;

2. JaarversJ-ag 2017 Raad van Bestuur;
3. Bal-ans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resul-taat

met toepassing van de rechtspersonenbelasting en balans,
resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat met
toepassing van de vennootschapsbelasting;

4. Verslag van de commissaris;
5. Goedkeuring van het jaarverslag, de bafans, de resuftatenrekening, de

toelichting en verwerking van het resul-taat met toepassing van de
rechtspersonenbelasting en goedkeuring van het jaarverslag, de balans, de
resul-tatenrekening, de toel-ichting en verwerking van het resultaat met
toepassing van de vennootschapsbeJ-astinq, incfusief delegatie aan de Raad
van Bestuur om te besl-issen in functie van het bekomen resultaat bil de
Dienst voor Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken, of, bij gebreke
daarvan, in functie van de uitkomst van een overleg met het
control-ekantoor onder wiens bevoegdheid Veneco val-t, welke van de twee
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jaarrekeningen en welke verwerking van het resultaat als definitief
goedqekeurd dient te worden beschouwd en dient te worden neergelegd;
Verl-enen van kwijting aan de bestuurders;
Verl-enen van kwijting aan de commissaris;
Benoeming bestuurders .

Gel-et op artikel 33 S 5 van de statuten van de gecoördineerde statuten van
Veneco van 13 december 2016 dat stelt dat de vertegenwoordiger voor de
volledige duur van de legislatuur kan worden aangeduid, de concrete inhoud
van het mandaat van de vertegenwoordiger daarentegen dient herhaal-d te
worden voor elke AJ-gemene Vergadering
Gelet op art.ikeJ- 48 van het Decreet op de Intergemeentelijke Samenwerking
van 6 juLL 2001 met betrekkinq tot de onverenigbaarheden.
Overwegende dat de afgevaardiqde geen li-d nag zijn van de Raad van Bestuur
Gel-et op het gemeenteraadsbesluit d.d. 31 januari 2013 waarbij de heer Luc
Verstraeten als effectief fid van de Raad van Bestuur werd aangeduid en
mevrouw Patricia De Meyer als adviserende stem;

Gelet op het collegebesluit d.d. 26 oktober 2017 waarin het coll-ege aan de
gemeenteraad voorstelt om voor de voll-edige legislatuur de heer Jan De Beul-e
wonende te Schepen René De Deckerlaan 38, 9060 ZeLzate te mandateren en als
plaatsvervanger de heer Jan Persoon, wonende te Leegstraat I19, 9060
Zelzale;
Gel-et op het gemeenteraadsbesluit d.d. 23 november 2017 waarbij De heer Jan
De Beule, gemeenteraadslid, wonende Schepen René De Deckerlaan 3B 9060
ZeLzale, met a1s plaatsvervanger de heer Jan Persoon, gemeenteraadslid,
wonende Leegstraat I'79, 9060 Zelzate voor de vol-l-edige legislatuur werden
aangeduid en waarbij de concrete inhoud van het mandaat wordt herhaal-d voor
elke vergadering.

Gel-et op het gemeenteraadsbesluit d.d. 30 april 2018 waarbij mevroui^/ Ann Van
Hecke, wonende .fohn Schenkel-straat 15 te 9060 ZeIzaLe wordt aangestel-d al-s
opvolgend gemeenteraadsfid na het ontsJ-ag al-s gemeenteraadsl-id van de heer
Jan Persoon met ingang van 4 april 2018;

Gelet op het gemeenteraadsbesl-uit d.d. 30 april 2018 waarbij mevrour^i Ann Van
Hecke, gemeenteraadslid, wordt aangeduid al-s plaatsvervanger in de
(buitengei^/one) algemene vergaderinqen van de dienstverl-enende vereniging

Veneco 2

Gel-et op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en uitvoeringsbesl-uj-ten.
BESLUIT:

fn openbare zittì-ng
Met 13 ja-stemmen (Frank Bruggeman, Martin Acke, Marleen Maenhout, Kurt Van
Vrleynsberghe, Kristof Stevelinck, Linda Vereecke, Patricia De Meyer, Freddy De
Vilder, Luc Verstraeten, Claudio Rizzo, Johan De Jonghe, Sigrid De Ridder en
Ann Van Hecke) bij 6 onthoudingen (Dirk Goemaere, Geert Asman, Karl Segers,
Maureen Tollenaere, Steven De Vuyst en Marleen Vanmaercke):

Artikel 1: - Zi)n goedkeuring te hechten aan de agenda en el-k van de
afzonderlijke punten van de agenda van de Jaarvergadering van de
Intergemeentelijke Vereniging Veneco die plaatsvindt op 12 juni 2018:

1. Akteneming/goedkeuring verslag Buitenger^rone Algemene Vergadering dd. 01-
r2-20r'7;

2. Jaarverslag 2017 Raad van Bestuur;
3. Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat

met toepassing van de rechtspersonenbeJ-asting en balans,
resultatenrekening, toel-ichting en verwerking van het resultaat met
toepassing van de vennootschapsbelasting;

6,
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Verslag van de commissaris;
Goedkeuring van het jaarverslag, de bal-ans, de resul-tatenrekening, de
toel-ichting en verwerking van het resul-taat met toepassing van de
rechtspersonenbelastinq en goedkeuring van het jaarverslag, de balans, de
resultatenrekening, de toel-ichting en veri^rerking van het resul-taat met
toepassing van de vennootschapsbelasting, inclusief delegatie aan de Raad
van Bestuur om te beslissen in functie van het bekomen resultaat bij de
Dienst voor Voorafgaande Beslissingen in fiscal-e zaken, of, bij gebreke
daarvan, in functie van de uitkomst van een overJ-eg met het
controfekantoor onder wiens bevoegdheid Veneco valt, welke van de twee
jaarrekeningen en wel-ke verwerking van het resultaat als definitief
goedgekeurd dient te worden beschouwd en dient te worden neergelegd;
Verl-enen van kwijting aan de bestuurders;
Verl-enen van kwijting aan de commissaris;
Benoeming bestuurders .

Artikel- 2: - De aqendapunten van de algemene vergadering van Veneco van 12 juni
20IB om 18.00 uur in'lrloestyne Meeting & Event Venue' te 9880 Aalter, zoal-s
opgenomen in de uitnodiging van 14 maart 2018 worden goedgekeurd, met dien
verstande dat de agendapunten "Balans, resuJ-tatenrekening, toelichting en
verwerking van het resul-taat met toepassing van de rechtspersonenbelasting en
Bal-ans, resultatenrekening, toel-ichting en verwerking van het resul-taat met
toepassing van de vennootschapsbelastinq" en "Goedkeuring van het jaarverslag,
de balans, de resultatenrekening, de toel-ichting en verr^rerking van het
resul-taat met toepassing van de rechtspersonenbel-asting en goedkeuring van het
jaarversJ-ag, de balans, de resuftatenrekening, de toelichting en veri^/erking van
het resul-taat met toepassing van de vennootschapsbelasting, inclusief delegatie
aan Raad van Bestllur om te besl-issen in functie van het bekomen resultaat bij
de Dienst voor Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken of, bij qebreke
daarvan, in functie van de uitkomst van een overleg met het contro.l-ekantoor
onder wiens bevoegdheid Veneco valt, welke van de twee ¡aarrekeningen en welke
verwerking van het resultaat als definitief qoedgekeurd dient te worden
weerhouden en dient te worden neergelegd" worden qoedgekeurd onder de
modalitej-ten zoafs hierna uiteengezet:

De genoemde agendapunten hebben betrekking op het toepasselijk
inkomstenbel-astingregime voor de activiteiten van Veneco.

Veneco heeft een aanvraag ingediend bij de Dienst Voorafqaande Besl-issingen
in fiscale zaken (DVB) om een besÌissing te verkrijgen ü/aarin bevestigd zou
worden dat Veneco onderworpen is aan de rechtspersonenbelasting. Deze
aanvraag j-s het qevolg van de nieuwe werkingsmethoden van Veneco sinds het
boekj aar 20I'7 .

In afwachting van de bevestiging door de DVB is de toepassing van de
rechtspersonenbelasting op de activiteiten van Veneco precair. Indien er
geen positieve beslissinq betreffende de toepassing van de
rechtspersonenbelasting kan worden bekomen, zou er dan ook voor worden
geopteerd om het reqime van de vennootschapsbelasting toe te passen voor de
betrokken jaarrekening en resultaatsverwerking. In dit kader verl-enen de
deel-nemers van Veneco zowel de goedkeuring voor een jaarrekening, omvattende
het jaarvers.Iag, de balans, de resultatenrekening, de toel-ichting, al-sook de
verwerking van het resul-taat met toepassing van de rechtspersonenbelasting,
afs voor een jaarrekening en de verwerking van het resultaat met toepassing
van de vennootschapsbelasting.

Hierop aansfuitend wordt delegatie verleend aan de Raad van Bestuur van
Veneco om te besl-issen in functie van het bekomen resultaat bil de DVB of,
bij gebreke daarvan, in functie van de uitkomst van een overleg met het
control-ekantoor onder wiens bevoegdheid Veneco valt, welke van de twee
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jaarrekeningen en de verwerking van het resultaat als definitief goedgekeurd
dient te worden beschouwd en dient te worden neergelegd.

Artikef 3: - Voor gemeente ZeLzate, houder van 118 aandelen, neemt deef aan de
Jaarvergadering van de fntergemeentelijke Vereniging Veneco die plaatsvindt op
12 juni 2018 om 18.00 u in 'lVoestyne Meeting & Event Venue' te 9880 Aalter -
Watermolenstraat 2: de heer Jan De Beule, gemeenteraadslid, met plaatsvervanger
mevrouw Ann Van Hecke, gemeenteraadslid. Aan hen wordt het mandaat gegeven om:

Er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alfe voorstellen
met betrekkì-ng tot de agenda goed te keuren, aJ-le akten, stukken,
notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het
nodige te doen;
Deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde
in geval de eerste aÌgemene vergadering niet rechtsgetdig zov kunnen
beraadslagen. '

Artikel 4: - Het cofle ge van burgemeester en schepenen wordt bel-ast met de
uitvoering van de hierbij genomen besl-issingen en onder meer deze beslissing
over te maken aan de Intergemeentelijke Vereniging Veneco, ter attentie van
mevrou\^r Veronique Verstraeten, Panhuisstraat I, 9070 Destefbergen.
9 . ]GS IüESTLEDE.

a) Buitengrewone algemene vergadering van 5 juni 2OL8 - goedkeuring dagorde en
vaststelling vertegenwoordigrer en plaatsvervanger.
DE RAAD:

Overwegende dat de gemeente werd opgeroepen met een brief van 2 maart 20IB
aanwezig te zijn op de buitengewone algemene vergadering van de
intergemeenteli¡ke samenwerking Westl-ede op 5 juni 2018;

Overwegende dat
Agenda:

deze verqadering aJ-s enige agendapunt heeft:

1. Wij ziqinq statuten
Aanpassing Decreet op de uittreding van de provincies
Aanpassing Decreet over het lokaaf bestuur

GeÌet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 13 november 2013 waarbij de heer Jan
Persoon, gemeenteraadslid, wonende te 9060 ZeLzate, Leegstraat 179 werd
aangeduid ai-s vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate op de (buitengewone)
algemene vergaderingen van Vüestl-ede met als opvolger de heer Johan De
Jonghe, gemeenteraadslid, wonende te 9060 ZeLzaLe, Landstraat 15;

Gelet op het ontslag als gemeenteraadslid van de heer Jan Persoon met ingang
van 4 april 20IB;

Gel-et op het gemeenteraadsbesluit d.d. 30 april 2018 waarbij Mevrouw Ann Van
Hecke, gemeenteraadslid, John Schenkelstraat 15, 9060 ZeLzate, wordt
aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de gewone en buitengewone
Alqemene Vergaderingen van Vrlestlede.

Gelet op het decreet van
Sameni^/erking;

6 juli 2001 inzake de intergemeentelijke

Gelet op de omzendbrief BA 2002/0I betreffende de toepassing van het decreet
van 6 luLL 2001 houdende de intergemeentelì-jke samenr¡rerking;

Gel-et op het decreet van 18 januari 2013 houdende wijziging van diverse
bepal-ingen van het decreet van 6 juJ-i 2001 houdende intergemeentelijke
samenwerking, o.a. wijziging van artikef 44 waardoor de benoeming van de
vertegenwoordiger op de algemene vergadering niet telkens dient te worden
herhaal-d voor elke algemene vergadering;
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Gel-et op het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005.

BESLUIT:

In openbare zitting
Met 13 ja-stemmen (Frank Bruggeman, Martin Acke, MarJ-een Maenhout, Kurt Van
Vüeynsberghe, Kristof Stevelinck, Linda Vereecke, Patricia De Meyer, Freddy De
Vilder, Luc Verstraeten, Claudio Rizzo, Johan De .Jonghe, Sigrid De Ridder en
Ann Van Hecke) bij 6 onthoudingen (Dirk Goemaere, Geert Asman, Karl Segers,
Maureen Tollenaere, Steven De Vuyst en Marl-een Vanmaercke):

Artikel 1: - Goedkeuring wordt gehecht aan de agenda en el-k van de
afzonderlijke punten van de agenda van de buitengei^/one aJ-gemene vergadering van
de intergemeentelijke samenr^rerking !üestlede op 5 juni 2018:

Agenda:
1. Vüil zlqing statuten

Aanpassing Decreet op de uittreding van de provincies
Aanpassing Decreet over het lokaaf bestuur

Artikel 2: - Mevrouw Ann Van Hecke, gemeenteraadslid, John Schenkel-straat 15,
9060 Zelzate, met plaatsvervanger heer Johan De Jonghe, gemeenteraadslid,
wonende te 9060 ZeLzate, Landstraat 15 wordt gemandateerd om:

aan alfe beraadsfagingen en stemmingen deel te nemen, aIl-e voorstell-en met
betrekking tot de agenda goed te keuren, aIle akten, stukken, notulen,
aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen;

deel- te nemen aan elke l-atere algemene vergadering met dezelfde dagorde en
met hetzelfde mandaat in geval de eerste algemene vergadering niet
rechtsgeldig zou kunnen beraadsfagen.

Artikel 3 - Afschrj-ft van dit besluit zal- worden overgemaakt aan de voorzitter
van de intergemeenteli¡ ke samenwerking trVestlede.

b) Algemene vergadering van 5 juni 2018 - goedkeuring.

DE RAAD:

Overwegende dat de gemeente werd opgeroepen met
aanwezig te zijn op de algemene vergadering van
samenr^rerking Vüestlede op 5 juni 20IB;

een brief van 29 maarl 20IB
de intergemeentetij ke

Overwegende dat deze vergadering als agendapunten heeft:
Agenda:

1. Goedkeuring verslag Algemene Vergaderinq 05/12/20I'7 ;

2. Goedkeuring Balans en Resul-tatenrekening 2011;
3 . Versl-ag Commissaris-Revisor;
4. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris-Revisori
5. Vüerkingsverslag 2071 ;
6. Ontslag en benoemínq bestuurders;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 13 november 2013 waarbij de heer Jan
Persoon, gemeenteraadsl-id, wonende te 9060 Zelzate, Leegstraat 179 werd
aangeduid al-s vertegenwoordiger van de gemeente ZeIzaLe op de (buitengewone)
algemene vergaderingen van Vlestl-ede met als opvolger de heer Johan De
Jonghe, gemeenteraadslid, wonende te 9060 ZeLzate, Landstraat 15;

Gel-et op het ontsJ-ag als gemeenteraadslid van de heer Jan Persoon met ingang
van 4 april 2078;

L2



Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 30 april 2018 waarbij Mevroui^r Ann Van
Hecke, gemeenteraadslid, John Schenkefstraat 15, 9060 Zelzate, wordt
aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de gewone en bui-tengewone
Algemene Vergaderingen van Westlede.

Gel-et op het decreet van 6 jufi 2001 inzake de intergemeenteJ-ijke
samenü/erking;

Gel-et op de omzendbrief BA 2002/01 betreffende de toepassing van het decreet
van 6 juli 2001 houdende de intergemeenteli¡ke samenwerking;

Gelet op het decreet van 18;anuari 2013 houdende wijziging van diverse
bepalingen van het decreet van 6 jufi 2001 houdende intergemeentelijke
samenüierking, o.a. wijziging van artikef 44 waardoor de benoeming van de
vertegenwoordiger op de algemene vergadering niet telkens dient te worden
herhaald voor elke algemene vergadering;

Gel-et op het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005.

BESLUIT:

In openbare zitting
Met 13 ja-stemmen (Frank Bruggeman, Martin Acke, MarJ-een Maenhout, Kurt Van
Vrleynsberghe, Kristof Stevelinck, Linda Vereecke, Patricia De Meyer, Freddy De
Vilder, Luc Verstraeten, Claudio Rízzo, Johan De Jonghe, Sigrid De Ridder en
Ann Van Hecke) bij 6 onthoudingen (Dirk Goemaere, Geert Asman, Karl- Segers,
Maureen Tollenaere, Steven De Vuyst en Marleen Vanmaercke):

Artikel 1: - Goedkeuring wordt gehecht aan de agenda en el-k van de
afzonderlijke punten van de aqenda van de geürone algemene vergadering van de
interqemeentelijke samenr^/erking V,lestlede op 5 juni 2018:

Agenda:

1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 05/12/20I'7 ;
2. Goedkeuring Balans en Resultatenrekening 20I'7;
3 . Versl-ag Commissaris-Revisor;
4. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris-Revisor;
5. Vüerkingsverslag 2017 ;
6. Ontslag en benoeming bestuurders;

Artikel 2: - Mevrouw Ann Van Hecke, gemeenteraadsl-id, John Schenkelstraat 15,
9060 ZeLzate, met plaatsvervanger heer Johan De Jonghe, gemeenteraadslid,
wonende te 9060 Zelzale, Landstraat 15 wordt gemandateerd om:

aan all-e beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, al-l-e voorstel-1en met
betrekking tot de agenda qoed te keuren, aIIe akten, stukken, notulen,
aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het al-gemeen, het nodige te doen;

deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde en
met hetzelfde mandaat in geval de eerste algemene vergadering niet
rechtsgeJ-dig zou kunnen beraadslâgen.

Artikel 3: - Afschrift van dit besÌuit zal worden overgemaakt aan de voorzitter
van de intergemeentelijke samenwerking Vüestl-ede.

10. GOEDKEUREN TARIEFAANPASSING ICT-SAMEN!üERKINGSOVEREENKOMST.

De heer Luc Verstraeten verlaat de raad.

DE RAAD:

Overwegende dat de IT samenwerking tussen gemeente en provincie gebaseerd is
op het Provinciaal decreet, waarbij de Provincie vanuit haar bestaande
intermediaire rol en invul-l-ing gevend aan artikel- 2 (52, 2e) van het
Provinciedecreet, een ondersteunende, coördinerende rol spelen bij het
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participatorisch inzetten van deskundigheid bij deze lokal-e overheden. Zi)
beschikt hiervoor over het piva eGov, een intern verzelfstandigd agentschap
dat al-s missie heeft externe informatica-gerelateerde ondersteuning te
bieden en daarbij intermediair op te treden naar de hogere overheden toe;

Gel-et op het gemeenteraadsbesluit d.d. 13 april 2005 waarin de ICT-
samen\^rerkingsovereenkomst tussen gemeente Zelzate en de provincie Oost-
Vl-aanderen werd goedgekeurd waarbij voor de gemeente ZeIzaLe een ICT-
coördinator wordt aangeworven en ter beschikking wordt gestel-d;

Overwegende dat een addendum een jaarlijkse indexeri-ng voorziet in de
overeenkomst sinds 2013 zoals goedqekeurd in college van 16 januarL 2072;

Overwegende dat vanaf 2011 de IT ondersteuning van de provincie Oost-
Vtaanderen opgetrokken werd tot 90 dagen per jaar en hiervoor de
samen\^/erkingsovereenkomst met Egov vernieuwd werd voor de minimumduur van 2
jaar zoals besl-ist in de gemeenteraad van 28 december 2016;

Overwegende de functiewij ziging van ICT-beqeleider (Bv) naar ICT-consul-ent
(Bx) die het logische gevolg is van de evol-utie in de taken van de ICT-
begeleiders en marktconforme arbeidsvoorwaarden creëert op een moment dat de
gi-obale vraag naar ICT-profielen het aanbod overtreft;
Overwegende dat deze functj-ewijziging resul-teert in een tariefaanpassing van
58,48 euro per dag en dat deze tariefaanpassing twee delen bevat:

- De hogere l-oonkost van het Bx-profiel (43,11 euro per dag);

- Het in lijn brengen van het tarief met de reëfe kosten van de ter
beschikking gesteJ-de profielen (74,11 euro per dag) bij piva eGov omdat
het huidig tarief uitging van een eerder theoretisch kostenmodel voor het
hele personeelsbestand van de provincie.

Overwegende dat deze faatste tariefcorrectie stapsgewijs ook in de andere
samen\^rerkingsovereenkomsten van het bestuur met piva eGov doorgevoerd
worden:

- In kader van de Algemene Vordering Gegevensbescherming en de bijkomende
rof van de informatieveiligheidsconsul-ent a1s DPO voorziet piva eGov een
wij ziging van de bestaande samenwerkingsovereenkomsten
VeiJ-igheidsconsul-entenschap tegen 1 juni 2078. Samen met deze
inhoudel-ijke wijziginq wordt ook de tariefcorrectie doorgevoerd.

- Voor bestaande GfS-samenwerkingsovereenkomsten wordt de tariefcorrectie
pas ingevoerd vanaf 1 januari 2019.

Overwegende dat bovenstaande ingrepen noodzakelijk zijn voor de
kwaliteitsborging - en verbetering van de dienstverlening van de provincie
Oost-Vlaanderen;

Overwegende dat de gemeenteraad qoedkeuring dient te hechten aan de
samenwerkingsovereenkomst inzake de terbeschikkingsteJ-ling van een
consul-ent;

Overwegende dat deze overeenkomst de huidige overeenkomst inzake de
terbeschikkingstelJ-ing van een ICT-begeleider vervangt en dat deze
overeenkomst start op 1 april 20L8.

De heer Martin Acke, schepen-voorz itter , merkt op dat artikel- 1 van het besl-uit
volledigheidshalve volgende informatie moet bevatten: "De gemeenteraad wordt
gevraagd om de nieuwe samenhierkingsovereenkomst inzake terbeschikkingstelling
van een ICT consulent met tariefaanpassing goed te keuren. Deze overeenkomst
vervangt de huidige overeenkomst en start op 1 april 20!8". Het ontwerpbesl-uit
zal- in die zin aangepast worden.

n].euüre
ICT_
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De heer Dirk Goemaere (PVDA+) oppert dat de contract voorziene bij stand
zeer weinig is voor

in het
dagenvan een provj-nciafe verantwoordelijke van 36

dergelijke verantwoordeJ-ijke functie.
BESLUIT:

In openbare zittì-ng
Met algemene stemmen:

Artikel 1: - De gemeenteraad keurt de nieuwe samenü/erkingsovereenkomst inzake
De zeterbeschikkingsteJ-J-ing van een ICT consulent met tariefaanpassing goed.

overeenkomst vervangt de huidige overeenkomst en start op 1 april 201,8.

Artikel- 2: - Afschrift van dit besluit, alsook een ondertekend exemplaar van de
nieuwe samenr^/erkingsovereenkomst zaL worden toegezonden aan de provincie.
11. TOETREDING TOT RÄAMCONTRACT IT 20T6_2020 VAN DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
VOOR AANKOOP ICT MATERIAAL EN MULTIMEDIA.

DE RAAD:

Gelet op artikel 43, 11o van het Gemeentedecreet;

Gelet op de wetgeving op de overheidsopdrachten, inzonderheid op de
artikelen 2, 4" en 15 van de wet van 15 juni 2006 en l-atere wijzigingen
betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het besluit van de provincieraad van Oost-Vl-aanderen van 25 mei
2016 waarbij goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek
ICT/2016/000I (hierna het "Bestek") voor de opdracht "raamovereenkomst IT
2016-2020" (hierna de "Opdracht") en waarbij werd geopteerd voor de open
offerteaanvraag met pubJ-icatie en waarbij goedkeuring wordt verleend dat de
Provincie Oost Vl-aanderen kan optreden als opdrachtencentral-e in de zin van
artikel 2, 4" van de wet van 15 juni 2006;
Gelet op de hierna volgende bepalingen die werden opgenomen in het Bestek:
- Voorwerp van deze opdracht: raamcontract IT. De overheidsopdracht heeft

tot doel- het sluiten van een raamovereenkomst voor de looptijd van 4
jaar, waarbij all-e voorwaarden gekend zrjn.

- In toepassing van artikel 2, 4o van de lVet Overheidsopdrachten, zal
Provincie Oost-Vlaanderen optreden als opdrachtencentrale in die zin dat
ze overheidsopdrachten of raamovereenkomsten met betrekking tot werken,
leveringen of diensten plaatst die bestemd zijn voor zichzelf en de aan
de opdrachtencentral-e dee.l-nemende aanbestedende overheden.

- De contractuele rel-atj-e kornt bì-jgevolg tot stand tussen de opdrachtnemer
en el-ke individuele deelnemende aanbestedende overheid. Ook in het kader
van de uitvoering van de opdracht zal deze door el-ke deelnemende
aanbestedende overheid voor zich worden opgevolgd.

- Het contract heeft een duurtijd van vier jaar.
- De Oost-Vlaamse gemeentebesturen, al-le Oost-Vlaamse OCMVü besturen, hun

sameni^rerkingsverbanden en hun verzel-fstandigde agentschappen en de
Vl-aamse provincies kunnen uit dit raamcontract putten.

- Het provinciebestuur is niet verplicht om een bepaalde afname te kopen.
Ze is evenmin verplicht om jaarlijks een bepaald bedrag te bestel-1en.
De bestelling gebeurt op basis van een publieke prijsJ-ijst met als basis
eenheidsprijzen en die ten laatste el-ke drie maanden wordt
geactualiseerd. Op die publieke prijslijst krijgt het bestuur een vast
kortingspercentage :

- Perceel- 1 (Desktops )
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r HP B2B VüebtooJ- http s: / /b2b. hp. com/
. Kortingspercentage algemeen: 5%

r Kortingspercentage logische groep \Desktop & l{orkstations' -
Prodesk 400c3 configurabJ-e 15å

r Kortingspercentage logische groep Accessoires: 33 Z

¡ IT1 !üebshop http : / / e-shop. it1 . bel
r Kortingspercentage algemeen: 153

- Perceel 3 (Printers) ,4 (Multimedia) ,6 (IT-accessoires)' ":'ï.,.*J"ï"'.JJ"** :iïJi 1s?

¡ Kortingspercentage "chipLoze" accessoires: 252

Gelet op het besluit van de Deputatie van Provincie Oost Vlaanderen op 29
september 2016 waarbij de raamovereenkomst volgens de economisch meest
voordelige regelmatige bieder werd gegund aan ITI- met maatschappelij ke zetel
te 9200 Baasrode-Dendermonde, Steenkaaistraat 14 en ingeschreven in de
Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0454.486.168, en dit voor
de percel-en 1,3,4,6;
Overwegende dat gemeente ZeLzate in het verleden al heel wat opdrachten
gegund heeft aan IT1;

Overwegende dat de beslissing tot toetreden in het raamcontract van de
provincì-e zorgL voor uniformitej-t in feverancier en voor een standaard
single point of contact;
Overwegende dat eerdere besteÌlingen voor mul-timedia ook reeds bij IT1
werden geplaatst en dat de producten door IT1 werden geleverd;

Overwegende dat het aangeraden is om binnen een organisatie altijd met
hetzel-fde merk van hardware te werken en dit om
gebruiksvriendelij kheid/gebruikersgemak te garanderen;

Overwegende dat de producten voorzien in de opdrachtencentrale vol-doen aan
de behoefte van het bestuur;

Overwegende dat het bestuur zel-f geen gunningsprocedure moet voeren wat een
besparing in tijd en geld betekent;

Overwegende dat het bestuur via het raamcontract van de provincie voor het
meest voordelige aanbod te kiezen zonder daarvoor een uitgebreide procedure
te hoeven voeren;

Overwegende dat beroep doen op de opdrachtencentrale geen excl-usiviteit
inhoudt en dat de gemeente wanneer zij het aangel^rezen acht nog steeds
gebruik kan maken van een afzonderlijke gunningsprocedure;
Overwegende dat de Provincie Oost-Vlaanderen binnen de krijtfi¡nen van de
voorü/aarden bepaald in het Bestek kan optreden aJ-s opdrachtencentrafe in de
zin van artikel 2, 4" van de viet van 15 juni 2016 voor de daarin vermelde
potentieel- afnemende aanbestedende overheden, zodat overeenkomstig artikef
15 van de wet van 15 juni 2006 de gemeenten die een beroep ü/ensen te doen op
deze opdrachtencentral-e zelf zijn vrijqesteld om een gunningsprocedure te
organiseren met betrekking tot de Opdracht.

De heer Dirk Goemaere (PVDA+) stelt dat de werefd van informatie snel
feite altijd een beetjeevol-ueert. Intekenen op een raamcontract betekent in

achterop lopen maar, in dit geval gaat hij akkoord.
BESLUIT:

In openbare zitting
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Met algemene stemmen:

Artikel 1: De gemeente doet beroep op de opdrachtencentral-e van de provincie
Oost-Vl-aanderen voor aankoop van diverse ICT materialen en multimediaproducten
aanqeboden via de Raamovereenkomst IT 2016-2020 van de provincie Oost-
Vlaanderen.
ArtikeÌ 2: - Het college van burgemeester en schepenen wordt - in kader van dit
raamcontract en in functie van behoefte - gemachtigd de nodiqe
gunningen/afnames te doen van ICT-materiaal- gedurende de l-oopti¡d van het
contract en binnen de perken van de kredieten voorzien in het budget.
12. MEERJARENPLAN 2OI4-2019 EN BUDGET 2OIB.

De heer Luc Verstraeten vervoegt de raad.

DE RAAD:

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

Gelet op het besl-uit van de Vl-aamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de
beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare
centra voor maatschappelijk wel-zi)n;

Gel-et op het Ministerieel besl-uit van l oktober 2010 tot vaststelJ-ing van de
modelfen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de
toel-ichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
GeÌet op het Decreet van 15 jufi 2011 houdende de vaststeJ-ling van de
algemene regels waaronder in de Vl-aamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest
periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan fokal-e besturen kunnen
worden opqeleqd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 tot
wij ziging van diverse bepalingen van het besl-uit van de Vlaamse Regering van
25 juni 2010 betreffende de belei-ds- en beheerscycJ-us van de gemeenten, de
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welziln;
Gefet op de omzendbrief BZ/20L3/3 van 26 oktober 2012 omtrent de
vermindering van de plan- en rapporteringsverplichtingen: bekendmaking van
de Vl-aamse Beleidsprioriteiten;
Gelet op de omzendbrief BB 2017/3 van 14/1/11 betreffende de aanpassingen
van de meerjarenplannen 201-4-2019 en de budgetten 201-B;

Overwegende dat het strateqisch en financieef meerjarenpJ-an 2OI4-2019 het
beleid dat de gemeente ZeLzaLe wil- voeren om de doel-stelJ-ingen te bereiken
verwoordt; en in dit geval gegevens voor mínstens 20IB-2020 moet bevatten.

Overwegende dat het meer¡arenplan, zoals het Pl-anl-astdecreet van 15 juli
2011 bepaalt, ook zal gelden als subsj-dieaanvraag voor de Vl-aamse sectorale
decreten waarop het decreet van 15 ¡ufi 2011 betrekking heeft;
Overwegende dat overeenkomstig artikel I41 en 154 van het Gemeentedecreet
het mogelijk is om het meerjarenplan en het budget aan te passen; dat deze
aanpassing nodig is om budqetten correct af te stemmen op de voortgang van
het beleid;
Overwegende dat de omgevingsanalyse ongewij zigd is gebleven ten aanzien van
de initiële opmaak van het meerjarenplan 2014-2079;

Overwegende dat het meerjarenplan moet vol-doen aan de evenwichtsvoorwaarden
zoal-s bepaald in artikel 14 van het BBC-besl-uit:

gelij k

t7

o Het resul-taat op kasbasis is per financj-eel boekjaar groter dan of
aan nuf



o De autofinancieringsmarge van het l-aatste financiëJ-e boekjaar r^râarop de
financiël-e nota van het meerjarenpJ-an betrekking heeft, is groter of
qelijk aan nul

- Overwegende dat beide voorl^raarden zijn vervuld; in het laar 2020 bedraagt de
autofinancieringsmarge 329.495 euro;

- Op voorstel- van het college van burgemeester en schepenen.

De heer Davld Smet, financieel- directeur, legt uit dat er een lening werd
ingeschreven om het financieel evenwicht te behouden. Verder is er inhoudefijk
niets gewijzigd aan het meerjarenpJ-an en het budget.
De heer Geert Asman (PVDA+) stelt dat de fractie nog steeds dezelfde
bemerkingen heeft bil het meerjarenpJ-an afs in december aangezien er
inhoudel-ijk niets aan het plan werd gewijzigd. De fractie zal het budget dan
ook niet goedkeuren om deze redenen:

- De integratie van OCM!ü en gemeente is in werkefijkheid een ontmanteling
van het OCMVú. Besparingen zijn vooral afkomstig van het OCMVü. Er zou geen
uitverkoop maar een versterking van het OCM!{ moeten zijn, want in onze
gemeente groeien 1 op 5 kinderen op in armoede.

- De weinige budgetten die voor het onderhoud van de gemeente worden
vrijgemaakt dienen slechts voor hoogst noodzakelijke opJ-apwerken, terwijl
er echt nood j-s investeringen en vernieuwing.

- Er worden duidelijke keuzes gemaakt: de budgetten voor recepties zì-jn
opnieuw opgetrokken.

- De gemeente heeft nood aan extra inkomsten om te kunnen investeren in
armoedebestrijding, cultuur, onderwijs, onderhoud van uregen en voetpaden.
De PVDA+ fractie heeft in het verl-eden al- een voorstel- gedaan om deze
extra inkomsten te genereren, namelijk door het aanpassen van de
bedrijfsbel-astingen: extra bijdrage voor de vijf mul-tinationals in onze
gemeente.

De heer Fre De ViJ-der (sp.a) stel-t dat de gemeente onder het mom van

De heer Freddy De Vil-der (sp.a) vraagt wat 1 3 gemeentebelasting betekent in
dit budget.
De heet David Smet, financieef directeur, zaf het antwoord op deze vraag aan
al-le raadsleden bezorgen.

BESLUIT:

besparingen afgeleid is t.ot- een ondemocratische en onsocial,e gemeenl-e.
vraagt zich af hraar al- het geld van de besparingen naar toe is gegaan.
fractie zal dit budget afkeuren.

In openbare zitting
Met 11 ja-stemmen(Frank Bruggeman, Martin Acke, Marleen Maenhout,
V,Ieynsberghe, Kristof Stevelinck, Linda Vereecke, Luc Verstraeten,
RLzzo, Johan De Jonghe, Sigrid De Ridder en Ann Van Hecke) tegen
(Dirk Goemaere, Patricia De Meyer, Freddy De Vilder, Geert Asman,
Maureen Tollenaere, Steven De Vuyst en Marleen Vanmaercke):

Hij
Ook onze

Kurt Van
Cl-audio

B neen-stemmen
Karl Segers,

Artikel l-: - De strategische nota en de financiële nota bij het meerjarenplan
20r4-2079,

Artikel- 2:

zoals gevoegd in bijlage, wordt qoedgekeurd.

- De beleidsnota en de financiëJ-e nota bij het budget 2018, zoals
gevoegd in bijlage, wordt goedgekeurd.

18



Kerncij fers :

Resultaat oo kasbasis Jaar 2018

l. Exploitatiebudoet (B-A) 400.432

A. Uitgaven

B. Ontvangsten

1.a. Belastingen en boetes

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

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

2. Overioe

14.390.556

14.790.988

8.919.251

5.871.737

ll. lnvesterinqsbudqet (B-A) -671.900

A. Uitgaven

B. Onfuanosten

786.900

115.000

lll. Andere fB-Al 7.289

A. Uitgaven

1. Aflossing financiële schulden

1.a Periodieke aflossingen

1.b Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen

3. Overige uitgaven

B. Ontvangsten

1. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

2.a. Periodieke terugvorderingen

2.b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overioe ontvanosten

1.009.267

1.009.267

1.009.267

1.016.556

985.000

31.556

31.556

lV. Budqettaire resultaat boekiaar ll+ll+ll l) -264.179

V. Gecumuleerde budoettaire resultaat voriq boekiaar 370.833

Vl. Gecum uleerde budoettai re resu ltaat (lV+V) 106.654

Vll. Bestemde selden (toestand op 31 december)

A. Bestemde gelden voor exploitatie

B. Bestemde gelden voor investeringen

C. Bestemde gelden voor andere venichtingen

Vlll. Resultaat oo kasbasis lVl-Vlll 106.654

Autofinancierinqsmaroe Jaar 201 8

l. Financieel draaEvlak (A-B) 620.501

A. Ex plo itati eo ntv a ngste n

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

1. Exploitatie-uitgaven

2. Nettokosten van de schulden

14.790.988

14.170.487

14.390.556

220.069

ll. Netto periodieke leninqsuitsaven (A+B) 1.197.780

A. Netto-aflossingen van schulden

B. Neftokosten van schulden

977.711

220.069

Autofinancierinqsmarqe (l-ll) -577.279

L9



13. AANPASSING VAN HET AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET VüEGVERKEER:

PARKEERREGELING AAN DE LAADPAAL VOOR ELEKTRISCHE VOERTUIGEN OP HET P]ERETS-DE
COLVENAERPLEIN.

DE RAAD

Gelet op de artikel-s 119 en 13552 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni
19BB;

Gel-et op de artikels 4253, 186 en 187 van het gemeentedecreet van 15 juli
2005;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd
bij koninklijk besJ-uit van l-6 maart 1968;

Gel-et op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvul-Iende reglementen
op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gel-et op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende al-gemeen
regJ-ement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de
openbare weg;

Gel-et op het ministerieel- besluit van 1l- oktober 1976 waarbij de
minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende
de aanvul-l-ende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging
van verkeerstekens;

Gel-et op de omzendbrief MOB/2009/0I van 3 april 2009;

Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen enkel gemeentei4regen betreft;
Overwegende dat per collegebesÌuit d.d. 12 april 2018 principieel akkoord
werd gegaan met het invoeren van een aanduiding van tü/ee parkeerplaatsen
voor elektrische voertuigen tijdens het opladen op het Pierets-De
Col-venaerpJ-ein aan de laadpaal geplaatst door INFRAX;

Overwegende dat de gemeenteraad wordt verzocht om deze voorgestelde
verkeersmaatregelen te bekrachtigen en deze op te nemen ín de qecoördineerde
tekst van het aanvul-fend reglement op de politie over het wegverkeer.

De heer Freddy De Vil-der (sp.a) stelt dat men in principe eerst de
parkeerpl-aats

BESLUIT:

dient te voorzien en nadien pas de laadpaal wordt geinstall-eerd.

In openbare zitting
Met algemene stemmen:

Artikel 1: - De gemeenteraad geeft qoedkeuring aan voorgestelde
verkeersmaatregel-en en past de gecoördineerde tekst van het aanvul-lend
regJ-ement op de politie over het wegverkeer aan met hierna vermeÌd artikel.
Artikel 2: - Het artikel 6

nieuwe onderverdeling :

"stilstaan en parkeren" wordt uitgebreid met een

6.11. - À.ã¡\IDUIDING PARKEERPLAATSEN VOOR ELEKTRISCHE VOERTUIGEN TI.]DENS HET
OPI.ADEN

6.11.1. - Pierets-De ColvenaerpJ-ein: twee parkeerpJ-aatsen aan de
laadpaal INFRAX (GR 30/04 /2078)

Deze maatregel zal aangeduid worden door middel- van het verkeersbord E9a met
onderbord'tvoorbehouden voor elektrische voertuigen".
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Artikel 3: - AIs extra herkenningsmiddel- van het laadpunt zal een pictogram van
een laadpunt in witte kl-eur worden geschilderd in eIk betreffend parkeervak.

Artikel 4: Dit gemeenraadsbesluit treedt in werking vanaf 30 mei 2018.

Artikel 5: - De gemeenteraad beslist dit aanvull-end reglement af te kondigen
conform artikel-s 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Artikel 6z - Afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar:
de griffie van de rechtbank van Eerste aanleg te Gent;
de griffie van de Politierechtbank te Genti
de heer zonechef van de Lokal-e Politie;
de bestendige deputatie van de provincieraad;
de gemeentelijke technische dienst.

Artikel 'l z - Dit besl-uit wordt ter kennis gebracht aan de heer
provinciegouverneur, door de lijst bedoeld in artikel 252 van het
gemeentedecreet van 15 ¡uli 2005.

Artikel B: - Dit aanvulfend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan
de Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.
74. OPROEP AAN DE POLITIEKE PARTIJEN OM BIJ DE VERKIEZINGEN HET GEBRUIK VAN
VERKIEZ]NGSBORDEN MAXIMAAL TE BEPERKEN (NAMENS DE N-VA FRACTIE).

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, geeft toelichting bij dit agendapunt:

"Op 14 oktober 2018 worden gemeente- en provincieraadsverkiezingen
georganiseerd. Een goed half jaar later, op 26 mei 2019 zijn er Europese en
regionale verkiezingen. AIs men spreekt van verkiezingen dan denkt men meteen
ook aan potitieke propaganda in al-1erlei vormen.

Het voeren van campagne hoort absoluut bij een gezonde democratie. lrle kunnen
ons echter afvragen hoe zinvol het aanpl-akken van affiches is in een wereld
r^raar informatie op elk moment en eender i^/aar binnen handbereik ligt, via
drukwerk, radio, tv of internet? En wekken de verkiezingsborden met hun
bijhorende afval-berg, de CO2-uitstoot door rondri¡dende i^ragens en de visuele
vervuj-fing niet meer ergernis op bij burgers dan dat ze bi)dragen tot een
gezond democratisch debat?

Velen van u zijn straks kandidaat op één of andere lijst voor de
gemeenteraadsverkiezingen. Om die reden maken N-VA Zelzate en ZeLzate Positief
van dit forum gebruik om een oproep te doen om tussen de partijen die in
ZeLzate opkomen voor de verkiezingen van 2018 en 2019 tot een afspraak te komen
voor het maximaal beperken van verkiezingsborden. vüij denken daarbil vooral aan
het bannen van de borden in privé-tuj-nen en op aanhangwagens binnen de bebouwde
kom van de gemeente. Het aantal borden buiten de bebouwde kom zou bijvoorbeeld
beperkt kunnen worden tot maximaal 10. Daarnaast kunnen de parti¡en ook grebruik
maken van de officiële aanplakborden.
lrle beseffen dat het verbieden van verkiezingsborden op privédomein noeilijk
¡uridisch of reglementair kan beteugeld worden. Als we hierover echter samen
een 'gentleman's agreement' maken, ook met de partijen die momenteel niet in
deze gemeenteraad zetelen, dan zal dat een mooi signaal zijn naar de burger".
De heer CJ-audio Rizzo (VLD-SD) stelt dat dit een positief signaal is.
De heer Geert Asman (PVDA+) oppert dat de verkiezingsstri¡d niet met gelijke
h/apens wordt gestreden. Het voorstel dat hier op tafel ligt komt van de partij
die in Vlaanderen het meest in de pers komt, en die miljoenen kan uitgeven aan
onl-ine campagnes. Onze fractie kan dergeli¡ke uitgaven niet verantwoorden. De
verkiezingsborden zijn voor ons van groot belang. Bovendien heeft de
burgerneester al duidelijk qemaakt dat ook zijn partij gebruik za1 maken van de
verkiezingsborden. Hierover sternmen Iijkt ons zinloos.
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De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, antwoordt dat er geen stemming wordt
gevraagd. De gemeenteraad heeft hierover geen bevoegdheid. Het voorstel- dat
hier op tafel- ligt is het bekomen van een gentl-eman's agreement. Het is in
geen geval- de bedoeling om het gebruik van verkiezingsborden te verbieden.
De heer Frank Bru n, buroemeester, stelt dat ziln fractie de
verkiezingsborden van 2013 zeker opnieuw zal gebruiken. Hij zegt ook dat de
gemeenteraad niemand kan verplichten of verbieden om een verkiezingsbord in de
tuin of omgeving te zetten.
De heer Freddy De Víl-der (sp.a) stel-t dat het bedroevend is dat dit punt op de
agenda van de gemeenteraad werd gezet. De indiener van het voorstel, nota bene
voorzitter van deze gemeenteraad, waker over de agenda van de gemeenteraad,
zeqt zelf dat zijn voorstel geen bevoegdheid is van de gemeenteraad. Hij voegt
eraan toe dat de bestuurders van deze gemeente er over moeten waken dat er geen
misbruik wordt qemaakt van gemeentelijke organen of fokafen om daar propaganda
te voeren.
De heer lulartin Acke, schepen-voorz itter , antwoordt:

- "fk maak van het forum gebruik omdat er hier veel- gemeenteraadsleden aanwezig
zijn dì-e straks kandidaaL zijn op verschillende lijsten. Ik wil die mensen
oproepen om via hun partij de beperking op te leggen".

- "fk wil- benadrukken dat ik naast voorzitter van de gemeenteraad ook
gemeenteraadslid ben en dat ik in ieder geval het recht heb om als
gemeenteraadsl-id punten toe te voegen aan de agenda. Dit werd zelfs afgetoetst
door de partij van de burgemeester met de gouverneur. Bovendien wordt er geen
besl-issing van de gemeenteraad gevraagd, onze partij wilt de meningen van de
gemeenteraadsl-eden over dit voorstel kennen".

De heer CJ-audio Rizzo (VLD-SD) wenst het standpunt van de heer Freddy de Vilder
bil te treden en stelt dat het onaanvaardbaar is dat personeefsfeden tijdens de
werkuren campagne voeren.
De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, stelt dat dergelij ke zaken besproken
moeten worden in de deontol-ogische commissie van het personeel-.

De heer Karl- Segers (PVDA+) is van mening dat verkiezinqsborden nu eenmaal bij
de kiesstrijd horen.

1 5 . KENNI SGEVINGEN/MEDEDELINGEN .

De heer Geert Asman: "De gemeenteraad besl-iste op 22 maart ll-. om de heer Jan
De Beul-e af te vaardigen voor jaarlijkse algemene l-edenverqadering van de
Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzül op zaterdag 24 maart 2078 en om hem voor te
stellen al-s kandidaat voor de verkiezing van het bestuurdersmandaat voor de
Bosgroep Oost-Vl-aanderen Noord Vzw. lVe vernamen achteraf dat onze gemeente niet
verkozen werd in de bestuursgroep omdat onze vertegenwoordiger niet aanwez|g
\^/as op deze vergadering. Klopt deze stelling"?

De heer Luc Verstraeten: "Jan De Beufe heeft deze rol op zich genomen,
maar heeft op hetzel-fde moment j-nderdaad gezegd dat hij niet op de
vergadering aanwezig kon zi1n".

De heer I'fartin Acke: "Dit kan de bedoel-ing niet zi)n. Uw opmerking is
terecht. Vúij doen de moeite om iemand aan te duiden. Hij had zich moeten
verontschuldigen" .

VRAGENRONDE.

(1) De heer Geert Asman: "Op wel-ke manier zal het vrachtverkeer geweerd worden
in onze gemeente na de opening van de aansluiting R4 Rieme Noord? Ook de
verkeersborden moeten worden aangepast. "

22



De heer Martin Àcke: "Ook dit is een terechte opmerking. Nu de oprit
beschikbaar is moeten we hiervan gebruik maken om het vrachtverkeer te
weren. lüe zullen ons hierover informeren bij AüIV".

(21 De heer Geert Asman vraagt inlichtingen over het afsluiten van het
kruispunt 'Stoepe' en de ontsluj-ting AKMO II Zone aan de e34.

De heer Martin Acke: "Ik kan u hier helaas geen antwoord op geven om de
eenvoudige reden dat ik bij het overleg niet betrokken ben." "Ik heb
vernomen dat de burgemeester wel- aanwezig was op dat overleg, dus ik
speeJ- de vraag door naar hem.

De heer Frank Bruggeman: "Ik was ook niet aanwezig op dit overleg. U zult
deze vraag moeten steflen aan de gouverneur."
De heer Freddy De ViJ.der: "Persoonlijke afrekeningen gaan hier duidelijk
r^ieer voor op het welzijn van de bevolking".
De heer Geert As¡nan: "Dit is verontrustend. Er worden heel- wat zaken
besproken achter gesloten deuren. Dit impliceert dat er beslissingen of
maatregelen zul-l-en worden genomen die nadelig zijn voor de bevoJ-king".
"Ik vind dat de burgemeester zou moeten eisen dat de besprekingen over
dit dossier openbaar gebeuren en dat de inwoners er bij betrokken worden.

(3) Mevrouw Patricia de Meyer merkt op dat de heer De Maet, de persoon dj-e
gehuldigd zou worden, ondertussen aanwezig is. De heer De Maet was nj-et te
laat, maar werd verkeerdelijk uitgenodigd, namelijk om 19:30 uur in plaaLs van
om 19:00 uur.

De heer Martin Acke vraagt goedkeuring aan de gemeenteraad om agendapunt
2 te hernemen. De gemeenteraad gaat akkoord met algemene stemmen.

HULDIGING GEERT DE MAET _ OVERHANDIGEN LAUREAAT VAN DE ARBE]D.2

De heer Frank Bruggeman, burqemeester, deelt mee dat Z.M. de Koning op datum
van B juni 20I'7 de titel en het gouden ereteken van Laureaat van de Arbeid
verl-eende in de sector autohandel, garages, koetswerk, auto-onderdelen,
materieel voor l-and - en tuinbouw en voor burgerlijke bouwkunde/fietsen,
bromfietsen en motorrijwiel-en aan de heer Geert De Maet. Het Organiserend
Comité verl-eende hem het l-abel expert van de sector.
"Namens deze gemeenteraad en de gemeente ZeIzaLe wil ik u feliciteren en
overhandiq ik graaq uw brevet, een cadeaubon t.w.v. 50 euro en een fl-es cava."
De heet Ftank Brugqeman, burqemeestert stelt dat er een receptie voorzien was
maar dat de mensen die deze receptie zouden verzorgen reeds naar huis zi1n.
De heer Freddy de Vil-der (sp.a) merkt op dat excuses hier op zijn plaats zL1n.

Hierop wordt aansLuitend tot de geheime zitting overgegaan.
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II. GEHEIME ZITTING

1. VüIJZTG]NG SAMENSTELLING ADVTESRAAD ECONOMIE.

2. REGELING VAN DE VERVANGTNG VAN DE ALGEMEEN DTRECTEUR _ AANSTELLEN VAN
ÍüAARNEMEND ALGEMEEN DIRECTEUR.

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, sLuit de vergadering om 20:13 uur.

Daqtekening als boven

Guy Verbuyst
Algemeen Directeur

In opdracht:
Daphne Neetesonne
Vünd. Algemeen

ur

Martin Acke
Voorzitter Gemeenteraad

Martin Acke
Voorzitter Gemeenteraad

A)

6)
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