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

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

DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE D.D. 25 MAART 2019 

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

Aanwezig:  Dirk Goemaere, voorzitter;  

Brent Meuleman, burgemeester,  

Geert Asman, Isabel Dellaert, Luc Van Waesberghe en Steven De 

Vuyst, schepenen; 

Martin Acke, Frank Bruggeman, Filip Bruggheman, Matthias Cassier, 

Jan De Beule, Debbie De Vleesschauwer, Gino D'Haene, 

Guy D'Haeseleer, Vincent Dierickx, Rik Laureys, Marleen Maenhout, 

Karl Segers, Kristof Stevelinck, Kevin Uytterhaegher, Karel Van 

Bever, Lucien Van de Velde en Kurt Van Weynsberghe, raadsleden. 

Guy Verbuyst, algemeen directeur. 

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

PUNT I     OPENBARE ZITTING 

De heer Dirk Goemaere, voorzitter van de gemeenteraad, opent de vergadering 

om 19:06 uur.  

Het punt van Fineg nv wordt met algemene stemmen aan de agenda toegevoegd 

wegens hoogdringendheid. De gemeenteraad moet een standpunt innemen m.b.t. 

een vergadering die reeds op 10 april 2019 plaatsvindt.  

Met algemene stemmen wordt als punt 22 ‘kennisgevingen’ aan de agenda 

toegevoegd zodat die kunnen besproken worden. 

Mevrouw Isabel Van Vooren van North Sea Port is aanwezig om toelichting te 

geven bij agendapunten 16 en 17. De gemeenteraad gaat unaniem akkoord om deze 

punten meteen na het half uurtje van de burger te behandelen.  

De heer Dirk Goemaere, voorzitter van de gemeenteraad, schorst de raad voor 

het half uurtje van de burger.  

Vragen het woord tijdens het half uurtje van de burger:  

− De Meester Rudy, wonende Slachthuisstraat 8 te 9060 Zelzate stelt vragen 

over: 

1. de uitbating van de visvijver; 
2. de besparing omtrent het afschaffen van het dienstvoertuig van de 

burgemeester; 

3. vrachtwagens > 7,5 ton in de bebouwde kom en het opnieuw ter 
beschikking stelling van de parking aan de Vredekaai voor 

vrachtwagens. 

− Haelman Marcel, wonende Grote Markt te Zelzate (Dierenwelzijn Zelzate die 

de hondenwandeling en hondenlosloopweide organiseert) vraagt: 

1. Waarom zes maand wachten om de hondenlosloopweide open te verklaren? 
2. Waarom werd ondertussen niets aan het reglement veranderd? 
3. Waarom mijn organisatie door het slijk halen? 

De heer Dirk Goemaere, voorzitter van de gemeenteraad, heropent de raad.  

16. VERKIEZING VAN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE GEMEENTE ZELZATE IN DE 

ALGEMENE VERGADERING VAN NORTH SEA PORT SE 

DE RAAD: 

− Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 

− Gelet op de brief van 20 februari 2019 van North Sea Port SE waarin de 

aandeelhouders en de leden van het toezichtsorgaan uitgenodigd worden voor 

de algemene vergadering op donderdag 18 april 2019; 

− Overwegende dat de gemeente Zelzate aandeelhouder is in North Sea Port SE; 

− Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 17 januari 2019 

dient de gemeentelijke vertegenwoordiging opnieuw vastgelegd te worden; 



− Overwegende dat wordt gevraagd om een vertegenwoordiger en een 

plaatsvervanger aan te duiden binnen de algemene vergadering; dat die bij 

voorkeur aangeduid worden voor de volledige legislatuur;  

− Gelet op artikel 34 van het DLB dat stelt dat voor de aanwijzing van de 

leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers 

van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere 

rechtspersonen en feitelijke verenigingen geheim dient te worden gestemd; 

− Gelet op artikel 35 van het DLB betreffende de werking van de gemeenteraad 

dat stelt dat voor elke benoeming in ambten, elke contractuele 

aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten een 

afzonderlijke stemming wordt gehouden (enkel voor de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn die door leden van de raad voor maatschappelijk 

welzijn worden vertegenwoordigd in de organen van de welzijnsvereniging 

wordt bepaald in art. 484 dat de aanwijzing gebeurt bij geheime stemming 

en in één enkele stemronde, waarbij elk lid van de raad voor 

maatschappelijk welzijn over één stem beschikt); 

− Overwegende dat voor elke afzonderlijke stemming vooraf 23 stembiljetten 

worden gemaakt en dat éénvormig schrijfgerief ter beschikking van de 

raadsleden wordt gesteld;  

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om Lucien Van De Velde aan 

te duiden als vertegenwoordiger in de (buitengewone) algemene 

vergaderingen;  

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 23 raadsleden aanwezig. Er worden 23 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 

geeft volgende uitslag: 

Er worden 23 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  

- Lucien Van De Velde bekomt 16 stemmen 

- Marleen Maenhout bekomt 7 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen, 0 blanco stemmen, 0 ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om Gino D’Haene aan te 

duiden als plaatsvervanger in de (buitengewone) algemene vergaderingen;  

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 23 raadsleden aanwezig. Er worden 23 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 

geeft volgende uitslag: 

Er worden 23 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  

- Gino D’Haene bekomt 16 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen, 6 blanco stemmen, 1 ongeldige stemmen. 

  



BESLUIT: 

In openbare zitting, bij geheime stemming, met gesloten stembriefjes: 

Artikel 1: - Lucien Van De Velde wordt aangeduid als vertegenwoordiger in de 

(buitengewone) algemene (jaar)vergadering.  

Artikel 2: - Gino D’Haene wordt aangeduid als plaatsvervanger. 

17. STANDPUNT INNEMEN MET BETREKKING TOT DE ALGEMENE VERGADERING VAN NORTH 

SEA PORT NV DIE ZAL DOORGAAN OP 18 APRIL 2019. 

DE RAAD: 

− Gelet op het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 

2 en artikel 40§1; 

− Gelet op het Havendecreet van 2 maart 1999; 

− Gelet op het Decreet van 11 oktober 2013 houdende de omvorming van het 

Havenbedrijf Gent tot een naamloze vennootschap van publiek recht; 

− Het 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; 

− Overwegende dat het Havenbedrijf Gent op 1 januari 2014 omgevormd werd van 

een autonoom gemeentelijk havenbedrijf tot een naamloze vennootschap van 

publiek recht; 

− Overwegende dat in een eerste fase het kapitaal werd verhoogd voor de 

deelname van de gemeenten Evergem en Zelzate; dat in een tweede fase de 

Provincie Oost-Vlaanderen toetrad;  

− Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 19 oktober 2017 de 

deelneming goed keurde van de Gemeente Zelzate in een Holding, die zou 

worden opgericht door Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports; dat de 

gemeenteraad toen ook een ontwerp van fusieovereenkomst, statuten van de 

Holding, toetredingsovereenkomst, aandeelhoudersovereenkomst, aanvaarding 

van aandelen van de Holding en inbreng van de aandelen van het 

Havenbedrijf Gent als agio in de Holding goedkeurde;  

− Overwegende dat op 8 december 2017 de fusieovereenkomst (FOVK) tussen N.V. 

Zeeland Seaports (ZSP), Havenbedrijf Gent NV van publiek recht (HBG) en 

hun respectieve aandeelhouders ondertekend werd; 

− Overwegende dat op 29 juni 2018 de fusie plaatsvond tussen Havenbedrijf 

Gent en Zeeland Seaports: de aandelen van Havenbedrijf Gent (NV van 

publiek recht) en Zeeland Seaports (NV) werden ingebracht in North Sea 

Port SE; 

− Overwegende dat, voorafgaandelijk aan de fusie, de gemeenteraad in zitting 

van 25 juni 2018 de hiermee verband houdende operaties goedkeurde, 

waaronder een statutenwijziging van Havenbedrijf Gent, een addendum bij de 

fusie-overeenkomst, gedeeltelijke afstand van een aantal opschortende 

voorwaarden; 

− Overwegende dat, ingevolge de fusie Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports, 

de Vlaamse gemeenten (Stad Gent, Evergem en Zelzate) en de Provincie Oost-

Vlaanderen rechtstreekse aandeelhouders geworden zijn van North Sea Port 

SE; dat de gemeente Zelzate 0,005 % van de aandelen bezit;  

− Overwegende dat aan de Nederlandse zijde de Nederlandse gemeenten 

(Vlissingen, Terneuzen en Borsele) en de Provincie Zeeland niet 

rechtstreeks in North Sea Port SE participeren, maar onrechtstreeks, met 

name via Gemeenschappelijke Regeling Zeeland tot instandhouding van de 

publieke rechtspersoon Zeeland Seaports, afgekort GR ZSP; 

− Overwegende dat de GR ZSP is blijven bestaan bij de oprichting van Zeeland 

Seaports NV (thans North Sea Port Netherlands NV) ingevolge garanties die 



GR ZSP had verstrekt bij financiële instellingen voor verplichtingen die 

ten laste van de Zeeland Seaports NV werden aangegaan;  

− Overwegende dat, omwille van de bestuurlijke en administratieve druk die 

de Gemeenschappelijke Regeling op grond van de Nederlandse Wet 

gemeenschappelijke regeling met zich meebrengt, aan Nederlandse zijde door 

het Algemeen Bestuur van de GR aan de (Nederlandse) deelnemers werd 

voorgesteld om de Gemeenschappelijke Regeling op te heffen; dat als gevolg 

hiervan de Nederlandse gemeenten (Vlissingen, Terneuzen en Borzele) en de 

Provincie Zeeland rechtstreeks zullen participeren in North Sea Port SE, 

zoals dit reeds het geval is voor de Vlaamse deelnemers; 

− Overwegende dat, naar aanleiding van de opheffing van de ZSP, 2 

overeenkomsten werden voorbereid, met name een "Uitvoeringsovereenkomst 

opheffing GR ZSP" en een "Garantieovereenkomst 2019" (ter vervanging van 

de garantie- en dienstenovereenkomst 2010 en het op Completion van de 

fusie goedgekeurde addendum hierop); 

− Overwegende dat, op grond van artikel 1.1. (j) en artikel 36.1 van de 

statuten van North Sea Port SE de besluiten van de algemene vergadering 

over de GR Garantie of met effect op de GR Garantie een "belangrijk 

besluit' zijn waarvoor een instemming van (minstens) 76% van de stemmen 

vereist is; dat hetzelfde geldt voor het besluit van de algemene 

vergadering van North Sea Port Netherlands NV en dit op grond van artikel 

2.3.1. van de Aandeelhoudersovereenkomst;  

− Overwegende dat het bestuur van North Sea Port Netherlands NV de 

ondertekening van voormelde overeenkomsten derhalve voorlegt aan haar 

algemene vergadering;  

− Overwegende dat de gemeente Zelzate uitgenodigd werd tot deze algemene 

vergadering per brief op 20 februari 2019; dat de agenda van deze 

vergadering als volgt luidt:  

1. Opheffing Gemeenschappelijke Regeling ZSP - goedkeuring Besluit 
bestuur van North Sea Port SE 

2. Aanstelling accountant North Sea Port SE voor het jaar 2018. 

− Overwegende dat het bestuur van North Sea Port SE aan haar algemene 

vergadering de goedkeuring vraagt voor de ondertekening van de 

Uitvoeringsovereenkomst opheffing GR ZSP; 

− Overwegende dat het bestuur van North Sea Port SE aan haar algemene 

vergadering tevens goedkeuring vraagt om als enig aandeelhouder van North 

Sea Port Netherlands NV zowel de Uitvoeringsovereenkomst opheffing GR ZSP 

als de Garantieovereenkomst 2019 te ondertekenen (North Sea Port SE zelf 

is geen partij bij de ondertekening van de Garantieovereenkomst 2019); 

− Overwegende dat de garantie voor de derivatenportefeuille en 

leningenportefeuille van WarmCo2, die voorheen werd opgenomen door GR ZSP, 

thans wordt opgenomen in de Garantieovereenkomst 2019; dat volgens 

bijgevoegde memo van North Sea Port de opheffing van de GR ZSP niet leidt 

tot een verhoging van het door North Sea Port SE te vrijwaren bedrag (van 

65 miljoen euro); dat de derivatenportefeuille geen bijstortverplichting 

bevat; dat het risico op vrijwaring door North Sea Port SE quasi nihil is 

vermits deze vrijwaring enkel zou worden ingeroepen ingeval van 

faillissement van North Sea Port Netherlands NV. 

BESLUIT:  

In openbare zitting 

Met algemene stemmen:  

Artikel 1: - Hecht goedkeuring aan volgende agenda van de buitengewone 

algemene vergadering van North Sea Port SE die plaatsvindt op 18 april 2019:  

1. Opheffing Gemeenschappelijke Regeling ZSP - goedkeuring Besluit 
bestuur van North Sea Port SE 



2. Aanstelling accountant North Sea Port SE voor het jaar 2018. 

Artikel 2: - Keurt het besluit van het bestuur van North Sea Port SE goed om 

de Uitvoeringsovereenkomst opheffing Gemeenschappelijke Regeling Zeeland 

Seaports te ondertekenen en om, in de hoedanigheid van enig aandeelhouder van 

Norh Sea Port Netherlands NV, goedkeuring te geven aan het besluit van het 

bestuur van North Sea Port SE om zowel de voormelde Uitvoeringsovereenkomst 

GR ZSP als de Garantieovereenkomst 2019 te ondertekenen.  

Artikel 3: - De vertegenwoordiger van de Gemeente Zelzate, de heer Lucien Van 

De Velde, die met recht van indeplaatsstelling zal deelnemen aan de algemene 

vergadering van North Sea Port SE op 18 april 2019, opdracht te geven om zijn 

stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van 

heden. 

Artikel 4: - Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de 

uitvoering van de voorliggende beslissing en onder meer kennisgeving hiervan 

te verrichten aan North Sea Port SE, Westkade 89, 4551 CE Sas van Gent. 

1. GOEDKEUREN VAN DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 FEBRUARI 2018 

De opmerking van dhr. Martin Acke wordt door de gemeenteraad aangenomen, de 

notulen worden in die zin aangepast. 

Met 15 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert Isabel, Van 

Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, Cassier Matthias, De 

Vleesschauwer Debbie, D'Haene Gino, Goemaere Dirk, Laureys Rik, Segers Karl, 

Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel, Van De Velde Lucien en Van Weynsberghe 

Kurt) tegen 7 neen-stemmen (Bruggeman Frank, Bruggheman Filip, De Beule Jan, 

D'haeseleer Guy, Dierickx Vincent, Maenhout Marleen en Stevelinck Kristof) 

worden de notulen goedgekeurd.  

Notulering stemgedrag van de VLD-SD-fractie in toepassing van artikel 31 van 

het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad: “Wij zullen de notulen niet 

goedkeuren omdat ons in de zitting van 25 februari 2019 meermaals geweigerd 

werd de stemming te houden over onze voorstellen.” 

2. VASTSTELLEN VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD VAN 

ZELZATE 

DE RAAD: 

− Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, 

artikel 38; 

− Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad gestemd in de 

gemeenteraad van 31 januari 2013 en aangepast in zittingen van 30 

september 2014, 1 juni 2015 19 oktober 2016, 18 mei 2017 en 19 februari 

2018; 

− Gelet op het voorstel van huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en 

de OCMW-raad; 

− Overwegende dat het DLB stelt dat de gemeente- en OCMW-raad elk een eigen 

huishoudelijk reglement moeten goedkeuren bij de aanvang van de 

zittingsperiode; 

− Overwegende dat het huishoudelijk reglement van gemeente- en OCMW-raad 

zoveel mogelijk op elkaar werd afgestemd; dat er een geconsolideerd 

document van gemaakt werd; 

− Overwegende dat ter zitting een aantal opmerkingen op het document gemaakt 

worden;  

− Overwegende dat de raad geschorst wordt om te beraadslagen over de 

opmerkingen; 

− Overwegende dat de raad heropend wordt;  

− Overwegende dat volgende opmerkingen weerhouden worden:  

− De zin in artikel 3 § 1: “Hiertoe bezorgen ze hun toegelicht voorstel 



van beslissing (inclusief financiële impact) aan de algemeen directeur, 

die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de raad” wordt 

gewijzigd in “Hiertoe bezorgen ze hun toegelicht voorstel van 

beslissing (bij voorkeur met financiële impact) aan de algemeen 

directeur, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de raad”.  

− In artikel 10 § 6 zesde lid wordt volgende zin toegevoegd: “Elke 

fractie ontvangt een kopieerkrediet van 30 €/jaar”. 

− In artikel 37 § 1 worden volgende zinnen geherformuleerd:  

− de zin “de vergaderingen van de gemeenteraad, met een 

minimumaanwezigheid van 1 uur indien deze langer dan 1 uur duurt” wordt 

gewijzigd in “de vergaderingen van de gemeenteraad. Indien deze langer 

dan 1 uur duurt, dan moet er een minimumaanwezigheid van 1 uur zijn” 

− de zin “de vergaderingen van de gemeenteraadscommissie (incl. deze 

waarvoor raadsleden overeenkomstig artikel 37, §3, vierde lid van het 

decreet over het lokaal bestuur zijn aangewezen als leden met 

raadgevende stem), met een minimumaanwezigheid van 1 uur indien deze 

langer dan 1 uur duurt” wordt aangepast als volgt: “de vergaderingen 

van de gemeenteraadscommissie (incl. deze waarvoor raadsleden 

overeenkomstig artikel 37, §3, vierde lid van het decreet over het 

lokaal bestuur zijn aangewezen als leden met raadgevende stem). Indien 

deze langer dan 1 uur duurt, dan moet er een minimumaanwezigheid van 1 

uur zijn”. 

− de zin: “de vergaderingen die werden hervat op een andere dag. Indien 

deze langer dan 1 uur duurt, dan moet er een minimumaanwezigheid van 1 

uur zijn”. 

− In artikel 38 § 2 tweede lid wordt volgende zin toegevoegd: “Deze 

terugbetaling kan enkel indien er geen vergoeding gegeven wordt van de 

organisatie die hen mandateert”. 

− Overwegende dat gevraagd wordt om het huishoudelijk reglement, inclusief 

aanpassing aan de opmerkingen, vast te stellen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met 15 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert Isabel, Van 

Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, Cassier Matthias, De 

Vleesschauwer Debbie, D'Haene Gino, Goemaere Dirk, Laureys Rik, Segers Karl, 

Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel, Van De Velde Lucien en Van Weynsberghe 

Kurt) tegen 7 neen-stemmen (Bruggeman Frank, Bruggheman Filip, De Beule Jan, 

D'haeseleer Guy, Dierickx Vincent, Maenhout Marleen en Stevelinck Kristof): 

Artikel 1: - Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad gestemd in de 

gemeenteraad van 31 januari 2013 en aangepast in zittingen van 30 september 

2014, 1 juni 2015 19 oktober 2016, 18 mei 2017 en 19 februari 2018 wordt 

opgeheven.  

Artikel 2: - Het voorliggende huishoudelijk reglement van de gemeenteraad 

wordt vastgesteld. 
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GEMEENTERAAD 

 

OCMW-RAAD 

 

BIJEENROEPING 

Artikel 1, § 1 

De raad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren en ten minste tienmaal per jaar. 

In principe vergadert de raad maandelijks op de laatste maandag van de maand, uitgezonderd de maanden juli en augustus 
en telkens wanneer de noodzaak het vereist. Indien de laatste maandag van de maand een feestdag is of een avond voor 
een feestdag, zal de gemeenteraad plaatsvinden op de voorlaatste maandag van de maand. De data van de vergaderingen 
worden tijdig, en behoudens in spoedeisende gevallen, minstens 2 maanden op voorhand aan de raadsleden meegedeeld 
door de voorzitter van de raad. (art. 18 DLB) 

§ 2 

De voorzitter van de raad beslist tot bijeenroeping van de raad en stelt de agenda van de vergadering op. 

De voorzitter kan de gemeente- en OCMW-raad bijeenroepen door een gezamenlijke oproeping met als bedoeling de 
vergaderingen aansluitend te laten doorgaan. Hierbij stelt de voorzitter voor gemeente en OCMW duidelijk onderscheiden 
agenda’s op. (art. 19 en 20, 74 DLB) 

§ 3 

De oproeping wordt digitaal verzonden. De dossiers die betrekking hebben op de agenda worden ter beschikking gesteld op 
de wijze voorzien in artikel 9, § 1 en § 2 van dit reglement. 

§ 4 

De voorzitter van de gemeenteraad moet de gemeenteraad 
bijeenroepen op verzoek van:  

1. 1/3 van de zittinghebbende leden;  

2. 1/5 van de zittinghebbende leden als 6 weken na de 

datum van de vorige gemeenteraad nog geen 

bijeenroeping is gebeurd. De periode van 6 weken wordt 

geschorst van 11 juli tot en met 15 augustus; 

3. het college van burgemeester en schepenen;  

4. de burgemeester voor zover het verzoek uitsluitend 

betrekking heeft op de eigen bevoegdheden van de 

burgemeester. 
In hun schriftelijke aanvraag aan de algemeen directeur 
moeten de aanvragers de agenda vermelden, met voor elk 
punt een toegelicht voorstel van beslissing, en de datum en 
het uur van de beoogde vergadering. De algemeen directeur 
bezorgt vervolgens de voorstellen aan de 
gemeenteraadsvoorzitter. Deze aanvraag moet ingediend 
worden, zodanig dat de voorzitter de oproepingstermijnen 
bepaald in artikel 2 van dit reglement, kan nakomen.  

De voorzitter roept de vergadering bijeen op de 
voorgestelde datum en het aangewezen uur en met de 
voorgestelde agenda. (art. 19 en art. 67 DLB) 

§ 4 

De voorzitter van de OCMW-raad moet de OCMW-raad 
bijeenroepen op verzoek van:  

1. 1/3 van de zittinghebbende leden;  

2. 1/5 van de zittinghebbende leden als 6 weken na de 

datum van de vorige OCMW-raad nog geen 

bijeenroeping is gebeurd. De periode van 6 weken wordt 

geschorst van 11 juli tot en met 15 augustus; 

3. het vast bureau.  
 

 

In hun schriftelijke aanvraag aan de algemeen directeur 
moeten de aanvragers de agenda vermelden, met voor elk 
punt een toegelicht voorstel van beslissing, en de datum en 
het uur van de beoogde vergadering. De algemeen directeur 
bezorgt vervolgens de voorstellen aan de voorzitter van de 
OCMW-raad. Deze aanvraag moet ingediend worden, 
zodanig dat de voorzitter de oproepingstermijnen bepaald in 
artikel 2 van dit reglement, kan nakomen.  

De voorzitter roept de vergadering bijeen op de 
voorgestelde datum en het aangewezen uur en met de 
voorgestelde agenda. (art. 19, volgens art. 74 DLB) 

Artikel 2, § 1 

De oproeping (of gezamenlijke oproeping) wordt tenminste 8 dagen vóór de dag van de vergadering bezorgd aan de           
raadsleden. (art. 20, 74 DLB). 

In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd van deze oproepingsperiode worden afgeweken. 

Een gezamenlijke oproeping in spoedeisende gevallen kan enkel als er zowel voor de gemeenteraad als de OCMW-raad 
spoedeisende punten zijn. (art. 19, 20 en art. 67 DLB) 

§ 2 

De oproeping vermeldt in elk geval de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergadering en bevat een toegelicht 
voorstel van beslissing bij elk agendapunt. De agendapunten moeten voldoende duidelijk omschreven zijn. 

Een gezamenlijke oproeping bevat duidelijk onderscheiden agenda’s voor de gemeente- en de OCMW-raad. (art. 20, 74 DLB) 

Artikel 3, § 1 



Raadsleden kunnen uiterlijk 5 dagen vóór de vergadering punten aan de agenda van de raad toevoegen. Hiertoe bezorgen 
ze hun toegelicht voorstel van beslissing (bij voorkeur met financiële impact) aan de algemeen directeur, die de voorstellen 
bezorgt aan de voorzitter van de raad. Noch een lid van het college van burgemeester en schepenen / vast bureau, noch het 
college/ vast bureau als orgaan, kan van deze mogelijkheid gebruik maken. (art. 21, 74 DLB) 

§ 2 

De algemeen directeur deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld door de voorzitter van de raad onmiddellijk 
mee aan de raadsleden, samen met de bijbehorende toegelichte voorstellen. (art. 21, 74 DLB) 

OPENBARE OF BESLOTEN VERGADERING 

Artikel 4, § 1 

De vergaderingen van de raad zijn in principe openbaar. (art. 28, §1, 74 DLB) 

De raad is in ieder geval openbaar op het tijdstip dat raadsleden de eed afleggen. 

De vergaderingen over de beleidsrapporten (= het meerjarenplan, de aanpassingen van het meerjarenplan en de 
jaarrekening) zijn in elk geval openbaar. (art. 249 DLB). 

§ 2 

De vergadering is niet openbaar als: 

1. het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een dergelijk punt aan de orde is, beveelt 

de voorzitter de behandeling in besloten vergadering; 

2. de raad met 2/3 van de aanwezige leden en op gemotiveerde wijze beslist tot behandeling in besloten vergadering, in 

het belang van de openbare orde of op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid.  
(art. 28, §1, 74 DLB) 

Artikel 5 

De besloten vergadering kan enkel plaatsvinden na de openbare vergadering, uitgezonderd in tuchtzaken.  

Bij een gezamenlijke oproeping opent de voorzitter eerst de openbare zitting van de gemeenteraad, waarbij hij de 
vergadering van de gemeenteraad schorst nadat de agenda van het openbare deel afgewerkt is. Tijdens deze schorsing van 
de gemeenteraad opent de voorzitter de OCMW-raad, waarna de agenda van de OCMW-raad volledig afgewerkt wordt. Na 
het sluiten van de vergadering van de OCMW-raad, opent de voorzitter het besloten deel van de gemeenteraad.  

Als tijdens de openbare vergadering van de raad blijkt dat de behandeling van een punt in besloten zitting moet worden 
voortgezet, kan de openbare vergadering van de raad, enkel met dit doel, worden onderbroken.  

Als tijdens de besloten vergadering van de raad blijkt dat de behandeling van een punt in openbare zitting moet gebeuren, 
dan wordt dat punt opgenomen op de agenda van de eerstvolgende raad. In geval van dringende noodzakelijkheid van het 
punt, of in geval van de eedaflegging van een personeelslid, kan de besloten zitting, enkel met dat doel, worden 
onderbroken.  

(art. 28, §2, 74 DLB) 

Artikel 6 

De raadsleden, alsmede alle andere personen die krachtens de wet of het decreet de besloten vergaderingen van de raad 
bijwonen, zijn tot geheimhouding verplicht. 

(art. 29, §4, 74 DLB) 

INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN EN PUBLIEK 

Artikel 7, § 1 

Plaats, dag en uur van de raadsvergadering en de agenda worden openbaar bekend gemaakt door publicatie op de website 
van de gemeente. Dit gebeurt uiterlijk 8 dagen voor de vergadering.  

Indien raadsleden punten aan agenda toevoegen, wordt de aangepaste agenda binnen de 24 uur nadat hij is vastgesteld, op 
dezelfde wijze bekendgemaakt. 

In spoedeisende gevallen wordt de agenda uiterlijk 24 uur nadat hij is vastgesteld, en uiterlijk vóór de aanvang van de 
vergadering, op dezelfde wijze bekendgemaakt. (art. 22, 74 DLB) 

§ 2 

De agenda die betrekking heeft op het openbare deel wordt digitaal bezorgd aan alle lokale perscorrespondenten, 
voorzitters van de adviesraden en belangstellende inwoners. 

§ 3 

De agenda wordt ter beschikking gesteld aan de aanwezige personen op de raadszitting. 



Artikel 8, § 1 

De gemeente/ het OCMW maakt, aan iedere natuurlijke persoon en aan iedere rechtspersoon of groepering die erom 
verzoekt, de agenda van de raad en de stukken die erop betrekking hebben, openbaar door er inzage in te verlenen, er uitleg 
over te verschaffen of er een afschrift van te overhandigen overeenkomstig de regels in verband met openbaarheid van 
bestuur. 

§ 2 

De beslissingen van de raad worden door de burgemeester / voorzitter vast bureau bekendgemaakt op de website van de 
gemeente zoals bepaald in artikels 285 tot 287 van het decreet over het lokaal bestuur.  

INFORMATIE RAADSLEDEN 

Artikel 9, § 1 

Voor elk agendapunt worden de dossiers, in het bijzonder de verklarende nota's (inclusief financiële impact), de feitelijke 
gegevens, de eventueel verleende adviezen en de ontwerpen van beslissing betreffende de op de agenda ingeschreven 
zaken, vanaf de verzending van de oproeping, digitaal ter beschikking gehouden aan de raadsleden.  

Raadsleden kunnen gebruik maken van de faciliteiten in de openbare bibliotheek Zelzate volgens het bibliotheekreglement. 

De voorzitter van de raad en de algemeen directeur beschikken als 'back-up', om het goede verloop van de raad te borgen, 
over een papieren versie van de ontwerpen van beslissing en de dossiers. 

Indien bepaalde stukken die behoren tot een agendapunt, niet digitaal ter beschikking (kunnen) gesteld worden, dan maakt 
de oproeping hiervan uitdrukkelijk melding. Deze stukken zijn vanaf de verzending van de oproeping ter inzage op het 
gemeentesecretariaat.  

§ 2 

Elk ontwerp van meerjarenplan, aanpassingen van het meerjarenplan en jaarrekening (= beleidsrapporten), worden op zijn 
minst 14 dagen vóór de vergadering waarop het ontwerp besproken wordt aan ieder lid van de raad digitaal bezorgd. 

Vanaf het ogenblik dat het ontwerp van het beleidsrapport digitaal bezorgd is aan de raadsleden, wordt aan hen ook de 
bijbehorende documentatie digitaal ter beschikking gesteld. 

Het ontwerp van het beleidsrapport wordt eveneens op papier, via de post, aan de raadsleden bezorgd. De stukken worden 
verzonden vanaf het moment dat het ontwerp van het beleidsrapport digitaal aan de raadsleden werd bezorgd. (art. 249 DLB) 

§ 3 

Aan de raadsleden moet, op hun verzoek, door de algemeen directeur of de door hem aangeduidde personeelsleden 
technische toelichting worden verstrekt over de stukken in de dossiers voor de vergadering van de raad.  

Onder technische toelichting wordt verstaan het verstrekken van inlichtingen ter verduidelijking van de feitelijke gegevens 
die in de dossiers voorkomen en van het verloop van de procedure. 

De raadsleden richten hun verzoek mondeling of per e-mail aan de algemeen directeur.  

Op een schriftelijk vraag wordt schriftelijk geantwoord tenzij het raadslid een mondelinge toelichting wenst. De mondelinge 
toelichting gebeurt na afspraak bij de algemeen directeur.  

(art. 20 DLB) 

Artikel 10, § 1 

De raadsleden hebben het recht van inzage in alle dossiers, stukken en akten, ongeacht de drager, die het bestuur betreffen. 
(art. 29, §1, 75 DLB) 

Persoonlijke notities van personeelsleden behoren niet tot de dossiers, stukken en akten van het bestuur.  

§ 2 

De raadsleden hebben digitaal steeds toegang tot: 

1. de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van de raad; 

2. de toelagereglementen, algemene politieverordeningen, belasting- en retributiereglementen. 

§ 3 

De notulen van het college van burgemeester en schepenen / het vast bureau worden, uiterlijk op dezelfde dag als de 
vergadering van het college / vast bureau volgend op deze waarop de notulen werden goedgekeurd, digitaal ter beschikking 
gesteld aan de raadsleden. (art. 50, 83 DLB) 

§ 4 

De briefwisseling gericht aan de voorzitter van de 
gemeenteraad en die bestemd is voor de gemeenteraad, 

§ 4 

De briefwisseling gericht aan de voorzitter van de OCMW-
raad en die bestemd is voor de OCMW-raad, wordt 
meegedeeld aan de OCMW-raadsleden. 



wordt meegedeeld aan de gemeenteraadsleden. (art. 29, §1 

DLB) 

§ 5 

Alle andere documenten en dossiers dan die in artikel 9 en artikel 10, §2 tot §4, die betrekking hebben op het bestuur, 
kunnen door de raadsleden digitaal opgevraagd worden. 

Hiertoe richten de raadsleden hun aanvraag via e-mail aan de algemeen directeur. De raadsleden dienen duidelijk en exact 
te vermelden welke stukken zij wensen te raadplegen. De algemeen directeur onderzoekt of de gevraagde stukken of akten 
betrekking hebben op het bestuur. 

Aan de raadsleden wordt uiterlijk binnen 15 werkdagen na de ontvangst van de aanvraag de stukken digitaal ter beschikking 
gesteld. 

De algemeen directeur informeert het college / vast bureau over de opvraging van deze documenten. 

§ 6 

Alle andere documenten en dossiers dan die in artikel 9 en artikel 10, §2 tot §4, die betrekking hebben op het bestuur, 
kunnen door de raadsleden via een exemplaar op papier ingekeken worden op het gemeentehuis. 

Hiertoe richten de raadsleden hun aanvraag tot inzage in een papieren afschrift via e-mail aan de algemeen directeur. De 
raadsleden dienen duidelijk en exact te vermelden welke stukken zij wensen te raadplegen. De algemeen directeur 
onderzoekt of de gevraagde stukken of akten betrekking hebben op het bestuur. 

Aan de raadsleden wordt uiterlijk binnen 15 werkdagen na de ontvangst van de aanvraag meegedeeld waar en wanneer de 
stukken kunnen worden ingezien. 

Het raadslid, dat de in deze § bedoelde stukken niet is komen raadplegen tijdens de week volgend op het tijdstip waarop 
hem is meegedeeld dat ze ter inzage liggen, wordt geacht af te zien van inzage. 

Aan de raadsleden wordt tijdens de inzage het kopieerapparaat ter beschikking gesteld. Elke fractie ontvangt hiervoor een 
kopieercode.  

De vergoeding die wordt gevraagd, is de reële kostprijs van een kopie. Op basis van de geregistreerde kopieën via de 
kopieercode wordt een jaarlijkse afrekening opgemaakt per fractie. Elke fractie ontvangt een kopieerkrediet van 30 €/jaar. 

Kopieerprijzen (inclusief BTW) 

Kopie A4 zwart: 0,0325 €  kopie A4 kleur: 0,0696 € kopie A3 zwart: 0,0484 € kopie A3 kleur: 0,1224 € 

De algemeen directeur informeert het college / vast bureau over de opvraging van deze documenten. (art. 29, §1, 75 DLB) 

§ 7 

De raadsleden hebben het recht de instellingen van de gemeente en het OCMW en diensten die de gemeente/ OCMW 
opricht en beheert te bezoeken. 

Om de algemeen directeur in de mogelijkheid te stellen het bezoekrecht praktisch te organiseren, delen de raadsleden 
minstens 10 werkdagen vooraf via e-mail aan de algemeen directeur mee welke instelling zij willen bezoeken en op welke 
dag en welk uur. 

Tijdens het bezoek van de instelling of dienst mogen de raadsleden zich niet mengen in de werking. Ze zijn op bezoek. 
Contacten met het personeel verlopen via de algemeen directeur of aan het door hem aangewezen personeelslid. 

(art. 29, §2, §3 en §5, 74 DLB) 

Artikel 11 

De raadsleden hebben het recht aan het college van burgemeester en schepenen / vast bureau mondelinge en schriftelijke 
vragen te stellen. Daarvoor is geen toegelicht voorstel van beslissing nodig. 

Op schriftelijke vragen van raadsleden wordt binnen de maand na ontvangst schriftelijk geantwoord.  

Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering van de raad kunnen de raadsleden mondelinge vragen stellen 
over aangelegenheden van de gemeente / het OCMW, die niet op de agenda staan. Op deze mondelinge vragen wordt ten 
laatste tijdens de volgende zitting geantwoord. 

De mondelinge vragen die verder onderzoek vereisen, worden na afsluiting van de onderzoeksdaden beantwoord. 

(art. 31, 74 DLB) 

QUORUM 

Artikel 12 

Vooraleer aan de vergadering van de raad deel te nemen, tekenen de raadsleden de aanwezigheidslijst. De namen van de 
raadsleden die deze lijst tekenden, worden in de notulen vermeld. 



Artikel 13, § 1 

De raad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende raadsleden aanwezig is.  

Indien een kwartier na het vastgestelde uur niet voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, stelt de 
voorzitter vast dat de vergadering niet kan doorgaan. (art. 26, 74 DLB) 

§ 2 

De raad kan echter, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal raadsleden aanwezig is, na een tweede 
oproeping, ongeacht het aantal aanwezige raadsleden, op geldige wijze beraadslagen en beslissen over de onderwerpen die 
voor de tweede maal op de agenda voorkomen. 

In de oproep wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat. In de tweede oproeping worden de bepalingen van 
artikel 26 van het decreet over het lokaal bestuur overgenomen. (art. 26, 74 DLB) 

WIJZE VAN VERGADEREN 

Artikel 14, § 1 

De voorzitter zit de vergaderingen van de raad voor, en opent en sluit de vergaderingen. 

Op de voor de vergadering vastgestelde dag en uur en zodra voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen 
beraadslagen, verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend. (art. 24, 74 DLB) 

§ 2 

Het laten deelnemen van derde personen aan de vergadering is slechts toegelaten in de gevallen voorzien in het DLB. Buiten 
deze gevallen kunnen derden bij de behandeling van een bepaald agendapunt slechts toegelaten worden met het oog op 
het verstrekken van informatie, toelichtingen en/of technische adviezen inzake materies, waarin zij uit hoofde van hun 
vorming, kwalificatie en /of beroepservaring als deskundig worden erkend. Bovendien dienen zij door de voorzitter 
uitgenodigd te worden. Zij kunnen in geen geval deelnemen aan de besluitvorming. 

Artikel 15, § 1 

Om de betrokkenheid van de bevolking te stimuleren en om aan het aanwezige publiek spreekrecht te geven, wordt het 
‘halfuurtje van de burger’ ingericht. 

Het wordt gehouden aan het begin van de vergadering van de gemeenteraad, en kunnen zowel handelen over 
aangelegenheden van gemeente als OCMW. De maximum duurtijd is 30 minuten. Wanneer de voorzitter het noodzakelijk 
acht, kan van deze duurtijd worden afgeweken. 

Voorrang wordt gegeven aan vragen of tussenkomsten die minimum 3 werkdagen (dag van de raad niet meegerekend) 
vooraf schriftelijk (via brief of e-mail) zijn ingediend bij de algemeen directeur, die de vragen doorgeeft aan de voorzitter 
van de raad.  

De voorzitter van de raad of de bevoegde schepen geeft antwoord op de vragen of tussenkomsten.  

Mocht deze termijn te kort zijn, omdat bijvoorbeeld bijkomende informatie moet worden opgevraagd aan externe 
instanties, dan wordt het antwoord uitgesteld naar de eerstvolgende gemeenteraad. 

Voor mondelinge vragen of tussenkomsten is geen antwoord noodzakelijk. Het antwoord op een mondelinge vraag kan 
worden verdaagd naar de eerstvolgende gemeenteraad.  

Indien noodzakelijk of opportuun kan een antwoord achteraf schriftelijk opgestuurd worden naar de vraagsteller, met 
kopie (via e-mail) aan de raadsleden. 

Over vraagstelling/antwoord wordt verder niet gedebatteerd noch gestemd.  

§ 2 

De voorzitter van de raad geeft kennis van de tot de raad gerichte verzoeken en doet alle mededelingen die de raad 
aanbelangen. 

De raad vat daarna de behandeling aan van de punten die vermeld staan op de agenda, in de daardoor bepaalde volgorde, 
tenzij de raad er anders over beslist. 

§ 3 

Een punt dat niet op de agenda van de raad voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in spoedeisende 
gevallen. 

Tot spoedbehandeling kan enkel bij aanvang van de zitting worden besloten door ten minste 2/3 van de aanwezige leden. 
De namen van die raadsleden en de motivering van de spoedeisendheid worden in de notulen vermeld. (art. 23, 74  DLB) 



Artikel 16, § 1 

Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter van de raad welk raadslid aan het woord wenst te komen over 
het voorstel. 

De voorzitter verleent het woord naar de volgorde die hij bepaalt. Een raadslid dat een eerste tussenkomst wil houden, 
heeft daarbij steeds voorrang op een raadslid dat reeds het woord heeft gekregen. 

§ 2 

Indien de raad deskundigen wenst te horen, bepaalt de voorzitter van de raad wanneer ze aan het woord komen. 

De voorzitter kan aan de algemeen directeur vragen om toelichtingen te geven. 

Artikel 17, § 1 

Het woord kan door de voorzitter niet geweigerd worden voor een rechtzetting van beweerde feiten. 

Telkens de algemeen directeur van oordeel is dat tijdens een tussenkomst door hetzij de voorzitter, hetzij een raadslid 
wettelijkheidsproblemen rijzen, vraagt hij het woord. Het woord kan door de voorzitter niet geweigerd worden in deze 
gevallen. Om die reden geeft de algemeen directeur meteen uitdrukkelijk de strekking van zijn tussenkomst aan. De 
algemeen directeur herinnert de raad aan de toepasselijke rechtsregels. Tevens vermeldt hij de feitelijke gegevens waarvan 
hij kennis heeft en die niet in overeenstemming zijn met de tussenkomst door hetzij de voorzitter, hetzij een raadslid. 

Indien de algemeen directeur van oordeel is dat tijdens een tussenkomst door hetzij de voorzitter, hetzij een raadslid het 
aangewezen is bepaalde opzoekingen te doen om hetzij de toepasselijke rechtsregels of feitelijke gegevens te verifiëren, 
vraagt hij het woord aan de voorzitter. Het woord kan door de voorzitter niet geweigerd worden in deze gevallen. Om die 
reden geeft de algemeen directeur meteen uitdrukkelijk de strekking van zijn tussenkomst aan. De vergadering wordt 
geschorst voor de duur van het opzoekingswerk. De vergadering hervat met verslaggeving door de algemeen directeur over 
zijn bevindingen uit het opzoekingswerk. 

§ 2 

In de volgende gevallen en volgorde wordt het woord 
verleend bij voorrang op de hoofdvraag, waarvan de 
bespreking aldus wordt geschorst: 

1. om te vragen dat men ter zitting niet zal besluiten; 

2. om de verdaging te vragen; 

3. om een punt te verwijzen naar een 

gemeenteraadscommissie; 

4. om voor te stellen dat een ander dan het in bespreking 

zijnde probleem bij voorrang zou behandeld worden; 

5. om te eisen dat het voorwerp van de beslissing concreet 

zou omschreven worden; 

6. om naar het reglement te verwijzen. 

§ 2 

In de volgende gevallen en volgorde wordt het woord 
verleend bij voorrang op de hoofdvraag, waarvan de 
bespreking aldus wordt geschorst: 

1. om te vragen dat men ter zitting niet zal besluiten; 

2. om de verdaging te vragen; 
 

 

3. om voor te stellen dat een ander dan het in bespreking 

zijnde probleem bij voorrang zou behandeld worden; 

4. om te eisen dat het voorwerp van de beslissing concreet 

zou omschreven worden; 

5. om naar het reglement te verwijzen. 

Artikel 18 

De amendementen worden vóór de hoofdvraag en de subamendementen vóór de amendementen ter stemming gelegd. 

Artikel 19 

De voorzitter verleent het woord en niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve voor een verwijzing 
naar het reglement of voor een terugroeping tot de orde. 

Als een raadslid, aan wie het woord werd verleend, afdwaalt van het onderwerp, kan alleen de voorzitter hem tot de 
behandeling van het onderwerp terugbrengen. Indien na een eerste verwittiging het raadslid verder van het onderwerp 
blijft afdwalen, kan hem het woord door de voorzitter ontnomen worden. Elk raadslid, dat in weerwil van de beslissing van 
de voorzitter, tracht aan het woord te blijven, wordt geacht de orde te verstoren. 

Dit geldt eveneens voor hen, die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd en bekomen, en die aan het woord 
blijven in weerwil van het bevel van de voorzitter. 

Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging worden geacht de orde te verstoren. 

Artikel 20, § 1 

De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de raadsvergadering. Van de handelingen die hij in dit verband 
stelt, wordt melding gemaakt in de notulen. 

Elk raadslid dat de orde verstoort, wordt door de voorzitter tot de orde teruggeroepen. Elk raadslid dat tot de orde werd 
teruggeroepen, mag zich verantwoorden, waarna de voorzitter beslist of de terugroeping tot de orde gehandhaafd of 
ingetrokken wordt. (art. 25, 74 DLB) 



§ 2 

De voorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, elke toehoorder die openlijk tekens van goedkeuring of van afkeuring 
geeft of die op enigerlei wijze wanorde veroorzaakt, uit de zaal doen verwijderen. 

De voorzitter kan bovendien een proces-verbaal opmaken tegen die persoon en dat proces-verbaal bezorgen aan het 
openbaar ministerie met het oog op de eventuele vervolging van de betrokkene. (art. 25, art. 74 DLB) 

Artikel 21 

De voorzitter waakt over de spreektijd van de raadsleden.  

De voorzitter oordeelt of de tussenkomst van een raadslid een bijdrage levert aan het debat. Is dit niet het geval, kan de 
voorzitter beslissen de tussenkomst van het raadslid te onderbreken.  

Een raadslid dat een tussenkomst houdt, maar geen nieuwe elementen aanbrengt in het debat, kan door de voorzitter 
onderbroken worden. 

Artikel 22 

Wanneer de vergadering rumoerig wordt, zodat het normale verloop van de bespreking in het gedrang wordt gebracht, 
kondigt de voorzitter aan dat hij, bij voortzetting van het rumoer, de vergadering zal schorsen of sluiten. 

Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit hij de vergadering. Van deze schorsing of sluiting wordt melding gemaakt 
in de notulen.  

Ook kan de voorzitter beslissen tot schorsing van de vergadering op vraag van een raadslid of van een fractie; de voorzitter 
bepaalt de duur van de schorsing. 

Artikel 23 

Nadat de raadsleden voldoende aan het woord zijn geweest en indien de voorzitter oordeelt dat het agendapunt voldoende 
werd besproken, sluit de voorzitter de bespreking. 

WIJZE VAN STEMMEN 

Artikel 24, § 1 

Voor elke stemming stelt de voorzitter uitdrukkelijk het voorstel vast waarover de vergadering gaat stemmen. 

§ 2 

De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen. De volstrekte 
meerderheid is gelijk aan meer dan de helft van de stemmen, onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen niet 
meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. (art. 33, 74 DLB) 

Artikel 25, § 1 

De gemeenteraad stemt over het eigen deel van elk 
beleidsrapport. 

Nadat zowel de gemeenteraad als de OCMW-raad elk hun 
deel van het beleidsrapport hebben vastgesteld, keurt de 
gemeenteraad het deel van het beleidsrapport goed zoals 
vastgesteld door de OCMW-raad. Door die goedkeuring 
wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief 
vastgesteld te zijn. De gemeenteraad kan het deel van het 
beleidsrapport zoals vastgesteld door de OCMW-raad niet 
goedkeuren als dat de financiële belangen van de gemeente 
bedreigt. In dat geval vervalt de eventuele vaststelling van 
het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de 
gemeenteraad. 

(art. 249, §3 DLB) 

Artikel 25, § 1 

De OCMW-raad stemt over het eigen deel van elk 
beleidsrapport. (art. 249, §3 DLB) 

§ 2 

De gemeenteraad stemt telkens over het geheel van het 
eigen deel van het beleidsrapport. 

In afwijking daarvan kan elk gemeenteraadslid de 
afzonderlijke stemming eisen over een of meer onderdelen 
die hij aanwijst in het deel van het beleidsrapport. In dat 
geval mag de gemeenteraad pas over het geheel van zijn deel 
van het beleidsrapport stemmen na de afzonderlijke 
stemming. 

§ 2 

De OCMW-raad stemt telkens over het geheel van het eigen 
deel van het beleidsrapport. 

In afwijking daarvan kan elk lid van de OCMW-raad de 
afzonderlijke stemming eisen over een of meer onderdelen 
die hij aanwijst in het OCMW- deel van het beleidsrapport. 
In dat geval mag de OCMW-raad pas over het geheel van zijn 
deel van het beleidsrapport stemmen na de afzonderlijke 
stemming. 
 



 

Als deze afzonderlijke stemming tot gevolg heeft dat het 
ontwerp van beleidsrapport moet worden gewijzigd, wordt 
de stemming over het geheel verdaagd tot een volgende 
vergadering van de gemeenteraad. Als de OCMW-raad 
voordien zijn deel van het beleidsrapport al had vastgesteld, 
vervalt die vaststelling en stelt de OCMW-raad het 
gewijzigde ontwerp van beleidsrapport vast op een volgende 
vergadering. 

(art. 249, §4 DLB) 

Als deze afzonderlijke stemming tot gevolg heeft dat het 
ontwerp van beleidsrapport moet worden gewijzigd, wordt 
de stemming over het geheel verdaagd tot een volgende 
vergadering van de OCMW-raad. Als de gemeenteraad 
voordien zijn deel van het beleidsrapport al had vastgesteld, 
vervalt die vaststelling en stelt de gemeenteraad het 
gewijzigde ontwerp van beleidsrapport vast op een volgende 
vergadering. 

(art. 249, §4 DLB) 

Artikel 26, § 1 

De leden van de raad stemmen niet geheim, behalve in de gevallen bedoeld in § 4. (art. 34, 74 DLB) 

§ 2 

Er zijn 3 mogelijke werkwijzen van stemmen: 

1. de stemming bij handopsteking; 

2. de mondelinge stemming; 

3. de geheime stemming. 

§ 3 

De raadsleden stemmen bij handopsteking behalve als 1/3 van de aanwezige leden de mondelinge stemming vraagt. 

(art. 34, 74 DLB) 

§ 4 

Over de volgende aangelegenheden wordt geheim gestemd: 

1. de vervallenverklaring van het mandaat van raadslid en van schepen; 

2. het aanwijzen van de leden en het beëindigen van deze aanwijzing van de bestuursorganen en van de 

vertegenwoordigers van de gemeente / OCMW in overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en 

feitelijke verenigingen; 

3. individuele personeelszaken. 
(art. 34, 74 DLB) 

Artikel 27 

De stemming bij handopsteking geschiedt als volgt: Nadat de voorzitter het voorwerp van de stemming heeft omschreven 
zoals bepaald in artikel 24, § 1 van dit reglement vraagt hij achtereenvolgens welke raadsleden ‘ja’ stemmen, welke ‘neen’ 
stemmen en welke zich onthouden. 

Elk raadslid kan slechts éénmaal zijn hand opsteken om zijn keuze duidelijk te maken. 

De voorzitter concludeert na de stemming hoeveel ‘ja’-stemmen, hoeveel ‘neen’-stemmen en hoeveel ‘onthoudingen’ er 
werden uitgebracht. 

Artikel 28, § 1 

De mondelinge stemming geschiedt door, elk raadslid ‘ja’, ‘neen’ of ‘onthouding’ te laten uitspreken. De burgemeester stemt 
het eerst waarna in klokwijzerzin de stemming verdergaat. 

De voorzitter concludeert na de stemming hoeveel ‘ja’-stemmen, hoeveel ‘neen’-stemmen en hoeveel ‘onthoudingen’ er 
werden uitgebracht. 

§2 

De voorzitter stemt als laatste, behalve bij geheime stemming. 

Wanneer er na de stem van de voorzitter evenveel stemmen voor als tegen het voorstel zijn, dan is er staking van stemmen 
en is het voorstel verworpen (behalve in de gevallen van artikel 31 van dit reglement). De stem van de voorzitter is niet 
doorslaggevend bij staking van stemmen. (art. 33 en 34, 74 DLB) 

Artikel 29 

Voor een geheime stemming worden vooraf gemaakte stembriefjes gebruikt en wordt eenvormig schrijfgerief ter 
beschikking gesteld.  

De raadsleden stemmen door ‘ja’ of ‘neen’ aan te duiden op het stembriefje, of onthouden zich.  De onthouding gebeurt 
door het afgeven van een blanco stembriefje. 



Voor de stemming en de stemopneming is het bureau samengesteld uit de voorzitter en de jongste 2 raadsleden. Ieder 
raadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de stemopnemingen na te gaan. 

Artikel 30 

Vooraleer tot de stemopneming over te gaan, wordt het aantal stembriefjes geteld. Stemt dit aantal niet overeen met het 
aantal raadsleden, die aan de stemming hebben deelgenomen, dan worden de stembriefjes vernietigd en wordt elk raadslid 
uitgenodigd opnieuw te stemmen. 

Artikel 31 

Voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten wordt 
tot een afzonderlijke stemming overgegaan. Als bij de benoeming, de contractuele aanstelling, de verkiezing of de 
voordracht van kandidaten de vereiste meerderheid niet wordt verkregen bij de eerste stemming, wordt opnieuw gestemd 
over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. 

Als bij de eerste stemming sommige kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald hebben, dan wordt de jongste kandidaat 
tot de herstemming toegelaten. Personen worden benoemd, aangesteld, verkozen of voorgedragen bij volstrekte 
meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de jongste kandidaat de voorkeur. (art. 35, 74 DLB) 

NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAG 

Artikel 32, § 1 

De notulen van de raad vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat gegeven 
werd aan die punten waarover de raad geen beslissing heeft genomen.  

De notulen zijn opgesplitst in 2 delen: een deel over de openbare zitting en een deel over de besloten zitting 

Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen. Behalve bij geheime stemming of bij unanimiteit, vermelden de 
notulen voor elk raadslid of hij voor of tegen het voorstel heeft gestemd of zich onthield. (art. 278, §1 DLB) 

§ 2 

De zittingsverslagen van de openbare vergaderingen van de raad worden onder de vorm van een audio opname op de 
gemeentelijke website gepubliceerd. (art. 278, §1 DLB) 

§ 3 

Als de raad een aangelegenheid overeenkomstig artikel 4, § 2 en artikel 5 van dit reglement in besloten vergadering 
behandelt, vermelden de notulen alleen de beslissingen en wordt er geen zittingsverslag opgesteld. (art. 278, §1 DLB) 

Artikel 33, § 1 

De notulen van de vergadering van de raad worden onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 277 en 278 van het decreet over het lokaal bestuur. (art. 32, 74 DLB) 

§ 2 

De notulen van de vorige vergadering worden, behalve in spoedeisende gevallen, ten minste 8 dagen voor de vergadering 
digitaal ter beschikking gesteld. (art. 32, 74 DLB) 

§ 3 

Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen over de notulen te maken over de redactie van de notulen 
van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. 

Als er geen opmerkingen worden gemaakt, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze door de voorzitter 
van de raad en de algemeen directeur ondertekend. In het geval de raad bij spoedeisendheid werd samengeroepen, kan de 
raad beslissen om opmerkingen toe te laten op de eerstvolgende vergadering. (art. 32, 74 DLB) 

§ 4 

Zo dikwijls de raad het gewenst acht, worden de notulen geheel of gedeeltelijk staande de vergadering opgemaakt en door 
algemeen directeur en de meerderheid van de aanwezige raadsleden ondertekend. (art. 32, 74 DLB) 

ONDERTEKENEN STUKKEN 

Artikel 34, § 1 

De reglementen, beslissingen, akten, brieven en alle andere stukken worden ondertekend zoals bepaald in artikel 279 tot 
283 van het decreet over het lokaal bestuur. 

§ 2 

De stukken, die niet vermeld worden in artikel 279, § 1 tot § 3 en § 5 van het decreet over het lokaal bestuur, worden 
ondertekend door de burgemeester / voorzitter vast bureau en medeondertekend door de algemeen directeur. Zij kunnen 
deze bevoegdheid overdragen conform artikel 280 en artikel 283 van het decreet over het lokaal bestuur. (art. 279, § 6 DLB) 



Briefwisseling inzake het opvragen van schulden en inzake betaalvoorstellen in het kader van de werking als erkende dienst 
voor schuldbemiddeling worden ondertekend door de maatschappelijk werk(st)ers die als schuldbemiddelaar erkend zijn. 
Faxen worden op dezelfde manier behandeld. Andere briefwisseling in dossiers schuldbemiddeling volgt de algemene gang 
van zaken wat betreft ondertekening van de briefwisseling van het OCMW. 

FRACTIES 

Artikel 35 

Het gemeenteraadslid of de gemeenteraadsleden die op 
eenzelfde lijst verkozen zijn, vormen één fractie. (art. 36  DLB) 

Artikel 35 

In de OCMW-raad wordt niet gewerkt met fracties.   
(art. 74 DLB) 

RAADSCOMMISSIES 

Artikel 36, § 1 

De gemeenteraad richt 1 algemene commissie op die is 
samengesteld uit gemeenteraadsleden. De commissie heeft 
als taak het voorbereiden van de besprekingen in de 
gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het 
formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm 
wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als 
dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De 
commissie waakt ook over de afstemming van het 
gemeentelijk beleid van de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden. 

De commissie kan steeds deskundigen en belanghebbenden 
horen. (art. 37, § 1 DLB) 

Artikel 36 

In de OCMW-raad wordt niet gewerkt met raadscommissies. 

(art. 74 DLB) 

§ 2 

De bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur, 
artikel 37 §3 worden gevolgd, waarbij in de commissie 8 
effectieve vertegenwoordigers zijn, door de gemeenteraad 
evenredig verdeeld volgens het systeem D’Hondt over de 
fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld op basis 
van de voordrachten die worden ingediend door de fracties.  

§ 3 

De commissie wordt voorgezeten door een 
gemeenteraadslid. De leden van het college van 
burgemeester en schepenen kunnen geen voorzitter zijn van 
de commissie. 

(art. 37 § 4 DLB). 

§ 4 

De commissie wordt door hun voorzitter bijeengeroepen. 
1/3 van de leden van de commissie kan de voorzitter vragen 
de commissie bijeen te roepen. De oproepingsbrief vermeldt 
de agenda en wordt naar alle raadsleden gestuurd. Deze 
informatie wordt eveneens bekendgemaakt aan het publiek 
door publicatie op de website van de gemeente.  

De commissie kan geldig vergaderen, ongeacht het aantal 
aanwezige leden. 
De vergadering van de commissie is in principe openbaar 
onder dezelfde voorwaarden als voor de gemeenteraad (zie 
artikel 4 t/m 6 van dit reglement). 

De leden van de commissie stemmen, zoals in de 
gemeenteraad, nooit geheim, behalve in de gevallen zoals in 
artikel 26 §4 van dit reglement.  

De raadsleden kunnen, weliswaar zonder stemrecht en 
zonder presentiegeld, de vergaderingen van de commissie, 
waarvan zij geen deel uitmaken, bijwonen. 

Vooraleer aan de vergadering deel te nemen, tekenen de 
effectieve leden van de commissie een aanwezigheidslijst, 
die nadien aan de algemeen directeur wordt bezorgd. 



Het ambt van secretaris van de commissie wordt 
waargenomen door een of meer personeelsleden van de 
gemeente, op voorstel van de algemeen directeur, 
aangewezen door het college van burgemeester en 
schepenen. 

VERGOEDINGEN RAADSLEDEN 

Artikel 37, § 1 

Aan de gemeenteraadsleden, met uitzondering van de 
burgemeester en de schepenen, wordt presentiegeld 
verleend voor volgende vergaderingen waarop zij aanwezig 
zijn: 

 

1. de vergaderingen van de gemeenteraad. Indien deze 

langer dan 1 uur duurt, dan moet er een 

minimumaanwezigheid van 1 uur zijn; 

2. de vergaderingen van de gemeenteraadscommissie 

(incl. deze waarvoor raadsleden overeenkomstig artikel 

37, §3, vierde lid van het decreet over het lokaal bestuur 

zijn aangewezen als leden met raadgevende stem). 

Indien deze langer dan 1 uur duurt, dan moet er een 

minimumaanwezigheid van 1 uur zijn; 

3. de vergadering waarvoor men in principe recht op 

presentiegeld heeft, maar waarvoor het 

aanwezigheidsquorum niet werd bereikt; 

4. de vergaderingen die werden hervat op een andere dag. 

Indien deze langer dan 1 uur duurt, dan moet er een 

minimumaanwezigheid van 1 uur zijn. 
(art. 17 §1 DLB en art. 15, lid 1 van het Besluit van de Vlaamse regering van 
6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandataris.) 

Artikel 37, § 1 

Aan de OCMW-raadsleden, met uitzondering van de 
voorzitter en de leden van het vast bureau, wordt 
presentiegeld verleend voor volgende vergaderingen 
waarop zij aanwezig zijn: 

1. de vergaderingen van de OCMW-raad die niet aansluit 

op een vergadering van de gemeenteraad. Indien deze 

langer dan 1 uur duurt, dan moet er een 

minimumaanwezigheid van 1 uur zijn; 
 

 

 

 

2. de vergadering waarvoor men in principe recht op 

presentiegeld heeft, maar waarvoor het 

aanwezigheidsquorum niet werd bereikt; 

3. de vergaderingen die werden hervat op een andere dag. 

Indien deze langer dan 1 uur duurt, dan moet er een 

minimumaanwezigheid van 1 uur zijn. 
(art. 73 DLB en art. 15, lid 2 van het Besluit van de Vlaamse regering van 
6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandataris) 

§ 2 

Het presentiegeld bedraagt 188 euro voor de vergaderingen 
van de gemeenteraad.  

Voor de zitting van de gemeenteraadscommissies wordt aan 
de effectieve leden een presentiegeld van 94 euro 
toegekend. 

De voorzitter van de gemeenteraad ontvangt dubbel 
presentiegeld voor de vergaderingen van de gemeenteraad 
die hij voorzit. 

§ 2 

Het presentiegeld bedraagt 188 euro voor de vergaderingen 
van de OCMW-raad.  

Voor de zittingen van het bijzonder comité sociale dienst 
wordt aan de effectieve leden een presentiegeld van 94 euro 
toegekend. 

De voorzitter van de OCMW-raad ontvangt geen dubbel 
presentiegeld voor de vergaderingen van de OCMW-raad die 
hij voorzit. 

Artikel 38, § 1 

Raadsleden kunnen de kosten van studiedagen of vormingscursussen, (ingericht door overheidsinstanties, 
onderwijsinstellingen of de VVSG), terugvorderen van het bestuur, voor zover noodzakelijk zijn voor de uitoefening van 
hun mandaat. Deze kosten moeten worden verantwoord met bewijsstukken. 

De terugvorderbare kosten mogen niet buitensporig zijn en moeten vergelijkbaar zijn met deze van vormingsinitiatieven 
voor gemeente- en OCMW-personeel. Ze betreffen in principe enkel vormingscycli of studiedagen in het binnenland. Er 
worden geen kosten vergoed voor het behalen van bijkomende diploma’s. 

De relevantie en de kostprijs van de vorming worden beoordeeld door de algemeen directeur. 

(art. 17, §3 DLB en art. 35 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandataris) 

§ 2 

Terugbetaling van bijkomende kosten veroorzaakt door een specifieke gezinssituatie (Bijv. opvang van kinderen, ouderen, 
zieke of mindervalide gezinsleden), wegens aanwezigheid op een raads- of commissievergadering, is mogelijk. Een verzoek 
tot terugbetaling met verantwoordingsstukken kan worden ingediend bij de algemeen directeur. 



Verplaatsingskosten van raadsleden, noodzakelijk voor de uitoefening van hun mandaat, worden door het bestuur 
terugbetaald na voorlegging van bewijsstukken, op basis van de wettelijk vastgestelde tarieven. Deze terugbetaling kan 
enkel indien er geen vergoeding gegeven wordt van de organisatie die hen mandateert. 

Jaarlijks wordt een overzicht gemaakt van de terugbetaling van de kosten van de mandatarissen. Dat document is openbaar. 

§ 3 

De gemeente/ het OCMW sluit een verzekering af om de burgerlijke aansprakelijkheid, met inbegrip van de rechtsbijstand, 
te dekken die bij de normale uitoefening van hun mandaat persoonlijk ten laste komt van de raadsleden. De gemeente / 
OCMW sluit daarnaast ook een verzekering af voor ongevallen die de raadsleden overkomen in het kader van de normale 
uitoefening van hun ambt. 

(art. 17, §5 DLB en hoofdstuk 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandataris) 

VERZOEKSCHRIFTEN (art. 38, 9° en art. 304, §2 DLB) 

Artikel 39, § 1 

Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk bij de organen van de 
gemeente of het OCMW in te dienen.  

Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn.  

(art. 304, §2 DLB) 

§ 2 

De verzoekschriften worden aan het beleidsorgaan gericht tot wiens bevoegdheid de inhoud van het verzoek behoort. Komt 
een verzoekschrift niet bij het juiste orgaan aan, dan bezorgt dit orgaan het verzoek aan de juiste bestemmeling. 

§ 3 

Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de gemeente behoort, zijn onontvankelijk.  

Verzoekschriften gericht aan de gemeente die duidelijk tot de bevoegdheid van het OCMW behoren, worden overgemaakt 
aan het bevoegde orgaan van het OCMW. De indiener wordt daarvan op de hoogte gebracht. 

§ 4 

Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als: 

1. de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd; 

2. het louter een mening is en geen concreet verzoek; 

3. de vraag anoniem, d.w.z. zonder vermelding van naam, voornaam en adres, werd ingediend; 

4. het taalgebruik ervan beledigend is.  
Het beleidsorgaan maakt deze beoordeling. Hij kan de indiener om een nieuw geformuleerd verzoekschrift vragen dat wel 
aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden voldoet. 

Artikel 40, § 1 

Is het een verzoekschrift voor de raad, dan plaatst de voorzitter van de raad het verzoekschrift op de agenda van de 
eerstvolgende raad indien het minstens 14 dagen vóór de vergadering werd ontvangen. Wordt het verzoekschrift later 
ingediend, dan komt het op de agenda van de volgende vergadering. 

§ 2 

De gemeenteraad kan de bij hem ingediende 
verzoekschriften naar het college van burgemeester en 
schepenen of naar een gemeenteraadscommissie verwijzen 
met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te 
verstrekken. 

§ 2 

De OCMW-raad kan de bij hem ingediende verzoekschriften 
naar het vast bureau of het bijzonder comité sociale dienst 
verwijzen met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te 
verstrekken. 

§ 3 

De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meerdere personen ondertekend is, de eerste ondertekenaar van het 
verzoekschrift, kan worden gehoord door het betrokken beleidsorgaan. In dat geval heeft de verzoeker of de eerste 
ondertekenaar van een verzoekschrift het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze. 

§ 4 

Het betrokken beleidsorgaan verstrekt, binnen 3 maanden na de indiening van het verzoekschrift, een gemotiveerd 
antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar 
van het verzoekschrift. 

AANDUIDING PLAATSVERVANGERS BIJZONDER COMITE VOOR DE SOCIALE DIENST 



Artikel 41 

In de gemeente is er geen bijzonder comité voor de sociale 
dienst. 

Artikel 41 § 1 

Er kunnen plaatsvervangers worden aangeduid die de 
effectieve leden van het bijzonder comité vervangen als die 
afwezig zijn.  

Deze plaatsvervangers moeten lid zijn van de OCMW-raad en 
worden aangewezen door een meerderheid van de leden 
van de raad die de voordrachtakte ondertekend hebben van 
het effectieve lid van het bijzonder comité voor de sociale 
dienst. (art. 105, §2 DLB) 

COMMUNICATIE MET DE OCMW-VERENIGINGEN ( art. 76 DLB) 

WELZIJNSVERENIGING (DLB deel 3, titel 4, hfdst 2) 

Artikel 42, § 1 

/ 

Artikel 42, § 1 

De vertegenwoordigers van de OCMW-raad in een 
welzijnsvereniging, worden door de raadsleden in hun 
midden aangeduid door een geheime stemming in een 
stemronde, waarbij elk raadslid één stem krijgt. Bij staking 
van stemmen is de jongste kandidaat in jaren verkozen.  

(art. 484, §1 DLB) 

 

§ 2 

/ 

§ 2 

Als het mandaat van afgevaardigde in de bestuursorganen 
een einde neemt of bij een verhindering kunnen de OCMW-
raadsleden van de lijst die het betreffende lid heeft 
voorgedragen, samen een kandidaat-lid aanwijzen, behalve 
als de vertegenwoordiger in de bestuursorganen van de 
vereniging was verkozen als jongste in jaren bij staking van 
stemmen. 

Als deze vervanging niet kan plaatsvinden of niet plaatsvindt 
binnen 60 dagen wordt in de vervanging voorzien, zoals in 
artikel 42, § 1 van dit reglement. (art. 484, §1 DLB) 

§ 3 

/ 

§ 3 

De statuten van de welzijnsvereniging vermelden de wijze 
waarop de OCMW-raadsleden in kennis worden gesteld van 
de notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur en 
het orgaan van dagelijks bestuur en alle documenten 
waarnaar verwezen wordt in de notulen. Deze worden, 
indien een lid van de OCMW-raad dat wenst, in elk geval 
elektronisch ter beschikking gesteld. (art. 477 DLB) 

WOONZORGVERENIGING OF -VENNOOTSCHAP (DLB deel 3, titel 4, hfdst 6) 

Artikel 43, § 1 

De vertegenwoordigers van de gemeente in een 
woonzorgvereniging of -vennootschap, worden verkozen op 
de wijze zoals bepaald in artikel 31 van dit reglement. (art. 35 

DLB) 

Artikel 43, § 1 

De vertegenwoordigers van de OCMW-raad in een 
woonzorgvereniging of -vennootschap, worden door de 
raadsleden in hun midden aangeduid door een geheime 
stemming in een stemronde, waarbij elk raadslid één stem 
krijgt. Bij staking van stemmen is de jongste kandidaat in 
jaren verkozen. 

De afgevaardigde raadsleden in een woonzorgvereniging of 
-vennootschap handelen volgens de instructies van de 
OCMW-raad. (art. 511, §2, volgens art. 515 DLB) 

§ 2 

/ 

§ 2 

De OCMW-raad kan in de woonzorgvereniging of -
vennootschap ook deskundigen aanduiden die geen lid zijn 
van de OCMW-raad. (art. 511, §2, volgens art. 515 DLB) 

Werken met afgevaardigde deskundigen kan door een 
beslissing die genomen wordt bij het begin van de 
legislatuur. Wanneer de raad er voor kiest om deskundigen 



af te vaardigen moet de raad eerst voor de hele legislatuur 
beslissen hoeveel deskundigen de raad zal afvaardigen. Het 
aantal deskundigen dat geen raadslid is, kan maximaal 1/3 
zijn van het aantal door de OCMW-raad aangewezen 
vertegenwoordigers. De afgevaardigde deskundigen zelf 
worden aangeduid zoals in artikel 31 van dit reglement. 

§ 3 

/ 

§ 3 

Als het mandaat van afgevaardigd raadslid in de 
bestuursorganen een einde neemt of bij een verhindering 
kunnen de OCMW-raadsleden van de lijst die het 
betreffende lid heeft voorgedragen, samen een kandidaat-
lid aanwijzen, behalve als de vertegenwoordiger in de 
bestuursorganen van de vereniging was verkozen als jongste 
in jaren bij staking van stemmen. 

De aanwijzing van dat lid wordt medegedeeld met een door 
de meerderheid van de leden van dezelfde lijst 
ondertekende verklaring die afgegeven wordt tegen 
ontvangstbewijs aan de algemeen directeur. De algemeen 
directeur geeft er op de eerstvolgende OCMW-raad kennis 
van. 

Als deze vervanging niet kan plaatsvinden of niet plaatsvindt 
binnen zestig dagen wordt in de vervanging voorzien, zoals 
in artikel 43, §1 van dit reglement. 

§ 4 

/ 

§ 4 

Als het mandaat van afgevaardigde deskundige in de 
bestuursorganen een einde neemt of bij een verhindering 
duiden de OCMW-raadsleden een nieuwe deskundige aan 
zoals in artikel 31 van dit reglement. 

Artikel 44, § 1 

De bespreking van de beslissingen van de 
woonzorgvereniging of -vennootschap waar de gemeente lid 
van is, gebeurt in de OCMW-raad. 

Artikel 44, § 1 

De agenda van de vergaderingen van de bestuurs- en 
beheersorganen van de woonzorgvereniging of -
vennootschap wordt door de persoon, die hiervoor door de 
vereniging of vennootschap werd aangeduid, ten laatste 14 
dagen voor de vergadering bezorgd aan de algemeen 
directeur, die deze agenda bezorgt aan de voorzitter van de 
OCMW-raad. De voorzitter stelt vast.  

De algemeen directeur deelt deze agenda, zoals vastgesteld 
door de voorzitter van de OCMW-raad, onverwijld mee aan 
de OCMW-raadsleden. 

§ 2 

/ 

§ 2 

Wanneer de voorzitter van de OCMW-raad in kennis gesteld 
wordt van de notulen van de organen van de 
woonzorgvereniging of -vennootschap, stelt hij deze vast en 
plaatst deze notulen en de bijhorende dossiers ter 
kennisname op de agenda van de volgende vergadering van 
de OCMW-raad. 

De voorzitter kan op basis van deze notulen toegelichte 
voorstellen van beslissing toevoegen aan de agenda. Dat kan 
enkel als de termijn uit artikel 2, §1 van dit reglement 
gerespecteerd wordt. Andere leden van de raad kunnen 
toegelichte voorstellen van beslissing indienen op de wijze 
en binnen de termijn zoals bepaald in artikel 3 van dit 
reglement. 

 

 

 

 



3. KENNISNAME VAN HET OCMW-BUDGET 2019 

DE RAAD: 

− Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 20 

december 2017 houdende goedkeuring van het gewijzigd meerjarenplan 2014-

2019; 

− Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 25 

februari 2019 houdende goedkeuring van het budget 2019; 

− Overwegende dat het budget 2019 past binnen het meerjarenplan, zodat 

conform art. 148 en art. 150 van het OCMW-decreet het budget ter 

kennisgeving aan de gemeenteraad moet worden voorgelegd; 

− Overwegende dat in het budget 2019 een gemeentelijke bijdrage is opgenomen 

ten bedrage van € 1.770.000; 

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

van 201 februari 2019 voor het budget 2019; 

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

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

en met 154; 

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

met de beleids- en beheerscyclus;  

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

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

gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn;  

− Gelet op het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017 en latere 

wijzigingen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting: 

Artikel 1: - Er wordt kennis genomen van het budget 2019 zoals vastgelegd de 

beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 25 februari 2019; 

De gemeentelijke bijdrage in het budget 2019 wordt bepaald op € 1.770.000 

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

gestort). 

Artikel 2: - Afschrift van deze beslissing zal worden toegezonden aan de 

provinciegouverneur en de financieel directeur. 

4. SAMENSTELLING GEMEENTERAADSCOMMISSIE EN VERKIEZING VAN DE VOORZITTER VAN 

DE GEMEENTERAADSCOMMISSIE  

DE RAAD: 

− Gelet op het decreet van 22 december 2017 betreffende het lokaal bestuur, 
artikel 37  

− Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, meer in het 
bijzonder artikels 36; 

− Gelet op de evenredige vertegenwoordiging van de diverse fracties in de 
gemeentecommissie waarbij volgende verdeling wordt bekomen (berekening 

systeem d’Hondt: 

− SP.A: 3 effectieven 

− PVDA: 2 effectieven 

− VLD-SD: 3 effectieven 

− Overwegende dat, ten gevolge van de toepassing van de evenredige 
vertegenwoordiging volgende fracties niet vertegenwoordigd zijn in de 

commissie, zodat deze fracties een raadslid aanwijzen dat als lid met 

raadgevende stem in de commissie zetelt: 



− Vlaams Belang 

− N-VA 

− Zelzate Positief 

− Gelet op de voordrachten ingediend door SP.A, PVDA, VLD-SD, Vlaams Belang, 
Zelzate Positief en N-VA welke telkens ondertekend waren door een 

meerderheid van de leden van de fractie waarvan de kandidaat-commissieleden 

deel uitmaken;  

− Overwegende dat, in toepassing van artikel 36 § 3 van het huishoudelijk 
reglement wordt overgegaan tot de verkiezing van de voorzitter.; dat de 

kandidaat-voorzitter gemeenteraadslid dient te zijn maar geen lid mag zijn 

van het college van burgemeester en schepenen;  

− Gelet op artikel 34 van het DLB dat stelt dat voor de aanwijzing van de 

leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers 

van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere 

rechtspersonen en feitelijke verenigingen geheim dient te worden gestemd; 

− Gelet op artikel 35 van het DLB betreffende de werking van de gemeenteraad 

dat stelt dat voor elke benoeming in ambten, elke contractuele 

aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten een 

afzonderlijke stemming wordt gehouden (enkel voor de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn die door leden van de raad voor maatschappelijk 

welzijn worden vertegenwoordigd in de organen van de welzijnsvereniging 

wordt bepaald in art. 484 dat de aanwijzing gebeurt bij geheime stemming 

en in één enkele stemronde, waarbij elk lid van de raad voor 

maatschappelijk welzijn over één stem beschikt); 

− Overwegende dat voor elke afzonderlijke stemming vooraf 23 stembiljetten 

worden gemaakt en dat éénvormig schrijfgerief ter beschikking van de 

raadsleden wordt gesteld;  

− Overwegende dat de meerderheid de heer Karel Van Bever voordraagt als 

kandidaat-voorzitter;  

− Overwegende dat de VLD-SD fractie mevrouw Marleen Maenhout voordraagt als 

kandidaat-voorzitter; 

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 23 raadsleden aanwezig. Er worden 23 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 

geeft volgende uitslag: 

Er worden 23 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  

- Karel Van Bever bekomt 14 stemmen 

- Marleen Maenhout bekomt 8 stemmen 

- Martin Acke bekomt 1 stem 

Er zijn 0 onthoudingen, 0 blanco stemmen, 0 ongeldige stemmen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting: 

Artikel 1: - Er wordt akte genomen van het feit dat, conform de bepalingen 

van artikel 37 decreet van 22 december 2017 betreffende het lokaal bestuur,  

als effectief lid van de gemeenteraadscommissie werden voorgedragen en aldus 

als effectief lid worden geïnstalleerd: 

− namens SP.A: Kevin Uytterhaegher, Matthias Cassier en Lucien Van De Velde 

− namens PVDA: Karel Van Bever en Dirk Goemaere 



− namens VLD-SD: Frank Bruggeman, Vincent Dierickx en Marleen Maenhout 

− namens N-VA: Martin Acke met raadgevende stem 

− namens Vlaams Belang: Guy D’haeseleer met raadgevende stem 

− namens Zelzate Positief: Rik Laureys met raadgevende stem 

Artikel 2: - In toepassing van artikel 36 § 3 van het huishoudelijk reglement 

wordt verkozen als voorzitter van de gemeenteraadscommissie: Karel Van Bever. 

5. VERKIEZING VAN ÉÉN GEMEENTERAADSLID EN INDIEN MOGELIJK ÉÉN PLAATSVERVANGER 

PER IN DE GEMEENTERAAD ZETELENDE FRACTIE ALS ADVISEREND LID IN DE 

GEMEENTELIJKE BEGELEIDINGSCOMMISSIE  

DE RAAD: 

− Gelet op het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid, 

artikel 26/1 en 26/2, ingevoegd bij het decreet van 10 februari 2012, 

(hierna “Decreet” afgekort); 

− Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot 

bepaling van de nadere regels betreffende de organisatorische omkadering, 

de financiering en de samenwerking voor het mobiliteitsbeleid, artikel 2 

tot en met 12, (hierna “BVR” afgekort); 

− Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 maart 2013 tot aanwijzing van de 

voorzitter van de Regionale Mobiliteitscommissie en tot vaststelling van 

de huishoudelijke reglementen van de Gemeentelijke en Intergemeentelijk 

Begeleidingscommissie en van de Regionale Mobiliteitscommissie (hierna 

“MB” afgekort); 

− Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 

− Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 4 oktober 2013 betreffende de 

vaststelling van de samenstelling en de werking van de gemeentelijke 

begeleidingscommissie (GBC); 

− Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 25 februari 2019 houdende het 

hernemen van de beslissing van 4 oktober 2013; 

− Overwegende dat, per in de gemeenteraad zetelende fractie één 

gemeenteraadslid en één plaatsvervanger (indien mogelijk), als adviserend 

lid, deel moet uitmaken van de GBC; 

− Overwegende dat de voordrachten een eerste keer opgevraagd werden bij de 

verzending van de agenda op 15 februari 2019; dat een herinnering werd 

gestuurd aan de VLD-SD fractie op 25 februari 2019; dat namens VLD-SD geen 

voordracht werd ontvangen; dat de gemeenteraad aldus besliste op 25 

februari 2019 om de voordracht nogmaals op te vragen zodat alle 

adviserende leden in de GBC tijdens een volgende gemeenteraad kunnen 

worden aangeduid; 

− Overwegende dat de voordrachten opnieuw werden opgevraagd bij het 

verzenden van de agenda op 15 maart 2019; 

− Gelet op volgende voordrachten:  

− Namens SP.A: Luc Van Waesberghe met als plaatsvervanger Gino D'Haene 

− Namens PVDA: Geert Asman met als plaatsvervanger Karl Segers 

− Namens VLD-SD: Frank Bruggeman met als plaatsvervanger Jan De Beule 

− Namens Zelzate Positief: Rik Laureys 

− Namens N-VA: Martin Acke 

− Namens Vlaams Belang: Guy D'Haeseleer 

BESLUIT: 

In openbare zitting:  

Enig artikel - Worden aangeduid als adviserende leden in de GBC: 



− Namens SP.A: Luc Van Waesberghe met als plaatsvervanger Gino D'Haene 

− Namens PVDA: Geert Asman met als plaatsvervanger Karl Segers 

− Namens VLD-SD: Frank Bruggeman met als plaatsvervanger Jan De Beule 

− Namens Zelzate Positief: Rik Laureys 

− Namens N-VA: Martin Acke 

− Namens Vlaams Belang: Guy D'Haeseleer 

6. BESLISSEN WELKE MAATSCHAPPELIJKE GELEDINGEN BINNEN DE GEMEENTE WORDEN 

OPGEROEPEN OM ÉÉN OF MEERDERE VERTEGENWOORDIGERS VOOR TE DRAGEN ALS LID VAN 

DE GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING (GECORO) 

DE RAAD: 

− Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) en meer bepaald 

artikel 1.3.3.; 

− Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 2000, meermaals 

gewijzigd, tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de 

organisatie en de werkwijze van de Provinciale, intergemeentelijke en 

Gemeentelijke Commissies voor Ruimtelijke Ordening; 

− Gelet op de taak van de GECORO, zijnde enerzijds het uitvoeren van 

opdrachten ingevolge de VCRO en anderzijds het verlenen van advies op 

verzoek van het college, de gemeenteraad of op eigen initiatief; 

− Overwegende dat de voorzitter en vaste secretaris worden voorgedragen door 

het college van burgemeester en schepenen; dat de vaste secretaris niet 

stemgerechtigd is; 

− Overwegende dat de gemeenteraad de voorzitter, de leden, de 

plaatsvervangers en de vaste secretaris benoemt; dat de gemeenteraad onder 

de leden een ondervoorzitter kan aanwijzen; 

− Gelet op het feit dat de gemeente Zelzate méér dan 10.000 en minder dan 

30.000 inwoners telt en dat de gemeenteraad aldus een GECORO dient te 

benoemen van minstens 9 en maximum 13 leden, de voorzitter inbegrepen; 

− Overwegende dat de GECORO dient te bestaan uit minstens 1/4 deskundigen, 

waaronder de voorzitter, en voor het overige uit vertegenwoordigers van 

minstens 4 verschillende maatschappelijke geledingen; dat leden van de 

gemeenteraad of het schepencollege geen lid van de adviescommissie kunnen 

zijn;  

− Overwegende dat voor elk effectief lid, uitgezonderd voor de voorzitter, 

tevens een plaatsvervanger moet worden aangeduid; dat de maatschappelijke 

geledingen die een lid voordragen, tevens een plaatsvervanger voordragen; 

− Overwegende dat volgens het uitvoeringsbesluit in ieder geval volgende 

maatschappelijke geledingen als onderling verschillend worden beschouwd: 

− milieu- en natuurverenigingen 

− verenigingen van werkgevers of zelfstandigen met uitsluiting van 

handelaars en landbouwers 

− verenigingen van handelaars 

− verenigingen van landbouwers 

− verenigingen van werknemers; 

− Overwegende dat de jeugdverenigingen eveneens als een belangrijke 

maatschappelijke geleding kan beschouwd worden, welke onderling 

verschillend is van de voorgaande; 

− Overwegende dat de leden van de GECORO worden benoemd door de gemeenteraad 

voor 6 jaar, dat de nieuwe commissie aantreedt nadat de leden van de 

nieuwe commissie benoemd zijn en dat de toezichtstermijn van 30 dagen  

verstreken is, dat de oude commissie zolang aanblijft; 



− Gelet op de verplichting van de gemeenteraad om een permanent secretaris 

en werkingsmiddelen ter beschikking te stellen aan de GECORO; 

− Gelet op het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017 en latere 

wijzigingen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - Volgende maatschappelijke geledingen binnen de gemeente worden 

opgeroepen om één of meerdere vertegenwoordigers voor te dragen als lid van 

de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening en desgevallend een 

plaatsvervanger voor te dragen: 

− milieu- en natuurverenigingen met uitsluiting van jeugdverenigingen;  

− verenigingen voor werkgevers of zelfstandigen met uitsluiting van 

handelaars en landbouwers; 

− verenigingen voor handelaars; 

− verenigingen voor landbouwers; 

− verenigingen voor werknemers 

− jeugdverenigingen. 

Artikel 2: - Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de 

oproep voor kandidaten. 

De heer Frank Bruggeman verlaat de zitting. 

7. GOEDKEUREN VAN DE STATUTENWIJZIGING VAN DE VERENIGING AUDIO  

DE RAAD: 

− Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 

482; 

− Gelet op de toetreding tot de welzijnsvereniging Audio; 

− Overwegende dat de raad van bestuur Audio op 7 december 2018 besliste een 

statutenwijziging voor te stellen aan de volgende algemene vergadering van 

Audio;  

− Overwegende dat, conform artikel 482 van het decreet over het lokaal bestuur, 

de raad van elke individuele deelgenoot de statutenwijziging dient goed te 

keuren alvorens deze statutenwijziging ter validatie kan voorgelegd worden 

aan de algemene vergadering Audio;  

− Overwegende dat de voornaamste wijzigingen aanpassingen zijn naar 

aanleiding van: 

− het decreet over het lokaal bestuur m.n. met betrekking tot nieuwe 

terminologie, nieuwe regels over de bestuursorganen en de bestuurlijke 

werking, 

− BBC-regelgeving m.n. aanpassing aan BVR 25 juni 2010 en BVR 30 maart 

2018, 

− btw-wetgeving m.n. aanpassing aan de wetgeving m.b.t. toepassing btw-

vrijstelling voor kostendelende verenigingen 

− andere (semantische) aanpassingen 

− Overwegende dat aan de gemeenteraad gevraagd wordt de statutenwijziging 

goed te keuren. 

BESLUIT: 

In openbare zitting  

Met algemene stemmen:  

Enig artikel: - De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de statutenwijziging.  

8. GOEDKEUREN STATUTEN ADVIESRAAD ECONOMIE 



DE RAAD: 

− Gelet op het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 

304§3,  

− Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 06 november 2001 houdende 

oprichting en bepaling van de samenstelling van de gemeentelijke 

adviesraad economie, gewijzigd bij het besluit van 29 december 2008; 

− Gelet op de bepalingen met betrekking tot de doelstelling van de 

adviesraad economie;  

− Overwegende dat de adviesraad economie geëvolueerd is van louter 

adviesorgaan naar een raad die onder meer ook de promotie van het toerisme 

in de gemeente beoogt; dat daarom wordt voorgesteld om de doelstellingen 

van de adviesraad economie te herformuleren zodat deze beter aansluiten 

bij de huidige werking;  

− Gelet op de bepalingen met betrekking tot de samenstelling van de 

adviesraad economie; 

− Overwegende dat het besluit van 6 november 2001, gewijzigd bij besluit van 

29 december 2008 voorziet dat de schepen van economie automatisch 

voorzitter is van de adviesraad economie en dat deze bij afwezigheid 

vervangen wordt door een ander lid van het college; dat het huidig college 

van mening is dat de bevoegde schepen weliswaar steeds aanwezig probeert 

te zijn bij vergaderingen maar daarvoor geen voorzitter hoeft te zijn; dat 

het onlogisch is dat een schepen het schepencollege adviseert;  

− Overwegende dat een aantal dekenijen niet meer bestaan; dat de huidige 

KMO-zones geen organisaties hebben die toelaten een vertegenwoordiger aan 

te duiden; dat PWA opgehouden heeft te bestaan en de bevoegdheden inzake 

lokale tewerkstelling overgedragen zijn aan VDAB; dat de aanwezigheid van 

de lokale politie op de meeste vergaderingen niet nodig is; 

− Overwegende dat om voormelde redenen een aanpassing van de samenstelling 

van de adviesraad economie noodzakelijk is;  

− Gelet op het positief advies van de adviesraad economie d.d. 4 februari 

2019 omtrent het herformuleren van de doelstelling en de aanpassing van de 

samenstelling; 

− Overwegende dat bij de oprichting van lokale adviesraad economie in 2001 

geen statuten, noch praktische richtlijnen werden opgesteld; dat statuten 

een betere ondersteuning kunnen geven voor de dagelijkse werking van de 

adviesraad economie; dat het college vraagt statuten op te stellen; 

− Overwegende dat aan de gemeenteraad wordt gevraagd de voorgelegde statuten 

goed te keuren zodat de adviesraad economie opnieuw kan worden 

samengesteld. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen:  

Artikel 1: Artikels 2, 3 en 4 het besluit van de gemeenteraad van 06 november 

2001 houdende de oprichting en bepaling van de samenstelling van de 

adviesraad economie, gewijzigd door het besluit van 29 december 2008 worden 

opgeheven.  

Artikel 2: - De werking en samenstelling van de adviesraad economie wordt 

vanaf heden geregeld in statuten. 

Artikel 3: In het gemeentelijk budget zullen de nodige middelen worden 

voorzien zodat de Adviesraad Economie Zelzate zijn taak naar behoren kan 

vervullen. 

Artikel 4: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de 

uitvoering van dit besluit.  



Artikel 5: Onderstaande statuten voor de Adviesraad Economie worden 

goedgekeurd en treden in werking na goedkeuring door de algemene vergadering 

van de Adviesraad Economie Zelzate. 

STATUTEN ADVIESRAAD ECONOMIE ZELZATE 

Titel 1 - Oprichting  

Artikel 1  

In de gemeente Zelzate werd bij gemeenteraadsbesluit van 06 november 2001 een 

gemeentelijke economische adviesraad opgericht met als naam Adviesraad 

Economie Zelzate.  

Artikel 2  

De Adviesraad Economie Zelzate is gevestigd in het gemeentehuis Grote Markt 1 

te 9060 Zelzate  

Titel 2 – Doel  

Artikel 3  

De Adviesraad Economie heeft tot doel:  

• overleg tot stand te brengen tussen actoren van lokale economie 

enerzijds en het gemeentebestuur anderzijds;  

• overleg tot stand te brengen tussen ondernemers, verenigingen en 

deskundigen onderling;  

• een adviserend orgaan tot stand te brengen dat beleidsvoorbereidend en 

beleidsondersteunend werkt;  

• te beraadslagen over alle problemen welke op gemeentelijk vlak, hetzij 

rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, de lokale economie en het toerisme 

aanbelangen;  

• de lokale economie en het toerisme te promoten, inbegrepen het 

formuleren van voorstellen terzake; 

• het organiseren of ondersteunen van projecten en activiteiten ter 

promotie van de lokale economie en het toerisme; 

• het aanvragen, beheren en aanwenden van subsidies ter ondersteuning van 

de eigen werking, projecten en georganiseerde activiteiten. 

Artikel 4  

De Adviesraad Economie kan zowel op eigen initiatief als op verzoek van de 

gemeenteraad of (een lid van) het college van burgemeester en schepenen 

adviezen verstrekken over de problemen die de lokale economie en het toerisme 

aanbelangen.  

Hierna volgt een niet-limitatieve lijst van beslissingen welke aan het advies 

van de Adviesraad Economie zullen worden voorgelegd: 

• advies in verband met het opmaken van een kalender van diverse 

activiteiten onder de verschillende KMO-zones en dekenijen, zonder dat 

de activiteiten in de plaats komen van activiteiten die door het 

gemeentelijk feestcomité worden georganiseerd; 

• advies in verband met het opmaken van een lijst “afwijkingen van de 

wekelijkse rustdag”; 

• advies in verband met de organisatie van de ambulante handel; 

• advies in verband met toeristische activiteiten; 

• advies in verband met uit te voeren werken in KMO-zones en/of 

winkelcentra; 

• advies in verband met signalisatie van diverse KMO’s en winkelcentra; 

• advies in verband met tewerkstellingsinitiatieven; 



• advies in verband met de ruimtelijke planning. 

Artikel 5  

Het gemeentebestuur stelt alle nuttige documenten ter beschikking van de 

adviesraad teneinde deze toe te laten een gemotiveerd advies uit te brengen.  

Artikel 6  

De adviesraad maakt het resultaat van zijn besprekingen over aan het college 

van burgemeester en schepenen. 

Titel 3 - Erkenning – ontbinding  

Artikel 7  

De Adviesraad Economie wordt opgericht voor onbepaalde duur.  

Artikel 8  

De Adviesraad Economie kan te allen tijde ontbonden worden. De ontbinding 

wordt uitgesproken bij aanwezigheid van twee derde van de leden en bij vier 

vijfde meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 

 Titel 4 – Structuur van de Adviesraad Economie 

Artikel 9.  

De Adviesraad Economie is samengesteld uit een algemene vergadering.  

De algemene vergadering bestaat uit:  

a) stemgerechtigde leden  

- twee vertegenwoordiger per professionele, interprofessionele of 

economische groepering die de belangen van de 

zelfstandigen/ondernemers behartigen en die een werkelijke en 

voortdurende activiteit op het grondgebied van Zelzate uitoefenen 

(Unizo, VOKA, Horeca Vlaanderen, Boerenbond, Landelijke Gilde,…); 

- twee vertegenwoordigers voor elke lokale handelsvereniging (Dekenij, 

KMO-zone,… die actief is in de gemeente Zelzate; 

- detailhandelaren, zelfstandigen en beoefenaars van vrije beroepen die 

inwoner zijn van de gemeente Zelzate; 

- één vertegenwoordiger van initiatieven inzake sociale economie, 

actief binnen de gemeente Zelzate; 

- één vertegenwoordiger van VDAB; 

- één vertegenwoordiger van de werknemersorganisaties (ABVV, ACLVB, 

ACV,...) 

De stemgerechtigde leden van de algemene vergadering van de adviesraad 

lokale economie mogen geen plaatselijk politiek mandaat bekleden. 

Ten hoogste twee derde van de stemgerechtigde leden van de adviesraad 

mag van hetzelfde geslacht zijn. Als dat niet het geval is kan niet op 

rechtsgeldige wijze advies worden uitgebracht. 

b) niet-stemgerechtigde leden: 

- de schepen van lokale economie, van ambtswege; 

- de schepen van toerisme, van ambtswege; 

- één vertegenwoordiger per politieke partij zetelend in de 

gemeenteraad;  

- de gemeentelijke ambtenaar economie. 

Elk gemeenteraadslid die dit wenst kan als waarnemer deelnemen aan de 

vergadering. Enkel de personen aangeduid door de in de gemeenteraad 

vertegenwoordigde politieke fracties zullen echter tot de vergaderingen 

worden uitgenodigd. 



Niet-stemgerechtigde leden kunnen deelnemen aan de discussies echter 

zonder de onafhankelijke werking van de Adviesraad Economie in het 

gedrang te brengen. 

De Adviesraad Economie kan tevens instanties, politie, deskundigen en 

betrokkenen uitnodigen om een toelichting te geven of een bespreking 

bij te wonen. 

Artikel 10  

De stemgerechtigde leden en hun plaatsvervangers die een nationale, regionale 

of lokale organisatie vertegenwoordigen, worden door hun respectievelijke 

organisaties voorgedragen bij het college van burgemeester en schepenen. 

De kandidaat stemgerechtigde leden die geen nationale, regionale of lokale 

organisatie vertegenwoordigen dienen zelf een gemotiveerde kandidatuur in bij 

het college van burgemeester en schepenen.  

Elke toegelaten groepering duidt voor elk werkend lid ook één 

plaatsvervangend lid aan. Daarbij streven zij ernaar, in de mate van het 

mogelijke, als plaatsvervangend lid een persoon van het vrouwelijke geslacht 

voor te stellen, indien het effectieve lid van het mannelijke geslacht is, of 

omgekeerd.  

Men kan geen effectief noch plaatsvervangend stemgerechtigd lid zijn voor 

meer dan één vereniging of organisatie.  

Artikel 11  

De algemene vergadering kiest uit de kandidaten onder de stemgerechtigde en 

niet stemgerechtigde leden bij geheime stemming een voorzitter en een 

ondervoorzitter. De beslissing tot aanstelling van de voorzitter en de 

ondervoorzitter wordt getroffen bij meerderheid van stemmen.  

De voorzitter heeft tot taak:  

- de algemene vergadering bijeen te roepen en te leiden  

- de Adviesraad Economie te vertegenwoordigen  

- de beslissingen van de Adviesraad Economie uit te voeren  

De voorzitter kan zijn functie delegeren aan een ander lid van het bestuur. 

De ondervoorzitter vervangt de voorzitter bij afwezigheid.  

Artikel 12  

De functie van secretaris van de Adviesraad Economie wordt waargenomen door 

een ambtenaar van het gemeentebestuur aangeduid door het college van 

burgemeester en schepenen. De secretaris heeft tot taak de agenda van de 

algemene vergadering op te stellen in overleg met de voorzitter en maakt de 

verslagen van de vergaderingen op.  

Artikel 13  

Om geldig te stemmen dient minstens de helft van de stemgerechtigde leden 

aanwezig te zijn. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. Er 

bestaan drie manieren om te stemmen: ja, neen, onthouding. Indien er niet 

geldig kan beslist worden, of bij staking van stemmen, wordt het betreffende 

agendapunt uitgesteld tot de volgende algemene vergadering waarop dan voor 

dat agendapunt geen rekening wordt gehouden met het aantal aanwezigen.  

Artikel 14  

De algemene vergadering vergadert minimum tweemaal per jaar.  

Artikel 15  

De algemene vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in gemeentelijke 

infrastructuur; via de geëigende kanalen zal aan de vergaderdata en de agenda 

de nodige publiciteit gegeven worden.  

Artikel 16  



Na de installatie van de Adviesraad Economie dienen nieuwe kandidaat-leden 

een verzoekschrift te richten tot de voorzitter om toe te kunnen treden. De 

kandidatuurstelling wordt op de eerstvolgende vergadering van de raad 

voorgedragen en de beslissing wordt getroffen bij meerderheid van stemmen.  

Artikel 17  

Het lidmaatschap van de Adviesraad Economie loopt gelijk met de legislatuur 

van de gemeenteraad, maar blijft geldig tot de adviesraad vernieuwd is. 

Hiertoe zal het gemeentebestuur binnen de drie maanden na installatie van een 

nieuwe gemeenteraad initiatief nemen.  

Titel 5 - wijziging statuten  

Artikel 18  

Over de wijziging van de statuten kan alleen geldig beraadslaagd worden, als 

het voorwerp daarvan uitdrukkelijk is vermeld op de agenda en twee derde van 

de leden aanwezig is. Indien een eerste vergadering niet in aantal is dan kan 

een tweede vergadering worden belegd die ongeacht het aantal aanwezigen 

geldig beraadslaagt, op voorwaarde dat de agenda vermeldt dat het gaat om een 

tweede oproeping ter wijziging van de statuten. Elke wijziging wordt aanvaard 

bij twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.  

Artikel 19  

Onderhavige statuten en latere wijzigingen of aanvullingen moeten na 

goedkeuring door de Adviesraad Economie worden goedgekeurd door de 

gemeenteraad. 

9. GOEDKEURING HECHTEN AAN DE VERWERKERSOVEREENKOMST BETREFFENDE HET 

PROVINCIAAL BIBLIOTHEEKSYSTEEM (PBS) 

DE RAAD: 

- Gelet op het decreet dd. 22 december 2017 betreffende het lokaal bestuur;  

- Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 oktober 2011 betreffende 

goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met de provincie Oost-

Vlaanderen binnen het Provinciaal Bibliotheek Systeem; 

- Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 oktober 2012 betreffende de 

goedkeuring van het bijgaande ‘Addendum Digitaal Basispakket’ tussen de 

gemeente en de provincie Oost-Vlaanderen binnen het Provinciaal 

Bibliotheek Systeem; 

− Gelet op het Vlaams regeerakkoord dat een belangrijke wijziging bracht in 

de samenwerking met de provincie nl. de provinciale persoonsgebonden 

bevoegdheden, waaronder het streekgericht bibliotheekbeleid, werden per 1 

januari 2018 overgeheveld naar het Vlaamse bestuursniveau; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 februari 2018 betreffende de 

goedkeuring van de overeenkomst wat betreft de voortzetting van de 

aansluiting van de openbare bibliotheek op de omgeving van het Provinciaal 

Bibliotheeksysteem met Cultuurconnect vzw, Priemstraat 51, 1000 Brussel; 

− Gelet op de brief d.d. 18 januari 2019 van Cultuurconnect vzw, Priemstraat 

51, 1000 Brussel betreffende de verwerkersovereenkomst Provinciaal 

Bibliotheek Systeem; 

− Overwegende dat de verwerkersovereenkomst Provinciaal Bibliotheek Systeem 

(in bijlage) een addendum is op de overeenkomst betreffende de 

voortzetting van de aansluiting van de openbare bibliotheek op de omgeving 

van het Provinciaal Bibliotheeksysteem met Cultuurconnect; 

− Overwegende dat deze verwerkersovereenkomst kadert binnen de 

verplichtingen opgelegd door de GDPR (de General Data Protection 

Regulation) die op 25 mei 2018 in werking is getreden; 



− Overwegende dat Guido Suurmeijer, informatieveiligheidsconsulent van de 

provincie Oost-Vlaanderen deze verwerkingsovereenkomst heeft gelezen en 

goedgekeurd; 

− Overwegende dat het college de verwerkersovereenkomst principieel heeft 

goedgekeurd op 21 maart 2019; 

− Overwegende dat aan de gemeenteraad goedkeuring wordt gevraagd.  

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeenteraad gaat akkoord met de ondertekening van de 

verwerkersovereenkomst Provinciaal Bibliotheek Systeem als een addendum op de 

overeenkomst betreffende de voortzetting van de aansluiting van de openbare 

bibliotheek op de omgeving van het Provinciaal Bibliotheeksysteem met 

Cultuurconnect. 

Artikel 2: - Een uittreksel van dit besluit en een ondertekende originele 

overeenkomst wordt overgemaakt aan Cultuurconnect vzw, Priemstraat 51, 1000 

Brussel. 

Artikel 3: - Een uittreksel van dit besluit en een ondertekende kopie van de 

overeenkomst wordt overgemaakt aan de openbare bibliotheek. 

De heer Frank Bruggeman vervoegt de raad.  

10. GOEDKEURING HECHTEN AAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET HET 

PROVINCIEBESTUUR VAN OOST-VLAANDEREN eGOV INZAKE EEN FUNCTIONELE 

FIETSROUTEPLANNER 

DE RAAD: 

− Gelet op het Decreet van 22 december 2017 betreffende het Lokaal Bestuur; 

- Overwegende dat op 04 oktober 2018 op initiatief van het Provinciebestuur 

en Stad Gent een brainstorm werd gehouden over de mogelijke opmaak van een 

functionele fietsrouteplanner omdat wordt vastgesteld dat de momenteel 

beschikbare tools (Google, Waze en andere internetaanbieders) hiaten 

vertonen wanneer men als functionele fietser een route wil plannen die de 

gemeentegrenzen overschrijdt; 

- Overwegende dat door de Fietsersbond Nederland met succes dergelijke 

routeplanner werd ontwikkeld, grotendeels doordat bij het concept per 

definitie over de gemeentegrenzen werd gekeken; 

- Overwegende dat de samenwerking van zoveel mogelijk gemeentebesturen de 

kwaliteit van dergelijke functionele fietsrouteplanner zal bevorderen; 

- Overwegende dat de uitwerking van dergelijke fietsrouteplanner kan kaderen 

in de actieve invulling van het engagement van het gemeentebestuur om 

klimaat- en energieacties te ondernemen ingevolge het 

burgemeestersconvenant 2020; 

- Overwegende dat een samenwerking tussen verschillende gemeenten zorgt voor 

gedeelde inzet welk financieel voordeliger zal zijn dan elk bestuur 

afzonderlijk een oplossing laten uitwerken met daarbij mogelijks 

compatibiliteitsproblemen als gevolg; 

- Overwegende dat de samenwerking tijd en budget vergt; dat op 09 november 

2018 een indicatieve kost per bestuur werd gegeven:  

- Indien 10 besturen bijdragen: 1017,19 EUR 

- Indien 15 besturen bijdragen:  678,13 EUR 

- Indien 20 besturen bijdragen:  508,60 EUR 



- Gelet op het collegebesluit van 31 januari 2019 waarmee het college 

principieel akkoord gaat met het meewerken aan de business case voor de 

functionele fietsrouteplanner van het Provinciebestuur en het sluiten van 

een samenwerkingsovereenkomst hieromtrent met het Provinciebestuur; 

- Overwegende dat op 14 februari 2019 de aan te vullen samenwerkingsovereen-

komst d.d. 08 februari 2019 werd ontvangen met het verzoek deze te laten 

vastleggen en dat met deze brief wordt gemeld dat op het moment van 

schrijven reeds 19 besturen deelnemen aan de case; 

− Overwegende dat de indicatieve kost om deel te nemen aan de case volgens 

deze overeenkomst nu evenredig met het aantal wordt verdeeld over de 

deelnemende besturen, wat betekent dat de totaalkost van 10.171,92 EUR 

verdeeld over 19 besturen op een deelnamekost van 535,37 EUR uitkomt. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeenteraad gaat akkoord met het meewerken aan de business 

case voor een functionele fietsrouteplanner en neemt de voorliggende samen-

werkingsovereenkomst met het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen eGOV aan. 

Artikel 2: - Een door de burgemeester en algemeen directeur ondertekend 

exemplaar zal, samen met een uittreksel van dit besluit, worden overgemaakt 

aan de Provincie en de financieel beheerder. 

11. GOEDKEURING HECHTEN AAN DE GEBRUIKERSOVEREENKOMST MET DG DIGITALE 

TRANSFORMATIE 

DE RAAD: 

− Gelet op het decreet d.d. 22 december 2017 betreffende het lokaal bestuur; 

− Overwegende dat wie tijdelijk een gedeelte van het openbaar domein wenst 

in te nemen of wie werkzaamheden moet uitvoeren op de openbare weg, 

hiervoor vooraf toelating moet vragen; dat dit dient te gebeuren via het 

aanvraagformulier “aanvraag tijdelijke inname openbaar domein”; 

− Overwegende dat het de bedoeling is om de aanvragen in de toekomst 

digitaal te laten verlopen, via een programma inname openbaar domein van 

Merkator dat “Eagle” heet; 

− Gelet op het collegebesluit d.d. 31 december 2018 betreffende de gunning 

van het programma inname openbaar domein aan Merkator, Vliegwezenlaan 48, 

1731 Zellik (naam programma Eagle); 

− Overwegende dat op een tijdelijke inname openbaar domein een belasting 

wordt gevestigd zoals beslist door de gemeenteraad op 28 december 2016 en 

7 februari 2017;   

− Overwegende dat, om een elektronische betaling van die belasting mogelijk 

te maken, de gemeente gebruik kan maken van DG Digitale Transformatie van 

de FOD Beleid en Ondersteuning voor overheidsdiensten;  

− Overwegende dat DG Digitale Transformatie een platform ter beschikking 

stelt dat een geheel van elektronische betaaloplossingen (ePayment) biedt; 

dat het gaat om een opdracht in een opdrachtencentrale (ref.: 

BOSA/2016/M1036), dat uit 2 percelen bestaat: perceel 1 betreft de 

terbeschikkingstelling van een beveiligd betalingsplatform (Payment 

Service Provider) en perceel 2 de terbeschikkingstelling van de 

betaalmiddelen (aankopend organisme); de 2 percelen van de opdracht zijn 

gegund aan Worldline; 

− Overwegende dat hier een kostprijs van 175 euro aan verbonden is; 

− Overwegende dat Worldline, naast Eagle, ook kan gebruikt worden voor 

andere toepassingen (bvb. afleveren documenten bevolking); 



− Overwegende dat, om hier gebruik van te maken, een gebruikersovereenkomst 

met DG Digitale Transformatie dient te worden goedgekeurd.  

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Enig artikel: - De gebruikersovereenkomst met DG Digitale Transformatie wordt 

goedgekeurd. 

De heer Luc Van Waesberghe verlaat de zitting.  

12. GOEDKEURING HECHTEN AAN HET REGLEMENT EN DE VOOROPGESTELDE TIMING 

BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN EEN KINDERGEMEENTERAAD IN ZELZATE. 

DE RAAD: 

- Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 juni 2018 betreffende de 

bespreking van de oprichting van een kindergemeenteraad; 

- Gelet op de verslaggeving van een overleg tussen schepen Dellaert & 

jeugdconsulent dat plaatsvond op 1 februari 2019; 

- Gelet op de principiële goedkeuring van het college van burgemeester en 

schepenen van 14 februari 2019; 

- Overwegende dat er in het verleden reeds een kindergemeenteraad lokaal 

werd georganiseerd; 

- Overwegende dat volgende planning werd opgemaakt:  

Feb-maart - Inhoudelijke uitwerking 

- Reglement principieel laten goedkeuren door CBS (14/2) 

- idee bekend maken bij de directies van Zelzaatse scholen  

Maart - Reglement definitief laten goedkeuren door GR (25/3) 

April - Concrete informatie doorspelen naar scholen 

- Starten promotie 

- Bekendmaking tijdens Buitenspeeldag 24/4/2019 

Mei - Verkiezingen op de 4 Zelzaatse basisscholen (de Reigers, 

Sint-Laurens Zelzate West/Oost en GBS De Krekel). 

Juni  - Eerste bijeenkomst: 12/6 om 14u.  

Juli - Jongeren kans geven om onderwerpen/vragen/thema’s te 

verzamelen.  

Augustus - Jongeren kans geven om onderwerpen/vragen/thema’s te 

verzamelen. 

September - Start KGR schooljaar 2019-2020: bijeenkomst 18/9 om 14u. 

- Overwegende dat er een jaarlijks werkingsbudget van € 200 aan dit 

initiatief werd gekoppeld; 

- Overwegende dat het voorgestelde logo gebruikt zal worden als vast 

uithangbord van de kindergemeenteraad; 

- Gelet op het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017 en latere 

wijzigingen; 

- Overwegende dat het reglement ter goedkeuring wordt gelegd. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeenteraad gaat akkoord met de organisatie van de 

kindergemeenteraad volgens de vooropgestelde planning. 

Artikel 2: - De gemeenteraad keurt het voorgestelde reglement van de 

Kindergemeenteraad Zelzate goed. 

Artikel 3: - De jeugdconsulent zal de rol van coördinator op zich nemen bij 

de uitwerking van de kindergemeenteraad.  

REGLEMENT KINDERGEMEENTERAAD ZELATE 



ALGEMEEN 

om de 2 jaar vinden er in mei in de Zelzaatse scholen 

kindergemeenteraadsverkiezingen plaats. 

• Bij de verkiezingen worden per school 3 leerlingen, woonachtig te Zelzate 

en die in september van het jaar dat de verkiezingen gehouden worden in 

het 5de of 6de leerjaar zitten, afgevaardigd voor de kindergemeenteraad. 

• Deze verkozen leerlingen worden uitgenodigd op een eerste infomoment dat 

plaats zal vinden in de maand juni.  

• Zelzaatse basisscholen: de Reigers, Sint-Laurens Zelzate-West, Sint-

Laurens Zelzate-Oost en GBS De Krekel. 

• Periode van mandaat : 2 jaar 

• Start kindergemeenteraad: september (begin schooljaar) 

• Leerlingen die in hun eerste jaar dat ze verkozen zijn, in het zesde 

leerjaar zitten, kunnen het tweede jaar van hun mandaat verder zetten, 

wanneer ze in een middelbare school les volgen.  

• Iedereen uit de doelgroep mag zich kandidaat stellen.  

• Onze kindergemeenteraad telt 12 leden. Dit zijn 12 leerlingen van het 

vijfde en zesde leerjaar en eventueel eerste graad middelbaar onderwijs. 

• De kindergemeenteraad kan aangevuld worden met de “grote mensen 

burgemeester”, jeugdconsulent, schepenen en andere betrokken personen.  

Een viertal keer per jaar komt de kindergemeenteraad samen om over 

(zelfgekozen) thema's na te denken. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van 

aangepaste en ludieke methodes, zodat participatie voor de kinderen leuk 

wordt en blijft! 

• Agendapunten kunnen tot minstens 10 dagen voor een kindergemeenteraad 

doorgestuurd worden naar jeugddienst@zelzate.be. 

• Het is natuurlijk niet de bedoeling de echte gemeenteraad te vervangen.  

Maar een kindergemeenteraad kan de echte gemeenteraad wel een handje helpen. 

Een aantal zaken kan de kindergemeenteraad misschien zelf oplossen.  

START 

• Eerste bijeenroeping kindergemeenteraad: juni.  

• Eerste kindergemeenteraad van daaropvolgend schooljaar: september. 

INSTALLATIE VAN DE KINDERGEMEENTERAAD 

Wanneer in alle scholen van Zelzate de kindergemeenteraadsleden verkozen of 

aangeduid zijn, wordt de kindergemeenteraad bijeengeroepen.  

De eerste bijeenkomst van een gemeenteraad heet de INSTALLERING.  

De verschillende kindergemeenteraadsleden leggen dan een eed af.  

Voor de echte gemeenteraadsleden klinkt die eed als volgt: “lk beloof mij met 

woord en daad in te zetten voor de kindergemeenteraad en de kinderen van 

Zelzate”.  

De kindergemeenteraadsleden hun eed klinkt als volgt: “Ik zweer de 

verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.”  Nu kan de 

kindergemeenteraad van start gaan. Natuurlijk is de echte burgemeester ook 

van de partij. 

• Tijdens de eerste bijeenkomst wordt een kinderburgemeester verkozen.  

• Ieder kindergemeenteraadslid heeft 1 stem. Diegene die de helft der 

stemmen haalt, wordt voor (1 of 2) jaar kinderburgemeester. Het kan 

vereisen dat er meerdere stembeurten worden gehouden. 

• Een school kan iemand vervangen, als het verkozen kindergemeenteraadslid 

verhuisd is, ziek is, of afhaakt. 

mailto:jeugddienst@zelzate.be


• De kindergemeenteraad gaat door in de raadzaal van het gemeentehuis. 

Indien de raad elders anders doorgaat, worden de gemeenteraadsleden 

hiervan op de hoogte gebracht.  

• Tijdstip waarop de kindergemeenteraad doorgaat : buiten de lesuren.  Vast 

moment af te spreken en vaste duur. Voorstel: woensdag om 14u.  

• Er wordt een agenda opgesteld met punten van het schepencollege of 

adviesraad die de mening van de kindergemeenteraad wil kennen. En 

agendapunten van de leden van de kindergemeenteraad zelf.   

• De kinderburgemeester handhaaft de orde in de vergadering , hij/zij geeft 

het woord en neemt het woord af indien  de tussenkomst te lang is of er 

afgeweken wordt van de agenda. 

• De kindergemeenteraadsleden hebben respect voor elkaars mening, luisteren 

naar anderen en vergaderen op een verantwoorde manier.  

• De kinderburgemeester doet de naamafroeping bij een stemming en noteert de 

uitslag van de stemming bij ieder agendapunt.   

• Er wordt een verslag gemaakt van de ingenomen standpunten en adviezen. Die 

worden overgemaakt aan de Algemeen Directeur voor verdere behandeling.  

• Via de kindergemeenteraad gaan we op zoek naar de mening van de lagere 

schoolkinderen. Omdat elk kindergemeenteraadslid zijn medeleerlingen op de 

hoogte zou kunnen houden en de medeleerlingen ook actief kunnen meedenken 

met de Kindergemeenteraad, worden alle voorbereidingen en verslagen van de 

bijeenkomsten bijgehouden op de gemeentelijke website. Zo kan ook u de 

activiteiten van de Kindergemeenteraad volgen. 

• Elke kindergemeenteraad is publiek toegankelijk.  

• Elke kindergemeenteraad heeft 1 gemeentelijke dienst de mogelijkheid om 

zich kort (5 minuten) voor te stellen aan de jongeren.  

DE TAAK VAN DE KINDERGEMEENTERAAD 

Een kindergemeenteraad kan de echte gemeenteraad een handje helpen.  

Een kindergemeenteraad weet natuurlijk heel goed wat kinderen fijn vinden, 

wat ze niet fijn vinden, wat ze graag veranderd zien in onze gemeente. Een 

aantal zaken kan de kindergemeenteraad misschien zelf oplossen. Voor andere 

zaken moeten de kindergemeenteraadsleden gaan aankloppen bij hun volwassen 

collega's. 

De “grote mensen” gemeenteraad kan ook om advies vragen over bepaalde thema’s 

die kinderen aanbelangen . Bv over natuurzorg, afvalbeleid, onderwijs, wonen, 

sport , cultuur, vrije tijd, armoede, verdraagzaamheid, veiligheid, 

speelruimte en kinderrechten en pesten.  

Op de adviezen van de kindergemeenteraad wordt binnen de 2 maand een antwoord 

gegeven door het schepencollege of betrokken instanties, en een duidelijke 

motivatie indien het advies niet gevolgd wordt. 

De adviezen opgemaakt door de kindergemeenteraad worden aan college van 

burgemeester & schepenen/gemeenteraad overgemaakt via de Algemeen Directeur. 

De kindergemeenteraad kan deskundigen vragen om duiding te geven over 

bepaalde thema’s op hun vergadering. Het gemeentebestuur voorziet materiele 

ondersteuning voor dit project via een jaarlijks werkingsbudget van € 200.  

Dit reglement wordt na goedkeuring door de gemeenteraad van kracht. 

De heer Kurt Van Weynsberghe verlaat de zitting. 

De heer Luc Van Waesberghe vervoegt de raad.  

13. POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HONDENLOSLOOPWEIDE OP OPENBAAR DOMEIN OP HET 

GRONDGEBIED ZELZATE 

DE RAAD: 

− Gelet op het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017  



− Overwegende dat Dierenwelzijn Zelzate een hondenlosloopweide wenst(e) in 

te richten op de groenzone gelegen aan de zijkant van de parking 

Vredekaai, tussen de parking en de Brughuizen; 

− Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen op 26 juli 2018 

akkoord ging met het feit dat Dierenwelzijn Zelzate een hondenlosloopweide 

zal voorzien in de groenzone gelegen naast de parking Vredekaai, tussen de 

parking en de Brughuizen, in het Park Opgevuld Kanaal; dat hiervoor een 

gebruiksovereenkomst zal worden opgesteld waarin de voorwaarden tot 

gebruik van deze zone als hondenlosloopweide worden vastgelegd; 

− Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen op 13 september 

2018 principieel akkoord ging met de gebruiksovereenkomst en het 

reglement; 

− Gelet op de bespreking van dit dossier in de gemeenteraad van 24 september 

2018 waarbij het volgende beslist werd: 

− De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en 

schepenen om duidelijkheid te scheppen over de organisatie 

‘Dierenwelzijn Zelzate’ 

− De reglementen ‘groot terrein’ en ‘klein terrein’ met betrekking tot 

het gebruik en de toegang tot de hondenlosloopweide in de groenzone 

gelegen naast de parking Vredekaai, tussen de parking en de Brughuizen, 

in het park Opgevuld kanaal, op het grondgebied van Afdeling Maritieme 

Toegang, worden niet goedgekeurd, 

− Het wordt aan de organisatie ‘Dierenwelzijn Zelzate’ uitdrukkelijk 

verboden om de hondenlosloopweide(s) in gebruik te nemen en open te 

stellen voor publiek.  

− Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen d.d. 28 februari 

2019 beslist heeft om de hondenlosloopweides op het openbaar domein door 

het gemeentebestuur te exploiteren en te onderhouden; 

− Overwegende dat hiervoor een politiereglement betreffende 

hondenlosloopweides op openbaar domein werd vastgesteld en dat de 

gemeenteraad om goedkeuring wordt gevraagd.  

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met 19 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert Isabel, Van 

Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, Cassier Matthias, De Beule Jan, 

De Vleesschauwer Debbie, D'Haene Gino, D'haeseleer Guy, Dierickx Vincent, 

Goemaere Dirk, Laureys Rik, Maenhout Marleen, Segers Karl, Uytterhaegher 

Kevin, Van Bever Karel en Van De Velde Lucien) tegen 2 neen-stemmen 

(Bruggeman Frank en Bruggheman Filip) bij 1 onthouding (Stevelinck Kristof): 

Enig artikel: - Hiernavermeld politiereglement betreffende 

hondenlosloopweides op openbaar domein goed te keuren. 

Provincie OOST-VLAANDEREN 

Gemeente Zelzate 

 

 

POLITIEREGLEMENT HOUDENDE HONDENLOSLOOPWEIDES OP 

OPENBAAR DOMEIN OP HET GRONDGEBIED VAN DE 

GEMEENTE ZELZATE 

 

− Openingsuren : dagelijks 08:00 – 20:00 

− De losloopweide is verboden voor kinderen onder de 14 jaar, tenzij ze 

begeleid zijn van een volwassene; 

− Elke hond is toegelaten tot de hondenlosloopweide behalve:  

o Agressieve en/of bijtende honden, volgens RGAS art. 7.0.15 §1, 3 en 4  

o Niet verzorgde honden 

o Honden die loops zijn  



o Honden met een duidelijk waarneembare ziekte 

o Gekweste honden 

o Honden die drager zijn van een besmettelijke ziekte (kennelhoest, 

vlooien of andere parasieten) 

− Als er al een hond aanwezig is op de hondenlosloopweide, vraag dan even 

aan zijn begeleider of het stoort dat jouw hond erbij komt 

− Elke hond is verplicht drager te zijn van een halsband of gelijkaardig 

harnas zodat elke hond op elk ogenblik door de begeleider bij zich kan 

worden genomen 

− Elke vorm van mishandeling is ten strengste verboden 

− Als begeleider van een hond ben je volgens art. 1385 van het burgerlijk 

wetboek verantwoordelijk en aansprakelijk voor de hond en voor de schade 

die de hond aanricht aan derden of andere honden 

− Als begeleider vermijd je onnodig blaffen van je hond en probeer je hem 

tot bedaren te brengen  

− Ouders blijven steeds verantwoordelijk voor hun kinderen 

− De uitwerpselen dienen door de begeleider onmiddellijk te worden opgeruimd 

en kunnen gedeponeerd worden in de aanwezige vuilbak 

− Begeleiders zijn verplicht om altijd een opruimmiddel bij zich te hebben 

− Laat je hond geen kuilen graven of schade toerichten aan infrastructuur 

− Het eerste deel van de hondenlosloopweide nabij De Brughuizen is voor 

minder sociale dieren 

− Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor de door de honden aan 

derden of andere honden aangerichte schade.  

De bepalingen van de algemene politieverordening blijven van kracht; met 

uitzondering van de aanlijnplicht. De politie kan de begeleider bevelen om 

zijn hond uit de hondenloopweide te verwijderen indien dit reglement wordt 

overtreden. De gemeente en de politie behouden zich het recht om bij 

herhaaldelijke overtredingen de hondenbegeleider (zelfs met een andere hond) 

niet meer toe te laten op de hondenloopweide. 

14. GOEDKEURING HECHTEN AAN DE ZAAK VAN DE WEGEN BETREFFENDE RUSTHUISLAAN - 

BOUWEN VAN 27 APPARTEMENTEN  

DE RAAD: 

− Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag met intern nummer O/2018/126 van 

cvba Wonen, Marcel Mollelaan 17, 9060 Zelzate voor het bouwen van 27 

appartementen in de Rusthuislaan, 9060 Zelzate en kadastraal gekend als 2de 

afdeling sectie C 0306 R  2,0306 X,0306 W,0306 K  2,0306 P  2,0306 Y,0306 

G  2,0306 M  2,0306 L  2,0306 H  2,0306 N  2, 

− Gelet dat de percelen gelegen zijn in woongebied; 

− Gelet dat de aanvraag de aanleg van het pleintje voor het 

appartementsgebouw voorziet, gelegen op openbaar domein; 

− Gelet dat de aanleg van de brandweg van 4 m voorzien wordt in 

halfdoorlatende betonklinkers in 10 cm legbed en 25 cm onderfundering; dat 

de aanwezige verharding grijze betonklinkers zijn van 20 op 20 cm en 8cm 

hoog; 

− Gelet dat het voetpad 1,5m breed wordt voorzien in dezelfde materialen als 

de brandweg; 

− Gelet op de aanwezigheid van een openbare verlichtingspaal op de 

ontsluitingsweg voor de brandweer; dat deze bijgevolg dient verplaatst te 

worden;  

− Gelet dat de niet verharde delen van het plein ingezaaid worden en er 6 

ruwe berken op ingepland worden, alsook in de grasberm tussen het voetpad 

en de rijweg; dat op deze grasberm geen bomen aanwezig zijn in de straat; 

dat een aanplant dient te gebeuren met een visie op onderhoud, worteling, 

gevoeligheid van de boom, allergieën; 



− Gelet dat de riolering de eigendomsperceelsgrens niet volgt en bijgevolg 

voor DWA een dienstaansluiting moet voorzien worden tot aan de aanwezige 

riolering; de RWA aansluiting dient gebracht te worden naar een aanwezige 

aansluiting, zijnde links of rechts van het pleintje; 

− Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van Brandweerzone centrum 

(054905-002/JEN/2018, d.d. 20 november 2018); 

− Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van Farys (MBA/VM/RIO/ADM, d.d. 

21 november 2018); 

− Gelet op het gunstig advies van Astrid-veiligheidscommissie (2206, d.d. 6 

november 2018) 

− Gelet op het advies van Infrax (0000273525, d.d. 31 oktober 2018) waarin 

verwezen wordt naar de reglementering en voorwaarden waaraan de bouwheer 

dient te voldoen;  

− Gelet op het advies van Telenet (250031434-ZR, d.d. 30 oktober 2018) wat 

aangeeft dat er aanpassingen nodig zijn aan het kabelnet om de loten te 

voorzien van informatie- en communicatiesignalen;  

− Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van Proximus (JMS:407632, d.d. 

7 november 2018); 

− Overwegende dat de technische dienst geen advies gegeven heeft; 

− Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 31 van het decreet 

betreffende de omgevingsvergunning een besluit dient te nemen over de zaak 

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

beslissing kan nemen over de vergunningsaanvraag; 

− Overwegende dat, conform artikel 75 van het decreet betreffende de 

omgevingsvergunning, het vergunningverlenende bestuursorgaan aan een 

omgevingsvergunning lasten kan verbinden; dat buiten het voorzien in de 

nodige financiële waarborgen lasten onder meer betrekking kunnen hebben 

op: 

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

openbaar nut, openbare gebouwen, infrastructuur met het oog op een 

verbetering van de mobiliteit, nutsvoorzieningen of woningen op kosten 

van de vergunninghouder. Vooraleer lasten op te leggen met betrekking 

tot nutsvoorzieningen worden de nutsmaatschappijen die actief zijn in 

de gemeente waarin het voorwerp van de vergunning gelegen is, door de 

bevoegde overheid, de gemeentelijke, provinciale of gewestelijke 

omgevingsambtenaar of de door hem gemachtigde om advies verzocht. 

Hierbij wordt gestreefd naar het gelijktijdig aanleggen van 

nutsvoorzieningen, waardoor de hinder ten gevolge van deze aanleg 

maximaal wordt beperkt; 

2° de bewerkstelliging van een vermenging van kavels die tegemoetkomen 

aan de behoeften van diverse maatschappelijke groepen op grond van de 

grootte van de kavels, respectievelijk de typologie, de kwaliteit, de 

vloeroppervlakte, het volume of de lokalenindeling van de woningen die 

erop opgericht worden, of van de op te stellen vaste of verplaatsbare 

constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt. 

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

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

overgedragen van de in de vergunningsaanvraag vermelde openbare wegen, 

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

gronden waarop die worden of zullen worden aangelegd; 

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

vergunde handelingen; dat ze verwezenlijkt kunnen worden door het toedoen 

van de aanvrager;  



− Gelet op het afsluiten van het openbaar onderzoek op 5 december 2019, welk 

liep van 5 november 2018 tot en met 4 december 2018 en waarbij geen 

bezwaarschrift werd ingediend; 

− Gelet op de Vlaamse voor Ruimtelijke Ordening; 

− Gelet op het decreet betreffende de omgevingsvergunning d.d. 25 april 2014 

en haar uitvoeringsbesluiten; 

− Gelet op het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017 en latere 

wijzigingen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

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

onderzoek over de omgevingsvergunningsaanvraag van cvba Wonen, Marcel 

Mollelaan 17, 9060 Zelzate voor het bouwen van 27 appartementen in de 

Rusthuislaan, 9060 Zelzate en kadastraal gekend als 2de afdeling sectie C 0306 

R  2,0306 X,0306 W,0306 K  2,0306 P  2,0306 Y,0306 G  2,0306 M  2,0306 L  

2,0306 H  2,0306 N  2 en waarbij geen bezwaarschriften werden ingediend. 

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

omgevingsvergunningsdossier van cvba Wonen, Marcel Mollelaan 17, 9060 Zelzate 

voor het bouwen van 27 appartementen in de Rusthuislaan, 9060 Zelzate en 

kadastraal gekend als 2de afdeling sectie C 0306 R  2,0306 X,0306 W,0306 K  

2,0306 P  2,0306 Y,0306 G  2,0306 M  2,0306 L  2,0306 H  2,0306 N  2 wordt 

goedgekeurd mits te voldoen aan volgende voorwaarden en lasten:  

Alle noodzakelijke infrastructuurwerken zullen uitgevoerd en aangelegd worden 

door en ten laste van de bouwheer of zijn indeplaatsgestelde: 

§1. Wegen- en rioleringswerken:  

De wegen- en rioleringswerken zullen uitgevoerd worden op basis van een 

aangepast ontwerp en rekening houdend met het feit dat er voor de DWA-

aansluiting een dienstriolering moet voorzien worden met diameter 250 en dat 

de RWA-aansluiting naar het dichtst bij zijnde aansluitingspunt dient 

gebracht te worden, links of rechts van het pleintje. Het ontwerp dient 

voorgelegd te worden aan Farys en in nauw overleg met de technische dienst 

van de gemeente Zelzate.  

§2 Nutsleidingen:  

Voor de aanleg van de nutsleidingen dient de bouwheer of zijn 

indeplaatsgestelde de richtlijnen en voorwaarden van de betrokken 

nutsbedrijven na te leven en conform de afgeleverde adviezen: 

− Infrax (0000273525, d.d. 31 oktober 2018);  

− Telenet (250031434-ZR, d.d. 30 oktober 2018)  

− Proximus (JMS:407632, d.d. 7 november 2018) 

De openbare verlichtingspaal die zich bevindt in de ontsluitingsweg voor de 

brandweer dient in overleg met Infrax (Fluvius) en de technische dienst op 

kosten van de bouwheer verplaatst te worden.  

§ 3 Wegenis:  

De fundering dient te worden aangelegd zodat minimaal de eisen van het advies 

van Brandweerzone centrum voldaan is. De afwerking dient te gebeuren met 

grijze betontegels met een afmeting van 20 cm op 20cm en een dikte van 8 cm, 

naar analogie met de bestaande verharding van het voetpad.  

§ 3 Groenaanleg:  

De groenaanleg dient te gebeuren in nauw overleg met de technische dienst, 

welk zal uitsluiting geven over de aan te planten boomsoort en op welke 

locatie.  

§ 4 Wegsignalisatie:  



Wegsignalisatie en plaatsing van verkeersborden en hydrantaanduidingen zijn 

eveneens ten laste van de bouwheer of zijn indeplaatsgestelde en dienen 

uitgevoerd op aanwijzingen van de burgemeester. 

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

van de werken, een ontwerp van de werken in tweevoud in te dienen voor 

nazicht door de technische dienst en voor formele goedkeuring door het 

College van Burgemeester en Schepenen. 

Artikel 4: - De bouwheer of zijn indeplaatsgestelde dient vóór de uitvoering 

van de werken over alle noodzakelijke machtigingen te beschikken en dient 

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

deze te voorkomen.  

Artikel 5: - Planning en uitvoering van voormelde lasten en werken dienen te 

gebeuren voor rekening van de bouwheer of zijn indeplaatsgestelde, 

overeenkomstig de voorwaarden van de betrokken nutsbedrijven en wat de werken 

vermeld in artikel 1 betreft, onder toezicht van de technische dienst, die 

minstens 15 werkdagen op voorhand bij aangetekende brief in kennis dient 

gesteld te worden van de aanbesteding, uitvoering en aanvaarding der werken. 

De bouwheer belegt vooraf een coördinatievergadering met de opdrachtgever, de 

ontwerper, de aannemer en de technische dienst van het gemeentebestuur. Aan 

de afgevaardigde van de gemeente dient toegang verleend te worden tot de 

werf.  

15. GOEDKEURING HECHTEN AAN DE WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 

VOOR VERKOOP VAN GEMEENTELIJKE GRONDEN VOOR PARTICULIERE WONINGBOUW  

DE RAAD: 

− Gelet op het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017 en latere 

wijzigingen; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 28 juni 2011 houdende de 

goedkeuring van de verkoopsvoorwaarden voor gemeentelijke bouwgronden voor 

particuliere woningbouw, gewijzigd op 12 mei 2016; 

− Overwegende dat notaris Buysse en notaris Sintobin niet meer tot dezelfde 

lezing komen van artikel 25 van het lastenboek met als hamvraag of iemand 

die reeds een lot gekocht heeft in de Zonnebloemstraat en dit opnieuw 

verkoopt dan recht heeft op de aankoop van een tweede lot; 

− Gelet op het collegebesluit van 7 februari 2019 waarin het bestuur het de 

doelstelling uit 2016 herbevestigt namelijk dat zoveel mogelijk 

onderscheiden particulieren de kans moet gegeven worden uitsluitend één 

kavel te verwerven binnen de verkaveling; 

− Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 7 

maart 2019 houdende het verzoek aan de gemeenteraad om artikel 25 van 

voormeld de verkoopsvoorwaarden voor gemeentelijke bouwgronden voor 

particuliere woningbouw als volgt aan te passen: 

Teneinde de doelstelling van het verkopend gemeentebestuur te 

realiseren die hierin bestaat dat aan zoveel mogelijk onderscheiden 

particulieren de kans moet worden gegeven om uitsluitend één kavel in 

de onderhavige verkaveling en latere wijzigingen en/of uitbreidingen te 

verwerven worden navermelde bijkomende cumulatieve voorwaarden 

vastgelegd: 

a) Aan een koper en/of zijn/haar echtgeno(o)t(e) en of wettelijk of 

feitelijk samenwonende partner kan hoogstens en in totaal één bouwgrond 

of gerechtigheden in één bouwgrond toegewezen worden uit onderhavige 

verkaveling en latere wijzigingen en/of uitbreidingen. Wie derhalve 

alleen of samen met zijn/haar actuele of gewezen echtgeno(o)t(e) en of 

actuele of gewezen wettelijk of feitelijk samenwonende partner in het 

verleden ooit uit onderhavige verkaveling en latere wijzigingen en/of 

uitbreidingen een perceel bouwgrond of gerechtigheden in een perceel 

bouwgrond heeft verworven kan derhalve geen tweede keer een perceel 



bouwgrond of gerechtigheden in een perceel bouwgrond uit onderhavige 

verkaveling en latere wijzigingen en/of uitbreidingen toegewezen 

krijgen. Het bepaalde in voorgaande zin geldt eveneens indien de 

kandidaat koper op het moment van de gebeurlijke toewijzing een in het 

verleden verworven perceel bouwgrond of gerechtigheden in een perceel 

bouwgrond uit onderhavige verkaveling en latere wijzigingen en/of 

uitbreidingen reeds heeft vervreemd of de intentie heeft dit perceel 

bouwgrond in de toekomst te vervreemden. 

b) De koper en/of zijn/haar actuele of gewezen echtgeno(o)t(e) en of 

actuele of gewezen wettelijk of feitelijk samenwonende partner mag op 

de dag dat hij uit onderhavige verkaveling en latere wijzigingen en/of 

uitbreidingen een enig perceel bouwgrond koopt bovendien geen elders 

gelegen woning, noch perceel bouwgrond in eigendom of in vruchtgebruik 

hebben, tenzij een enige eigendom dat zelf wordt bewoond en die dat 

alsdan dient te worden verkocht uiterlijk de dag van de datum van 

bewoning van de nieuwbouw op het in onderhavige verkaveling en latere 

wijzigingen en/of uitbreidingen aangekochte perceel bouwgrond dat wil 

zeggen uiterlijk binnen de 5 jaar na aankoop van een enig perceel 

bouwgrond in onderhavige verkaveling en latere wijzigingen en/of 

uitbreidingen. 

c) De kopers zijn gehouden binnen de vijf (5) jaar na het definitief 

worden van de verkoping op de door hen gekochte grond in onderhavige 

verkaveling en latere wijzigingen en/of uitbreidingen een woonhuis voor 

eigen bewoning op te richten. De oplevering of, in voorkomend geval, de 

voorlopig oplevering wanneer de woning wordt opgericht met toepassing 

van de wet op de woningbouw (beter bekend als de wet Breyne), dient 

derhalve uiterlijk binnen gestelde termijn van vijf (5) jaar plaats te 

grijpen. Tevens dienen de kopers binnen de termijn van vijf (5) jaar na 

het definitief worden van de verkoping de betreffende woning 

daadwerkelijk te bewonen en dit gedurende minstens tien (10) jaar 

onafgebroken.  

d) De opgerichte gebouwen mogen niet worden verhuurd noch worden 

vervreemd binnen een periode van tien (10) jaar te rekenen vanaf de 

eerste ingebruikname ervan welke blijkt uit de inschrijving in het 

bevolkingsregister. 

e) In uitzonderlijke gevallen van familiale, sociale of financiële aard 

kan het college van burgemeester en schepenen afwijkingen toestaan op 

voorschreven verplichtingen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - Artikel 25 van de verkoopsvoorwaarden voor gemeentelijke 

bouwgronden voor particuliere woningbouw, zoals goedgekeurd door de 

gemeenteraad van 28 juni 2011 en gewijzigd bij besluit van 12 mei 2016 wordt 

vervangen door:  

Teneinde de doelstelling van het verkopend gemeentebestuur te 

realiseren die hierin bestaat dat aan zoveel mogelijk onderscheiden 

particulieren de kans moet worden gegeven om uitsluitend één kavel in 

de onderhavige verkaveling en latere wijzigingen en/of uitbreidingen te 

verwerven worden navermelde bijkomende cumulatieve voorwaarden 

vastgelegd: 

a) Aan een koper en/of zijn/haar echtgeno(o)t(e) en of wettelijk of 

feitelijk samenwonende partner kan hoogstens en in totaal één bouwgrond 

of gerechtigheden in één bouwgrond toegewezen worden uit onderhavige 

verkaveling en latere wijzigingen en/of uitbreidingen. Wie derhalve 

alleen of samen met zijn/haar actuele of gewezen echtgeno(o)t(e) en of 

actuele of gewezen wettelijk of feitelijk samenwonende partner in het 

verleden ooit uit onderhavige verkaveling en latere wijzigingen en/of 

uitbreidingen een perceel bouwgrond of gerechtigheden in een perceel 



bouwgrond heeft verworven kan derhalve geen tweede keer een perceel 

bouwgrond of gerechtigheden in een perceel bouwgrond uit onderhavige 

verkaveling en latere wijzigingen en/of uitbreidingen toegewezen 

krijgen. Het bepaalde in voorgaande zin geldt eveneens indien de 

kandidaat koper op het moment van de gebeurlijke toewijzing een in het 

verleden verworven perceel bouwgrond of gerechtigheden in een perceel 

bouwgrond uit onderhavige verkaveling en latere wijzigingen en/of 

uitbreidingen reeds heeft vervreemd of de intentie heeft dit perceel 

bouwgrond in de toekomst te vervreemden. 

b) De koper en/of zijn/haar actuele of gewezen echtgeno(o)t(e) en of 

actuele of gewezen wettelijk of feitelijk samenwonende partner mag op 

de dag dat hij uit onderhavige verkaveling en latere wijzigingen en/of 

uitbreidingen een enig perceel bouwgrond koopt bovendien geen elders 

gelegen woning, noch perceel bouwgrond in eigendom of in vruchtgebruik 

hebben, tenzij een enige eigendom die dat zelf wordt bewoond en dat 

alsdan dient te worden verkocht uiterlijk de dag van de datum van 

bewoning van de nieuwbouw op het in onderhavige verkaveling en latere 

wijzigingen en/of uitbreidingen aangekochte perceel bouwgrond dat wil 

zeggen uiterlijk binnen de 5 jaar na aankoop van een enig perceel 

bouwgrond in onderhavige verkaveling en latere wijzigingen en/of 

uitbreidingen. 

c) De kopers zijn gehouden binnen de vijf (5) jaar na het definitief 

worden van de verkoping op de door hen gekochte grond in onderhavige 

verkaveling en latere wijzigingen en/of uitbreidingen een woonhuis voor 

eigen bewoning op te richten. De oplevering of, in voorkomend geval, de 

voorlopig oplevering wanneer de woning wordt opgericht met toepassing 

van de wet op de woningbouw (beter bekend als de wet Breyne), dient 

derhalve uiterlijk binnen gestelde termijn van vijf (5) jaar plaats te 

grijpen. Tevens dienen de kopers binnen de termijn van vijf (5) jaar na 

het definitief worden van de verkoping de betreffende woning 

daadwerkelijk te bewonen en dit gedurende minstens tien (10) jaar 

onafgebroken.  

d) De opgerichte gebouwen mogen niet worden verhuurd noch worden 

vervreemd binnen een periode van tien (10) jaar te rekenen vanaf de 

eerste ingebruikname ervan welke blijkt uit de inschrijving in het 

bevolkingsregister. 

e) In uitzonderlijke gevallen van familiale, sociale of financiële aard 

kan het college van burgemeester en schepenen afwijkingen toestaan op 

voorschreven verplichtingen. 

Artikel 2: - Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de 

notarissen Buysse en Sintobin. 

18. VERKIEZING VAN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE GEMEENTE ZELZATE IN DE 

ALGEMENE VERGADERING EN DE RAAD VAN BESTUUR IN CVBA WONEN 

DE RAAD: 

− Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en in 

het bijzonder artikel 41; 

− Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad dd. 17 januari 2019; 

− Gelet op de brief dd. 7 maart 2019 van cvba Wonen betreffende de 

vertegenwoordiging van de gemeente Zelzate in de bestuursorganen van cvba 

Wonen; 

− Gelet op de statuten van cvba Wonen, artikels 14 en 28;  

− Overwegende dat de algemene vergadering van cvba Wonen bestaat uit al de 

vennoten; dat gemeente Zelzate vennoot is in cvba Wonen; 

− Overwegende dat de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur 

bestaande uit negen leden; dat twee mandaten van bestuurder worden 



voorbehouden aan de gemeente Zelzate; dat deze bestuurders van 

verschillend geslacht moeten zijn; 

− Gelet op artikel 34 van het DLB dat stelt dat voor de aanwijzing van de 

leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers 

van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere 

rechtspersonen en feitelijke verenigingen geheim dient te worden gestemd; 

− Gelet op artikel 35 van het DLB betreffende de werking van de gemeenteraad 

dat stelt dat voor elke benoeming in ambten, elke contractuele 

aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten een 

afzonderlijke stemming wordt gehouden (enkel voor de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn die door leden van de raad voor maatschappelijk 

welzijn worden vertegenwoordigd in de organen van de welzijnsvereniging 

wordt bepaald in art. 484 dat de aanwijzing gebeurt bij geheime stemming 

en in één enkele stemronde, waarbij elk lid van de raad voor 

maatschappelijk welzijn over één stem beschikt); 

− Overwegende dat voor elke afzonderlijke stemming vooraf 23 stembiljetten 

worden gemaakt en dat éénvormig schrijfgerief ter beschikking van de 

raadsleden wordt gesteld;  

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om Lucien Van De Velde aan 

te duiden als vertegenwoordiger in de (buitengewone) algemene 

vergaderingen;  

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 22 raadsleden aanwezig. Er worden 22 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 

geeft volgende uitslag: 

Er worden 22 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  

- Lucien Van De Velde bekomt 14 stemmen 

- Vincent Dierickx bekomt 8 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen, 0 blanco stemmen, 0 ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om de heer Geert Asman aan 

te duiden als bestuurder (m);  

− Overwegende dat de VLD-SD fractie de heer Vincent Dierickx voordraagt; 

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 22 raadsleden aanwezig. Er worden 22 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 

geeft volgende uitslag: 

Er worden 22 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  

- Geert Asman bekomt 14 stemmen 

- Vincent Dierickx bekomt 8 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen, 0 blanco stemmen, 0 ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om mevrouw Elle De Kuyper 

aan te duiden als bestuurder (v);  



− Overwegende dat de VLD-SD fractie mevrouw Marleen Maenhout voordraagt; 

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 22 raadsleden aanwezig. Er worden 22 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 

geeft volgende uitslag: 

Er worden 22 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  

- Elle De Kuyper bekomt 13 stemmen 

- Marleen Maenhout bekomt 9 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen, 0 blanco stemmen, 0 ongeldige stemmen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, bij geheime stemming, met gesloten stembriefjes:  

Artikel 1: - de heer Lucien Van De Velde wordt aangeduid om de gemeente te 

vertegenwoordigen in de (BUITENGEWONE) ALGEMENE VERGADERINGEN van cvba Wonen. 

Artikel 2: - mevrouw Elle De Kuyper wordt aangeduid als bestuurder in de RAAD 

VAN BESTUUR van cvba Wonen. 

Artikel 3: - de heer Geert Asman wordt aangeduid als bestuurder in de RAAD 

VAN BESTUUR van cvba Wonen. 

19. VERKIEZING VAN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE GEMEENTE ZELZATE IN DE 

BESTUURSORGANEN VAN DE VZW TOERISME OOST-VLAANDEREN  

DE RAAD: 

− Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 

− Gelet op de installatie van de gemeenteraadsleden op 17 januari 2019; 

− Gelet op de statuten van vzw Toerisme Oost-Vlaanderen, meer bepaald de 

artikels 11 t.e.m. 19 en de artikels 20 t.e.m. 27; 

− Gelet op de e-mails dd. 16 januari 2019 en 7 maart 2019 betreffende 
aanduiding vertegenwoordiging gemeentebestuur bij Toerisme Oost-Vlaanderen 

vzw;  

− Overwegende dat gevraagd wordt om een vertegenwoordiger en eventuele 

plaatsvervanger aan te duiden om te zetelen in de Algemene Vergadering; 

− Overwegende dat de raad van bestuur aangesteld wordt door de Algemene 

Vergadering; dat de gemeente eventueel een kandidaat-bestuurder in de 

categorie steden en gemeenten kan voordragen;  

− Gelet op artikel 34 van het DLB dat stelt dat voor de aanwijzing van de 

leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers 

van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere 

rechtspersonen en feitelijke verenigingen geheim dient te worden gestemd; 

− Gelet op artikel 35 van het DLB betreffende de werking van de gemeenteraad 

dat stelt dat voor elke benoeming in ambten, elke contractuele 

aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten een 

afzonderlijke stemming wordt gehouden (enkel voor de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn die door leden van de raad voor maatschappelijk 

welzijn worden vertegenwoordigd in de organen van de welzijnsvereniging 

wordt bepaald in art. 484 dat de aanwijzing gebeurt bij geheime stemming 

en in één enkele stemronde, waarbij elk lid van de raad voor 

maatschappelijk welzijn over één stem beschikt); 



− Overwegende dat voor elke afzonderlijke stemming vooraf 23 stembiljetten 

worden gemaakt en dat éénvormig schrijfgerief ter beschikking van de 

raadsleden wordt gesteld;  

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om Lucien Van De Velde aan 

te duiden als vertegenwoordiger in de (buitengewone) algemene 

vergaderingen;  

− Overwegende dat de VLD-SD fractie de heer Kristof Stevelinck voordraagt; 

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 22 raadsleden aanwezig. Er worden 22 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 

geeft volgende uitslag: 

Er worden 22 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  

- Lucien Van De Velde bekomt 14 stemmen 

- Kristof Stevelinck bekomt 8 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen, 0 blanco stemmen, 0 ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om Kevin Uytterhaegher aan 

te duiden als plaatsvervanger;  

− Overwegende dat de VLD-SD fractie de heer Kristof Stevelinck voordraagt 

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 22 raadsleden aanwezig. Er worden 22 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 

geeft volgende uitslag: 

Er worden 22 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  

- Kevin Uytterhaegher bekomt 15 stemmen 

- Kristof Stevelinck bekomt 7 stemmen  

Er zijn 0 onthoudingen, 0 blanco stemmen, 0 ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om de heer Luc Van 

Waesberghe voor te dragen als bestuurder;  

− Overwegende dat de VLD-SD fractie de heer Kristof Stevelinck voordraagt 

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 22 raadsleden aanwezig. Er worden 22 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 

geeft volgende uitslag: 

Er worden 22 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  

- Luc Van Waesberghe bekomt 15 stemmen 



- Kristof Stevelinck bekomt 7 stemmen 

Er zijn 0 onthoudingen, 0 blanco stemmen, 0 ongeldige stemmen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, bij geheime stemming, met gesloten stembriefjes:  

Artikel 1: - de heer Lucien Van De Velde wordt aangeduid om de gemeente te 

vertegenwoordigen in de (BUITENGEWONE) ALGEMENE VERGADERINGEN van vzw 

Toerisme Oost-Vlaanderen.  

Artikel 2: - de heer Kevin Uytterhaegher wordt aangeduid als plaatsvervanger.  

Artikel 3: - de heer Luc Van Waesberghe wordt voorgedragen als kandidaat-

bestuurder in de categorie steden en gemeenten om te zetelen in DE RAAD VAN 

BESTUUR van vzw Toerisme Oost-Vlaanderen. 

20. VERKIEZING VAN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE GEMEENTE ZELZATE IN DE RAAD 

VAN BESTUUR VAN DE PROJECTVERENIGING VOOR AANVULLEND GRONDBELEID IN DE GENTSE 

KANAALZONE (PROVAG) 

DE RAAD: 

− Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 25 februari 2019 houdende de 

aanduiding van de heer Dirk Goemaere, mevrouw Isabel Dellaert en de heer 

Gino D’Haene als effectieve bestuurder in de raad van bestuur van Provag; 

de aanduiding van de heer Luc Van Waesberghe als plaatsvervangend 

bestuurder en de aanduiding van de heer Kurt Van Weynsberghe als lid met 

raadgevende stem in de raad van bestuur van Provag;  

− Gelet op de mail dd. 13 maart 2019 van mevrouw Wendy Van Waelvelde waarin 

zij meldt dat ingevolge een wijziging van het decreet Lokaal bestuur het 

bestuur maar slechts 1 effectieve bestuurder kan aanduiden i.p.v. 3; dat 

er verder 1 plaatsvervangend bestuurder en 1 lid met een raadgevende stem 

kan worden aangeduid; 

− Overwegende dat om voormelde reden het besluit van 25 februari 2019 

ingetrokken dient te worden en dat een nieuwe verkiezing zich voordoet;   

− Overwegende dat de heer Kurt Van Weynsberghe zich kandidaat heeft gesteld 

als lid uit de oppositie om te zetelen als lid met raadgevende stem in de 

raad van bestuur;  

− Overwegende dat het belangrijk is om bij de voordracht van de nieuwe 

mandatarissen in Provag, ook meteen aan te geven wie voor de functie van 

(secretaris, eerste, tweede of derde ondervoorzitter, naargelang) wordt 

voorgedragen; 

− Gelet op artikel 34 van het DLB dat stelt dat voor de aanwijzing van de 

leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers 

van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere 

rechtspersonen en feitelijke verenigingen geheim dient te worden gestemd; 

− Gelet op artikel 35 van het DLB betreffende de werking van de gemeenteraad 

dat stelt dat voor elke benoeming in ambten, elke contractuele 

aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten een 

afzonderlijke stemming wordt gehouden (enkel voor de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn die door leden van de raad voor maatschappelijk 

welzijn worden vertegenwoordigd in de organen van de welzijnsvereniging 

wordt bepaald in art. 484 dat de aanwijzing gebeurt bij geheime stemming 

en in één enkele stemronde, waarbij elk lid van de raad voor 

maatschappelijk welzijn over één stem beschikt); 

− Overwegende dat voor elke afzonderlijke stemming vooraf 23 stembiljetten 

werden gemaakt en dat éénvormig schrijfgerief ter beschikking van de 

raadsleden wordt gesteld;  

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om de heer Gino D’Haene aan 

te duiden als bestuurder in de raad van bestuur;  



Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 22 raadsleden aanwezig. Er worden 22 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 

geeft volgende uitslag: 

Er worden 22 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  

- Gino D’Haene bekomt 15 stemmen 

Er zijn 4 onthoudingen/blanco stemmen, 3 ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om Luc Van Waesberghe aan te 

duiden als plaatsvervangend bestuurder; 

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 22 raadsleden aanwezig. Er worden 22 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 

geeft volgende uitslag: 

Er worden 22 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  

- Luc Van Waesberghe bekomt 15 stemmen 

Er zijn 5 onthoudingen/blanco stemmen, 2 ongeldige stemmen. 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om de heer Kurt Van 

Weynsberghe aan te duiden als lid met raadgevende stem in de raad van 

bestuur; 

− Overwegende dat de VLD-SD fractie de heer Jan De Beule voordraagt 

Alvorens tot de stemopneming over te gaan worden de stembiljetten geteld. 

Er blijken 23 stembiljetten aanwezig. 

Er zijn 22 raadsleden aanwezig. Er worden 22 stembiljetten uitgedeeld.  

De voorzitter opent de geheime stemming. Er wordt overgegaan tot stemming. 

De voorzitter sluit de stemming. 

De stemopneming (waarbij de twee jongste raadsleden optreden als getuige) 

geeft volgende uitslag: 

Er worden 22 stembiljetten geteld. 

De stemopneming geeft volgende uitslag:  

- Kurt Van Weynsberghe bekomt 15 stemmen  

- Jan De Beule bekomt 7 stemmen  

Er zijn 0 onthoudingen/blanco stemmen, 0 ongeldige stemmen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, bij geheime stemming, met gesloten stembriefjes: 

Artikel 1: - de gemeenteraadsbeslissing van 25 februari 2019 betreffende de 

verkiezing van de vertegenwoordiging van de gemeente Zelzate in de raad van 

bestuur van de projectvereniging voor aanvullend grondbeleid in de Gentse 

kanaalzone (PROVAG)wordt ingetrokken.  



Artikel 2: - de heer Gino D’Haene wordt aangeduid als effectieve bestuurder 

in de RAAD VAN BESTUUR VAN PROVAG. 

Artikel 3: - de heer Luc Van Waesberghe wordt aangeduid als plaatsvervangend 

bestuurder in de RAAD VAN BESTUUR VAN PROVAG. 

Artikel 4: - de heer Kurt Van Weynsberghe, gemeenteraadslid uit de oppositie, 

wordt aangeduid als het lid met raadgevende stem in de RAAD VAN BESTUUR VAN 

PROVAG.  

21. RETRIBUTIE OP PMD-AFVALZAKKEN 

DE RAAD: 

− Gelet op het schrijven d.d. 5 maart 2019 – ref. IDM/DIR/dvdv/2019.0085 van 

IDM, Zelestraat 42, 9160 Lokeren betreffende de vraag tot wijziging bedrag 

retributie PMD-zakken; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 december 2016 betreffende de 

retributie op PMD-afvalzakken: 

− Voor de aanslagjaren 2017 t.e.m. 2019 wordt de retributie bepaald op 

5,00 euro per verpakking van 20 PMD-afvalzakken (0,25 euro per PMD-

zak); 

− Het bedrag dekt zowel de kostprijs van de aankoop der zakken als een 

gedeelte van de kosten van de dienstverlening voor het ophalen en 

verwerken van het afval; 

− Overwegende dat vanaf 1 april 2019 op niveau van IDM een uitgebreide PMD-

inzameling wordt uitgevoerd wat een verhoging van de verkoop van de PMD-

zakken tot gevolg zal hebben; 

− Overwegende dat IDM vraagt om vanaf 1 april de retributie op de PMD-zakken 

vast te leggen op het éénvormig tarief van 0.15 euro per zak; 

− Gelet op de intentie tot gelijkschakeling van de retributie van PMD –

zakken binnen de 6 gemeenten-vennoten van IDM; 

− Gelet op het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017 en latere 

wijzigingen; 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - Het gemeenteraadsbesluit van 28 december 2016 met betrekking tot 

retributie op PMD-afvalzakken wordt opgeheven. 

Artikel 2: - Vanaf 1 april 2019 wordt de retributie bepaald op 0,15 euro per 

PMD-zak. Dit is van toepassing voor tot 31 december 2019. 

Het bedrag dekt zowel de kostprijs van de aankoop der zakken als een gedeelte 

van de kosten van de dienstverlening voor het ophalen en verwerken van het 

afval. 

Artikel 3: - De invordering van deze retributie geschiedt overeenkomstig de 

regelen van de burgerlijke rechtspleging. 

Voor de invordering van het niet-betwiste gedeelte kan, naast de burgerlijke 

procedure, ook toepassing gemaakt worden van het dwangbevel, zoals geregeld 

in art. 94 van het Gemeentedecreet. Voor de invordering van het betwiste 

gedeelte is enkel de burgerlijke rechtspleging mogelijk. 

Artikel 4: - Dit besluit zal aan de toezichthoudende overheid en aan de 

financieel beheerder worden overgemaakt. 

22. KENNISGEVINGEN 

Volgende stukken worden ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd: 

1. TMVW - verslag van de vergadering van het Regionaal Adviescomité 

Domeindiensten Centrum van 17/01/2019. 



2. Veneco -  verslag en beknopt overzicht van de beslissingen van de Raad 

van Bestuur van 22-01-2019. 

3. IDM – verslag van de Raad van Bestuur van 30-01-2019.  

4. Iveg – verslag van het Directiecomité van 05-11-2018. 

5. Iveg – verslag van het Directiecomité van 19-11-2018. 

6. Iveg – verslag van het Directiecomité van 03-12-2018.  

7. Iveg – verslag van het Directiecomité van 17-12-2018. 

8. Iveg – verslag van de Raad van Bestuur van 28-11-2018. 

9. Iveg – verslag van de Raad van Bestuur van 19-12-2018.  

10. Veneco – gecoördineerde statuten - door minister Homans goedgekeurd op 

06-02-2019 en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad 

op 26-02-2019.  

11. Brief van AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR betreffende klacht over het 

misbruiken van het dragen van de officiële schepensjerp.  

12. Brief van AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR betreffende klacht i.v.m. 

belangenvermenging bij de goedkeuring van het budget van de gemeente. 

13. Brief van AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR betreffende klacht i.v.m. niet 

laten stemmen van toegevoegde agendapunten. 

14. Brief van AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR betreffende klacht tegen 

algemeen directeur en niet-gebudgetteerde uitgaven. 

15. Brief van AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR betreffende goedkeuring 

jaarrekening 2017 OCMW. 

16. Brief van DE FEDERALE DIENSTEN VAN DE GOUVERNEUR betreffende de 

goedkeuring aan de verkiezingen van de politieraadsleden.  

17. Brief van VVSG betreffende oproep participatief werken van de 

gemeenteraad.  

18. Mail van VVSG betreffende oproep pilootprojecten participatief werken 

van de gemeenteraad.  

23. TWEEDE PERSONEELSLID ARCHIEF GEMEENTE/OCMW (VLD-SD) 

DE RAAD:  

− Gelet op het tijdig verzoek van dhr. Filip Bruggheman (VLD-SD) dd. 20 

maart 2019 om voorliggende aangelegenheid te agenderen op de vergadering 

van de gemeenteraad van heden:  

Als fractie stellen wij vast dat er steeds 2 personeelsleden voorzien 

waren voor het archief gemeente/OCMW. Dit is nu teruggebracht naar 1 

persoon waardoor dit niet meer ordentelijk verloopt en er achterstand 

komt. 

Wij vragen hier dan ook de stemming voor het toevoegen van een tweede 

personeelslid tegen 1 mei. 

− Overwegende dat dhr. Frank Bruggeman ter zitting toevoegt dat het tweede 

personeelslid een nieuw personeelslid, maar ook een bestaand personeelslid 

kan zijn; 

− Overwegende dat de heer Brent Meuleman, burgemeester, stelt dat hij 

tevreden is over het werk dat geleverd wordt door het personeelslid dat 

momenteel instaat voor het archief; dat ook de archivaris deze mening 

deelt; dat de burgemeester bijgevolg niet wenst in te gaan op het verzoek 

van de VLD-SD fractie; 

− Overwegende dat de voorzitter vraagt om te stemmen over het verzoek van de 

VLD-SD fractie om tegen 1 mei 2019 een tweede personeelslid te voorzien 

voor het archief van de gemeente/OCMW; dat de voorzitter de stemming als 

volgt formuleert: wie niet akkoord is met het verzoek stemt tegen het 



amendement en zegt NEEN, wie akkoord is met het verzoek stemt voor en zegt 

JA. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Er zijn 7 ja-stemmen (Bruggeman Frank, Bruggheman Filip, De Beule Jan, 

Dierickx Vincent, Maenhout Marleen en Stevelinck Kristof), 13 neen-stemmen 

(Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst 

Steven, Cassier Matthias, De Vleesschauwer Debbie, D'Haene Gino, D'haeseleer 

Guy, Goemaere Dirk, Segers Karl, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel, Van De 

Velde Lucien en Van Weynsberghe Kurt) en 2 onthoudingen (Acke Martin en 

Laureys Rik): 

Enig artikel: - Het verzoek van de VLD-SD fractie om tegen 1 mei 2019 een 

tweede personeelslid te voorzien voor het archief van de gemeente/OCMW wordt 

ingevolge de stemming niet aanvaard.  

 

24. STAND VAN ZAKEN ZELZATE ZUID (VLD-SD) 

DE RAAD:  

− Gelet op het tijdig verzoek van dhr. Filip Bruggheman (VLD-SD) dd. 20 

maart 2019 om voorliggende aangelegenheid te agenderen op de vergadering 

van de gemeenteraad van heden:  

Wanneer vindt de volgende vergadering voor alle fracties plaats en wat 

zijn de bedoelingen van de huidige meerderheid i.v.m. Zelzate Zuid?  

De fractie vraagt de stemming om tegen 10 april een commissie samen te 

roepen. 

− Overwegende dat dhr. Filip Bruggheman ter zitting meedeelt dat de fractie 

zich verder wil laten informeren en dat ze bijgevolg het punt intrekken. 

BESLUIT:  

Enig artikel: - Het agendapunt wordt ingetrokken.  

25. WEGVERSMALLINGEN IN DE DENDERDREVE (VLD-SD) 

DE RAAD:  

− Gelet op het tijdig verzoek van dhr. Filip Bruggheman (VLD-SD) dd. 20 

maart 2019 om voorliggende aangelegenheid te agenderen op de vergadering 

van de gemeenteraad van heden:  

Tijdens de vorige legislatuur was er de vraag vanwege de PVDA fractie voor 

vier wegversmallingen in de Denderdreve. Uiteindelijk is er beslist voor 

drie. 

De fractie vraagt wanneer deze worden geplaatst t.v.v. de veiligheid van 

de bewoners en hoe men dit gaat aanpakken.  

− Gelet op het debat tijdens de zitting. 

BESLUIT: 

Enig artikel: - Er wordt nog onderzocht op welke plaatsen de wegversmallingen 

best kunnen ingezet worden en of er bijvoorbeeld gekozen moet worden voor 

mobiele elementen. Ook buurtbewoners zullen hierbij betrokken worden. De 

problematiek wordt ter harte genomen.  

26. AFSCHAFFEN VUURWERK TER BESCHERMING VAN DIEREN (VLD-SD) 

DE RAAD:  

− Gelet op het tijdig verzoek van dhr. Filip Bruggheman (VLD-SD) dd. 20 

maart 2019 om voorliggende aangelegenheid te agenderen op de vergadering 

van de gemeenteraad van heden:  

Er is een beslissing binnen de Vlaamse regering genomen i.v.m. het 

afschaffen van vuurwerk ter bescherming van de dieren. 



De fractie vraagt de stemming om ons als gemeente hierbij aan te sluiten. 

− Overwegende dat ter zitting wordt opgemerkt dat -  indien het besluit 

inwerking treedt - de gemeente van het algemene verbod kan afwijken en 

vuurwerk toch kan toelaten, bijvoorbeeld voor bepaalde evenementen of door 

te kiezen voor geluidsarm vuurwerk; 

− Overwegende dat de heer Frank Bruggeman (VLD-SD) ter zitting toevoegt dat 

de fractie tegen alle soorten vuurwerk is, ook tegen geluidsarm vuurwerk; 

dat de fractie vraagt om eerst na vragen in hoeverre geluidsarm vuurwerk 

schadelijk is voor dieren.  

BESLUIT:  

Enig artikel: - De suggestie om na te gaan in hoeverre geluidsarm vuurwerk 

schadelijk is voor dieren wordt meegenomen. 

27. BANKAUTOMAAT IN ZELZATE-WEST (VLD-SD) 

DE RAAD:  

− Gelet op het tijdig verzoek van dhr. Filip Bruggheman (VLD-SD) dd. 20 

maart 2019 om voorliggende aangelegenheid te agenderen op de vergadering 

van de gemeenteraad van heden:  

De VLD-SD fractie vraagt of het nieuw bestuur reeds onderhandelingen 

gestart is voor het plaatsen van een bankautomaat in Zelzate-West. De 

PvdA-fractie was hier tijdens de vorige legislatuur namelijk vragende 

partij naar.  

− Overwegende dat de heer Karel Van Bever, fractieleider van de PvdA-

fractie, stelt dat er twee pistes zijn die het bestuur wil bewandelen:   

1. Een samenwerking tussen het gemeentebestuur en de lokale handelaren 
om te zoeken naar om een snelle, tijdelijke oplossing voor kleine 

geldafhalingen en dit door onderhandelingen tussen het 

gemeentebestuur en Unizo; 

2. Een brief schrijven gericht naar de lokale bankfilialen en de hogere 
overheid om een oplossing te vragen voor deze kwestie. 

BESLUIT:  

Enig artikel: - Het bestuur wenst te blijven zoeken naar een oplossing.  

De heren Jan De Beule en Kristof Stevelinck verlaten de zitting.   

28. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN FINEG NV DD. 10 APRIL 2019 – GOED – 

OF AFKEUREN VAN DE STATUTENWIJZIGING EN MANDATEREN VERTEGENWOORDIGER 

DE RAAD: 

− Gelet op het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 

− Overwegende dat de gemeente aandeelhouder is van FINEG nv; 

− Gelet op artikel 13 van de statuten van FINEG nv aangaande de 

samenstelling van de raad van bestuur dat stelt dat de raad van bestuur 

bestaat uit maximaal 20 bestuurders, waarbij elke aangesloten gemeente 

vertegenwoordigd is;  

− Gelet op de oproepingsbrief voor de algemene vergadering van FINEG nv van 

woensdag 10 april 2019 waarbij volgende agendapunten aan bod komen:  

o een wijziging van de statuten die het aantal leden van de raad van 

bestuur terugbrengt tot maximaal 15 bestuurders, 

o het ontslag van de huidige bestuurders en de benoeming van de nieuwe 

bestuurders 

− Overwegende dat de buitengewone algemene vergadering er komt op verzoek 

van stad Antwerpen; dat stad Antwerpen een wijziging van de statuten 

voorstelt; dat deze statutenwijziging impliceert dat niet langer elke 

aangesloten gemeente vertegenwoordigd zal zijn in de raad van bestuur;  



− Overwegende dat de gemeenteraad wordt gevraagd om de statutenwijziging 

goed – of af te keuren; 

− Overwegende dat in de brief ook gevraagd wordt een kandidaat-bestuurder 

aan te duiden, alsook een afgevaardigde en plaatsvervanger voor de 

algemene vergadering;  

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 25 februari 2019 houdende de 

verkiezing van de heer Lucien Van De Velde als vertegenwoordiger in de 

(buitengewone) algemene (jaar)vergadering, met als plaatsvervanger de heer 

Brent Meuleman en waarbij de heer Dirk Goemaere wordt voorgedragen als 

kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur; 

− Overwegende dat ter zitting wordt voorgesteld om de statutenwijziging niet 

goed te keuren; dat de voorzitter vraagt om neen te stemmen over het 

ontwerp van statutenwijziging. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Er zijn 19 neen-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert Isabel, Van 

Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Bruggeman Frank, Bruggheman Filip, Cassier 

Matthias, De Vleesschauwer Debbie, D'Haene Gino, D'haeseleer Guy, Dierickx 

Vincent, Goemaere Dirk, Laureys Rik, Maenhout Marleen, Segers Karl, 

Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel en Van De Velde Lucien) en 1 onthouding 

(Acke Martin): 

Artikel 1: - Ingevolge de stemming wordt het ontwerp van statutenwijziging 

van FINEG, meegedeeld bij brief van 20 februari 2019 en te behandelen op de 

buitengewone algemene vergadering van 10 april 2019 niet goedgekeurd.  

Artikel 2: - De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend 

vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met 

betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van Fineg nv vastgesteld 

op 10 april 2019, te onderschrijven en zijn stemgedrag af te stemmen op het 

in de beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met 

betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering.  

VRAGENRONDE  

Mevrouw Marleen Maenhout heeft een vraag over:  

1. De aanduiding van de gemeentelijke vertegenwoordigers in de 
begeleidingscommissies Rain Caron/Arcelor Mittal/Gipsberg; 

2. De vraag van het college aan een bouwheer om een bezwaar - dat 
ingediend werd tegen een beslissing van het college - terug te 

trekken.   

De raad wordt geschorst. 

De raad wordt heropend.  

Er wordt overgegaan tot de geheime zitting. 

 

Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting 

 

 

 

 

 

De algemeen directeur, De voorzitter, 

Guy Verbuyst Dirk Goemaere 

 


