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PT'NT

1.

I

OPENBARE

2O1B

ZITTING

GOEDKEUREN NOTULEN GEMEENTERAAD

Er zijn geen opmerkingen op de notulen van de gemeenteraad van 22 maart
zodat deze als goedqekeurd (artikel 33 van het Gemeentedecreet) worden

2018

beschouwd.

2. HULDIGING

GEERT DE MAET

_

OVERHAND]GEN LAUREAAT VAN DE ARBEID

Zijne Majesteit de Koning heeft aan Geert De Maet, inwoner van gemeente
ZeIzaLe, de titel van Laureaat van de Arbeid verl-eend. Het brevet werd aan de
betrokkene overhandigd tijdens de openbare zitting van deze gemeenteraad.
3. AANSTELLING EN BEËD]GING VAN GEMEENTERAADSLID ANN VAN HECKE / WT.TZTCTUC
RANGORDE GEMEENTERAAD

Mevrouw Ann Van Hecke, John Schenkel-straat 15 te 9060 Zelzate (4d" opvolger
Vrij ZeLzaLe), welke geroepen is om de heer Jan Persoon op te volgen, werd
aangestel-d als gemeenteraadsf id.

CD&V

Door het beëdigen van mevrouw Ann Van Hecke werd de rangorde van de
gemeenteraadsfeden zoals bepaald in zitting van 30 maart 2016 qewijziqd.

4.

JAN PERSOON IN DIVERSE ORGANEN
Op 22 maart 201-8 werd akte genomen van het ontslag van Jan Persoon al-s
gemeenteraadsl-id. De heer Jan Persoon wordt in vol-gende organen vervangen door
mevrouvü Ann Van Hecke:

-

VERVANG]NG VAN

de lokal-e economische adviesraad
de marktcommissie
de deontologische gemeenteraadscommissie
de gemeentelijke begeleidingscommj-ssie opvolging mobiliteitsplan
de (buiten)ge\^rone algemene vergadering van Veneco
de (buit.enqewone) algemene vergadering van IDM
de (buitengeh/one) algemene vergadering van IGS WestÌede

5. GRATIS GRONDAFSTAND EN AFSTAND VAN PLANTRECHT - GOEDKEURING AKTE
De gemeenteraad hechtte goedkeuring aan de akte betreffende gratis grondafstand
en afstand van plantrecht. i.v.m. de percelen grond:
geleqen De Katte, gekadastreerd sectie A nummer 318/A
gelegen Groene Briel, gekadastreerd sectie A nummer 400/D en 400/E.
6.

KOSTELOZE AFSTAND PLANTRECHT OCMVü VAN GENT

-

GOEDKEURING AKTE

hechtte goedkeuring aan de akte betreffende gratis afstand van
plantrecht i.v.m. de percelen grond qeJ-egen Karnemelkpolder en Polder SintFrancis, gekadastreerd sectie B nummers 344 P0000, 345 P0000, 346 P0000 en
341 /A P0000.
De gemeenteraad

GOEDKEUR]NG DAGORDE
25 MEI 2OIB
De gemeenteraad hechtte goedkeuring aan volgende inhoud vãn de dagorde van de
Statutaire Algemene Vergadering van IDM d.d. 25 mei 2018:
1. Goedkeuring van het jaarverslag van de Raad van Bestuur betreffende het

1.

IDM

STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING VAN

werkingslaar 2011.
2. Goedkeuring van (in bijlage - zie jaarrekening 2011)
a. De balans betreffende het boekjaar 201'7;
b. De resuftatenrekening betreffende het boek)aar 2011;
c. De sociale bafans betreffende het boekjaar 20I'1.
3. Aanvaarding van het verslag van de revisor
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders en revisor voor de uitoefening
van hun mandaat in 20]-1
5. Benoeming bestuurders.

De gemeentelijke vertegenwoordiger mevrouw Marfeen Maenhout, schepen, met
plaatsvervanger mevrou\^/ Ann Van Hecke, gemeenteraadslid, wordt gemandateerd om:
aan aIl-e beraadsl-agingen en stemmingen deel- te nemen, alle voorstel-len met
betrekking tot de agenda qoed te keuren, aIle akten, stukken, notulen,
aanwezigheidsJ-ijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodíqe te doen;
deel- te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde en
met hetzel-fde mandaat in geval- de eerste aÌgemene vergadering niet
rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.
B. VENECO - JAARVERGADER]NG VAN 12 JUNI 2O1B _ GOEDKEUR]NG DAGORDE EN
VASTSTELLING MANDAAT VAN DE AFGEVAARDIGDE

De gemeenteraad hechtt.e goedkeuring aan voJ-gende inhoud van de dagorde van de
jaarverqadering van Veneco d.d. L2 juni 20782
1. Akteneming/goedkeuring verslag Buitengev/one AJ-gemene Vergadering dd. 0112-201"1 ;

2. Jaarverslaq 2077 Raad van Bestuur;
3. Balans, resultatenrekening, toel-ichting en verwerking van het resul-taat
met toepassing van de rechtspersonenbelasting en balans,
resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat met
toepassíng van de vennootschapsbelastinq;

4. Versl-ag van de commissaris;
5. Goedkeuring van het jaarverslag, de baJ-ans, de resuftatenrekening, de
toefichting en verwerking van het resul-taat met toepassing van de
rechtspersonenbelasting en goedkeuring van het jaarverslag, de balans, de
resuftatenrekening, de toel-ichting en ver\^/erking van het resuftaat met
Loepassing van de vennootschapsbelasting, incl-usief deJ-egatie aan de Raad
van Bestuur om te besl-issen in functie van het bekomen resultaat bij de
Dienst voor Voorafgaande Beslissingen in fiscal-e zaken, of, bij gebreke
daarvan, in functie van de uitkomst van een overleg met het
control-ekantoor onder wiens bevoegdheid Veneco val-t, welke van de twee
jaarrekeningen en welke verwerking van het resul-taat al-s definitief
goedgekeurd dient te worden beschouwd en dient te worden neergelegd;
6. Verfenen van kwijting aan de bestuurders;
7. Verlenen van kwijting aan de commissaris;

B. Benoeming bestuurders.
Voor gemeente ZeIzaLe, houder van 118 aandelen, neemt deel aan de
Jaarvergadering van de Intergemeentelijke Vereniging Veneco die pJ-aatsvindt op
12 juni 20IB om 18.00 u in 'Irüoestyne Meeting & Event Venue' te 9BB0 Aalter Watermolenstraat 2: de heer Jan De Beule, gemeenteraadslid, met plaatsvervanger
mevrou\^r Ann Van Hecke, gemeenteraadsl-id. Aan hen wordt het mandaat gegeven om:
Er aan afl-e beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstel-len
met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen,
aanwezigheidslij sten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen;
DeeI te nemen aan elke l-atere algemene vergadering met dezelfde dagorde in
geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen
beraadsfagen. '

9

. IGS VüESTLEDE:

a) Buitengerùone algemene vergadering van 5 juni 2018 - goedkeuring dagorde en
vaststelling vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
De gemeenteraad hechtte goedkeuring aan volgende inhoud van de dagorde van de
buitenge\^/one algemene vergadering d.d. 5 luni 2078:
1. Wij zigrng statuten
Aanpassing Decreet op de uittreding van de provincies
Aanpassing Decreet over het fokaal bestuur
Mevrouw Ann Van Hecke, gemeenteraadslid, John Schenkefstraat 15, 9060 ZeIzaLe,
met plaatsvervanger heer Johan De .Ionghe, gemeenteraadslid, wonende te 9060
ZeIzaLe, Landstraat 15 wordt gemandateerd om:
Aan al-1e beraadslagingen en stemmingen deel- t.e nemen, affe voorstellen met
betrekkinq tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen,
aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het alqemeen, het nodiqe te doen;
Deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde en
met hetzel-fde mandaat in geval de eerste algemene vergadering niet
rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.
b) Algemene vergadering van 5 juni 2OLg - goedkeuring.
De gemeenteraad hechtte goedkeuring aan volgende inhoud van de dagorde van de
algemene vergadering van IGS Vüestlede d.d. 5 juni 20IB:
1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 05/12/2017;
2. Goedkeuring Balans en Resultatenrekening 2011;
3. Verslag Commissaris-Revisor;
4. Kwijtinq aan de Bestuurders en de Commissaris-Revisor;
5. Vüerkingsverslag 2011 ;
6. OntsÌag en benoeming bestuurders.
Mevrouw Ann Van Hecke/ gemeenteraadslid, John Schenkelstraat 15, 9060 ZeIzaLe,
met plaatsvervanger heer .fohan De Jonghe, gemeenteraadsl-id, wonende te 9060
ZeIzaLe, Landstraat 15 wordt gemandateerd om:
Aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, al-le voorstel-1en met
betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen,
aanwezigheidslí;sten te ondertekenen en in het al-gemeen, het nodige te doen;
Deel- te nemen aan efke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde en
met hetzelfde mandaat in geval de eerste algemene vergadering niet
rechtsqeldíg zou kunnen beraadslagen.
1O . GOEDKEUREN TAR]EFAANPASSING TCT_SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
De nieuwe samenr^/erkingsovereenkomst inzake de terbeschikkingstelJ-ing van een
ICT-consulent vervangt de huidige overeenkomst die spreekt over een ICTbegeleider. De functiewijziging van ICT-begeleider naar lCT-consulent
resul-teert in een tariefaanpassing van 58,48 euro/dag.
De gemeenteraad keurt de nieuwe samenü/erkingsovereenkomst inzake
terbeschikkingstelling van een ICT consulent met bijhorende tariefaanpassing
goed. Deze overeenkomst vervangt de huidige overeenkomst en start op 1 april
201.8

.

11.

TOETREDING TOT RAAMCONTRACT IT 20T6_2020 VAN DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
]CT MATERIAAL EN MULTIMEDIA

VOOR AANKOOP

De gemeente doet beroep op de opdrachtencentrale van de provincie OostVl-aanderen voor aankoop van diverse fCT material-en en mul-timediaproducten
aangeboden via de Raamovereenkomst IT 20L6-2020 van de provincie OostVlaanderen.
T2. MEERJARENPLAN 2OT4_2019 EN BUDGET 2O1B
V'Iorden goedgekeurd: de strategische nota en de financiële nota bij het
meerjarenplan 2014-2019 en de beleidsnota en de financiële nota bij het budqet
2078.

13.

AANPASSING VAN HET AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET VüEGVERKEER:
PARKEERREGELING AAN DE LAADPAAL VOOR ELEKTR]SCHE VOERTU]GEN OP HET PIERETS-DE
COLVENAERPLEIN

De gemeenteraad geeft goedkeuring aan voorgestelde verkeersmaatregelen en past
de gecoördi-neerde tekst van het aanvull-end reglement op de politie over het
wegverkeer aan met hierna vermeld artikel.
Het artikel- 6. "Stilstaan en parkeren" ¡¡/ordt uitgebreid met een nj-euwe

onderverdeling:

6.7L. -

A.A¡.IDUIDING PARKEERPLAATSEN VOOR ELEKTRISCHE VOERTUIGEN TIiIDENS HET

OPLADEN

6.11.1. - Pierets-De Col-venaerplein: twee parkeerplaatsen aan de
laadpaal INFRAX (cR 30 /04/2018)
Deze maatregel zal aangeduid worden door middel- van het verkeersbord E9a met
onderbord "voorbehouden voor elektrische voertuigen".
AIs extra herkenningsmiddef van het laadpunt zaf een pictogram van een l-aadpunt
in witte kleur worden geschilderd in elk betreffend parkeervak.
Dit qemeenraadsbesluit treedt in werking vanaf 30 mei 2018.
14. OPROEP AAN DE POLITTEKE PARTIJEN OM BIJ DE VERKIEZINGEN HET GEBRUIK VAN
VERKIEZ]NGSBORDEN MAXIMAAL TE BEPERKEN

Het voorstel- van de N-VA fractie

N-VA FRACTIE)
wordt besproken. De gemeenteraad komt echter
NAMENS DE

niet tot een overeenkomst.
1 5 . KENNI SGEVINGEN/MEDEDELINGEN .
Tussenkomst van de heer Geert Asman:
"De gemeenteraad besliste op 22 maart l-I. om de heer Jan De Beul-e af te
vaardigen voor jaarli¡kse algemene l-edenvergadering van de Bosgroep OostVfaanderen Noord vzw op zaterdag 24 maart 2018 en om hem voor te stell-en al-s
kandidaat voor de verkiezing van het bestuurdersmandaat voor de Bosgroep OostVlaanderen Noord Vzw. We vernamen achteraf dat onze gemeente niet verkozen werd
in de bestuursgroep omdat onze vertegenwoordiger niet aani^rezig was op deze
vergadering. Klopt deze steJ-1ing"?
Antwoord van de heer Luc Verstraeten: ".Jan De Beule heeft deze ro1 op zich
genomen/ maar heeft op hetzel-fde moment inderdaad qezegd dat hij niet op de
vergadering aanwezig kon zijn".
Antwoord van de heer Martin Acke: "Dit kan de bedoel-ing niet zi1n. Uw opmerking
is terecht. Vüij doen de moeite om i-emand aan te duiden. Hij had zich moeten
verontschuldigen"

.

II. GEHEIME ZITTING
1. Ífijziging samenstelling Adviesraad Economie
2. Regeling van de vervanging van de algemeen directeur - aanstel-Ien
vÍaarnemend algeneen directeur.

Hooqachtend

Martin Acke
Voorz itter gemeenteraad

van

