Provincie OOST-VLAANDEREN
Gemeente Zelzate

LIJST GEMEENTERAADSBESLISSINGEN
D.D. 27 MEI 2019

I.

OPENBARE ZITTING

1. Goedkeuren van de notulen van de openbare zitting van 29 april 2019
De notulen van de openbare zitting van 29 april 2019 worden goedgekeurd.
2. Veneco – jaarvergadering van 20 juni 2019 – goedkeuring dagorde en
mandatering vertegenwoordiger
De agenda en elk van de afzonderlijke punten van de agenda van de Algemene
Vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging Veneco die plaatsvindt op 20
juni 2019 worden goedgekeurd.
3. IDM – algemene vergadering van 21 juni 2019 – goedkeuren dagorde
Goedkeuring wordt gehecht aan de agenda en elk van de afzonderlijke punten van
de agenda van de statutaire algemene vergadering van de intercommunale
vereniging Durme-Moervaart op 21 juni 2019.
4. TMVW ov – algemene jaarvergadering van 21 juni 2019 – goedkeuring agenda en
mandatering vertegenwoordiger
De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van
algemene jaarvergadering TMVW ov van 21 juni 2019 en de daarbij behorende
documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten.
5. Fluvius Antwerpen – algemene vergadering tevens de jaarvergadering 26 juni
2019 – goedkeuring agenda en mandatering vertegenwoordiger
Goedkeuring wordt gehecht aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen d.d.
26 juni 2019.
6. IDM – buitengewone algemene vergadering van 23 oktober 2019 – goedkeuring
agenda en mandatering vertegenwoordiger
Goedkeuring wordt gehecht aan de agenda en elk van de afzonderlijke punten van
de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale
vereniging Durme-Moervaart op 23 oktober 2019.
7. Vernieuwde overeenkomst met Reprobel voor de regeling van de kopieerrechten
betreffende de openbare bibliotheek – goedkeuring
De overeenkomst met Reprobel voor de regeling van kopieerrechten voor de
gemeentelijke bibliotheek wordt goedgekeurd.
8. Belasting op de eerste aanleg van trottoirs en opritten behorende tot de
openbare weg – aanpassing
De beslissing werd uitgesteld.

9. Gemeentelijke visvijver:
a. Goedkeuren overeenkomst tussen gemeentebestuur en café Mondial voor de
verkoop van visvergunningen die het recht geven om te vissen op de
gemeentelijke visvijver
De overeenkomst tussen het gemeentebestuur van Zelzate en café Mondial inzake
de verkoop van visvergunningen wordt goedgekeurd.
b. Goedkeuren overeenkomst tussen gemeentebestuur en hengelsportzaak Het
Loze Vissertje voor de verkoop van visvergunningen die het recht geven om te
vissen op de gemeentelijke visvijver
De overeenkomst tussen het gemeentebestuur van Zelzate en het “Loze
Vissertje” inzake de verkoop van visvergunningen wordt goedgekeurd.
c. Goedkeuren politiereglement betreffende het hengelen op de gemeentelijke
visvijver te Zelzate
Het voorliggende politiereglement betreffende het hengelen op de
gemeentelijke visvijver wordt goedgekeurd en vervangt het politiereglement
betreffende het hengelen op de gemeentelijke visvijver dd. 26 februari 2015.
10.

Milieuraad – statutenwijziging

De statuten van de milieuraad worden goedgekeurd en vervangen de bij
gemeenteraad d.d. 21 mei 1992 goedgekeurde statuten, gewijzigd bij gemeenteraad
d.d. 8 juli 1992, 27 mei 1998, 13 oktober 1998, 22 februari 2001, 16 december
2003 en 12 april 2005, 31 januari 2007 en 27 juni 2013.
11.

Jeugdraad – Statutenwijziging en goedkeuren huishoudelijk reglement

De gewijzigde statuten van de jeugdraad Zelzate worden goedgekeurd en vervangen
de bij gemeenteraad d.d. 11 april 1996 goedgekeurde statuten, gewijzigd bij
gemeenteraad d.d. 6 mei 2003 en 27 oktober 2009.
12. Vraag tot verduidelijking van de beslissing van het college om de
belasting op grofvuil voor huis aan huis ophaling niet te verhogen zoals
gevraagd door de intercommunale IDM (namens raadslid Marleen Maenhout)
Een aanpassing van de belasting op grofvuil voor huis aan huis ophaling is
aldus niet wenselijk omdat er meer grof huisvuil aangeboden wordt op het
containerpark (130,94 ton in 2018) dan bij ophaling (27,1 ton in 2018).
Enkele raadsleden maken zich zorgen over het feit dat Zelzate nu de enige
gemeente is binnen de intercommunale die een andere tarifering heeft en dat dit
tot afvaltoerisme kan leiden.
Er wordt voorgesteld om de belasting op grofvuil voor huis aan huis ophaling te
houden op 0,11 euro per kilo. Het voorstel wordt goedgekeurd bij 13 ja-stemmen
tegen 7 neen-stemmen bij 1 onthouding.
13. Vraag betreffende vuilbakjes op de markt in het Paasweekend (namens
raadslid Marleen Maenhout)
De gemeente wenst te voorzien in meer afvalcontainers door er 1) zelf meer te
plaatsen en 2) handelaars te verplichten om een vuilbak te zetten.
Er wordt aan IDM gevraagd of het mogelijk is extra ledigingsrondes in te
plannen in Zelzate, vooral rond de periode van (drukke) avond – en of
rommelmarkten.

14.

Mededelingen / kennisgevingen

Volgende stukken worden ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd:
1.

Brief van Euregio Scheldemond dd. 8 april 2019 betreffende
vertegenwoordiging in de Scheldemondraad – kandidatuur niet weerhouden

2.

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen – inhoudelijk verslag en financieel
verslag 2018

3.

Welzijnsband Meetjesland - Kwartaal rapport activiteiten centra 801 en 802
2019

4.

Veneco - verslag van de zitting van de Raad van Bestuur van 25 april 2019

5.

Veneco - beknopt overzicht van de beslissingen van de Raad van Bestuur van
25 april 2019

6.

IDM - verslag van de zitting van de Raad van Bestuur van 24 april 2019.

7.

Auditcomité – verslag van de bijeenkomst van 25 april 2019

8.

cvba Wonen – uitnodiging tot de statutaire algemene vergadering die zal
plaatsvinden op vrijdag 24 mei 2019 om 16u00

9.

Provag NV – mededeling datum volgende vergadering van de raad van bestuur
die zal plaatsvinden op donderdag 6 juni 2019 om 17u30

10. Collegebesluit dd. 24 april 2019 betreffende akte name reactie waarnemend
gouverneur op de klacht inzake dragen schepensjerp tijdens
klimaatbetoging.
11. Overlijdensbericht van mevrouw Odette Rollé
I.

GEHEIME ZITTING

1. Goedkeuren van de notulen van de geheime zitting van 29 april 2019
2. Dading tot minnelijke beëindiging van de rechtszaak RvEA betreffende beroep
tegen ongegrond verklaard bezwaar van een telecommunicatiebedrijf tegen de
belasting op dragende verticale constructies en masten aanslagjaar 2016
3. Milieuraad – goedkeuring van de nieuwe samenstelling
4. Jeugdraad – goedkeuring van de nieuwe samenstelling
5. Beheerraad plaatselijke openbare bibliotheek – aanduiding van de leden
6. Regeling van de vervanging van de financieel directeur - aanstellen van
waarnemend financieel directeur
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