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GemeenteraadsziÈting van 27 ¡nei 2019
Geachte

Hierbij nodig ik u uit tot de zitting van de gemeenteraad van 27 mei 2019 met
aanvang om 19.00 uur in de bovenzaal van het gremeentehuis, Grote Markt 1 te
9060 Zelzate.

De gemeenteraad vanqt aan met

n". nr;n"".Ï;e van de burser.

I.

OPENBARE ZITTING

1

Goedkeuren van de notulen van de openbare

zittins van 29 apriL

De gemeenteraad wotdt gevraagd de notufen van de openbare
apriT 2079 goed te keuren.

2.

2OL9

zitting van 29

- 'iaarverqradering van 20 j uni 2019 - qoedkeurinq daqorde en
mandatering vertegenwoordiger

Veneco

De gemeenteraad wordt gevraagd om het mandaat van de vertegenwoordiger
van de gemeente te bepaTen en om volgende inhoud van de dagorde van de
jaarvergadering van 20 juni 2079 goed te keuren:
1. Akteneming/goedkeuring verslag Buitenge\^rone Algemene Vergadering dd.
28-03-20r9
2. JaarversJ-ag 2018 Raad van Bestuur

3. Balans, resultatenrekening, toel-ichting en verwerking van het resultaat
4. Verslag van de commissaris
5. Goedkeuring van het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de
toelichting en verwerkj-ng van het resul-taat
6. Goedkeuren van het evaÌuatierapport 2073 - 201,8 en ondernemingsplan
2019 - 2024
7. Toetreding fusiegemeenten Aat.ter, Deinze, Kruisem en Lievegem
B. VerÌenen van kwijting aan de bestuurders
9. Verl-enen van kwijting aan de commissaris
10. Benoeming bestuurders/benoeming deskundigen

3.

IDM

-

alqemene

verqaderinq van 21 iuni 2OL9 - goedkeuren daqorde

De gemeenteraad wordt gevraagd om voTgende inhoud van de dagorde van de
algemene vergadering van 27 juni 2079 goed te keuren:
1. Benoeming rnandaat commissaris-revisor

2. Inzamelresul-taten 2018
3. Goedkeuring van het jaarversJ-ag van de Raad van Bestuur betreffende het
werkingsjaar 201-8
4. Goedkeuring van
a. De bal-ans betreffende boekjaar 2018,
b, De resuftatenrekening betreffende het boekjaar 2018,
u.
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5. Aanvaarding van het verslag van de revisor
6. Kwijting te verl-enen aan de bestuurders en revisor voor de uitoefening
van hun mandaat 2018
7. Goedkeuring Code van goed bestuur
B. Benoeming bestuurders

4.

T!{V9I

ov -

al.gemene

iaarverqadering van 21 i uni 2019 - croedkeurinq aqenda

en mandaterinqt verteqenwoordiger

De gemeenteraad wordt gevraagd om het mandaat van de vertegenwoordiger
van de gemeente te bepalen en om volgende inhoud van de dagorde van de
algemene jaarvergadering van 27 juni 2079 goed te keuren:

1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke
uittredingen
2. Actual-isering van bijlagen L en 2 aan de statuten ingevolge diverse
toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelij ke
uittredingen
3. Versfag van de raad van bestuur over het boekiaax 20IB
4. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2018 afgesloten per 31
december 2018

5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over boekjaar
afgesloten per 31 december 2018
6. Verslag van de commissaris (Iid IBR)
7. Kwíjting aan de bestuurders en de commissaris (Iid IBR)
B. Benoemingen en aanstellingen
9. Benoeming commissaris (lid IBR)

10. Statutaire mededelingen

2018

5.

Fluvius Antweqpen - alqtemene verqader incr tevens de iaarverqaderinq
iuni 2019 - soedkeurinq agenda en mandaterincr verteqenwoordiqer

26

De gemeenteraad wordt gevraagd om het mandaat van de vertegenwoordiger
van de gemeente te bepalen en om volgende inhoud van de dagorde van de
algemene vergadering tevens jaarvergadering van 26 juni 2079 goed te
keuren:
1. Kennisneming verslagen van IMEA, Iveg en fntegan van de raad van
bestuur en van de commissarissen over het boekj aar 2018.
2. Goedkeuring van de jaarrekening van IMEA, Iveg en Integan afgesl-oten
op 31 december 2018 (balans, resultatenrekening, winstverdeling,
boekhoudkundige besluiten en waarderinqsreqels) .
3. Kennisneming resul-taat eerste kwartaal- 2019 van IMEA, fveg en Integan.
4. Kwijting te verfenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de
regionale bestuurscomités en de commissarj-s van IMEA met betrekking
tot het boekjaar 2018 en het eerste kwartaal 2019.
5. Kwijting te verl-enen afzonderli¡k aan de bestuurders, de leden van het
adviescomité en de commissaris van Iveg met betrekking tot het
boekjaar 2018 en het eerste kwartaaf 2019.
6. Kwijting te verfenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris

van Integan met betrekking tot het boekjaar 201-8 en het eerste
kwartaal 2019.
1. Eval-uatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende
vereniging tijdens de vorige 6 jaar en het onderneminqsplan 2019-2014.

B. Aanbod OV 2.0 - uitbreiding activiteiten.
9. Statutaire benoemingen.
10. Statutaire mededel-ingen.
6.

IDM - buitengewone algemene vergadering van 23 oktober 2019
agenda en mandatering vertegenwoordiger

- goedkeuring

De gemeentetaad wordt gevraagd om het mandaat van de vertegenwoordiger
van de gemeente te bepalen en om volgende inhoud van de dagorde van de
buitengewone algemene vergadering van 23 oktober 2079 goed te keuren:
1. Verlijden bij notariële akte van de wijziging der statuten
2. Benoeming bestuurders

7.

Vernieuwde overeenkomst met Reprobel voor de regeling van de
kopieerrechten betreffende de openbare bibliotheek - goedkeuring
De gemeente Zel-zate sfoot in het verfeden een overeenkomst met Reprobel
en dit in het kader van de reprografieregeling voor het kopiëren van
documenten. Sinds 2077 bestaat er een nieuwe reprografieregeJing die in
voorLiggende nieuwe overeenkomst met Reprobel werd verwerkt.
De gemeenteraad wordt om goedkeuring gevraagd.

8.

BeLasting op de eerste aanJ.eg van trottoirs
openbare weg - aanpassing

en opritten behorende tot de

Het col-l-ege van burgemeester en schepenen vraagt om de intrest van 6& die
ten Laste van de eigenaar val-t wanneer die besfist om in tien jaarlijkse
schijven af te betafen te faten val-l-en omdat die intrest van 68 niet meer
conform de marktintresten is.
De gemeenteraad wordt om goedkeuring gevraagd

9.

Gemeentelijke visvijver:

tussen gemeentebestuur en café Mondial voor de
verkoop van visverqunninqen die het recht cfeven om te vissen op de
gemeentelij ke visvirver

a) Goedkeuren overeenkomst

De gemeentetaad wotdt gevraagd om de overeenkomst tussen het
gemeentebestuur van ZeJ-zate en café MondiaJ- betreffende de verkoop van
visvergunningen goed te keuren.
b) Goedkeuren overeenkomst tussen qemeen tebestuur en henqelsportzaak Het
I.oze Vissertje voor de verkoop van visvercnrnninqen die het recht qeven
om te vissen op de qemeen teLiike visviiver

De gemeenteraad wordt gevraagd om de overeenkomst tussen het
gemeentebestuur van ZeJ-zate en hengelsportzaak Het Loze Vissertje
betreffende de verkoop van visvergunningen goed te keuren.

c)

Goedkeuren politiereglemen t betreffende het henqelen or¡ de
qemeenteliike visvijver te Ze].zat'e

Na de besLissing van het coLl-ege van burgemeester en schepen dd. 74
februari 2079 tot behoud van de visvijver in eigen beheer diende het

politiereglement betreffende het hengelen op de gemeenteJijke visvijver
te Zefzate te worden geactualiseerd.
De gemeenteraad wordt om goedkeuring gevraagd.

10. Milieuraad - statutenwi .I ZL cfl-ncf
Er wordt voorgestel-d om de wijziging aan de statuten van de mil-ieuraad
goed te keuren.
11

ileugdraad - Statutenwijziging

Er wordt voorgesteLd
goed te keuren.

om

de wijziging aan de statuten van de jeugdraad

L2. vraaq tot verduidelirkinq van de beslissincr varr het collecre om de huis
aan huis ophaLen van grof huiswr¡iI niet croed te keuren zoals qevraaqd
door de intercommunale IDM ( n¿rmens raadslíd Marleen Maenhout)
Raadsl,id Marfeen Maenhout heeft een aantal vragen bij de besfissing
van het coTTege om de huis aan huis ophalen van grof huisvuif niet goed
te keuren zoaLs gevraagd door de intercommunal-e IDM. Zij wenst hierover
verduidelij king .

13. vraaq betreffende rmilbakjes op de markt in het

Paasweekend (namens

raadslid I'farleen MaenhouÈ

stel-t dat de vuilbakjes op de Grote Markt het
vuiLnis tijdens het Paasweekend niet konden sl-ikken en vraag zich af wefk
initiatief hiervoor wordt genomen?

Raadsl-id MarJ-een Maenhout

1-4. Mededelingen / kennisgevingen

I

GEHEIME ZITTING

1

Goedkeuren van de notulen van de qeheime

zittinq van 29 an¡ril

2OL9

2

Dadinq tot minneliike beëindisinq van de rechtszaak RvEA betreffende
beroep tegen oncfegrond verklaard bezwaar van een te lecommuni catiebedri r f
teqen de belastincf op dragende verticale constructies en masten
aanslagjaar 2016

3.

Milieuraad - goedkeuring van de nieuwe samenstellinq

4

5

ileuqdraad - qoedkeurinq van de nieuwe samenstellinq
Beheenaad pLaa tseliike openbare bibLiotheek - aanduidincr van de leden
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