Provincie OOST-VLAANDEREN
Gemeente Zelzate

LIJST GEMEENTERAADSBESLISSINGEN
D.D. 29 APRIL 2019

I.

OPENBARE ZITTING

1. Goedkeuren van de notulen van de openbare zitting van 25 maart 2019
De notulen van de openbare zitting van 25 maart 2019 worden goedgekeurd.
2. Fluvius Opdrachthoudende Vereniging – algemene vergadering van 23 mei 2019 –
goedkeurende dagorde en vaststellen mandaat vertegenwoordiger
Goedkeuring wordt gehecht aan de agenda van de algemene vergadering tevens
jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging d.d. 23 mei 2019.
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene
vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op
23 mei 2019, wordt opgedragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen.
3. TMVS dv – buitengewone algemene vergadering van 11 juni 2019 – goedkeuren
dagorde en vaststellen mandaat vertegenwoordiger
De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van
de algemene jaarvergadering TMVS dv van 11 juni 2019.
De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger(s)/plaatsvervangend
vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met
betrekking tot de algemene jaarvergadering van TMVS dv vastgesteld op 11 juni
2019, te onderschrijven en haar/zijn (hun) 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.
4. IGS Westlede – algemene vergadering van 5 juni 2019 – goedkeuren dagorde en
vaststellen mandaat vertegenwoordiger
De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van
de algemene vergadering van IGS Westlede van 5 juni 2019 en de daarbij
behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:
De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger(s) of plaatsvervangend
vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met
betrekking tot de algemene vergadering van IGS Westlede vastgesteld op 5 juni
2019, te onderschrijven en zijn/haar 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.
5. Zefier cvba – jaarvergadering van 13 juni 2019 – goedkeuren dagorde en
vaststellen mandaat vertegenwoordiger
De gemeenteraad beslist om zich, na onderzoek van de ter beschikking gestelde
documenten, goedkeuring te hechten aan de agenda en alle afzonderlijke punten
van de agenda van de gewone algemene vergadering van de cvba Zefier van 13 juni
2019.
De vertegenwoordiger of plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente die
zal deelnemen aan de algemene jaarvergadering van Zefier cvba op 16 juni 2019
op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in
de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen.

De standpuntbepaling over de agendapunten van de algemene vergadering van cvba
Zefier zal in de toekomst door het college van burgemeester en schepenen
gebeuren.
6. Centrum voor informatica (Cevi vzw) – statutaire algemene vergadering van
17 mei 2019 – goedkeuren dagorde en vaststellen mandaat vertegenwoordiger
De gemeenteraad beslist om zich, na onderzoek van de ter beschikking gestelde
documenten, goedkeuring te hechten aan de agenda en alle afzonderlijke punten
van de agenda van de statutaire algemene vergadering van Cevi vzw van 17 mei
2019.
De vertegenwoordiger of plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente die
zal deelnemen aan de algemene vergadering van Cevi vzw op 17 mei 2019 op te
dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen.
De standpuntbepaling over de agendapunten van de algemene vergadering van Cevi
vzw zal in de toekomst door het college van burgemeester en schepenen gebeuren.
7. Fineg NV – algemene vergadering van 14 mei 2018 – goedkeuren dagorde en
vaststellen mandaat vertegenwoordiger
De gemeenteraad beslist om zich, na onderzoek van de ter beschikking gestelde
documenten, goedkeuring te hechten aan de agenda en alle afzonderlijke punten
van de agenda van de algemene vergadering van Fineg NV van 14 mei 2019.
De vertegenwoordiger of plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente die
zal deelnemen aan de algemene vergadering van Fineg NV op 14 mei 2019 op te
dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen.
De vaststelling van het mandaat en de standpuntbepaling over de agendapunten
van de algemene vergadering van Fineg NV zal in de toekomst door het college
van burgemeester en schepenen gebeuren.
8. Overdracht concessie broodjeszaak op Grote Markt
De concessieovereenkomst voor de broodjeszaak op de Grote Markt (marktplein)
wordt na de faling van de vorige eigenaar/concessiehouder overgedragen naar de
nieuwe eigenaars bvba De Meyer – Roegies, voor een termijn eindigend op 6
november 2019. Onderstaande overeenkomst wordt goedgekeurd en treedt in voege
met ingang van 30 april 2019.
9. Toelagereglement betreffende asbestplatenzakken – goedkeuring
Er wordt onder volgende voorwaarden vanaf 1 mei 2019 een toelage ten bedrage
van 15 euro verleend voor de aankoop van een asbestplatenzak:
1. De burger die in Zelzate woont of die in Zelzate een huis verbouwt kan
een toelage van 15 euro per asbestplatenzak krijgen die hij aankoopt via
IDM (andere platenzakken komen voor de toelage niet in aanmerking).
2. De burger vraagt een asbestplatenzak aan bij IDM en betaalt hiervoor 30
euro aan IDM;
3. De burger gebruikt de bijhorende veiligheidskit (beschermend pak,
mondmasker en handschoenen);
4. De burger laat de asbestplatenzak ophalen;
5. De burger vraagt de toelage aan via het “aanvraagformulier toelage
betreffende asbestplatenzak aangekocht via IDM”, voegt daarbij een
betalingsbewijs en bezorgt beide documenten aan het college van
burgemeester en schepenen;
Dit reglement blijft bestaan zolang IDM de asbestplatenzakken verkoopt.
De toelageaanvraag gebeurt aan het college van burgemeester en schepenen door
middel van het “aanvraagformulier toelage betreffende asbestplatenzak
aangekocht via IDM” waarbij een betalingsbewijs wordt gevoegd.

10. Belastingreglement betreffende de contante belasting op de afgifte van
getuigschriften of andere stukken – aanpassing bedrag van de belasting op de
afgifte van een dagvisvergunning
Het bedrag van de belasting op de afgifte van een dagvisvergunning, aangekocht
aan het loket of bij een door het college van burgemeester en schepenen
aangeduide handelszaak wordt opgetrokken naar 5 euro.
Het bedrag van de belasting op de afgifte van een dagvisvergunning aangekocht
n.a.v. een controlebezoek door politie of gemachtigde controleur wordt
opgetrokken naar 12 euro.
11. Aankoop vijf laptops en toebehoren – goedkeuring lastvoorwaarden en
gunning
Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor de opdracht “aankoop laptops en
toebehoren”. De raming bedraagt 5.771,6 euro excl. 21% btw of 6.983,64 euro
incl. 21% btw.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onder-handelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
De opdracht voor het leveren van vijf laptops en toebehoren met de volgende
specificaties wordt gegund aan Realdolmen, Industriezone Zenneveld A.
Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
5.771,6 euro excl. 21% btw of 6.983,64 euro incl. 21% btw:
- Dell Latitude 5590 – core i5 8350U / 1,7 GHz – Win 10 Pro 64-bit – 16 GB RAM
– 256 GB SSd –15.6” – Wi-Fi – bluetooth – zwart
- Dell 1 jaar on-site next business day
- Dell DDR4 – 16 GB
- DELL MS116 _ MOUSE optical-wired-USB-black
- Dell /KB813 toetsenbord – USB – België - zwart
- DELL 24” P2417H FHD
- Dell Business Dock WD15 with 130 W AC adpter EU
De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en
met het krediet ingeschreven in AR 2410000 BI 010000 / BI 011999.
12. Toetreding tot de opdrachtencentrale gemeente Houthalen-Helchteren voor
aankoop van IT-hardware – goedkeuring
De gemeenteraad gaat akkoord om toe te treden tot het contract IT-hardware via
opdrachtencentrale van gemeente Houthalen-Helchteren. De maximale looptijd van
het contract is 2 juli 2021.
13. Toetreding tot de ICT-opdrachtencentrale stad Brugge - goedkeuring
De gemeenteraad gaat akkoord met toetreding tot het ICT-contract (voor alle
percelen) via opdrachtencentrale stad Brugge. De maximale looptijd van het
contract is zes jaar voor alle percelen (tot 18 november 2024).
14. Toetreding tot de opdrachtencentrale van de Vlaamse Gemeenschap voor
afname van telecommunicatiediensten – goedkeuring
De gemeenteraad gaat akkoord met toetreding tot de opdrachtencentrale van de
Vlaamse Gemeenschap voor afname van telecommunicatiediensten aangeboden via de
raamovereenkomst gesloten voor de volgende percelen:
- Perceel 1: Vaste telefonie, marketingnummers & vaste datacommunicatie
- Perceel 2: Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel
gebruik
15. Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend voor de
algemene vergaderingen van Medov vzw
Segers Karl wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de Algemene
Vergaderingen van MEDOV VZW.
Debbie De Vleesschauwer wordt aangeduid als plaatsvervanger.

16.

Interlokale Vereniging Meetjeslandse Burensportdienst (ILV MBSD)

A. Goedkeuren aanpassing aan overeenkomst betreffende oprichting (statuten)
en het huishoudelijk reglement
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de gewijzigde overeenkomst
betreffende de oprichting van de Interlokale Vereniging Burensportdienst
Meetjesland zoals gevoegd in bijlage.
Ingevolge de goedkeuring van voormelde overeenkomst zal de jaarlijkse
financiële inbreng van de gemeente Zelzate 300 euro bedragen. Deze kost
zal worden toegerekend op AR/BI 6494000/074099.
B. Afvaardiging in het beheerscomité
Luc Van Waesberghe, schepen van sport, wordt aangeduid om de gemeente te
vertegenwoordigen in het beheerscomité van ILV MBSD.
Matthias Cassier wordt aangeduid als plaatsvervanger.
17.

Gemeentelijk verbroederingscomité Zelzate – statutenwijziging

De gewijzigde statuten van het gemeentelijke verbroederingscomité worden
goedgekeurd en vervangen de bij gemeenteraad d.d. 16 maart 1995 goedgekeurde
statuten, gewijzigd bij gemeenteraad d.d. 23 mei 1995.
18.

Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer – aanpassing

De gemeenteraad geeft goedkeuring aan voorgestelde verkeersmaatregelen en past
de gecoördineerde tekst van het aanvullend reglement op de politie over het
wegverkeer aan met hierna vermeld artikel.
Het artikel 6.4. “Blauwe zone” wordt uitgebreid met:
6.4.9. -

Assenedesteenweg 54 (één parkeerplaats): parkeren
beperkt tot maximum 15 minuten (GR 29/04/2019)

Deze maatregel zal aangeduid worden overeenkomstig art. 65.5 KB 01/12/75
signalisatie met zonale geldigheid (blauwe zone) aangevuld met het
onderbord waarop een parkeerschijf staat afgebeeld of ingeval van
plaatselijke maatregel door middel van de verkeersborden E9 waarop een
parkeerschijf is vermeld.
Bij de verkeersborden E9 parkeerschijf worden de passende onderborden met
de tijdsduur “maximum 15 minuten” aangebracht.
19.

Verkavelingsakte Triphon Bedrijvenpark

De gemeenteraad keurt de in bijlage gevoegde ontwerp verkavelingsakte voor het
Triphon bedrijvenpark goed alsmede het samenvattend en aan de verkavelingsakte
te hechten algemeen plan landmeter-expert van Michel Daeninck met datum van 15
april 2019. De voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur van de
gemeente Zelzate worden gemachtigd om de verkavelingsakte en haar bijlagen te
ondertekenen.
20.

Mededelingen / kennisgevingen

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

North Sea Port – document met betrekking tot prioriteiten voor de federale
en Vlaamse verkiezingen 2019 en position paper – prioriteiten voor de
Europese verkiezingen 2019

2.

IDM – verslag van de zitting van de raad van bestuur van 27 februari 2019

3.

IDM – verslag van de zitting van de raad van bestuur van 20 maart 2019

4.

IDM – verslag van de buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2019

5.

Iveg – verslag van het directiecomité van 16 januari 2019

6.

Iveg – verslag van de raad van bestuur van 30 januari 2019

7.

Iveg – verslag van het directiecomité van 4 februari 2019

8.

Iveg – verslag van het directiecomité van 18 februari 2019

9.

Polder Moervaart en Zuidlede – verslag van de algemene vergadering van 26
juni 2018

10. Veneco – brief dd. 29 maart 2019 betreffende benoeming bestuurders en
deskundigen Buitengewone Algemene Vergadering 28-03-2019
11. Veneco – verslag

van de raad van bestuur van 19 februari 2019

12. Veneco – verslag van de raad van bestuur van 28 maart 2019
13. Euregio Scheldemon – brief dd. 8 april 2019 betreffende vertegenwoordiging
in de Scheldemondraad
14. Zwarte Sluispolder – brief dd. 12 maart 2019 betreffende de aanduiding van
de burgemeester als plaatsvervanger in de Raad van Bestuur
15. Brief van Agentschap Binnenlands bestuur dd. 29 januari 2019 betreffende
klacht over het misbruik van het dragen van de officiële schepensjerp
(klacht)
16. Brief van Agentschap Binnenlands bestuur dd. 15 april 2019 betreffende
klacht over het misbruik van het dragen van de officiële schepensjerp
(antwoord ABB)
17. Brief van Agentschap Binnenlands bestuur dd. 15 februari 2019 betreffende
klacht over het niet ter beschikking stellen van nodige middelen aan
raadsleden (klacht)
18. Brief van Agentschap Binnenlands bestuur dd. 05 april 2019 betreffende
klacht over het niet ter beschikking stellen van nodige middelen aan
raadsleden (antwoord ABB)
19. Brief van Agentschap Binnenlands bestuur dd. 04 maart 2019 betreffende
klacht geen aanpassing of nieuw huishoudelijk reglement gemeenteraad
Zelzate (klacht)
20. Brief van Agentschap Binnenlands bestuur dd. 05 april 2019 betreffende
klacht geen aanpassing of nieuw huishoudelijk reglement gemeenteraad
Zelzate (antwoord ABB)
21. Brief van Agentschap Binnenlands bestuur dd. 01 maart 2019 betreffende
klacht belangenvermenging bij de goedkeuring van het budget van de
gemeente (klacht)
22. Brief van Agentschap Binnenlands bestuur dd. 09 april 2019 betreffende
klacht belangenvermenging bij de goedkeuring van het budget van de
gemeente (antwoord ABB)
23. Aanstelling van de ondervoorzitter en secretaris voor de marktcommissie
door college van burgemeester en schepenen van 11 april 2019
24. Motie betreffende openbaar vervoer gericht aan de Administratieve diensten
van de Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare werken en
Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn
II.

GEHEIME ZITTING

1. Goedkeuren van de notulen van de geheime zitting van 25 maart 2019
2. De samenstelling van de gemeentelijke seniorenadviesraad – goedkeuring

Hoogachtend

de algemeen directeur,

de voorzitter,

Guy VERBUYST

Dirk GOEMAERE

