
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTEZELZATE

BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE D.D. 25 JUNI 2OIB

Aanwezig: Martin Acke, schepen-voorziLler;
Frank Bruggeman, burgemeester;
Marl-een Maenhout, Kurt Van Vüeynsberqhe, Kristof Stevel-inck en Linda
Vereecke, schepenen;
Rj-k Laureys, voorzitter OCMVü;

Dirk Goemaere, Patricia De Meyer, Luc Van lVaesberghe, Geert Asman,
.fan De Beul-e, Luc Verstraeten, Maureen Tollenaere, Cl-audio R|zzo,
Brent Meuleman, Isabel Del-l-aert, Steven De Vuyst, Johan De .Tonghe,
Marl-een Vanmaercke, Sigrid De Ridder en Ann Van Hecke, raadsfeden;
Guy Verbuyst, algemeen directeur.

Verontschuldigd: Freddy De Vilder, Karl Segers, raadsl-eden;
Rik Laureys, voorzitter OCMVü

PI'NT I OPENBART ZITTING

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter,
De heer t'fartin Acke, schepen-voorzitter,
halfuurtje van de burger.

TTALET'T'RTiIE VA}I DE BT'RGER

opent de vergadering om 19:01 uur.
schorst de vergadering voor het

Mevrouw De Bruyne Annie verwijst naar de gemeenteraadsbesfissing dd. 28 mei
2018 waarbij in het reglement op verhuur van gemeentelijke zal-en en material-en
de tarieven voor het verhuur van de zal-en werden aangepast:
Aan verenigingen aangesloten bij één van de gemeentelil ke adviesraden, in de
gemeenteraad vertegenwoordigde politieke partijen en aanver\^/ante organisaties
en ZeLzaatse schofen wordt waardecijfer 0 toegekend (in plaats van 1).
Ze vindt deze besfissing onverantwoord: Veel- verenigingen krijgen aI extra
steun en kunnen nu ook nog eens de gemeentelijke zal-en gratis huren. Ze vraagt
ztch af of dit geen dj-scriminatie is ten opzichte van de Zelzatenaar, die zi)n
hel-e l-even werkt, belastingen betaalt en met een kl-ein pensioen een feestje
moet organiseren.
De heer Iulartin Acke schepen-voorzitter, antwoordt dat de gemeenteraad nota

het niet de bedoeling is omneemt van deze opmerking. Hij voegt eraan toe dat
hierover nu een debat te openen.

Er zijn geen andere burgers die het woord vragen.
De raad wordt heropend.

1. GOEDKEUREN NOTULEN GEMEENTERAAD.

Mevrouw Patricia De Meyer (sp.a) merkt op dat de heer Freddy De Vilder zich
heeft verontschuldigd voor deze vergaderinq.

De heer Mattin Acke, schepen-voorzitter, antwoordt dat dit klopt en dat hij ook
Segers en de heer Rikde verontschuldigingen

Laureys.
heeft gekregen van de heer Karl-

Er zijn geen opmerkingen op de notulen van de gemeenteraad van 28 mei 2018,
zodat deze al-s goedgekeurd (artikel 33 van het Gemeentedecreet) worden
beschouwd -
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2. HAVENBEDR]JF GENT NV VAN PUBLIEK RECHT:

a) Gewone al-gemene vergadering dd. 28 juni 20L8: goedkeuring agenda en
¡nandatering vertegenwoordiger .

DE RAAD:

Overwegende dat de gemeente Ze|zale, aandeel-houder in het Havenbedrijf Gent,
opgeroepen werd met een aangetekend schrijven van 9 mei 2018 aanwezig te
zi¡n op de gewone algemene vergadering van het Havenbedrijf Gent die
plaatsvindt op donderdag 2B juni 2018;

Gefet op de agenda van de gewone algemene vergadering:
1. Notufen van de Gewone Algemene Vergadering van 20 juni 2017 - Goedkeuring
2. Kennisname van het financieel jaarverslag van de raad van bestuur voor

het boekjaar afgesfoten per 31 /72/2011
3. Kennisname van het control-everslag van de commissaris
4. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 37/12/2017
5. Bestemming van het resuftaat - winstuitkering in aandelen
6. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor voor het

boekj aar 201-7
7. Bijzondere kwijting \^/egens niet nal-eving van de termijnen voorzien in de

artikel-en 92, 98 en 552 van het Vüetboek van Vennootschappen in verband
met de datum van de AV

8. Aanstelling van de bedri-jfsrevisor voor de periode 20IB-2020

Gel-et op de documenten ter voorbereiding van de vergadering:
Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van 20 juni 2017
Financieef jaarverslag 2011 en jaarrekening 2017
Dossier qunning bedrijfsrevisor (bestek bedrijfsrevisor,
directiebesl-uiten van 26 juni 201-1 - goedkeuring bestek - en 2 oktober
2011 - gunning bestek - ; verslag van nazicht van de offertes)

Overwegende dat er gevraagd wordt om de naam van de mandataris mee te del-en
die het gemeentebestuur van Zelzate zaf vertegenwoordigen op de gehlone
algemene vergaderinq dd. 2B juni 2018;

Overwegende dat het coltege van burgemeester en schepenen de heer Martin
Acke voordraagt als gemeentelijk vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering van Havenbedrijf Gent dd. 2B juni 2018 en dit bij beslissing dd.
14 juni 2018;

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

BESLUIT:

In openbare zitting
Met 13 ja-stemmen (Frank Bruggeman, Martin Acke, Marleen Maenhout, Kurt Van
!'leynsberghe, Kristof Stevelinck, Linda Vereecke, Patricia De Meyer, Jan De

Beule, Luc Verstraeten, Claudio Rtzzo, Johan De Jonghe, Sigrid De Ridder en Ann
Van Hecke) bij 8 onthoudingen (Dirk Goemaere, Luc Van lVaesberghe, Geert Asman,
Maureen Tollenaere, Brent Meul-eman, Isabel Del-laert, Steven De Vuyst, en
Marleen Vanmaercke):

Artikel 1: - Goedkeuring wordt gehecht aan de agenda en efk van de
afzonderlij ke punten van de agenda van de gevvone algemene vergadering van
Havenbedrijf Gent op donderdag 28 juni 2018:

1. Notul-en van de Gewone Algemene Vergadering van 20 ¡uni 2071 - Goedkeuring
2. Kennisname van het financieef jaarverslag van de raad van bestuur voor

het boekjaar afgesloten per 3L/12/2071
3. Kennisname van het controleverslag van de commissaris
4. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 37/12/2011
5. Bestemming van het resul-taat - winstuitkering in aandel-en
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6. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-revj-sor voor het
boekj aar 20Il

7. Bijzondere kwijting I¡Iegens niet nafevinq van de termijnen voorzien in de
artikel-en 92, 98 en 552 van het Vrletboek van Vennootschappen in verband
met de datum van de AV

8. Aanstelling van de bedrijfsrevisor voor de periode 2018-2020

Artikel 2: - De heer Martin Acke, schepêD, wonende Leegstraat 156/A te 9060
Zelzale wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de gewone
algemene vergaderi-ng van Havenbedrijf Gent dd. 28 juni 2018 en wordt
gevolmachtigd in naam van de gemeente deel- te nemen aan al de beraadslagingen
en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidsJ-ijst en andere documenten te
tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de
gemeente te behartigen op deze vergaderingen.
b) Buitengevrone Algenene Vergadering dd. 28 juni 2018: goedkeuring agenda en
mandatering vertegc:nwoordiger .

DE RAAD:

Overwegende dat de gemeente ZeIzaLe, aandeelhouder in het Havenbedrijf Gent,
opqeroepen werd met een aangetekend schrijven van 9 mei 2018 aanwezig te
zijn op de buitengeü/one algemene vergadering van het Havenbedrijf Gent die
plaatsvindt op donderdag 28 juni 2078;

Gel-et op de agenda van de buitengewone algemene vergadering:
1. Kennisname verslag Raad van Bestuur art. 560 Vú. Venn

2. WL)zrqinq van de rechten en plichten die verbonden zLjn aan de klassen
van aandefen en met name de opheffing van afle bestaande categorieën van
aandelen A, 41, A2, A3 en B met de daaraan verbonden rechten en plichten

3. Wijziqinq van artikel- 10 van de statuten - met onmiddelli¡ke uitwerking
teneinde een uitzondering in te voegen in de toeqelaten rechtspersonen
die aandeelhouder van de vennootschap kunnen zijn

4. Aanname van een integraal nieuwe versie van de statuten, onder de
opschortende voorwaarde van de verÌ^/ezenlijking van de navoJ-gende
inbrengen in North Sea Port SE (hierna de \Inbrengen')

1. Inbreng van de aandelen van de vennootschap door de aandeel-houders
van de vennootschap; en

2. fnbreng van de aandefen van Zeeland Seaports NV door de
aandeelhouders van Zeel-and Seaports NV.

5. Ontsl-ag en (her) benoemj-ng bestuurders voor de periode tot aan hun ontslag
- onder de opschortende voori^/aarde van de Inbrengen

6. Voorlopige kwijting aan de ontslaqen bestuurders voor de periode tot aan
hun ontsfag - onder de opschortende voorwaarde van de Inbrengen

7. Vaststelling van de opheffing van het directiecomité ingevolge
stâtutenwijziging en mandaatbeeindiging van recht.swege van de leden van
het directiecomité - onder de opschortende voorwaarde van de Inbrengen

B. Machtiging aan een bestuurder tot het ondertekenen van het proces-verbaal-
houdende de vaststelling van de ver\^/ezenlijking van de opschortende
voorÌ^iaarde van de voormelde agendapunten

9. Machtiging inzake administratieve formal-iteiten
Gelet op de documenten ter voorbereiding van de vergadering:

Verslag Raad van Bestuur art. 560 Vú. Venn
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Overwegende dat er gevraagd wordt om de naam van de mandataris mee te del-en
die het gemeentebestuur van Zelzate zal vertegen\^roordigen op de buitenqehrone
algemene vergadering dd. 2B juni 2018;

Overin/egende dat het col-Iege van burgemeester en schepenen de heer Martin
Acke voordraagt als gemeentelij k vertegenwoordiger in de buitengelione
algemene vergadering van Havenbedrijf Gent dd. 2B juni 2018 en dit bi-j
besl-issing dd. 14 juni 2018;

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

BESLUIT:

In openbare zitting
Met 13 ja-stenmen (Frank Bruggeman, Martin Acke, Marleen Maenhout' Kurt Van
lVeynsberghe, Kristof Stevelinck, Linda Vereecke, Patricia De Meyer, Jan De

Beule, Luc Verstraeten, Claudio Rlzzo, Johan De Jonghe, Sigrid De Ridder en Ann
Van Hecke) bij I onthoudingen (Dirk Goemaere, Luc Van lVaesberghe, Geert Asman,
Maureen TolJ-enaere, Brent Meuleman, Isabel Delfaert, Steven De Vuyst, en
Marl-een Vanmaercke) :

Artikel 1: - Goedkeuring wordt gehecht aan de agenda en elk van de
af zonderli j ke punten van de agenda van de buitenge\^Ione a Igemene vergadering van
Havenbedrijf Gent op donderdag 28 juni 2018:

1. Kennisname verslag Raad van Bestuur art. 560 Vü. Venn
2. Wi)ztqing van de rechten en plichten die verbonden ziln aan de kl-assen

van aandel-en en met name de opheffing van alfe bestaande categorieën van
aandelen A, 41, A2, A3 en B met de daaraan verbonden rechten en plíchten

3. Wijziging van artikel 10 van de statuten - met onmiddefJ-ijke uitwerking
teneinde een uitzondering in te voegen in de toeqelaten rechtspersonen
die aandeelhouder van de vennootschap kunnen zijn

4. Aanname van een integraal nieuwe versie van de statuten, onder de
opschortende voorwaarde van de ver\^/ezenlijking van de navolgende
inbreng¡en in North Sea Port SE (hierna de 'Inbrengen')
i. Inbreng van de aandefen van de vennootschap door de aandeel-houders

van de vennootschap; en
ií. Inbreng van de aandelen van Zeeland Seaports NV door de

aandeelhouders van Zeefand Seaports NV.
5. Ontslaq en (her)benoeming bestuurders voor de periode tot aan hun ontslag¡

- onder de opschortende voorhlaarde van de Inbrengen
6. Voorlopige kwijting aan de ontslagen bestuurders voor de periode tot aan

hun ontslag - onder de opschortende voor\^/aarde van de Inbrengen
7. Vaststelling van de opheffing van het directiecomité ingevolge

statutenwij ziging en mandaatbeêindiging van rechtswege van de feden van
het directiecomité - onder de opschortende voorwaarde van de Inbrengen

B. Machtiging aan een bestuurder tot het ondertekenen van het proces-verbaal
houdend.e de vaststelling van de verürezenlijking van de opschortende
voor\^/aarde van de voormelde agendapunten

9. Machtiging inzake administratieve formaliteiten
Artikel 2: - De heer Martin Acke, schepen, wonende Leegstraat 156/A te 9060
ZeLzaLe wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordiqen in de buitengei^Ione
a1gemene vergaderingen van Havenbedrijf Gent dd. 28 juni 2018 en wordt
gevolmachtiqd in naam van de gemeente deel te nemen aan al- de beraadslagingen
en stemmingen, alfe notuÌen, de aanwezigheidsJ-ijst en andere documenten te
tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de
gemeente te behartigen op deze vergaderingen.
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c) Dag van de Completion dd. 29 juní 2018: goedkeuring dossier.

DE RÄAD:

Overwegende dat de gemeenteraad van de Stad Gent in zitting van 25 november
2013 de omvorming van het Havenbedrijf Gent van een autonoom gemeentelijk
havenbedrijf tot een naamloze vennootschap van publiek recht heeft
goedgekeurd;

Overwegende dat in een eerste fase het kapitaal werd verhoogd voor de
deelname van de gemeenten Evergem en ZeLzate en dat in een tweede fase de
Provincie Oost-Vfaanderen toetrad;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 19 oktober 2017 waarbij de
gemeenteraad goedkeuring hechtte aan de deelneming van de Gemeente Zelzate
in een Holding, die zou worden opgericht door Havenbedrij f Gent en Zeeland
Seaports. Een ontwerp van fusieovereenkomst, statuten van de Holding,
toetredingsovereenkomst, aandeelhoudersovereenkomst, aanvaarding van
aandelen van de Holding en inbreng van de aandefen van het Havenbedrij f Gent
afs agio in de Holding werden toen goedgekeurd;

Overwegende dat op B december 2017 de fusieovereenkomst (FOVK) tussen N.V.
Zeel-and Seaports (ZSP), Havenbedrijf Gent NV van publiek recht (HBG) en hun
respectieve aandeel-houders werd ondertekend;

Overwegende dat de realisatie van de fusie van HBG en ZSP tot de holding
North Sea Port SE gebeurt in drie juridisch-technisch te onderscheiden
stappen:

Stap 1: Oprichting North Sea Port SE door HBG en ZSP:

Op 4 mei 201-8 zijn Havenbedrijf Gent en Zeel-and Seaports
overgegaan tot de oprichting van Europese vennootschap (SE),
*North Sea Port" en deden j-eder een inbreng in kapitaal van
150.000 euro. HBG ontvinq 1.500.000 V-aandelen; ZSP ontving
1.500.000 N-aandefen elk met een nominal-e waarde van 0r1-0
euro/aandeel-.

Stap 2: Uitkering door HBG en ZSP van hun participatie in de SE aan
hun respectieve aandeelhouders :

. Op 28 luni 2018 vinden twee algemene vergaderingen van
Havenbedrijf Gent plaats. om 16u vindt een ger¡rone algemene
vergadering plaats; om 16u30 een buitengeü/one algemene
vergadering.

. Op de gewone algemene vergadering staat o.m. de goedkeuring van
de ¡aarrekening 2017 geagendeerd. Hierbij wordt voorgestel-d om
over te gaan tot een dividenduitkering, door de uitkering van
aandelen die Havenbedrijf Gent aanhoudt in North Sea Port SE.

r Naar aanleiding van de goedkeuring van de jaarrekening zaf de
Gemeente Zelzate bij wijze van dividenduitkering in natura 150
aandel-en in North Sea Port SE ontvangen met een waarde van l-5
euro. Dit is 0,013 van de aandefen die Havenbedrijf Gent aanhoudt
in North Sea Port SE. Deze dividenduitkering zaL evenwel pas
uitwerking krijqen ter qelegenheid en op datum van Compfetion.

Stap 3: Inbreng in de SE door de Vlaamse en Nederl-andse aandeelhouders
van hun respectieve participaties in HBG en ZSP:

. AIs faatste stap gaan de Vlaamse en Nederlandse aandeelhouders
over tot de inbreng van hun participaties in de respectieve
havenbedrì-jven HBG en ZSP in het vermogen van North Sea Port SE.
Deze inbreng betreft een inbreng buíten kapitaal en wordt
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toegerekend aan het agio (uitgiftepremie) van North Sea Port SE.
Er worden geen bijkomende aandelen gecre,äerd n.a.v. deze inbreng;
wef verhoogt de intrinsieke waarde van de participatie in North
Sea Port SE. Na deze inbreng worden HBG en ZSP 100%

dochtervennootschappen van Nort Sea Por1- SE.

r De waard.e van de HBG-aandel-en en de waarde van de ZSP-aandelen
worden elk gesteld op EUR 573.500.000 euro; de totale waarde van
de inbreng bedraagt I.I41.000.000 euro.

r De boekhoudkundige waarde van de participatie van de Gemeente
ZeIzaLe in North Sea Port SE zaL, na het voltooien van de
inbreng, 59.654,60 euro bedragen. Dit komt neer op een
herwaardering ten belope van 40.654160 euro t.o.v. van de huidige
boekwaarde van de Gemeente ZeLzaLe in HBG die 19.000,00 euro
bedraagt.

r Deze nieuwe participatie van de Gemeente ZeLzate in North Sea
Port SE zal een boekwaarde hebben van 59.654,60 euro bestaande
uit enerzijds een nominale waarde van 15 euro (ontvangen bij
wi)ze van dividenduitkering in natura), en anderzijds een agio
van 59.639,60 euro.

Overwegende dat de Completion van de fusieoperatie zal voldaan zijn indien
(i) de opschortende voorwaarden die aan de fusie werden gekoppeld, effectief
zijn vervuld (artikel 6 FOVK), (ii) de nodige voorbereidende handelingen
zijn verricht (artikel 1.3 FOVK) en (iii) aan een reeks voorafgaande
voorr^iaarden is vold.aan (artikel 1.4.I FOVK) . Deze voorwaarden, handelingen
en voorbereidingen hebben in hoofdzaak betrekking op:

De uitkomst van het werknemerszeggenschapstraject:
r Er zal bij North Sea Port SE een ondernemingsraad worden

ingesteld met 12 l-eden (6 afgevaardigd door het hoog overleg
comité van HBG en 6 door de ondernemingsraad van ZSP). De

ondernemingsraad zal, naast de taken, bevoegdheden, rechten en
verplichtingen al-s bedoeld in de Vüet op de ondernemingsraden, een
ad.viesrecht hebben met betrekking tot het direct of indirect in
dienst nemen van werknemers door North Sea Port SE en een
aanbevel-ingsrecht met betrekking tot de benoeming van één
onafhankelijk l-id van het Toezichtsorgaan (TZO).

De oprichting van de Europese vennootschap North Sea Port SE,

De wijzigíng van het Havendecreet:
r Het Havendecreet werd gewijzigd bij decreet van 30 maart 2018

betreffende het beheer en de exploitatie van het havengebied van
Gent en tot specifieke afwijkingen van het Havendecreet voor het
havengebied van Gent (Fusiedecreet). In de loop van de
parlementaire voorbereidingen van het Fusiedecreet is de
mogeJ-ijkheid tot overdracht van de havenbestuurlijke bevoegdheden
aan de orde geweest, maar op advies van de Raad van State niet
opgenomen. North Sea Port SE kent een dual-istisch bestuursmodel
dat bestaat uit een toezichthoudend orgaan (TZO) en een

"tî'"r:Ï.:rïr'.î:ï"ï'"1;,i,"ï""ii",-seaandeerhoudershebben
gezamenlijk het recht om 4 van de B leden van het TZO voor
te dragen; waarvân maximaal 2 poJ-itieke en minimaal 2

onafhankelì-jken. Binnen het TZO zal- minste één derde van de
vertegenwoordigers uit het andere geslacht bestaan. De

eerste leden van het TZO zuILen door HBG en ZSP worden
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voorgedragen. De vergaderingen van het TZO kunnen worden
bijgewoond door de Havencommissaris.

a Uitvoerend bestuursorgaan: Er wordt een personele unie
ingesteld die instaat voor de eenheid van leiding tussen de
betrokken groepsvennootschappen, waardoor alle beslissingen
die op hoJ-dingniveau worden genomen op uniforme wij ze binnen
de fusiegroep worden qermplementeerd. De personele unie
wordt ingevuld door de huidige CEO's van HBG en ZSP. Beíde
zulfen worden benoemd als de eniqe leden van de
bestuursorganen van HBG (raad van bestuur), ZSP (bestuur) en
North Sea Port SE (bestuur). De raad van bestuur wordt
hierdoor grondig gewij zígd.

De contractuele uitwerking van de Thermphos-regeling:
r Er werd een overeenkomst inzake de sanering Thermphos gesloten,

onder de vorm van enerzijds een financiël-e overeenkomst en
anderzijds een samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomsten
zijn gevoeqd in bijJ-age.

De uitwerking van de vooropgestelde corporate governance van de
fusiegroep,

De ondertekeninq van de vrijwaring.
Overwegende dat HBG en ZSP tot aan de Completion deelnemen in de algemene
vergadering. Na Completion zal- de Gemeente ZeIzaLe aandeelhouder van North
Sea Port SE geworden zijn. Op dit moment is nog geen regeling voorzien over
de afvaardiging van de Gemeente ZeIzaLe in de algemene vergadering
(effectieve/plaatsvervanger) . Hiervoor zal- na Completion een
gemeenteraadsbesluit genomen worden voor de aanduiding van
vertegenwoordigers van de Gemeente Zelzale in de algemene vergadering van
North Sea Port SE.

Overwegende dat m.b.t. fiscafe rulings de belangrijkste ruling reeds
verkregen is. Met name, het fiscaal- neutrale karakter van de overdracht van
aandel-en (met name van de inbreng van ZSP in North Sea Port SE) werd door de
Nederlandse fiscal-e adminj-stratie bevestigd. Er zal derhalve geen
Nederlandse 'overdrachtsbel-asting' verschuldigd zijn op de overdracht van
aandelen. Er zijn gesprekken met fiscal-e administraties in BeJ-gie en
Nederland aan de qang omtrent de fiscal-e positie van North Sea Port SE.
HBG, ZSP en de aandeel-houders komen in het addendum overeen voor de
ontbrekende rul-ings afstand te doen van de opschortende voorwaarde
(enerzijds om dat de fiscale gevolgen en risico's beperkt lijken, en
anderzijds om de timing van het verkrijgen van deze ruJ-ings noeilijk in te
schatten is).
Overwegende dat er bij Havenbedrij f Gent een statutenwij ziging wordt
voorgesteld, waarbij enkel- de wijzigrng aan artikel 10 onmiddellijk in
werking treedt; de overige wijzigingen treden pas ín werking na Completion.
De voorgestel-de statutenwijzing aan artikel 10 biedt de mogelijkheid voor
North Sea Port SE om aandel-en aan te houden in Havenbedrijf Gent. Deze
wijziginq is mogelijk ingevolge het decreet van 30 maart 2018 dat het
Havendecreet wijzigde. De overige wijzigì-ngen houden verband met de
afspraken die gemaakt werden in de fusieovereenkomst en de
aandeefhoudersovereenkomst, o.m. inzake governance in de fusiegroep. De
handel-sbenaming van Havenbedrijf Gent wordt gewijzigd in 'North Sea Port
Fl-anders'. Ook ZSP zaL v:-a statutenwijziging haar benaminq aanpassen en
wordt 'North Sea Port Netherl-ands'. De statutenwijziging wordt gevoegd in
bij lage.
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Overwegende dat er een addendum bij de fusíeovereenkomst wordt voorgelegd;
een wij ziging van de aandeelhoudersovereenkomst en een statutenwij ziging van
North Sea Port SE zijn als bijlage bij dit Addendum gevoegd.

Overwegende dat eï een beperkt aantal aanpassingen aangebracht worden aan de
aandeefhoudersovereenkomst, die werd goedgekeurd door de gemeenteraad in
zitting van 19 oktober 201'1 .

Overwegende dat er een in de statuten van North Sea Port SE een beperkte
statutenwij ziging wordt voorgesteld waarbij de algemene vergadering bevoeqd
wordt om:

o 10-jarige strategische plannen goed te keuren dan wel- vast te stellen
(artikel 15,4);

o op eigen initiatief de statuten van de SE te wijzigen (artikel 40.1);

o bij de definitie van "Belangrijk Besluit" wordt uj-tgebreid.

Overwegende dat de realisatie van de fusie tussen Havenbedrj-jf Gent en
Zeeland Seaports (hierna Conpletion qenoemd) is voorzien op 29 junr 20IB om

11u in de kantoren van Zeel-and Seports, na ondertekening door al-fe betrokken
partijen van afle nodige documenten (zoal-s onder meer de
toetredingsovereenkomst, het aandeel-houdersregister, de akte van l-evering
inzake de overdracht van aandefen North Sea Port SE (uitkering), completion
certificate);
Overwegende dat de gemeente ZeLzaLe bij aangetekend schrijven opgeroepen
wordt om als aandeel-houder aanwezig te zijn voor Completion;

Overwegende dat het belangrijk is dat het gemeentebestuur zich op
Completion (rechtsgeldig) l-aat vertegenwoordigen voor personen die daartoe
decretaal gemachtigd zijn met oog op de ondertekening van de nodige
fusiedocumenten en overeenkomsten die verder uitvoering geven aan de
fus i eovereenkomst;

Overwegende dat dit voor gemeente ZeLzaLe volqende personen ziin: de heer
Guy Verbuyst, algemeen directeur, en de heer Martin Acke, voorzitter
gemeenteraad;

Gelet op het decreet van 22 december 20L7 over het lokaal bestuur, arL. 2;

Gelet op het Havendecreet van 2 maarL 7999;

Gel-et op het decreet van 11 oktober 201-3 houdende de omvorming van het
Havenbedrijf Gent tot een naamloze vennootschap van publiek recht;

Gelet op het decreet van 30 maart 2018 betreffende het beheer en de
exploitatie van het havengebied van Gent tot specifieke afwijkingen van het
Havendecreet voor het havengebied van Gent.

Gel-et op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, S 1.

Notulering stemgedrag van de PvDA+-fractie in toepassing van artikel 31 van het
huishoudelii k regfement van de gemeenteraad: "Dit is een complex dossier dat
sinds 2013 regelmatig op de agenda van de gemeenteraad verschijnt
De PVDA is zeker niet giekant tegen een verregaande sameni^/erking tussen de
Gentse Haven en de havens van Vlissingen en Ternevzent temeer daar deze havens
op slechts korte afstand van efkaar liggen. !úe hebben enkele bemerkingen :

- Vüe zijn niet overtuigd dat dit moet via een volledige fusie.
- Dit impliceert de omvorming van de Gentse Haven al-s autonoom

gemeentebedrijf naar een NV van publiek recht. Vüe vinden dit een stap
achteruit m.b.t de democratische controle vanuit de gemeenteraad. Zowel-

in Gent als in Nederland worden de havenbedrijven vollediq met
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overheidsqeld gefinancierd. Voor ons is het perfect mogeJ-ijk dat dit
bedrijf degelijk bestuurd wordt door overheidsmanagers.

- Ter illustratie: de € 5L.323 kapitaalwaarde van Zel-zate in de nieuwe
structuur zal een stemrecht hebben van...0r005 Z. (..."cero coma cero, cero
cinco..." (sic) )

- De haven zaf beheerd worden door een holding die een NV van Europees
recht is, hetqeen ook verder af staat dan een bedrijf dat onder de
Belgísche wetgeving valt.

- De statutaire zetef zal in Sas Van Gent zi)n, en dus niet op het
voormalig¡ tolkantoor rn ZeIzaLe, met een 50/50 verhouding.

- ZSP is wefisi^raar wat groter dan de Gentse Haven, maar sleurt en
gigantische schuldenlast mee van 371 miljoen €, waaronder de sanering van
de oude fosforfabriek van Vl-issingen voor 82 miljoen €. De Gentse Haven
daarenteqen heeft slechts een schuld van 9.3 M€

Er zí)n naar onze mening ook een aantal posì-tieve zaken in het akkoord:
- Er zijn schotten ingebouwd zodat die schuld van ZSP nooit op de Gentse

Haven kan verhaald worden.
- Er is een afgesl-ankt bestuur.
- Er wordt een aandeelhouderscommissi-e voorzien met alle verkozen l-eden van

de gemeenteraden en de Provincieraad.
- M.b.t het personeel- wordt duidelilk vermefd dat er geen ontslagen ten

gevolge van de fusie zullen zi)n, en üie hebben ook begrepen dat niet
getornd wordt aan het statuut van de Havenarbeiders.

Om al deze redenen willen we niet tegenstenmen, maar zull-en \^ie ons onthouden."
BESLUIT:

In openbare zitting
Met 16 ja-stenmen (Frank Bruggeman, Martin Acke, MarÌeen Maenhout, Kurt Van
lVeynsberghe, Kristof SteveJ-inck, Linda Vereecke, Patricia De Meyer, Luc Van
lüaesberghe, .fan De Beul-e, Luc Verstraeten, Cl-audio Rizzo, Brent MeuJ-eman,
Isabel- Deflaert, Johan De 'Jonghe, Sigrid De Ridder en Ann Van Hecke) bij 5
onthoudingen (Dirk Goemaere, Geert Asman, Maureen Tollenaere, Steven De Vuyst
en Marl-een Vanmaercke) :

Artikel 1: - De gemeenteraad neemt kennis van het bijzonder verslag van de Raad
van Bestuur van Havenbedrij f Gent NV van publiek recht overeenkomstig artikef
560 van het Wetboek van vennootschappen inzake de opheffing van de bestaande
categorieën van aandelen en keurt de wij ziging van de rechten en plichten die
verbonden zrjn aan de klassen van aandelen en met name de opheffing van alle
bestaande categorieën van aandeJ-en A, 41, A2, A3 en B met de daaraan verbonden
rechten en plichten, goed.

Artikel 2: - De gemeenteraad keurt de wij ziqinq van de statuten van het
Havenbedrijf Gent NV van publiek recht goed, met dien verstande dat (i) de
wijziging van artikel 10 onmj-ddeJ-lijk uitwerking zal kennen op het ogenbJ-ik van
de buitengei^ione alqemene vergadering (teneinde een uitzondering in te voegen in
de toegelaten rechtspersonen die aandeel-houder van de vennootschap kunnen
zijn), en (ii) afle overige wijzigingen aan de statuten maar worden aangenomen
onder de opschortende voorwaarde van de verr^/ezenfijkinq van de navolgende
inbrengen in North Sea Port SE (hierna de "Inbrengen"):
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(i) inbreng van de aandel-en van het Havenbedrijf Gent NV van publiek
recht door de aandeefhouders van de vennootschap; en

(ii) inbreng van de aandefen van Zeeland Seaports NV door de
aandeefhouders van Zeel-and Seaports NV.

Artikel 3: - De gemeenteraad stelt vast dat het directiecornité van het
Havenbedrijf Gent NV van publiek recht ingevolge statutenwijzigì-ng wordt
opgeheven en het mandaat van de leden van het directiecomité van rechtswege
wordt beeindigd - onder de opschortende voorwaarde van de Inbrengen.

Artikel 4: - De gemeenteraad keurt het voorgestelde ontslag en de
(her)benoeming bestuurders van het Havenbedrijf Gent NV van publiek recht goed,
onder de opschortende voor\^raarde en met ingang op het ogenblik van de
Inbrengen, ingevolge r^/aarvan (i) het mandaat van de huidige leden van de raad
van besLuur, met uitzondering van de heer Daan Schalck (gedelegeerd
bestuurder), wordt beeindigd (ii) de heer Jan Lagasse (CEO ZSP) wordt benoemd
tot bestuurder van Havenbedrij f Gent NV van publiek recht voor een hernieuwbare
periode van maximaal- 6 jaar, en (iii) de heer Daan Schalck voor een nieuwe
periode van maximaal- 6 ¡aar wordt herbenoemd.

Artikel 5: - De gemeenteraad stemt in met de voorlopige kwijting aan de
betrokken bestuurders voor de periode tot aan hun ontslaq c.q. herbenoeming
onder de opschortende voor\^taarde van de Inbrengen.

Artikel 6: - De gemeenteraad stemt in met de bijzondere machtiging van een
bestuurder van het Havenbedrij f Gent NV van publiek recht tot het ondertekenen
van het proces-verbaal- houdende de vaststelling van de ver\^/ezenfijking van de
opschortende voorwaarde houdende de Inbrengen.

Artikel '7:, - De gemeenteraad stemt in met de bij zondere machtiging aan een
bestuurder van\^rege de buitengehrone algemene vergadering om over te gaan
vervul-len van de nodige administratieve formaliteiten in uitvoering van
besluiten van de buitengewone algemene vergadering.

Artikel B: - De gemeenteraad keurt het ontwerp van addendum bij de
fusieovereenkomst, inclusief als bijlage gevoegde wijzigingen aan de statuten
van North Sea Port SE en aan de aandeelhoudersovereenkomst, goed, zoafs gevoegd
in de bijJ-agen die integraal deel uitmaken van deze beslissing.
Artikel 9: - De gemeenteraad neemt akte van de vervulJ-ing van de opschortende
voorü/aarden voorzien in artikel 6 van de fusieovereenkomst, alsook van de
gedeeltelijke afstand van de opschortende voorwaarde voorzien in artikel 6.I.1.
(c) van de fusieovereenkomst, een en ander zoals voorzien in het addendum bij
de fusieovereenkomst en stemmen hier voor zover als nodig mee in.
Artikel 10: - De gemeenteraad neemt akte van de voordrachten van de kandidaat-
leden van het toezichthoudend orgaan die door Havenbedri¡ f Gent nv van publiek
recht worden gedaan met oog op de benoeming op de algemene vergadering van
North Sea Port SE.

Artikel 11: - Het gemeentebestuur van Zefzate zal zich op Completion
rechtsgeJ-dig laten vertegenwoordigen door personen die daartoe decretaa)- zi)n
gemachtigd, zijnde de heer Guy Verbuyst, algemeen directeur, en de heer Martin
Acke, voorzilter gemeenteraad en dit met oog op de ondertekening van de nodige
fusiedocumenten en overeenkomsten die verder uitvoering geven aan de
fusieovereenkomst.

tot het
de
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Artikel 72: Na Completion zal- een gemeenteraadsbesluit genomen worden voor de
van de Gemeente ZeLzaLe in de algemeneaanduiding van vertegenwoordigers

vergadering van North Sea Port SE.

Artikel 13: - De qemeenteraad gelast het college van burgemeester en schepenen
al-l-e nodige uitvoeringshandelingen te stefÌen met betrekking tot voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het
Havenbedrijf Gent NV van publíek recht, J.F. KennedyJ-aan 32, 9042 Gent

3. ZEF]ER CVBA - BI.fZONDERE ALGEMENE VERGADER]NG DD. 28 JUNI 2OI8 - A.A,NDUIDEN
VO],MACHTHOUDER.

DE RAAD:

Gelet op de brief van Zefier dd.21 april 2018 betreffende informatie voor
de vennoten waarin staat dat de algemene vergaderinqen van de Vlaamse
financieringsverenigingen Figga, Finea, Fingem, Finilek en Finiwo besl-isten
tot volledige opsplitsing van hun activiteiten, waardoor alfe participaties
in milieuvriendelijke energieprojecten daarbij overgedragen worden aan de
nieuwe holding Zefier CVBA;

Overwegende dat de gemeente aangesfoten was bij het intergemeentelijk
samenÌ^rerkinqsverband 'Financieringsinterconmunale voor investeringen in
West- en Oost-Vlaanderen', afgekort tot Finiwo; en dat de heer Cl-audio RLzzo
aangeduid werd al-s volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de
(buitenge\^/one) algemene vergaderingen van die financieringsintercommunal-e
bij gemeenteraadsbeslissing dd. 31 ;anuari 2013;

Overwegende dat per 1 apriJ- 20IB de splitsing van voornoemde
financieringsverenigingen (Figga, Finea, Fingem, Finilek en Finiwo) in
werking is getreden en gemeente Zelzale van rechtswege vennoot werd van
Zefier CVBA;

Gefet op het schrijven dd. 3 mei 2018 van Zefier CVBA waarbij gemeente
Zelzate, als vennoot, wordt uitgenodigd op de bijzondere algemene
vergadering dd. donderdag 28 juni 2018;

Gelet op de agenda van deze buitengev/one algemene vergadering:
1. Kennisname jaarverslag van de raad van bestllur en verslag van de

commissaris van de Financierinqsvereniging voor de gemeenten van
Gaselwest DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2071;

2. Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsvereniging voor de
gemeenten van Gasel-west DV over het boekjaar afgesloten op 31 december
2011 ;

Kwi¡ting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsvereniging
voor de gemeenten van Gasefwest DV;

Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de
commissaris van de Financieringsvereniging voor de Energievoorzieningt
in het Antwerpse DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011;

Goedkeurinq jaarrekening van de Financieringsvereniging voor de
Enerqievoorziening in het Antwerpse DV over het boekjaar afgesloten op
31 december 2011;

Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsvereniging
voor de Energievoorziening in het Antwerpse DV;

Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en versJ-ag van de
commissaris van Fingem DV over het boekjaar afgesloten op 31 december
2011;

3

4

q

6

7

tt



B. Goedkeuring jaarrekening van Fingem DV over het boekjaar afgesloten op
31 december 20Il;

9. Kwijting aan bestuurders en commissaris van Fingem DV;

10. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de
commissaris van Finilek DV over het boekjaar afgesloten op 31 december
20\1 ;

11. Goedkeuring jaarrekening van Finilek DV over het boekjaar afgesfoten
op 31 december 2011;

i.2. Kwijting aan bestuurders en commissaris van Finilek DV;

13. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de
commissaris van de Financieringsinterconmunale voor investeringen in
!ùest- en Oost-Vl-aanderen DV over het boekjaar afgesfoten op 31 december
2011 ;

1"4. Goedkeurinq jaarrekening van de Financieríngsintercommunafe voor
investeringen in V,Iest- en Oost-Vl-aanderen DV over het boekjaar
afgesloten op 31- december 2OI1;

15. Kwijting aan bestuurders en commissaris van de
financieringsintercommunale voor investeringen in Vriest- en Oost-
Vlaanderen DV;

16. Volmacht met betrekking tot de uitvoering van de genomen
besfissingen.

Overwegende dat conform artikel 28 van de statuten van Zefier het
gemeentebestuur van Zel-zate zich door middel van een schriftelijke vofmacht
door enig andere persoon kan faten vertegenwoordigen;

Overwegende dat voorgesteld wordt om de heer Claudio RLzzo,
gemeenteraadsl-id, wonende Sint-sebastiaanstraat 32, 9060 ZeLzate aan te
duiden afs volmachthouder van de gemeente om deel te nemen aan de bij zondere
algemene vergadering van Zefier CVBA dd. 28 juni 20IB omdat hij eerder
vertegenwoordiger was van de gemeente in Finiwo;

Gefet op het gemeentedecreet dd. 15 jufi 2005

BESLUIT:

In openbare zitting
Met 13 ja-stemmen (Frank Bruggeman, Martin Acke, Marleen Maenhout, Kurt Van
Vúeynsberghe, Kristof Stevelínck, Linda Vereecke, Patricia De Meyer, Jan De

Beule, Luc Verstraeten, Claudio Rizzo, Johan De Jonghe, Sigrid De Ridder en Ann
Van Hecke) bij 8 onthoudingen (Dirk Goemaere, Luc Van ülaesberghe, Geert Asman,
Maureen Tol-fenaere, Brent Meul-eman, Isabel Dellaert, Steven De Vuyst, en
Marfeen Vanmaercke):

Artikel 1: - De gemeenteraad
oproeping ziln gevoegd, ziln
punten van de dagorde van de
van 28 juni 2018, zijnde:

Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris
van de Financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest DV over het
boekjaar afgesl-oten op 31 december 20!1;
Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsvereniging voor de gemeenten
van Gaselwest DV over het boek;aar afgesloten op 31 december 2011;
Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsvereniging voor
de gemeenten van Gasel-west DV;

hechtr ûâ onderzoek van de documenten die bil de
goedkeuring aan de dagorde en al-le afzonderlij ke

bij zondere algemene vergadering van de cvba Zefier
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15.

76.

Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris
van de Financieringsvereniging voor de Energievoorziening in het Antwerpse
DV over het boekjaar afgesfoten op 31 december 2011;
Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsvereniging voor de
Energievoorzi-ening in het Antwerpse DV over het boekjaar afgesloten op 31
december 20I'7;
Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsvereniging voor
de Energievoorziening in het Antwerpse DV;
Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris
van Fingem DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011;
Goedkeurinq jaarrekening van Fingem DV over het boek¡aar afgesÌoten op 31
december 2017;
Kwijting aan bestuurders en commissaris van Fingem DV;
Kennisname;aarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris
van Finilek DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 20I'7;
Goedkeurinq jaarrekeni-ng van Finilek DV over het boekjaar afgesloten op 31
december 2011;
Kwijting aan bestuurders en commissarís van Finilek DV;
Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en versJ-ag van de commissaris
van de Financierinqsintercommunale voor Investeringen in lVest- en Oost-
Vl-aanderen DV over het boekjaar afgesl-oten op 31 december 2071 ;
Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsintercommunafe voor
Investeringen in Vüest- en Oost-Vlaanderen DV over het boek-jaar afgesloten op
31 december 2011;
Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsintercommunal-e
voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen DV;
Vol-macht met betrekking tot de uitvoering van de genomen beslissingen.

Artikel 2: De heer Claudio Rizzo, gemeenteraadslid, wonende Sint-
Sebastiaanstraat 32, 9060 ZeIzaLe wordt aangeduíd als vol-machthouder van de
gemeente om deel te nemen aan de bij zondere al-gemene vergadering van de cvba
Zefier op 28 ;uni 2018.

Artikel 3: - Voornoemde volmachthouder kan in naam en voor rekening van de
gemeente:

- deel-nemen aan al-le beraadslagingen van de algemene vergadering, stemmen
over de aqendapunten, amendementen aannemen of verwerpen, en amendementen
indienen;

- verkl-aren (i) afstand te doen van de toepasselijke
bijeenroepingsformal-iteiten en -termijnen, (ii) afstand te doen van de
mogelij kheid om de nietigheid te vorderen van de besluiten van de algemene
vergadering wegens een eventueel vormgebrek en (iii) bereid te zijn om
over de agenda van de algemene vergadering te beraadslagen en te
besf is sen;

- te dien einde, alle processen-verbaal, aanwezigheidslijsten,
overeenkomsten, aktes, registers, volmachten, kenni-sgevingen, brieven,
memoranda, verkl-aringen, certificaten en all-e overige documenten die nodig
of nuttig zouden zijn met betrekking tot de alqemene vergaderj-ng,
goedkeuren, ondertekenen en uitvoeren, op de wi)ze die de
(plaatsvervangende) volmachthouder geschikt acht; en

- in het algemeen, alJ-es te doen wat nuttig of noodzakelijk is voor de
uitvoering van deze volmacht.

Artikel 4: - Afschrift van dit besluit afsook het ondertekende
Zef|er CVBA.volmachtformufier wordt overgemaakt aan
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4. GEMEENTELIJKE HOLDING IN VEREFFENING _ ALGEMENE VERGADER]NG DD. 21 JUNI 2OT8

- AANDUIDEN AFGEVAARDIGDE

DE RAAD

Gelet op de brief d.d. 18 mei 2016 van Gemeentelijke Holding NV in
vereffening, Sint-Annadreef 688, 1020 Brussel betreffende de oproeping voor
de Algemene Vergadering d.d. woensdag 27 juni 2018 om 14u00 te Bluepoint
Brussels Business Centre, A. Reyerslaan B0 te 1030 Brussel-;

Gel-et op de agenda van deze algemene vergadering:
1. Bespreking van de werkzaamheden van de vereffenaars over de periode

01.01.20I'7 tot en met 31 .!2.2011
2. Bespreking van de jaarrekening over de periode 01.01.2011 tot en met

31,.72.2011 door de vereffenaars
3. Bespreking van het jaarverslag van de vereffenaars over de periode

01.01 .2011 tot en met 31 .12.2011 incl-usief beschrijving van de
vooruitgang van de vereffening en redenen waarom de vereffening nog niet
kon worden afgesloten

4. Bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over
de periode 01.01 .2011 tot en met 31 .I2.2017

5. Vraagstelling
Overwegende dat gevraagd wordt tot aanduiding van een afgevaardigde voor de
algemene vergadering op woensdaq 27 juni 2018 om 14 uur te Brussef;

Overwegende dat we bij deze aanduiding de keuze hebben tussen de
burgemeester, een schepen of een gemeenteraadslid;

Gelet op de collegebeslissing d.d. 7 luni 2016 waarin de burgemeester als
vertegenwoordiqer werd aangeduid voor de alqemene vergadering van 24 juni
20r6;
Overwegende dat goedkeuring aan de gemeenteraad om afgevaardigde aan te
duiden;
Gel-et op het gemeentedecreet.

BESLUIT:

In openbare zitting
Met 13 ja-stemmen (Frank Bruggeman, Martin Acke, Marleen Maenhout, Kurt Van
Vüeynsberghe, Kristof Stevelinck, Linda Vereecke, Patricia De Meyer, .Jan De

Beule, Luc Verstraeten, Claudio Rizzo, Johan De .Tonghe, Sigrid De Ridder en Ann
Van Hecke) bij I onthoudingen (Dirk Goemaere, Luc Van lVaesberqhe, Geert Asman,
Maureen Tollenaere, Brent Meuleman, Isabel Defl-aert, Steven De Vuyst en Marl-een
Vanmaercke):

Artikel 1: - De gemeenteraad hecht goedkeuring aan volgende agendapunten van de
algemene vergadering van De Gemeentelijke Holding nv in vereffening dd. 2'7 juni
2018 z

1. Bespreking van de werkzaamheden van de vereffenaars over de periode
01.01 .2011 tot en met 37.I2.201'1

2. Bespreking van de jaarrekening over de periode 01.01.2011 tot en met
3I.12.20L1 door de vereffenaars

3. Bespreking van het jaarverslag van de vereffenaars over de periode
01.01 .20I'7 tot en met 3I.I2.2011 inclusief beschrijving van de
vooruitgang van de vereffening en redenen waarom de vereffening nog niet
kon worden afgesfoten
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4. Bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over
de periode 01.01.2011 tot en met 31.I2.2011

5. Vraagstelling
Artikel 2: - Vrlordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente voor de
Algemene Vergadering d.d. woensdag 27 juni 2018 om 14u00 te Bluepoint Brussels
Business Centre, A. Reyerslaan B0 te 1030 Brussel: de heer Erank Bruggeman,
burgemeester, wonende Marcel Sal-zmannl-aan 32 te 9060 ZeLzate.

5. ZELZATE ZUID PRINCIPE VAN OVEREENKOMST MET BROEDERS VAN L]EFDE.
DE RAAD

Gelet op de príncipebeslissing van de gemeenteraad van 22 juni 2017 over het
pro¡ect'ontwikkeling ontspanningszone ZelzaLe-Zuid' ;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2018 'ontwikkeling
ontspanningszone ZeLzate-Zutd' ;

Gelet op het colJ-egebesluit van 26 april 2018 ZelzaLe-Zuid- principiöle
overeenkomst Broeders Van Liefde;
Gefet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 mei 2018 'Landinrichtingsplan
Zelzate Zuid - instemming met de uitvoering van de inrichtingswerken';
Overwegende dat de gebruiksovereenkomst zal- betrekking hebben op de
terreinen gelegen te gelegen te 9060 Zelzate, kadastraal- bekend,

KadasternunÌmer Oppervlakte m2

2d' afdeling sectie C

444 /k 24 .9r0
2d" afdeling sectie C

443 20 .420
2du afdel-ing sectie C

44I 8.150
s2d" afdeling ectie C

440 /b 8.260
2d' afdel-ing sectie C

422 /b 1.840
2d' afdefing sectie C

439 /b r .520
totaaf 71.100

Overwegende dat de netto gebruiksvergoeding € 7.110 per j aar zaL bedragen
gedurende een periode van 20 jaar, wat zijn oorsprong vindt in de berekening
van de waarde aan €5 per m2 qebruì-ksvergoeding verdeefd over 50 jaar;
Overwegende dat de vergoeding jaarlijks zal geindexeerd worden;

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juIL 2005 en uitvoeringsbesluiten.
De heer Brent Meul-eman (sp.a) verwijst naar het coflegebesluit dd. 26 apríI
2018 waarin volgende overweging werd opgenomen: de Broeders van Liefde \^/ensen
een overeenkomst af te sluíten met het gemeentebestuur Zelzate waarbij de
noodzakefijke gronden tegen een gebruiksvergoeding van €5 per m2 kunnen
gebruikt worden en dit op basis van een gebruik over een periode van vijftig
jaar. Echter aan de gemeenteraad wordt nu voorgesteld principj-eef akkoord te
gaan met het afsl-uiten van een gebruiksovereenkomst voor 20 jaar.
Hij stel-t dat de fractie hier enkel-e vragen bij heeft:

Is er al een modelovereenkomst?
lüaarom is er sprake van een overeenkomst voor 50 jaar als de gemeenteraad
zich vandaag maar zou verbinden voor 20 jaar?
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Hoe zit het met de toekomstvisie van dit bestuur aangezien het bestuur ztch
maar voor 20 jaar wil binden?
Vüel-ke garantie s zi)n er voor onze kinderen en kl-einkinderen die daar willen
voetball-en?
Is er onderzocht of de mogelijkheid bestaat om de gronden aan te kopen en zo

)a, wat zijn daarvan de financiële repercussies voor de gemeente?

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, antwoordt:

Sint-Jan-Baptist wil de gronden niet verkopen,
De overeenkomst die nu voorligt is vastgesteld op 20 jaar met een optie voor
30 bijkomende jaren. De toekomst van onze kinderen en kleinkinderen is aldus
verzekerd.
Sint-Jan-Baptist is een goede partner voor ZeLzaLe, het is ook een werkgever
voor veel- inwoners. De sameni^rerking met Sint-Jan-Baptist bracht al- veel
voordelen met zich mee. De visie van dit bestuur is dus om te blijven
samenÌ^ierken met Sint-.fan-Baptist .

De heer Brent MeuJ-eman (sp.a) stel-t dat het gemeentebestuur zich baseert op een
niet opteert om dieovereenkomst voor 50 jaar en vraagt l^Iaarom het bestuur dan

overeenkomst voor 50 jaar af te sl-uiten.

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, zeqL dat de volgende besturen de
mogelijkheid hebben om na 20 jaar de overeenkomst te verJ-engen. Dit is
democratie. Bovendien heeft de gemeente het gebruiksrecht
De heet Guv Verbuvst, afoemeen ditecteur , om de prijs van de grond te bepalen
hebben de Broeders van Liefde zich gebaseerd op een loopti¡d van 50 jaar
(lagere prils). Het uiteindelijke contract zou voor 20 laar afqesloten worden

De heer lulartin Acke, schepen-voorz ittet , vraagt of er na 20 jaar opnieuw moet
onderhandeld worden voor de prijs van de qrond.

De heer Luc Verstraeten (VLD-SD) meenL dat de kost voor de huur van de gronden
voorzien is in het budget.
De heer lulartin Acke, schepen-voorz itter zegt dat dit niet kJ-opt.

De heer Geert Asman (PVDA+) vreest dat er nog meer onvoorziene kosten zul-l-en
de Broeders van Liefde mee zull-en investeren

het project).
ter, oppert dat men niet mag vergeten dat VLMDe heer Frank Bruq ãfi, butgemees

500.000 euro ter beschíkking heeft gesteld. Aanvankelijk zou gemeente ZeLzaLe
de gronden van Sint-Jan-Baptist gratis kunnen gebruiken, echter het zijn De

Broeders van Liefde die de girond beheren. Zij stelden een prijs van € 25/m2
voor, na onderhandel-ing is de prijs teruggebracht naar € 5/m2.

Hij zegt dat al-le voorzieningen voor het project opgenomen werden in het budget
van het project, zoals dat ook werd goedgekeurd. De huur van de gronden wordt
ingecalculeerd in het gemeentebudget.

De heer Martin Acke, schepen-voorz itter vertel-t dat de gebruiksvergoeding van

volgen. Hij vraagt op welke manier
in het zorgpad (een onderdeel- uit

€ 5/m, voor de huur van de gronden zo goed als overeenkomt met de aankoopwaarde
van vrije grond, ter waarde van € 1,50/m'. Dit is een hoog bedrag. Bovendien
wordt het vertrouwen geschaad a1s één van de partijen ti¡dens de besprekingen
van visie verandert.
Mevrouw Patricia De Me sp.a) vraagt om een optie toe te voegen aan de

opnieuw een overeenkomstovereenkomst, die de garantie biedt dat er na 20 ¡aar
kan worden afgesfoten onder dezelfde voorwaarden.

De heer Martin Acke, scheoen-voorz itter , zeqL dat het project niet ophoudt t e
ebestaan na 20 jaar. Hij vindt dat er inderdaad qaranties moeten komen. Bij d
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opmaak van de definitieve overeenkomst zaL er nog eens gepraat moet.en worden
over de termijn van 50 jaar.
Notul-ering stemgedraq van de sp.a-fractie in toepassing van artikel 31 van het
huishoudelijk reglement van de qemeenteraad: "Er wordt een gebrui ksovereenkoms t
afgesloten die slechts 20 jaar loopt. Vrlat daarna? De huidige overeenkomst biedt
momenteel onvoldoende perspectíef op een duurzaam project. irJij will-en zoveel
mogelijk garanties inbouwen naar toekomstige qeneratj-es toe. Er wordt een
overeenkomst gemaakt 'gebaseerd' op een loopduur van 50 jaar, maar toch wordt
deze uiteindeli¡k maar voor 20 jaar afgesloten. Dat vinden wij een zeer vreemde
werkwijze. In dit zeer belangrijke dossier moeten i^/e verder vooruit durven
kijken dan 20 1aar, dat zijn we aan onze kinderen en kleinkinderen verplicht.
Onze fractie had dus l-iever een overeenkomst zien gesloten worden met een
langere loopti¡d".
BESLUIT:

In openbare zitting
Met 11 ja-stemmen (Frank Bruggeman, Martin Acke, Marleen Maenhout, Kurt Van
lVeynsberghe, Kristof Stevelinck, Linda Vereecke, Jan De Beule, Luc Verstraeten,
Claudio Rizzo, Slgrid De Ridder en Ann Van Hecke) bij 10 onthoudingen (Dirk
Goemaere, Patricia De Meyer, Luc Van !ùaesberghe, Geert Asman, Maureen
Tollenaere, Brent MeuIeman, Isabel DeIl-aert, Steven De Vuyst, Johan De Jonghe
en Marleen Vanmaercke) :

Artikel 1: - De gemeenteraad gaat principieel akkoord met het afsl-uiten van een
gebruiksovereenkomst voor 20 jaar met de Broeders Van Liefde voor een netto
gebruiksverqoeding van € 1.I1,0 per jaar voor op de perceJ-en die kadastraal-
gekend zijn als 2du afdel-ing sectie C, perceelnurnmers 443 , 44It 440 B , 439 B,
422 B, 444 K en met een total-e oppervlakte van 71.100 m2.

Artikel 2: - Het coll-e ge van burgemeester en schepenen wordt bel-ast met het
uitwerken van een gebruiksovereenkomst, die ter goedkeuring aan de gemeenteraad
zal- worden voorgeJ-egd.

6. LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR 65_PLUSSERS - GOEDKEURING.

DE RAAD

Gelet op de raad voor maatschappelijk wefzijn van 30 maart 2018 betreffende
de Overdracht van het beheer van het sociaal- huurpatrimonium aan cvba Vrlonen

- goedkeuren van de beheersovereenkomst tussen OCM!ü ZeLzaLe en cvba !üonen
over het beheer van de woningen van het OCMW Zelzate;

Overwegende dat hierdoor de vraag is ontstaan voor de opmaak van een lokaal-
toewijzingsregl-ement voor 65-plussers, r^/aarmee social-e huurwoningen die
speciaal ziln aangepast aan de behoeften van senioren met voorrang aan hen
worden toegewezen;

Gelet dat 21,7? van de Zelzaatse bevofking de leeftijd van 65 jaar heeft
bereikt;
Gel-et dat 15,33å van het aantal kandidaat-huurders op de wachtlijst van cvba
lrionen 65-plussers zí)n; dat na de integratie van de kandidaat-huurders voor
de OCMW-woningen dit aantal vermoedelijk zal oplopen tot 31,92% of 158 van
he totaal aantal- kandidaat-huurders;

Overwegende dat de gemeente een gepast doelgroepenbeleid wil voeren waarin
de pijl-er huisvesting een centrafe rof toebedeel-d krijgt; dat hierbij
specifieke de aandacht uit gaat naar de minder kapitaal-krachtige ouderen,
hraarvoor de toegankelijkheid tot een aangepaste, betaafbare huurwoning op de
private markt een probleem vormt;
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Overwegende dat de Vlaamse overheid de kans biedt aan de gemeente om als
regisseuï van het lokaal woonbeleid, een lokaal toewij zingsreglement op te
maken, r¡/aarmee sociafe huurwoningen die speciaal zijn aangepast aan de

behoeften van senioren en met voorrang worden toegewezen aan 65-plussers;

Overwegende dat het gemeentebestuur kiest voor een l-okaaf
toewijzingsreglement dat voorrang geeft aan ouderen vanaf 65 jaar bij de

toewijzing van een beperkt aantal sociale huurwoningen in de gemeente;

Gel-et de omzendbrief W/20I4l01 betreffende de opmaak van een lokaal
toewij zingsregl-ement voor ouderen;

Gelet op het collegebesl-uit van 10 mei 2018 betreffende de opmaak lokaaf
toewij zingsregl-ement voor 65-plussers;

GeÌet op het in bijlaqe gevoegd reglement 'l-okaal toewijzingsregfement voor
65-plussers'

Gefet op het uittreksef van het verslag van het lokaal woonoverleg van 6

)uni 2018 waarin het ontrnrerpregÌement werd positief qeadviseerd mits de 12

woningen uit de Burg. Jos. Chal-metlaan niet werden opgenomen in lijst van de
woningen;

Gel-et op het positief advies van de raad voor maatschappefijk welzi¡n van 7

juni 2018 mits de 12 woningen uit de Burg. Jos. Chal-metl-aan niet werden
opgenomen in J-ijst van de wonj-ngen;

Gelet.op het positief advies van SVK Meetjesl-and van 11 juni 2018;

Gelet op het positief advies van cvba Wonen van 13 juni 2018 waarbij de
huisvestingsmaatschappij opmerkt dat het betreurt dat de 12 woninqen uit de
Burg. Jos. Chalmetl-aan niet opqenomen wordt j-n de lijst van het reglement
gezien deze aansluiten bij de 20 woningen in de Bfoemenbosfaan en deef
uitmaken van de zorgsite naast het VüZC Zil-verbos; dat de maatschappij van
oordeef is dat deze woningen best via het kaderbesfuit sociafe huur verhuurd
worden gezien de noodzaak aan aangepaste betaalbare woningen voor senioren
en de in oprichting zijnde 64 private serviceflats;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en uitvoeringsbesluiten.

De heer Geert Asman (PVDA+) stelt dat de PVDA+ fractie af jaren heeft
aangeklaagd dat er een verhuurreglement ontbreekt bij het toewij zen van de
bejaardenwonJ-ngen van het OCMVü. Ook in de OCMVü - raad werd dit aangekaart.
Jarenfang heeft het OCMVü - bestuur er echter niets aan gedaan. De overdracht
van de huizen naar CVBA V,lonen is een blamage voor het bestuur omdat ze door de
Vl-aamse Overheid op de vingers werd getikt.

Hij zeqt ook dat de PVDA+ fractie het bel-angrijk vindt dat de woningen die
bedoeÌd zijn voor bejaarde inwoners ook onder het beheer van CVBA Vüonen

voorbehouden blijven voor 65-plussers. De fractie zaf het reglement dan ook
goedkeuren.

Mevrouw Patricia De Meyer (sp.a) dient volgend amendement in: de twaaff
woningen in de Burgemeester Jozef Chal-metlaan, geleqen op de zorgsite, ook
overdragen aan CVBA lrlonen zodat deze kunnen verhuurd worden aan 65-plussers bij
voorbaat;
De heer Mattin Acke, schepen-voorzittet, merkt op dat dit amendement buiten de
overeenkomst valt.
Mevrouw Patricia De Meyer (sp.a) vraagt om dan alfeen te stemmen over de
toevoeging van de twaal-f woningen aan het toewíj zingsreglement.
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De heer Martin Acke, schepen-voorz itter , oppert dat dit strikt genomen
bevoegdheid is van de OCMVü-raad en dat de gemeenteraad hierover niet kan
beslissen als kanttekening bij deze overeenkomst. Hij aanvaardt het amendement
dus niet.
BESLUIT:

In openbare zitting
Met algemene stemmen:

Artikel 1: - De gemeenteraad keurt het in bijlage gevoegd "lokaal
toewijzingsregl-ement voor 65-plussers" goed.

Artikel- 2: - Overeenkomsti g de ornzendbrief W/2074/07 betreffende de opmaak van
een lokaal toewij zingsreglement voor ouderen worden de nodi-ge stukken
overgemaakt aan het Agentschap Vrlonen- VÌaanderen, Afdeling füoonbeleid, Herman
Teirlinckgebouw, Havenl-aan 88 bus 40D, 1000 Brussel- en
Iokaaltoewì-;zingsreglement@rwo.vl-aanderen.be met de vraag om het reglement goed
te keuren.

1. SAMENVüERKINGSOVEREENKOMST GIS PROVINCIE OOST-VLAANDEREN _ UITBRE]DING.

DE RAAD

Gel-et op het gemeenteraadsbesfuit van 19 oktober 2016 betreffende de
samen\^/erkingsovereenkomst GIS provincie Oost-Vfaanderen, waarin beslist werd
om 9 dagen per jaar beroep te doen op een GIS-coördinator;
Overwegende dat de GIS samenr^/erking tussen gemeente en provincie gebaseerd
is op het Provínciaal decreet, waarbij de Provincie vanuit haar bestaande
intermediaire rol en invulling gevend aan artikel 2 (52, 2e) van het
Provinciedecreet, een ondersteunende, coördinerende rol spelen bij het
participatorisch inzetten van deskundigheid bij deze lokale overheden; dat
zi) hiervoor over het piva eGov beschikt, een intern verzel-fstandigd
agentschap dat als missie heeft externe informatica-gerelateerde
ondersteuning te bieden en daarbij intermediair op te treden naar de hogere
overheden toe;

Overwegende dat de huidige ondersteuning van 9 dagen per jaar onvoldoende is
om tot de noodzakeJ-ijk uitbouü/ van GIS te komen zoals qesteld in het besl-uit
van 19 oktober 2016; dat bijgevolg aan de wettelijke verpJ-ì-chtingen te
vol-doen; dat daarnaast deze deze verplichtinqen een opportuniteit vormen om
efficiënter te werken en in te staan voor een betere en snell-ere
dienstverlening; dat onder meer evenementen gestroomlijnd moeten
qeorganiseerd worden, belastingen efficiënter en vol-lediger geind kunnen
worden, beleid ondersteund wordt in zijn keuzes door het visualiseren van de
beschikbare en nieuwe gegevens, vastgoedinformatie geautomatiseerd kunnen
afgeleverd worden, ...;

Gel-et dat er binnen het gemeentepersoneel onvoldoende kennis en tijd voor
handen is om het kader verder uit te werken;

Gelet op de in bijlage aangepaste GlS-samenwerkingsovereenkomst waarin de
provincie voor minimaal- 2 jaar per kalenderj aar 27 dagen een GIS-coördinator
en 27 dagen en GIS operator ter beschikking stel-t voor een bijdrage op
jaarbasis van 20.194,86 €; dat dit bedrag op 1 januari wordt aangepast aan
de gezondheidsindex;

Gel-et op het collegebesluit van 14 juni 2018 waarin besl-ist werd de
aangepaste GIS-samenwerkingsovereenkomst ter goedkeuring voor te leggen aan
de gemeenteraad;

Overwegende dat de meeruitgaven voorzien zijn in het exploitatiebudget 2018
onder 67370021060000;
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Gel-et

Gel-et

op het visum van de financieel directeur van 1,3/06/2078;

op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en uitvoeri-ngsbesfuiten.

BESLUIT:

In openbare
Met al-gemene

Artikel 1:

zitting
stemmen:

De in bi j lage gevoegde uitgebreide sameni^Ierkingsovereenkomst
inzake de terbeschikkingsteJ-ling van een GfS-coördinator tussen het
gemeentebestuur en het PIVA e-Gov van het provinciebestuur van Oost-Vl-aanderen
wordt goedgekeurd waarbij het aantal dagen GIS-coördinator en GfS-operator
wordt opqetrokken naar telkens 21 dagen per kalenderjaar.
Artikel 2: - De samenwerkingsovereenkomst vangt aan per 1

voor een periode van twee jaar h/aarbinnen de overeenkomst
beëindigd.
Artikel 3: - De kostprijs voor de terbeschikkingstelling van de GIS-coördinator
en GIS-operator bedraagt op jaarbasis forfaita:-r 20.194,86 € (vanaf 2019
jaarlijks indexeerbaar) en dient per kwartaal- à rato van één vierde van de
jaarlijkse kostprijs te worden betaal-d.

Artikel 4: - De uitgaven zijn voorzien in het op het exploitatiebudget 2018 op
artike]nuntmer 613!00210 600 00 .

Artikel 5: - De ondertekende GIS-samenwerkingsovereenkomst wordt overgemaakt
aan de dienst PIVA eGov van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en de
financiële dienst.
Artikel 6: - Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt de financiël-e
dienst.
8. JAARREKENING 2017 GEMEENTE ZELZATE.

DE RAAD

Gelet op artikels tlI 175 van het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005;

Gelet op het Ministerieel- Besluit beleids- en beheerscyclus gemeenten,
provincies en OCMüI's van 1 oktober 2010 en het Ministerieel besluit tot.
wijziging van het Ministerieel Besluit beleids- en beheerscyclus van
26 november 2012;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering beleids- en beheerscyclus
gemeenten, provincies en OCMÍü' s van 25 juni 2010 en het Besluit tot
wijziging van het BBC-besl-uit van 23 november 2012;

Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005 en zijn latere
wij zigingen.

De heer Geert Asman (PVDA+) stelt dat de fractie de jaarrekening niet zal
goedkeuren omdat ze niet akkoord is met het bel-eid dat gevoerd werd. Hil haalt
volgende argumenten aan:

o de poging die in het ver]eden werd qedaan om de nodige onderhouds- en
herstellingswerken uit. te voeren aan de hand van een plan en een budget
wordt teniet gedaan. Noodzakelijke herstelfingen worden steeds uitgesteld
of zeffs volledig wegbespaard;

o de gemeente is niet betrokken bij belangrijke dossier zoals de
ontsluiting van de AKMO zone;

o de renovatie van het busp]ein wordt steeds vooruitgeschoven;
o ondanks de grote nood aan personeef wordt budget hiervoor niet aangewend;
r het bestuur bespaart ten koste van dienstverlening en slaagt er niet in

om belangrijke dossiers op te fossen;
20
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. ondanks zr^/are besparingen kan het bestuur niet vo]doen aan de strenge
normen die Europa oplegt via de nieuwe boekhoudkundige regels van de BBC;

o schulden zijn iets meer afgebouwd, maar lopende rekeningen blijven in het
rood waardoor nieuwe investeringen moeilijk of bijna onmogelijk zrjn;

De gemeente heeft voJ-gens de fractie nood aan extra inkomsten. Er moet
enerzijds een grotere financiering zijn door de Vfaamse overheid, maar
anderzijds kunnen extra inkomsten gegenereerd worden door grote mul-tinationals
een grotere bijdrage te l-aten leveren.

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, antwoordt

. er worden voJ-op mensen aangehrorven en er wordt ook gekeken naar
verloning;

o de gemeente levert wel degel-ijk ínspanningen om moeilijke dossiers erdoor
te ki¡ ken;

. tegen 2020 moet de autofinancíeringsmarge op 0 staan of positief zijn,
maar de prognoses l-aten zien dat dit mogelijk is;

. er wordt een inhaalbeweging gedaan wat betreft het onderhoud van de
voetpaden en de wegen.

De heer lulartin Acke, schepen-voorzitter, oppert dat de plannen voor de
heraanl-eg van het busplein bij De Lijn zelf geschrapt werden. Ondertussen
liggen de plannen terug op tafel, dankzij inspanningen van het bestuur.
Probleem is dat er bij de aanbesteding slechts één prijsofferte werd verkregen
en deze lag stukken boven het budget (57% duurder). Het was misschien
voorzichtig, maar wel- logisch van het bestuur om dit niet te gunnen. De

bedoel-ing is van de zaak opnieuw uit te schrijven. Hij vertelt dat het wel-
belangrijk is dat de omgevingsvergunning nog voor het einde van het jaar kan
afgeJ-everd worden, zodoende dat het project aanbesteed kan worden. Zo niet,
moet er opnieuw onderhandeld worden met De Lijn.
De heer Brent Meul-eman (sp.a) spreekt over een social-e uitholling. De gemeente
blijft teren op de miljoenen die ze van uit het OCMVü weghaal-t. Hij zegt dat de
sp.a-fractie zich zaL blijven verzetten tegen een beleid dat sociafe
voorzieningen uitholt in plaats van in te zetten op het nijpend tekort aan
kinderopvang, de veef te hoge werkl-oosheidsgraad, het stijgend aantal mensen
dat met een l-eefl-oon moet leven of het aantal vroegtijdige school-verl-aters. De

fractie zal de rekening bijgevolg niet goedkeuren.

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, antwoordt:

o de kinderopvang is er nog steeds;
. er wordt gewerkt aan het feefloon;
o alfe sociafe voorzieningen zijn er nog steeds:

o een goed uitqebouwd rusthuis waarvan de prijzen gelijklopend
met oml-iggende gemeenten

o containerpark met 500 kg gratis, wat ruim voldoende is voor
de inwoners

o er zijn steeds nieuwe projecten op de schol-en
o thuiszorg (via privéinj-tiatieven)
o warme naaltijden en maandprogranma in LDC De Kastanje.

Mensen die het nodig hebben om geholpen te worden, worden geholpen.

zi)n

929-. van

De heer Brent Meul-eman (sp.a) stel-t dat de sociafe dienst kreunt onder de
onderbezetting. Bovendien zijn er niet genoeg plaatsen in de kinderopvang en is
de prijs (per maand) van het rusthuis onbetaal-baar (op vier jaar tijd met
gemiddeld 400 euro gestegen). Hij vraagt welke maatregefen het bestuur heeft
genomen om aan deze problematieken een oplossing te bieden. 
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De heer Geert Asman (PVDA+) zeql dat de prijs voor het rusthuis gemiddeld 1800
euro per maand bedraagt terwijl het pensioen gemiddeld 1200 euro omvat. Dit
betekent dat het OCMVü in veel- gevallen zal moeten bijpassen, want kinderen
mogen niet verplicht worden om voor hun ouders te zorgen (qeen
onderhoudsplicht). Bovendien was de privatisering van het rusthuis louter een
principiele kwestie: "VoJ-gens de burgemeester ís ouderenzorg geen kerntaak van
de gemeente".

De heer Frank Bru eman, burqemeester , houdt vol dat er, om de ouderenzorg in
eigen beheer te houden, veel- te weinig eigen middelen zi)n.

Mevrouw Patricia De Mever (sp.a) merkt op dat ook sp.a zich altijd verzet heeft
tegen de privatisering van de zorg.

De heer Luc Verstraeten (VLD-SD) zegt dat het plan voor de onderhouds- en
herstellingswerken aan voetpaden nog steeds bestaat.

Mevrouw Linda Vereecke, schepen beaamt dat dit plan bestaat maar zegt tegelij k
dat er daar al heel- wat zaken van zi)n uitgevoerd. Ze benadrukt dat ze aL
gevraagd heeft om een nieuw plan op te stellen of ten minste een
prioriteitenlijst op te maken, maar dit werd haar geweigerd.

De heer CLaudio Rizzo (VLD-SD) wenst af te sluiten met een positieve noot. Hij
verwijst naar heel- wat open jobs bij Arcelor Mittal en hoopt zo de werkfoze
jongeren te stimuferen om te blijven solliciteren.

BESLUIT

In openbare zitting
Met 11 ja-stemmen (Frank Bruggeman, Martin Acke, Marfeen Maenhout, Kurt Van
lveynsberghe, Kristof Stevelinck, Lj-nda Vereecke, Jan De Beule, Luc Verstraeten'
Claudio Rtzzo, Sigrid De Ridder en Ann Van Hecke tegen 10 neen-stemmen (Dirk
Goemaere, Patrj-cia De Meyer, Luc Van Vüaesberghe, Geert Asman, Maureen
ToIlenaere, Brent Meufeman, Isabel Deffaert, Steven De Vuyst, ,Johan De Jonghe
en Marl-een Vanmaercke) :

Enig artikel: - De gemeenteraad keurt de jaarrekening 20I'7 van de gemeente
Zelzate goed.
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Kerncij fers :

RESULTAAT OP KASBASIS ilaarrekening

I. Exploitatiebudget (B-A) 854.739

A. Uitgaven
B. Ontvangsten

1. a. Bel-astingen en boetes
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere l-okal-e

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

boekj aar
2. Overige

1¿ n?¿ 71n

74.889.449
8.966.r11

5 .923 .21 2

II. Investeringsbudget (B-A) -350.615

A. Uitgaven
B. Ontvangsten

445.237
94.676

III. Andere (B-A) 2L .632

A. Uitgaven
1. Af f ossing f inanciël-e schulden

a. Periodieke af l-ossingen
b. Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen
3. Overige transacties

B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings
2. Terugvordering van aflossingen van financiële

schufden
a. Periodieke terugvorderingen
b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties

7.064 .763
!.064.163
7.064.163

7.085.795
975.000

110.795

110.795

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 525.756

V. Gecumul,eerde budgettaire resuJ-taat vorig boekjaar 3.758.605

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (MV) 4.284.360

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

A. Bestemde
B. Bestemde
C. Bestemde

gelden voor expToítatie
gelden voor investeringen
gelden voor andere verrichtingen

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 4.284.360
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AUTOFINA¡{C IERINGSIIARGE ilaarrekening
I. Financieel draagvlak (A-B) 1.109.512

A. ExpToitatieontvangsten
B. ExpToitatie-uitgaven exclusief de nettokostcn van

schul-den (1-2)
1. ExpJ-oitatie-uitgaven
2. Nettokosten van de schulden

74.889.449

73.779.937
l-4.034.7r0

254.1'72

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) t.208.LAL

A. Netto-afTossingen van schuJ-den
B. Nettokosten van schufden

953.368
254.772

Autofinancieringsmarge (f-II) -98 .629

9. KERKFABRIEK S]NT-LAURENTIUS - BUDGETVü]JZ]GING 2018.

DE RAAD:

Gefet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten (BS 6 september 2004 en latere wijzigingen;

Gelet op het besfuit van de kerkraad Sint-Laurentius d.d. 2I augustus 2013
houdende qoedkeuring van het meer¡arenplan 2014-2019;

Gelet op het besluit van de kerkraad Sint-Laurentius d.d. 10 april 2018
houdende goedkeuring van de budgetwijziging 2OIB;

Overwegende dat dit besluit werd ingediend bil het gemeentebestuur;

Overwegende dat de budgetwi)ztqinq 20IB een gemeentelijke bijdrage voorziet
die de in het door de gemeenteraad goedqekeurde meerjarenplan past;

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en zi¡n latere wijzigingen.

BESLUIT:

In openbare zitting:
Artikel 1: - De gemeenteraad neemt akte van de budgetwiiziq|nq 201'8 van de
kerkfabriek Sint-Laurentius .

Artikel 2: - Afschrift van dit besluit zal- worden toegestuurd aan de gouverneur
der provincie Oost-Vlaanderen, de kerkfabriek Sint-Laurentius en het bisdom Gent.

Raad wordt geschorst.
Raad wordt heropend.

10. KERKFABRIEK SINT_ANTON]US * BUDGETVüIJZIGING 2018.

DE RAAD:

Gel-et op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiëfe organisatie en
werking van de erkende erediensten (BS 6 september 2004 en l-atere wijzigingen;

Gelet op het besluit van de kerkraad Sint-Antonius d.d. 2I augustus 2073
houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2079;

Gelet op het besl-uit van de kerkraad Sint-Antonius d.d. 10 april 2018 houdende
goedkeuring van de budgetwijziging 2018;

Overwegende dat dit besluit werd ingediend bij het gemeentebestuur;

Overwegende dat de budqetwi)ziging 20IB een gemeentelijke bijdrage voorziet
die de in het door de gemeenteraad goedgekeurde meerjarenplan past;
Gel-et op het qemeentedecreet van 15 juJ-i 2005 en zijn latere wijzigingen.
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BESLUIT:

In openbare zittinq:
Arti-kel 1: - De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziginq 2018 van de
kerkfabriek Sint-Antonius .

Artikel 2: - Afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan de gouverneur
der provincie Oost-Vl-aanderen, de kerkfabriek Sint-Antonius en het bisdom Gent

11. KERKFABRIEK SINT_LAURENTIUS _ BUDGET 2019.

DE RAAD:

Gel-et op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten (BS 6 september 2004 en latere wijzigingen;
Gel-et op het besl-uit van de kerkraad Sint- l,aurentius d.d. 2I augustus 2013
houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2019;

Gel-et op het besluit van de kerkraad Sint-Laurentius d.d. 10 april 2018
houdende goedkeuring van de budgetwijziging 2078;
Overwegende dat dit besluit werd ingediend bij het gemeentebestuur;
Overwegende dat het budget 2019 een gemeentelijke bijdrage voorziet die binnen
de grenzen bfijft van het bedrag opgenomen in het goedqekeurde meerjarenplan
20I4-20I9;
Overwegende dat er € 30.000 voorzien is voor ontvangstruimte van de bedienaar
van de eredienst en Inlordt na overleg met de kerkfabrieken verschoven naar een
.l-ater ti j dstip.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en zijn latere wijzigingen.

BESLUIT:

In openbare zitting:
Artikel 1: - De gemeenteraad neemt akte van het budget 2019 van de kerkfabriek
Si-nt-Laurenti-us.
Artikel 2: - Afschrift van dit besluit zal- worden toegestuurd aan de kerkfabriek
Sint-Laurentius en het bisdom Gent.

72. KERKFABR]EK SINT_ANTONIUS - BUDGET 2019.

DE RAAD:

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiëfe organisatie en
werking van de erkende erediensten (BS 6 september 2004 en l-atere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de kerkraad Sint-Antonius d.d. 2I augustus 2013
houdende goedkeurì-ng van het meerjarenplan 20!4-20L9;

Gel-et op het besluit van de kerkraad Sint-Antonius d.d. 10 april 2018 houdende
goedkeuring van de budgetwijziginq 2078;
Overwegende dat dít besl-uit werd ingediend bij het gemeentebestuur;
Overwegende dat het budgel 2019 een gemeentelijke bijdrage voorziet die binnen
de grenzen blijft van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan
2074-2019;
Gelet op het gemeentedecreet van l-5 juli 2005 en zijn latere wijzigingen.
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BESLUIT:

In openbare zitting:
Artikel 1: - De gemeenteraad neemt akte van het budgeL 2019 van de kerkfabriek
Sint-Antonius.
Artikel 2: - Afschrift van dit besluit zaf worden toeqestuurd aan de
kerkfabriek Sint-Antonius en het bisdom Gent.

13. ONDERWIJS _ PEDAGOGISCH PROJECT EN N]EUVü SCHOOLLOGO

DE RAAD

Overwegende dat de schooldirecteur de opdracht kreeg om een pedagogisch
pro¡ect, waarin de waarden en de ankers l^iaarvoor onze school staat, uit te
werken (zie pedagogisch project in bijlage);
Overwegende dat de schooldirecteur in samenwerkinq met het ganse schoolteam
het pedagogisch project zaL concretiseren zodat dit wordt gedragen door
team, ouders en leerl-ingen;
Overwegende dat bureau Anderz instond voor de digitalisering van dit
pedagogisch project en hierbij tevens een nieuw, dynamisch schoollogo heeft
ontworpen;
Overwegende dat het pedagogisch project door alfe leden van de school-raad
werd goedgekeurd op 24 april 20!8;
Overwegende dat het col-fege van 14 juni 2018 principieel haar goedkeuring
heeft gegeven betreft het pedagogisch project en het nieuw schoollogo.

BESLUIT:

In openbare zitting
Met algemene stemmen:

Enig artikel- : - Het pedagogisch project en het nieuw schoollogo worden
goedgekeurd.

:-4. PLAATSBEPALING TOEKOMSTIGE GEMEENTERAADSZ]TTINGEN.

DE RAAD:

Gelet op de gemeenteraad.sbeslissing dd. 28 mei 2018 rn.b.t. de l-ocatie van
het houden van de gemeenteraad;
Gel-et op de gemeenteraadsbeslissing dd. 16 apriJ- 2007 rn.b.t. de definiëring
van het begrip van dageJ-ijks bestuur;
Overwegende de vraagstelling van AD op 29/5/2018 aan ABB;

Overwegende het standpunt van ABB m.b.t. de bevoeqdheden van de gemeenteraad
en het CBS m.b.t. plaats van gemeenteraad en inrichting van de gebouwen,
namelij k:

o Er werd een bevoegdheidsconfl-ict vastgesteld tussen de plaatsbepaling
i^raar de gemeenteraden voortaan moeten doorgaan (bevoegdheid
gemeenteraad) en de verhuis van de financiële dienst naar de raadzaal
van het gemeentehuis (bevoegdheid college).

Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad op basis van het anLwoord
van ABB beslist om minstens één gemeenteraad te laten doorgaan in de
bovenzaal;
Overwegende de reeds gemaakte kosten voor de qedeeltelijke omvorming van de
raadzaaf in het gemeentehuis naar kantoren ter hoogte van ca. 35.000 €.
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De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, stel-t dat de gemeenteraad op 28 mei
2018 met 12 ja-stemmen en 9 neen-stemmen heeft beslist dat de zittingen van de
gemeenteraad opnieuw moeten doorgaan in de raadzaal- van het gemeentehuis.
Daartegenover staat dat het volgens Agentschap Binnenfands Bestuur de
bevoegdheid van het college is om, al-s beheerder van de gemeentelijke gebouwen,
de diverse lokal-en te verdelen onder de gemeentelijke diensten. M.a.w. het
college had het recht om te bepalen dat de financiël-e dienst zou ondergebracht
worden in de raadzaal- van het gemeentehuis. ABB heeft echter geen uitspraak
gedaan over het regJ-ement karakter van de uì-tgevoerde verbouwingswerken, omdat
dit niet werd gevraagd.

Er is dus een bevoegdheidsconflict. Om uit dat conflict te geraken stelt hij
voor om minstens te gemeenteraden tot eind oktober j-n de raadzaal van het
gemeentehuis te l-aten doorgaan. Hij oppert dat het niet verstandig zou zi)n om
het huidig college toe te faten, in de l-aatste zes maanden van de
bestuursperiode, door te gaan met kostelijke verbouwj-ngswerken. Bovendien is
het risico reëel dat de werken daarna ongedaan moeten worden gemaakt na een
definitieve beslissing van de gemeenteraad.

Hij wenst de gemeenteraad te wij zen op de omzendbrief van minister
waarin zi) besturen aanmaant voorzichtig te zijn met het nemen van
in een verkiezingsjaar. Hil doet daarom een oproep aan het college
vrijwitlig te besfissen de gemeenteraden tot eind oktober te laten
de raadzaal van het gemeentehuis.

Homans,
beslissingen
om

doorgaan in

De heer Frank Bruqgeman , burqemeester, verwijst naar een gemeenteraadsbesluit
van 1 december 2016 (punt 13a) waarbij voor de inrichting van het gemeentehuis
in functie van de integratie de opdracht van levering, lastvoorwaarden en
gunningswijze werden qoedgekeurd. Hij oppert dat de voorzitter van de
gemeenteraad dit besluit niet zomaar naast zich neer kan leggen. Hij wenst op
basis van de beslissing uit 2016 een amendement in te dienen om de
gemeenteraadszittingen toch te faten doorgaan in de benedenzaal in't Kfooster
en wenst hierover ook een stemming.

Mevrouw Ann Van Hecke (CDaV Vrij ZeIzaLe) stelt dat de fractie een
langetermijnvisie voor ogen heeft: een optimalisatie van dienstverlening voor
alle burgers en tegelijkertijd een zo Laag nogelijk kostenplaatje voor de
burger. Interne en externe audits adviseren om mensen die in groep moeten
samenwerken, ook samen in één ruimte of ten minste één gebouw onder te brengen.
Het is dus duideli¡k dat er in het gemeentehuis plaats moet vrijgemaakt worden
voor de ééngemaakLe adminj-stratieve diensten. Ook de social-e dienst moet
hierbij betrokken worden, zodoende een integraaL zorgloket te creëren.
De fractie opteert voor een satelliet in het sociaal- administratief centrum met
aanwezigheid van mutualiteit, VDAB, huis van het kind, ...

Ze stel-t daarom voor om de gemeenteraadszittingen te laten doorgaan in de
benedenzaal van 't Klooster.
Mevrouw Linda Vereecke (NV-A) zegt da
Kl-ooster had willen vergaderen, maar
moet een compromis gesJ-oten worden en
bereiken.

t de NV-A fractie ook l-iever in het
er is een probleemsituatie gecreëerd
dat is wat de fractie vandaag wilt

Er

De heer Geert Asman (PVDA+) stel-t dat ten gronde van deze problematiek het
debat rond de integratie van gemeente en OCMIü ligt. Echter, dit debat past hier
nu niet, zegt hij. PVDA+ fractie stelt voor om een voorlopiqe oplossing te
zoeken voor de resterende gemeenteraden. Daarna kan er een grondig debat
geopend worden over de bestemming van het gemeentehuis.
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De heet Brent MeuLeman (sp.a) oppert dat de essentie in deze problematiek te
maken heeft met de vraag \^raar dit gemeentebestuur moet vergaderen. Een
meerderheid in deze gemeenteraad heeft geoordeeld dat dit in de raadzaal van
het gemeentehuis ís. Daarbij komt uiteraard de belangrijke beÌeidskeuze m.b.t.
de integratie gemeente - OCMVJ. De oppositie heeft daarover een andere visie dan
de meerderheid, maar blijkbaar zi)n er gaandeweg een aantal- Ieden van de
meerderheid ook die visie gaan volgen.
Er is ondertussen wel- dringend een oplossing nodig en de fractie kan daarom
akkoord gaan met het voorstel- van de NV-A om voorlopig te
gemeenteraadszittingen te organiseren in de raadzaal van het gemeentehuis.

Hij stelt voor om de beleidskeuze die gemaakt moet worden betreffende de
integratie gemeente - OCMVü pas in de komende zes jaar te maken. Er moet eerst
qekeken worden naar het personeelsbestand en de werking van de diensten en hoe
deze in de toekomst zouden moeten functioneren. Pas daarna kan er een
beleidskeuze gemaakt worden.

De heer Ftank Bru eman, burgemeester, oppert dat de raad niet meer in de
raadzaal kan plaatsvinden omdat de werken niet moeten worden stopgezet. De

gouverneur heeft daarover geen uitspraak gedaan.

De heet Martin Acke' schepen-voorz itter antwoordt daarop dat de gouverneur
niet akkoord is met de werken en wijst de gemeenteraad erop dat er een
onderzoek loopt.
Hij herhaal-t nog even zijn voorstel-len m.b.t. de locatie van de volqende
gemeenteraads zittingen :

1. Om uit dit bevoegdheidsconfl-ict te geraken zuflen minstens de
gemeenteraden tot oktober in de raadzaaf van het gemeentehuis doorgaan.

2. Alhoewel- de gemeenteraad het coll-ege niet kan verplichten om de
verbouwingswerken stil te leggen, roept de gerneenteraad het college op om

dit toch te doen.
3. Mits een gïondige opkuis en het verwíjderen van het werkmateriaal kan de

gemeenteraadszitting onder aanvaardbare omstandigheden doorgaan.

De heer Martin Acke, schepen-voorz itter , merkt op dat de gemeenteraad eerst
dient te stemmen over het amendement van de burgemeester om, rekening houdend
met het gemeenteraadsbesfuit van 1 december 2076, de gemeenteraadszittingen te
laten doorgaan in de benedenzaal van 't Kfooster.

De heer Dirk Goemaere (PVDA+) zegL dat de plannen voor
raadzaal anno 2016 compfeet verschil-l-en van de plannen
gemeenteraad had zich opnieuw moeten kunnen uitspreken
en dat i-s niet gebeurd. Het plan dat er nu is voor de
het plan dat werd goedgekeurd in 2016. Hij stelt dat
een kl-acht verstuurde aan de gouverneur en de diensten
het amendement van de burgemeester zonder voorwerp is,
gouverneur uitspraak doet over dj-e klacht.

de verbouwingen aan de
voor de raadzaaf nu. De

over het gewij zigde plan
raadzaal is in strijd met
hij hierover ook reeds
van ABB. Hij denkt dat
tot de tijd dat de

De heer Martin Acke, schepen-voorz itter , legt het amendement van de
burgemeester ter stemming voor aan de raad.

Het amendement wordt verworpen met 9 ja-stemmen (Frank Bruggeman'
Marl-een Maenhout, Kurt Van lrteynsberghe, Kristof Stevelinck, Jan De Beule,
Luc Verstraeten, Cl-audio RIzzo, Sigrid De Ridder en Ann Van Hecke) tegen 12

neen-stemmen (Martin Acke, Linda Vereecke, Dirk Goemaere, Patricia De Meyer,
Freddy De Vilder, Luc Van V,Iaesberghe, Geert Asman, KarI Segers,
Maureen Tol-lenaere, Brent Meuleman, Isabel Dell-aert, Steven De Vuyst,
Johan De Jonghe en Mârfeen Vanmaercke).
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De raad stemt vervolgens over het voorstef van de voorzitter van de
gemeenteraad. Dit voorstel- wordt aanvaard met 12 ja-stemmen (Martin Acke,
Linda Vereecke, Dirk Goemaere, Patricia De Meyer, Freddy De Vilder,
Luc Van Waesberghe, Geert Asman, Karl Segers, Maureen Tollenaere,
Brent Meul-eman, Isabel Dellaert, Steven De Vuyst, Johan De Jonghe en
Marleen Vanmaercke) tegen 9 neen-stemmen (Frank Bruggeman, Marleen Maenhout,
Kurt Van lrleynsberghe, Kristof Stevelinck, .fan De Beul-e, Luc Verstraeten,
Claudio Rtzzo, Sigrid De Ridder en Ann Van Hecke).

BESLUIT

Artikel 1 De gemeenteraden zull-en minstens tot de zì-tting van eind oktober
in de raadzaal van het gemeentehuis doorgaan.

Artikel 2: - Al-hoewel- de gemeenteraad het col-fege niet kan verplichten om de
verbouwingswerken stil te leggen, roept de gemeenteraad het college op om dit
toch te doen.

Artikel 3: - De gemeenteraad roept op tot een grondige opkuis van de raadzaal-
en het verwijderen van het werkmateriaal zodat de gemeenteraadszitting onder
aanvaardbare omstandigheden kan doorgaan.

15. VERDWIJNEN BANKAUTOMAAT ZELZATE VüEST (PVDA+).

De heer Geert Asman (PVDA+) geeft toel-ichting bij dit agendapunt:

"Op 7 juni werd de Laatst overgebleven bankautomaat in Zel-zate west uit díenst
genomen. Dit gebeutde buiten de wil- om van de zaakhouders van het kantoor op
het GroenpJein. Door de integratie van Record bank in ING werd het
recordbankfifiaaf op het Groenplein afgebouwd. EnkeL nog de activiteiten van
verzekeraar blijven behouden. Dat is opnieuw een zware klap voor de
dienstverlening op ZeLzate-lilest: de voorbije jaren sJ-oten reeds het postkantoor
en al,fe bankfiLiafen. Nu zou ook de bankautomaat verdwijnen. De banken denken
enkeL aan de grootst nogelijke winst ten koste van de dienstverJening. Hierdoor
gaat de J,eefbaarheid achteruit voor zo'n 5000 inwoners van ZeTzate, het kanaal-
en de brug scheidt hen van vefe diensten. Om "aan de overkant te geraken" is
ook niet aJtijd nakkeTíjk voor voetgangers, fietsers en automobilisten
We vernamen dat de uitbater van het zakenkantoor zel-f actief op zoek is naar
een opTossing. I,laar dat dit voor een zeffstandige niet nakkeLijk is.
Daarom vragen we aan de butgemeester en aan de schepen van economie, dat zij
dringend stappen zetten, om van de Zefzaatse banken met aandrang te eisen dat
ze een gezamenTijk initiatief nemen om samen de kosten te dragen van een
automaat in Zel-zate-l¡lest. Het is een noodzakeTijke maatregel, om de
l-eefbaarheid van Zel-zate-West overeind te houden. Zel-fs met het toenemende
onl-ine betal-en, blijven vel-e mensen nog met cash betalen, zeker voor oudere
mensen is de overstap zeer noeiTijk.
De inwoners van Zel-zate-West verdienen beter dan de afname van de
dienstverlening, de vel-e Teegstand en de beperkte investeringen. Na het nieuws
dat De Kastanje haar erkenning aJs dienstencentrum dreigt te verfiezen is dit
een nieuwe klap voor wijk. Samen met het behoud van de bankautomaat, doen we

een oproep om te investeren in Zel-zate-lilest. Niet al-l-een door handeLaars/ maar
ook door het gemeentebestuur en de Vfaamse Overheid".

De heer Geert Asman (PVDA+) stelt dat het ter beschikking stellen van een
bankautomaat ongeveer 2000 euro in de maand zou kosten. Echter, de gemeente
moet niet (integraal-) voor deze kost opdraaien.
De heer lulartin Acke, schepen-voorzitter, bevestigt het bedrag maar zegt dat de
gemeente ook moet voorzien in een focatie, tenzij dat er beroep kan gedaan
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een gevoJ-g is van het beleid van de Vlaamse
iedereen wil verpl-ichten om met de kaart of

worden op lokate handelaars. Uit rondvraag blijkt evenwef dat ze niet staan te
springen om een bankautomaat te install-eren. Enerzijds omdat er tegenwoordig
heel wat plofkraken gebeuren, anderzi¡ds omdat dit voor handefaar een extra
investering betekent: beveiliging, camerabewaking,

Er kan gesproken worden met de banken, maar voor vel-en is het weqhalen van de
automaten een pure kosten-batenanalyse.
Een mogefijke oplossing kan zijn dat handelaars cash geven aan klanten afs zi)
hierom vragen bij een betaling met de kaart.
De heer Frank Bru n, buroemeester , stelt dat het weghalen van bankautomaten

overheid waarbij men stel-selmatig
digitaal te betalen. Hij vraagt of

zo

moet
aan

er in dat opzicht geen taak is weggelegd voor de gemeente om mensen scholing of
uitJ-eg te geven bij deze nieuwe manier van betalen. Vooral oudere mensen kunnen
hier baat bij hebben.

De heer Brent luleufeman (sp.a) stelt dat zijn fractie de problematiek ook wenst
aan te kaarten (agendapunt 18). De fractie is van mening dat de gemeente in
deze omstandigheden niet moet opdraaien voor een besfissing van een bank in
Brussef. De oplossinq is echter niet zo eenvoudig, en zeker niet de taak van de
gemeente al-l-een. Hij oppert dat dit debat ook bovenlokaal moet gevoerd worden.
Hij doet daarom een oproep aan all-e partijen van de meerderheid: "spreek erover
met uw colJ-ega's mandatarissen van een hoger niveau".
De heer Martin Acke, schepen-voorz itter , stel-t voor om eens ten rade te gaan
bij gemeenten \^iaar de problematiek ook heerst. Het is misschien een optie om

dan, met een aantal gemeenten, een aanbieder van bankautomaten(vb. G4S) te
benaderen en er een akkoord mee te sluiten.
De heer Brent Meul,eman (sp.a) legt uít dat G4S inderdaad op zoek is naar
gemeentebesturen om mee samen te werken. Het probfeem is echter dat G4S het
geld zelf niet kan verdel-en en dus genoodzaakt is om samen te werken met
banken, en bovendien zuffen ze de kosten daarvoor doorrekenen aan de
gemeentebesturen. Dit mag niet onze voorkeur wegdragen.

De heer Kurt Van Wevnsberqhe, schepen vraagt wat PVDA bedoefde met de
bel-asting op bankautomaten aanpassen.

De heer Geert Asman (PVDA+) stelt dat de bel-asting op bankautomaten nog
berekend wordt op een oud systeem. Aangezien er steeds meer bankautomaten
verdwijnen, zou de belasting op bankautomaten kunnen worden geschrapt, om

ruimte te maken voor inkomsten uit een nieuw soort bel-asting op de banken.

Hij oppert dat het eigenli-jk niet uitmaakt \^raar het geld vandaan komt, er
ge\^roon dringend opnieuw gernvesteerd worden in Zelzate zodat er einde komt
de afbouÌ^/ van de dienstverlening.
De heer Iulartin Acke, schepen-voorzitter, vat kort samen en stelt dat dit debat
ook antwoordt biedt op agendapunt 18. Hij vraagt aan de gemeenteraad om te
stemmen over het feit dat agendapunt 15 en agendapunt 18 samen werden
behandel-d. De gemeenteraad is akkoord met algemeenheid van stemmen.

16. VOORSTEL TOT HET OPRICHTEN VAN EEN KINDERGEMEENTERAAD ( SP. A)

Iulevrouw Isabel- Del-faert (sp.a) geeft toelichting bij di-t agendapunt:

"In het jaar van de verkiezingen zijn er heel- wat schofen die aandacht besteden
aan het thema verkiezingen. Het zou dus, na de vakantie, het ideal-e moment zijn
om vanuit het gemeentebestuur en in samenwerking met de schofen een
kindergemeenteraad op te starten en dit voor een duur van 2 jaar.
Deze kindergemeenteraad heeft tot doeJ- om op zoek
Tagere schoolkinderen. Zo krijgen de kinderen ook
specifiek aanbefangen in onze gemeente.

te gaan naar de mening van de
een stem i.v.m. zaken die hun
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Het gemeentebestuur voorziet materiël-e ondetsteuning voor dit project via een
jaarlijks werkingsbudget van 200 euro".
De heer Kristof Stevefinck, schepen, bedankt raadsl-id Dellaert voor dit mooie
voorstel. Hij oppert dat er enkel-e jaren geleden al een soort
kindergemeenteraad bestond. Echter, dat initiatief is doodgebJ-oed omdat het
enthousiasme van de kinderen van korte duur was. Ook opvall-end was dat kinderen
tijdens zo'n kinderraad heel vaak de spreekbuis van hun ouders ü/aren, waardoor
de raad gei^¡oon\^/eg zi)n doef miste.
Schepen Stevel-inck zeqL dat hij, samen met de jeuqddienst, aan een nieuw
voorstel aan het werken is en vraagt of hier in september of oktober opnieuw
over gesproken kan worden.

Mevrouw IsabeJ- Defl-aert ( sp.a) vindt dat schol-en nu al- gesensibiliseerd moeten
worden. Ze wenst dat er een gevarieerde groep kinderen wordt aangetrokken.

De heer Kristof Stevefinck, schepen, beaamt dat er zo snel mogelijk contacten
moeten gelegd worden met de

De heer Geert Asman (PVDA+) J-anger moet duren dan
te l-aten deelnemen aan detwee jaar. Bijvoorbeeld door

kindergemeenteraad.

De heer Kristof Stevefinck sche zegt dat dit zeker de bedoeling is.
De raad wordt geschorst.
De raad wordt heropend.

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, vat samen dat schol-en zo snel mogeJ-ijk
betrokken en gesensibifiseerd moeten worden en vraagt dat de schepen van jeugd
in september/oktober met een concreet voorstel- komt rond de oprichting van een
kindergemeenteraad. Hij vraagt hierover de stemming aan de gemeenteraad. De
gemeenteraad is akkoord met algemene stemmen.

11 . MOTIE VOOR HET BEHOUD VAN DE VÙI,JK KLEIN RUSLAND (PVDA+)

Mevrouw Maureen Toffenaere (PVDA+) geeft toel-ichtinq bij dit agendapunt:

"Inwoners uit Kl-ein Rusl-and wil-l-en weten wat er met hun wijk zal gebeuren. Twee
jaar geleden hoorden ze pTots dat de wijk nogeLijks zou verdwijnen door de
verdieping van de tunnef. Op initiatief van de gouverneur van Oost-Vfaanderen
wetd een "complex project" opgestart door de Vl-aamse regering.
De besl-issinq tot een voorkeusbesluit, die eind 2077 gepland was, werd
uitgesteJd. Er blijft hierdoor een grote onzekerheid over het voortbestaan van
de wijk. De VJ-aamse regerinq zou nu deze zomer een voorkeursbesfuit nemen en
al-zo .bes-Zissen of de wijk ofwef qerenoveerd of vernieuwd wordt
(voorkeursal-ternatieven 7 tot 4) ofwef zaL verdwijnen (voorkeursal-ternatief 5) .

De bewoners van Kl-ein Rusl-and zijn aJ zo vaak beTogen en bedrogen. Dertig jaar
geTeden al- befoofden affe plannenmakers om in het kader van de uitbreíding van
het havengebied de wijk kost wat kost te beschermen tegen de oprukkende
industrie. Een groot deel- van de Kuhl-man site zou omgetoverd worden tot een
groen park. Al-s puntje bij paaltje kwam werd het terrein echter opnieuw bestemd
ai.s een site voot zware industrie. In plaats van bescherming en verfraaiing
kregen we leegstand en verl-oedering. Nu komt men af met de noodzaak van onder
meet een nieuwe tunnef waarvoor de wijk in de weg zou Tiggen. De baas van het
Havenbedrijf zelf verkfaarde vorig jaar dat het nog weL dertig jaar zou kunnen
duren.

Een recente bevraging bij 777 van de 762 gezinnen in KLein Rusl-and gaf een
duidelijk standpunt. Zij wil-l-en het behoud van deze bijzondere en historische
wíjk. Hieruit blijkt dat iedereen eindeJijk een bes-T issing wil- over het

schofen.

oppert dat het initiatief
elk ¡aar nieuwe kinderen
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voortbestaan van de wijk. Iulen wiL eindeLijk verfost worden uit de nijpende
onzekerheid.
uit deze bevraginq bij 777 gezinnen blijkt dat van die ondervraagden 878 kiest
voot het behoud van de wijk. 48 wil- dat de wijk verdwijnt en voor 98 maakt het
niet uit.
De motieven om te blijven zijn zeer verschil-fend: mensen die al- Iang in de wijk
wonen (een oude boom verplant men niet), de Tage huurprijzen, waarvan níemand
geTooft dat die ergens anders niet veel hoger zul-l-en Tiggen, de rustige buurt
waar kinderen veilig op straat kunnen spelen, de grote investeringen die een
aantaf bewonets in de loop der jaren deden om hun woonst te verfraaien en
l-eefbaar te houden, vrees dat ze niet meer terecht kunnen in een andere sociafe
woning.

De bewoners voor wie het niet uit maakt, vragen vooraf een betere woning, met
goede isofatie, ook al-s dat buiten de wijk is. De bewoners die weg wilLen zijn
ongerust over een toekomst in de buurt van een Seveso bedrijf.
Wij vragen dat de gemeenteraad van ZeLzate bij de Vl-aamse Regering erop
aandtingt, om snef een voorkeursbesl-uit te nemen en om de wijk Kl-ein Rusfand te
behouden (voorkeursal-ternatieven 7 tot 4) . Wíj vragen hierover een stemming".

Mevrouw Marl-een Maenhout, schepen, stelt dat raadslid Tolfenaere niet mag
verwachten van het qemeentebestuur dat het zich over deze kwestie uitspreekt.
De gouverneur heeft in deze de leiding. Ze stelt voor aan raadsl-id Tol-lenaere
om zelf een schrijven te richten naar de gouverneur.

De heer Frank Btu an, burqemeester , oppert dat de gouverneur tijdens een van
dossier geen
geweest in het

Mevrouw Maureen Tol-Lenaere (PVDA+) antwoordt dat het gemeentebestuur steeds

de eerste vergaderj-ngen uitdrukkefijk gevraagd heeft om over dit
politiek te voeren. Het gemeentebestuur is verder niet betrokken
dossier omdat het de vraag van de gouverneur wil-de respecteren.

aanwezig was tijdens
De heer Martin Acke,

de vergaderingen over Klein Rusland.

schepen-voorzitter, stelt dat de gemeentesecretaris
aanwezig is geweest, maar deze heeft geen politiek mandaat.

De heer Brent Meufeman (sp.a)
een oplossinq, alfe betrokken
gesprekken gevoerd en vervul-t
correct. Ook de sp.a-fractie
voeren over dit dossier.

zegt dat de gouverneur, in zi;n zoektocht naar
partijen heeft gehoord. Hil heeft constructieve
zi¡n trekkersrol in dit dossier dan ook zeer

heeft volgens hem beloofd om geen politiek te

Raadslid Meuleman stelt dat Klein Rusland een verlaten buurt is met enorm veel
leegstand en verloedering. Het grootste probJ-eem in de wijk is onzekerheid: er
worden geen afternatieven, noch toekomstperspectieven geboden aan de
buurtbewoners, waardoor ze zich vasthouden aan wat ze kennen en hebben, zelfs
al- is dat onhoudbaar of zel-fs onleefbaar.
De sp.a-fractie pleit voor een oplossing op korte termijn: de kfeine Rus heeft,
zoafs el-ke andere Zel-zatenaar, ook recht op een huis dat voorziet in de
behoeften van een gezin anno 2018, qelegen in een mooie buurt, in de nabijheid
van handelaars en openbaâr vervoer.
Echter, dit vergt een total-e renovatie van de wijk en men weet nj-et of het
kostenplaatje dat daaraan vasthangt haalbaar is. El-ders in de gemeente nieuwe
woonentiteiten creëren zou een afternatief kunnen zijn, maar ook daarvan is de
kostprijs, zowel voor de gemeenschap afs voor de huurder, tot nu toe onbekend.

Enkel- op basis van concrete, becijferde voorstellen kan er over dit dossier een
keuze qemaakt worden. Die voorstel-len zouden bovendien moeten kaderen binnen
een woonbeleidsplan, dat de toekomst en het voorbestaan van de gemeente
bepaalt. Bij qebrek hieraan zal- de sp.a-fractie zich onthouden.
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De heer Geert Asman (PVDA+) oppert dat het de taak is van de gemeenteraad om,
van de inwoners vanals vertegeni^/oordigers van het volk, de bekommernissen

Klein Rusland over te maken aan de Vl-aamse regering.
De heer Martin Acke, schepen-voorzitter (namens N-VA) stel-t dat
reeds op de hoogte is van de bekommernissen van de inwoners. De
het engagement van vier ministeries, die de mogelijke scenario's
uitwerken en beci;feren.
De gemeente heeft noch de kennis, noch de middelen om dergeJ-i¡k onderzoek te
voeren en moet dus vertrouwen op de knowhow van de overheidsdiensten. Het is
niet aan de gemeente/gemeenteraad om argì.rmenten of suggesties m.b.t. dit
dossier aan te brengen.

De uitvoering van de uiteindefijke beslissing zal door Vfaanderen gefinancierd
moeten worden, aangezien de gemeente dergelijke kosten niet dragen. Het is niet
meer dan normaal dat de beslissinq dan ook door Vl-aanderen zal genomen worden.

Mevrouw Patricia De Iuleyer (sp.a) stel-t dat CVBA !üonen steeds voorstander is
geweest voor het behoud van de wijk. Er werd zelfs een stedenbouwkundige studie
voorgelegd en goedgekeurd, maar door protest van PVDA werden de werken na de
bouw van één appartementsgebouw verplicht stilgeJ-egd.
Raadslid De Meyer: "Ikzel-f en dhr. Freddy De Vilder werden niet betrokken bi¡
dj-t dossier en werden niet gehoord door de gouverneur, omdat we geen deel
uitmaken van de delegatie van de sp.a-fractie. Ik wens mij niet uit te spreken
over de motie en zal bì-jgevolq niet mee doen aan de stemming.

Mevrouw Patricia De Meyer verlaat de raad.

De heer Martin Acke, s chepen-voorz itter , vraagt de gemeenteraad te stemmen over
volgende motie:
"De qemeenteraad van Zel-zate roept de Vl-aamse Regering op om snef een
voorkeursbesl-uit te nemen en om de wijk KJein Rusfand te behouden
(voorkeursaLternatieven 7 tot 4) ".
De motie wordt ver\^/orpen met 5 ja-sternmen (Dirk Goemaere, Geert Asman, Maureen
Tollenaere, Steven De Vuyst en Marl-een Vanmaercke) tegen 11 neen-stemmen (Frank
Bruggeman, Martin Acke, Marleen Maenhout, Kurt Van lVeynsberghe, Kristof
Stevelinck, Linda Vereecke, Jan De Beule, Luc Verstraeten, Claudio Rizzo,
Sigrid De Ridder en Ann Van Hecke) bij 4 onthoudingen (Luc Van lVaesberghe,
Brent Meul-eman, Isabel Deflaert en Johan De Jonghe).

Mevrouw Patricia De Meyer vervoegt de raad.

18. VERDÍüIJNEN LAATSTE GELDAUTOMAAT ZELZATE-VüEST (Sp.A) .

Dit punt werd samen met agendapunt 15 behandeld.

19 . KENN]SGEVINGEN/MEDEDEL]NGEN

Er zijn geen vragen en/of opmerkì-ngen bij de documenten.

20. DOORGAAND VRACHTVERKEER OVER DE R4 rN ZETZATE-IüEST (PVDA+) .

De heer Kurt Van ÏÍeynsberghe verlaat de raad.

De heer Geert Asman (PVDA+) qeeft toel-ichting bij dit agendapunt:

"Doorgaand vrachtverkeer zorgt voor veel- overfast in Zel-zate-lñest. Voot
voetgangers en fietsers vormt het drukke verkeer een groot risico. Vrachtwagens
zijn bovendien een grote bron van fijn stof en fawaaihinder. Wanneer meer dan
500 vrachtwagens per dag passeren is er een duideTijk toegenomen
gezondheids ris ico voor omwonenden.

De ingebruikname van het Hol-l-ands compJex in Rieme-Noord biedt de mogelijkheid
voor verkeer om Tangs Rieme te rijden in plaats van over de R4 in Zel-zate-West.

de gouverneur
gemeente heeft
onderzoeken,

33



Enkefe maanden na de opening deden buurtbewoners een teTling van het aantaf
vrachtwagens over de R4 hlest door ZeLzate. De cijfers tonen dat op 7 uur tijd
(tussen 73u30 en 74u30) 64 vrachtwagens over de R4 West (Debbautshoek reden) . 20
reden richting naar of van Sas Van Gent, 23 naat of van Rieme, 2L reden over de
brug.
Afs we dit vergelijken met 4 en 5 jaar geleden is er een afname. Toen reden er
op het zel-fde ogenblik 76 en 85 vrachtwagens op een uur over de R4West. In 2007
waren dit nog 724 vrachtwagens op een uur.
Al-s we dit omzetten naar daggeniddel-den (rekening houdend met de teTlingen van
AW in 2007), kunnen we stel-l-en dat er in 2007 gemiddeld 7772 vrachtwagens per
dag over de R4 West in Zel-zate reden. In 2075 geniddeLd 7049 en in vandaag
geniddeld 883 vrachtwagens per dag.

Dat is een positieve evoLutie maar de J,imiet van 500 vrachtwagens per daq
blijft nog steeds overschreden. Extra maatregeJen bJijven nodiq.
Hierbij heeft de PVDA volgende vragen en voorstefl-en:

7. Op de gemeenteraad in apriT antwoordde de schepen van mobil-iteit op onze
vraag dat hij contact zou opnemen met AWV om de oml-eiding via Rieme-Noord
te bespreken. Vrachtwagens moeten gestimul-eerd worden om deze afslag te
nemen en niet meet via Zefzate te rijden. Ook de aanpassing van de borden
op de R4 moet gebeuren. Wat zijn de resul-taten hiervan?

2. Eind 2077 stuurde de gemeenteraad op vraag van onze fractie een brief
naar AWV om de stopstreep aan het kruispunt op de brug (komende van de
Katte, richting Rieme) enkel-e meters naar achter te brengen om

dodehoekongevallen te vermijden. We hebben hier nog geen antwoord van
ontvangen. WeJ-ke stappen worden hier verder ondernomen?

3. De telTing registreerde ook de namen van vrachtwaqens die passeerden. Wfj
vragen dat de gemeente contact opneemt met deze bedrijven om hun
chauffeurs te vragen een andete route te nemen".

Het antwoord van de heer Martin Acke, schepen-voorzitter:

1. Er werd gesproken met AlriV over de omleiding via Rieme-Noord, waaruit
blij kt dat dat er een evolutie is in de gedachten voor de
verkeersafwikkeling. Het was aanvankelijk de bedoeling om Rieme-Noord te
ontsluiten enkel en all-een via het nieuwe Hol-lands complex Rieme-Noord.
Dit zou echter negatieve aspecten hebben voor het verkeer komende vanuit
Sas van Gent of Terneuzen. Het verkeer zou op die manier verpJ-icht worden
om tussen twee woonwijken naar Rieme-Noord te rijden. Het is beter dat
verkeer onder het maaiveld langs de Benefuxfaan langs het kanaal te l-aten
doorrijden naar Rieme-Noord. Daar zì-jn nog geen definitieve plannen rond,
maar die mogelijkheid wordt onderzocht.

2. AVüV positief geantwoord heeft op dit voorstel-. Echter dit is een kleine
ingreep die momenteel- niet prioritair is voor AVTIV.

3. De resuftaten van de telling kunnen overgemaakt worden aan AVúV zodat het
agentschap vanuit hun studies (eventueel) contact kan opnemen met de
bedrijven. Dit zal veef meer impact hebben.

2L. MOGELIJKHEID VOOR NIET_BELGEN OM DEEL TE NEMEN AAN DE

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2O1B (OP VERZOEK VAN FREDDY DE VTLDER, JOHAN DE

JONGHE EN PATR]CIA DE MEYER, RAADSLEDEN)

De heren Luc Verstraeten en Claudio Rizzo verlaten de raad.

Mevrouw Patricia De Meyer (sp.a) geeft toelichting bij dit agendapunt:

Tot onze ontstel-tenis hebben we gemerkt dat de niet-BeLgen nog niet werden
aangeschreven door het gemeentebestuur om hen in te fichten over de
nogelijkheid die ze hebben om aan de gemeenteraadsverkiezingen deef te nemen
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door zich voor 7 augustus 2078 te faten registeren afs kiezer. Bij vorige
gemeenteraadsverkiezingen werden de niet-BeJgen reeds ingeLicht ovet deze
nogelijkheid in de maand mei.

Nochtans stel-t de omzendbrief van 9 maart 2078 van minister Homans over de
voorbereiding van de fokal-e en provincial-e verkiezingen, en meer in het
bijzonder op pag. 5:

"Ik verzoek de gemeentebesturen om, rekening houdend met de fokal-e
bevol-kingssamenstelTing en met de plaatselijke situatie en omstandigheden, aTJe
gewenste initíatieven te nemen om de niet-Befgische burgers te informeren over
de mogelijkheden waarover zij beschikken om deeJ- te nemen aan de verkíezingen.
Het is daarbij van bijzonder belang dat de besturen hen erover informeren dat
zij zich vóór 7 augustus 2078 bij de gemeente moeten faten registreren om hun
kiesrecht te kunnen uitoefenen. "
Niettegenstaande dit te fezen is a-Z.s een vriendelijke vermaninq en niet afs een
verplichting menen we dat het een goed democratisch principe is dat de niet-
BeTgen goed ingelicht worden over deze nogelijkheid die ze hebben om hun stem
uit te brengen, daarom vtagen we de stemming aan de gemeenteraad over:

"Overwegende bovenstaande redenen besl-ist de gemeenteraad van Zel-zate in
vergadering bijeen op 25 juni 2078 de opdracht te geven aan de algemene
directeur om ten faatste op woensdag 27 juni 2078 de niet-Belgische burgers bij
persoonlijke brief te informeren over de mogeLijkheden waarover zij beschikken
om deel- te nemen aan de verkiezinqen. Het is daarbij van bijzonder beLang dat
ze met dit schrijven duideJijk erover geinformeerd worden dat zij zich vóór 7

augustus 2078 bij de gemeente moeten faten registreren om hun kiesrecht te
kunnen uitoefenen. Ook de procedure hoe ze die schriftelijke aanvraag moeten
indienen dient in kl-are taal- in deze brief beschreven te worden."

De heer Ylartin Acke, schepen-voorzitter, oppert dat het onmogelij k is om de
brief binnen twee dagen te l-aten vertrekken. Het college (dd. 21 juni 2018)
moet de fijst met bestemmelinqen nog vaststel-l-en. Pas daarna kunnen de brieven
verstuurd worden. De algemeen directeur engageert zich om er zo snel mogelijk
werk van te maken.

Mevrouw Patricia De Iuleyer (sp.a) vraagt of de brief vrijdag 29 juni 2018 kan
verstuurd worden.
worden, de mensen
registreren.

Ze stelt dat al-s de brieven pas na die vrijdag verzonden
slechts minder dan een maand de tijd hebben om zich te

De heer Martin Acke, schepen-voorz itter, geeft toe dat de brieven eigenlijk al
dat dit zo snel mogeJ-ijk moet wordenverzonden zouden moeten zijn en benadrukt

rechtgezet.
Mevrouw Patricia De Iuleyer (sp.a) wijst erop dat ze een stemming gevraagd heeft
De heer lulartin Acke, schepen-voorzitter, stelt dat de gemeenteraad vraagt om
prioritair de brieven te versturen en vraagt hierover de stemming.

De gemeenteraad gaat akkoord met 18 ja-stemmen (Martin Acke, Marleen Maenhout,
Kristof Stevelinck, Linda Vereecke, Dirk Goemaere, Patrj-cia De Meyer, Luc Van
üiaesberghe, Geert Asman, Jan De Beule, Maureen Toll-enaere, Brent Meuleman,
Isabel- Del-l-aert, Steven De Vuyst, Johan De Jonghe, Marleen Vanmaercke, Sigrid
De Ridder en Ann Van Hecke) tegen 1 neen-stem (Frank Bruggeman).

22. MOTIE AAN DE FEDERALE REGERING BETREFFENDE HET VASTHOUDEN VAN KINDEREN IN
DE VS (PVDA+).

In de Verenigde
Texas momenteel-

Staten worden meerdere kinderen aan de grens tussen Mexico en
onmensel-ijk vastgehouden. Zij worden gescheiden van hun ouders,
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opgesl-oten in kooien en aan hun fot overgeTaten. Annesty Internationaf spreekt
van foftering. Human Right Vtratch de organisatie die ter plaatse js, bevestigt
de verhafen. De kinderen lopen Levenslange trauma's op. In het beJang van de
kinderen, vraagt de PVDA+ fractíe om een krachtig signaal te sturen vanuit de
BeJgische regering naar de Verenigde Staten. De fractie keurt de praktijken ten
zeerste af en eist dat de nodige actie wordt ondernomen om deze onmensel-ijkheid
te stoppen.

De heer Martin Acke, schepen-voorzittet, stel-t dat iedereen de bekommernis van
de PVDA+ fractie deelt, maar vindt dat dit geen bevoegdheid is van de
gemeenteraad om hierover een motie te schrijven. Hij vraagt aan de gemeenteraad
om dit punt van de agenda te halen.

De heer Geert Asman (PVDA+) eist toel-ichting te geven bij het aqendapunt. Hij
hetoppert dat de gemeente een signaal moet geven en duidelijk moet maken dat

niet kan dat kinderen (op de vl-ucht) verdrinken, doodgeschoten worden of
opgesloten worden in een kooi. Eigenlijk, vervolgt hij, zou de hele wereld
moeten reageren. Enkel een massafe reactie zou kunnen verhinderen dat dit
toekomst opnieuw gebeurt.

in de

De heer lulartin Acke, schepen-voorzitter blijft bij zi¡n standpunt en vraagt
aan de gemeenteraad om dit punt niet te behandefen.

Met I ja-stemmen (Frank Bruggeman, Martin Acke, Marleen Maenhout, Kristof
Stevelinck, Linda Vereecke, Jan De Beule, Sigrid De Ridder en Ann Van Hecke)
teqen 10 neen-stemmen (Dirk Goemaere, Patricia De Meyer, Luc Van Waesberghe'
Geert Asman, Maureen Tollenaere, Brent Meuleman, fsabel Del-laert, Steven De

Vuyst, Johan De Jonghe en Marleen Vanmaercke) wordt besl-ist dat het punt niet
van de agenda wordt gehaald.

De heer Martin Acke, schepen-voorz itter vraagt daarop de stemming over de
motie.
De motie wordt aanvaard met 10 ja-stemmen (Dj-rk Goemaere, Patricia De Meyer,
Luc Van lrlaesberghe, Geert Asman, Maureen Tollenaere, Brent Meuleman, Isabel
Deltaert, Steven De Vuyst, Johan De Jonghe en Marl-een Vanmaercke) bij B neen-
stemmen (Frank Bruggeman, Martin Acke, Marleen Maenhout, Kristof Stevelinck,
Linda Vereecke, Jan De Beule, Sigrid De Ridder en Ann Van Hecke).

\ZRAGENRO}IDE

De heet Brent Meufeman stel-t dat hij gecontacteerd werd door een inwoner die
vertelde dat er een nieuwe cabine van Infrax werd geplaatst op het Parkpleín.
De buurtbewoners werden daarvan niet op de hoogrte gesteld. Ook de bevoeqde
diensten of schepen zouden niet op de hoogte geweest zijn volgens deze persoon.
Bovendien zou de cabine plots zeer sterk in het zLchL staan. Hij vraagt om

toelichting.
Mevrouw Linda Vereecke antwoordt dat het col-leqe opdracht heeft gegeven
om vier hoogspanningscabines te vervangen. De cabine is nu meer zichtbaar
omdat men bij het graven van de sfeuven schrik had om boomwortels te
beschadigen. De oude cabine wordt nog weqqehaal-d.

Verder zí)n er geen vragen.
Er wordt aansluitend overçteçtaan tot de geheime zittj.ng.
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II GEHEIME ZITTING:

1. BESPREKING BRIEF SECUREX DD. 3 ME] 2OIB BETREFFENDE "KENNISGAVE INDIENING
VERZOEK TOT FORMELE PSYCHOSOCIALE INTERVENTIE MET HOOFDZAKELIJK COLLECT]EF
KARAKTER". (PVDA+)

De treer Martin Acke, schepen-voorzitter, sJ.uit de vergaderíng om 22:47 uur.

Daqtekeníng als boven

Guy Verb Martin Acke
Voorzitter GemeenteraadAlgeme ecteur
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