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Hierbij nodig ik u uit tot de zitting van de gemeenteraad van 24 juni 2019 met
aanvang om 19.00 uur in de bovenzaal van het gremeentehuis, Grote Markt 1 te
9060 Zelzate.

AGE¡IDA

De gemeenteraad vangt aan met het hal-fuurtje van de burger
I. OPENBARE ZITTING

1. Goedkeuren van de notulen van de openbare zittinq van 27 mei 20L9

De gemeenteraad wordt gevraagd de notul-en van de openbare zitting van
27 nei 2079 goed te keuren.
Goedkeuren van de jaarrekening 2018 van de gerneente ZeLzate
De jaarrekening 2078 van de gemeente wordt ter goedkeuring aan de raad
voorgeTegd.

3. ALqemene vercraderina aandeelhouders NorÈh Sea Port SE van 28 'iuni 2019 -
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qoedkeuren daqorde en vaststellen mandaat vertegenwoordíger
De gemeenteraad wordt gevraagd om het mandaat van de vertegenwoordiger
van de gemeente te bepalen en om voJgende inhoud van de dagorde van de
algemene vergadering van 2B juni goed te keuren:
1. Opening en vaststell-en van agenda
2. Verslag van de Alqemene vergadering van Aandeelhouders d.d. 18 april

20r9
3. Bespreken en vaststel-len van de jaarrekening 2018 (incl.

bestuursverslag en accountantsverklaring)
4. Verl-enen van decharge aan de Bestuurders en aan de Leden van het TZO

van North Sea Port SE voor het boekjaar 2078
5. Instemming met het verl-enen van decharge voor het boekjaar 2018 door

het Bestuur van North Sea Port SE aan de Bestuurders van
¡ North Sea Port Netherl-ands N.V.
r Havenbedrijf Gent nv van publiek recht en
I Zeeland Seaports Beheer B.V.

6. Voordracht van de nieuwe Leden van het TZO
7. Verplaatsingsvergoeding voor de Leden van het TZO
B. Varia

¡ Nota proces aandeelhoudersstrategie
9. Sluiting
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4. Protectvereniging voor Aanrnrllend Grondbeleid in de Gentse Kanaalzone
(Provag) - qoedkeuren statutenwij ziqinq en huishoudeliik reqlement

Volgens artikef 403 van het Decreet Lokaaf Bestuur moeten de deefnemende
gemeenten in de projectvereniging toestenmen met de wijziging in de
statuten. Aan de gemeenteraad wordt al-dus gevraagd de gewijzigde statuten
incl-usief huishoudelijk reglement goed te keuren.

Hulpverleningszone Centrum - groedkeuring aan de dotatie na
budgetwilzígi,nq 2Ol9

De begroting 2079 werd door de zoneraad op 30 januari 2079 bekrachtigd.
Op 6 mei werd de begroting bijgestuurd in de begrotingscommissie. Hieruit
volgde een begrotingswijziging voor het dienstjaar 2079.

Een bel-angrijke aanpassing van de begroting betreft het verwerken van het
begrotingsresultaat van 2078. Het resuftaat wordt nl-. aangewend voor de
faatste schijf van de compensatie van de gemeenten die bij de zonevorming
roerende goederen ingebracht hebben. In 2079 wordt zo 7.250.687,84 euro
geristorneerd naar de gemeenten. Dit resul-teert in een gewijzigde dotatie
voor de gemeente.

De gemeenteraad wordt om goedkeuring gevraagd.

6. We1zij nsvereniqinq Audio

a) Kennisname van de jaarrekening 2018

Op 9 nei keurde de AJgemene Vergadering van vereniging Audio de
jaarrekening 2078 goed. De gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen
van de jaatrekening en haar eventuel-e opmerkingen hierover aan de
gouverneur over te maken.

b) Goedkeurinq hechten aan de toetredíncr van elf lokale besturen of ervan
afhankelij ke entiteiten aLs nieuwe leden van de vereniqinq
De gemeenteraad wordt gevraagd de toetreding van volgende l-okaJ-e
besturen of ervan afhankefijke entiteiten afs nieuwe l-eden in de
vereniging Audio goed te keuren:

r stad Aal-st
r stad Diksmuide
. gemeente Evergem
. gemeente Maldegem
. gemeente Moerbeke
. gemeente Wachtebeke
. gemeente Zefe
¡ OCMVú Diksmuide
. OCMVü Moerbeke
. zorgvereniging Mintus
o zorgbedrijf Harel-beke.

7. Toetredinq tot de interqemeentelij ke handhavinqscel van veneco die de
gemeente ondersteunt bij bouw- en milieumisdriiven
Handhaving is het sJ-uitstuk van efk degeTíjk bestuur. Door toe te treden
tot de handhavinqscel van Veneco kan de gemeente beroep doen op experts
inzake bouwmisdrijven en mil-ieu-inbreuken. Handhaving verToopt op die
manier een stuk efficiënter.
De gemeentetaad wordt om goedkeuring gevtaagd.



8. Verlenging concessie broodjeszaak en omsctrakeling naar frituur -
aanpassen concess ieovereenkomst
De concessie "broodjeszaak Petrat s" werd overgedragen aan
bvba De Meyer - Roegies met een concessietermijn eindigend op
6 november 2079. Het college besl-iste op 6 juni 2079 om de concessie tot
6 november 2025 te verl-engen, met dien verstande dat de btoodjeszaak het
eerste jaar nag bLijven bestaan en dat de concessie de 5 daaropvolgende
terug een frituur moet zijn.

9. Belastinq betreffende de contante belas ting op de afqifte van
qetuicrschriften of andere stukken - intrekken gemeenteraadsbeslissins dd
29 april 2OL9 en nemen nieuwe besLíssinq inzake aanpassing bedraq van de

10.

11.
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beLastins op de afqifte van een daqwisverqrrnninq

Voormel-d reglement werd gestemd in de gemeenteraad van 28 december 2076
en aangepast op 78 nei 2077 waarbij de tarieven voor een
omgevingsverqunning of- weigering vastgesteLd werden.

Bij de opmaak van het gemeenteraadsbesl-uit van 29 april 2079 werd met
deze l-aatste wijziging qeen rekening gehouden.

Het besfuit van 29 april 2079 dient te worden ingetrokken en een nieuwe
besl-issing dient te worden genomen waarbij het vergeten gedeeJte wef is
opgenomen.

Retributie voor grafconcessies op de gemeentelijke beqrraafplaats -
hernieuwingr

De retributie voor grafconcessjes op de gemeentelijke begraafpfaats dient
opnieuw te worden vastgesteld. Voor de aansLagjaren 2020 t.e.m. 2024 zal-
een indexaanpassing van 7,7+ worden toegepast en de tarieven worden
afgerond.
De gemeenteraad wordt om goedkeuring gevraagd.

Aanwull,end reglement op de politie over het weg'verkeer - aanpassing
naar aanleidinq van diverse verkeersmaatregelen om wild parkeren tegren te
çJaan (na principieel akkoord CBS op L3/06, Peter)
Het coLl-ege is op 73 juni 2079 principieef akkoord gegaan om diverse
verkeersmaatregel-en door te voeren om het wil-d parkeren tegen te gaan en
fietsers een groter veil-igheidsgevoel te geven op de Grote Markt en het
Groenplein.
De gemeenteraad wordt verzocht om deze voorgestefde verkeersmaatregelen
te bekrachtigen en deze op te nemen in de gecoördineerde tekst van het
aanvuffend reglement op de poJitie over het wegverkeer.

Reorganisatie van het marktplein
a) Goedkeuren nieuw marktplan

Er wordt gevraagd om het nieuwe marktplan goed te keuren.
b) Goedkeuîerl aanpassir:gerr aan }:.et reglæent betreffende de organj-satie

van a¡¡buJ'ante aetívíteiten
De marktcommissie heeft op 7 april 2079 een aantaJ- voorstel-l-en tot
aanpassinq van het reglement betreffende de organisatie van ambufante
activiteiten gedaan. Het reglement werd in die zin aangepast. De
gemeenteraad wordt om goedkeuring gevraagd.

c) Goedkeuren aanpassil:gel: aan l:et belastíngregl-æent betreffende de
c,ontante beJ'asting op het g&ntik van l:,et openbaar domeín naar
aanIejrti ng van markten/ke¡uíssen/ro e7-.rkten
De marktcommissie heeft gevraagd om in het reglement opnieuw een
retributie te voorzien die rekening houdt met de aanwezigheid van de
marktkramers op jaarbasis. Het befastingreglement werd in die zin
aangepast. De gemeenteraad wordt om goedkeuring gevraagd.



13. Goedkeuren aanpassingen aan het orqaniek regilement betreffende de
beheerraad van de plaatseliike oper¡bare bibLiotheek
Er wordt voorgestefd om de bevoegde schepen en één vertegenwoordiger per
fractie die ten gevoTge van de toepassing van het systeem D'Hondt niet
vertegenwootdiqt is in het beheersorgaan toe te voegen aan het
beheersorgaan afs l-id met raadgevende stem.

De gemeenteraad wordt om goedkeuring gevraagd.

MededeLinqen / kennisgevingenL4.

II.
1.

2.

GEHEIME ZITTING

Goedkeuren van de notulen van de geheime zitting van 27 meí 2OL9

Plaatselijke openbare bibliotheek - groedkeuren samenstelling van de
beheerraad na wijziqing in orqraniek reglement

Hoogachtend

De algemeen cteur,
Guy VE

de voorzit


