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D.D. 24 JUNI 2079

I OPENBARE ZITTING

1. Goedkeuren van de notulen van de openbare zitting van 27 mei 2019

De notulen van voormefde gemeenteraadszitting viorden goedgekeurd

2. ilaarrekeninq 2OLg

a. Goedkeuren van de jaarrekening 2018 van de gemeente Zel-zate

De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2018 van de gemeente Zelzate goed.

b. Goedkeuren van de jaarrekening 2018 van het OCMÍV ZeLzaEe

De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2018 van het OCMVü Zelzale goed

3. ALgemene vergiaderinq aandeelhouders North Sea Port SE van 28 iuni 2019 -
qoedkeuren daqrorde en vaststellen mandaat verteqensroordiqer

Goedkeuring wordt gehecht aan volqende agenda van de algemene vergadering
van North Sea Port SE die plaatsvindt op 28 juni 2019:

a. Opening en vaststellen van agenda
b. Verslag van de Algemene vergadering van Aandeel-houders d.d. 1B april

2079
c. Bespreken en vaststel-1en van de jaarrekening 2018 (incl.

bestuursverslag en accountantsverklaring)
Verlenen van decharge aan de Bestuurders en aan de Leden van het TZO
van North Sea Port SE voor het boekjaar 2018
Instemming met het verl-enen van decharge voor het boekjaar 2018 door
het Bestuur van North Sea Port SE aan de Bestuurders van

i. North Sea Port Netherlands N.V.
ii. Havenbedrijf Gent nv van publiek recht en

iii. Zeeland Seaports Beheer B.V.
Voordracht van de nieuwe Leden van het TZO
Verplaatsingsvergoeding voor de Leden van het TZO
Varia

i. Nota proces aandeelhoudersstrategie
Sluiting

De vertegenwoordiger van de Gemeente ZeIzaLe (dhr. Lucien Van De Velde) of
zijn in de plaats gestelde (dhr. Gino D'Haene), die zal deelnemen aan de
algemene vergadering van North Sea Port SE op 28 juni 2019, krijgt opdracht
om zijn stemgedrag af te stemmen op de besl-issingen genomen in de
gemeenteraad van heden.

De gemeenteraad besl-ist dat de standpuntbepaling over de agendapunten van de
aÌgemene vergadering van North Sea Port SE in de toekomst door het college
van burgemeester en schepenen zal- gebeuren, tenzij uitdrukkelijk anders
gevraagd door de vennootschap.
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4. Projectvereniginq voor AanrnrlLend GrondbeLeid in de Gentse Kanaalzone
(Provag) - goedkeuren statutenwijziginçt en huishoudelijk reglement

De gemeenteraad keurt de gewijzigde statuten en het huishoudeJ-ijk reglement
goed.

5. Hulpverleningszone Centrum - groedkeuring aan de dotatie na budgetwijziging
20L9

De qemeenteraad keurt de dotatie van 413.281,59 euro voor exploitatie- en
2.998,12 euro voor investeringsuitgaven en de bijdrage voor de pensioenen
van 57.624,82 euro goed.

6. IVelzijnsvereniging Audio

a. Kennisname van de jaarrekening 2Ot8

De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekeníng 201-8 van de
V[elzijnsvereniging Audio. Er zijn geen opmerkingen op de jaarrekening.

b. Goedkeuring hechten aan de toetreding van e1f loka1e besturen of ervan
afhankelijke entiteiten als nieuwe leden van de vereniging

De toetreding van volgende lokale besturen of ervan afhankelij ke
entiteiten afs nieuwe l-eden de vereniging Audio wordt goedgekeurd:

o stad Aalst
r stad Diksmuide
o gemeente Evergem
. gemeente Mal-degem
. gemeente Moerbeke
. gemeente Vrlachtebeke
o gemeente Zefe
o OCMVü Diksmuide
. OCMVÍ Moerbeke
. zorgvereniging Mintus
¡ zorgbedrij f Harelbeke

ke handhavinqsceL van Veneco die de7. Toetredins tot de intergemeentelij
qemeente ondersteunt bij bouw- en milieumisdriiven
Goedkeurinq wordt gehecht aan de toetreding van de gemeente ZeLzate tot de
handhavingscel van Veneco.

De kosten voor de opstart zijn voorzíen in het budget 2019 op artikel
2140007 /060000.
Voor de dossiers op afroep is een maximumbedrag van 3600 euro voorzien in
het budget 2019 op artikel 6131,0021060000.

8. Verlenging concessie broodjeszaak en omschakeling naar frituur - aanpassen
conces s ieovereenkoms t

De aangepaste concessieovereenkomst - waarin staat dat concessie met 6 ¡aar
wordt verlengd met dien verstande dat de broodjeszaak nag blijven bestaan
LoL 2020 en dat in de 5 daaropvolgende ¡aren de concessie terug een frituur
dient te worden - wordt goedgekeurd en vervangt de concessieovereenkomst
zoal-s goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 april 2019.



9. Belasting betreffende de contante belasting op de afgifte van
getuigschriften of andere stukken - intrekken gemeenteraadsbeslissinq dd. 29
april 2OL9 en nemen nieuwe beslissing inzake aanpassing bedraq van de
belastincr op de afqtifte van een daqvisvercßrnninq

De gemeenteraadsbesl-issing van 29 aprrl 2019 wordt ingetrokken.

Artikel 2 o) van het gemeenteraadsbesl-uit van 28 december 2016 houdende de
contante bel-asting op de afgifte van getuigschriften of andere stukken te
heffen, gewijzigd bij besl-uit van 18 mei 201'l , wordt gewijzì-gd als volgt:
o) op de afgifte van een visvergunning:

dagvergunning aangekocht aan het loket of bij een door het col-l-ege van
burgemeester en schepenen aangeduide handel-szaak: 5 euro;
dagvergunning aangekocht n.a.v. een controlebezoek door politie of
gemachtigde controleur: 12 euro;
jaarvergunning voor inwoners: 15 euro;

- jaarvergunning voor niet-inwoners: 25 euro.

10. Retributie voor grafconcessies op de gemeentelijke begraafpLaats -
hernieuwing
Het retributiereglement voor grafconcessies op de gemeenteJ-ijke
begraafpl-aats zoals goedqekeurd door de gemeenteraad van 28 december 2016 en
gewijzigd bij besluit van 14 december 20!5,30 december 2015 en 28 december
2016 wordt met inganq van 01 januari 2020 opgeheven.

Voor de aanslag¡aren van 2020 t.e.m. 2024 worden de vergoedingen bij het
verl-enen van concessies op de gemeentelijke begraafpl-aats vastgestel-d al-s
voJ-gt met toepassing van de indexering:
A. Grondconcessies:

1. concessie in volle aarde voor een duur van 15 jaar:

2. concessie in volle aarde voor een duur van 50 jaar:

Na het verstrijken van de concessieovereenkomst kan de concessie worden
verlengd:

2020 202L 2022 2023 2024

voor 2 stoffelijke
overschotten (kist en/of
urne)

c 494,5O € 502,50 e 511,00 € 520,00 c 529,OO

voor een kindergraf (kist
en/of urne)

c 296,5O c 301,50 € 306,50 € 312,00 € 317,00

2020 202L 2022 2023 2024

voo¡ 2 stoffeJ-ijke
overschotten (kist en/of
urne)

c 941,50 €
958,00

€
97 4 ,0O

€
990,50

c
1007,50

voor een kindergraf (kist
en/of urne)

e 565,00 ^
574,50

€
584 ,50

Ã

594,50
c 604,50

2020 202L 2022 2023 2024

voor eenzelfde duur
voJ-gens de huidige
vergoedingen die van
toepassing zijn of voor
een periode van 5 jaar

c 170,50 c 173,00 e L76,OO € 179,00 c L82,OO



voor eenzelfde duur
voJ-gens de huidige
vergoedingen die van
toepassing zijn of voor
een periode van 5 jaar
(kindergraf)

e 101,50 € 103,50 € 105,00 € 107,00 € 109,00

3. concessie voor een kelder voor een duur van 50 jaar:

Na het verstri-jken van de concessieovereenkomst kan de concessie worden
verlengd:

In de kel-ders worden niet meer dan het maximum aantal toegel-aten
stoffefijke overschotten bijgezet; de term bijzetting omvat de plaatsing
van een lijkkist of een asurn; het maximum aantal toegelaten stoffelijke
overschotten (kist en/of urne) in een kel-der bedraagt 6 stoffelijke
overschotten (t).

(') Maximum aantal- toegelaten stoffelijke overschotten in een kefder (6)
is enkel van toepassing op nieuwe kefderconcessies en niet op de lopende
grafconcessies.

B. CoLunbariumconcessies :

1. concessie voor een duur van 15 jaar:

2. concessie voor een duur van 50 jaar:

2020 202L 2022 2023 2024

voor 2 stoffelijke
overschotten

€ 1806,00 € 1837,00 e 1868,00 € 1900,00 c 1932,00

Voor 3 stoffelijke
overschotten of meerdere
stoffeli jke overschotten
wordt de concessie telkens
verhoogd net

e 903,00 c 918,50 € 934,00 e 950,00 e 966,00

2020 202¡. 2022 2023 2024

voor eenzelfde duur
volgens de huidige
vergoedingen die van
toepassing zí)n of voor
een periode van 5 jaar
tegen de pri:s van :

€ 170,50 c 173,00 € 176,00 c 179,00 c 182,00

2020 202L 2022 2023 2024

Per nis (max
per nis)

2 urnen c 272,O0 c 276,5O € 281,50 c 286,00 c 29L,OO

voor 3 urnen verhoogd
met

€ 136,50 € 138,50 € 141,00 c 143,50 € 146,00

voor 4 urnen verhoogd
met

c 272,OO e 276,50 c 28L,5O c 286,00 c 29L,OO

2020 202L 2022 2023 2024

Per nis (max
per nis)

2 urnen c 722,5O € 735,00 e 747,50 € 760,00 c 773,OO

voor 3 urrren verhoogd
met

e 361,50 c 367,50 € 373,50 € 380 € 386,50



voor 4 urnen verhoogd
met,

c 722,5O c 735,00 c 747 ,5O € 760,00 c 773,OO

Na het verstrijken van de concessieovereenkomst kan de concessie worden
verJ-engd:

C. UrnenveLd:

1. urnenkelder: concessie voor een duur van 15 jaar:

2. urnengraf: concessie voor een duur van 15 jaar

D. Herdenkingsplaatje op de zuil van de verstrooiingsweide en op de
g'emeenschappeJ.ijke herdenkingssteen voorbehouden voor levenloos geboren
kinderen:

De prijs voor dit herdenkingsplaatje wordt vastgesteJ-d op:

2020 202L 2022 2023 2024

voor eenze].fde duur
voJ-gens de huidíge
vergoedingen die van
toepassing zí)n of voor
een periode van 5 jaar
tegen de prijs van (voor 2
urnen per nis):

€ 93,50 € 95,00 c 97,00 c 98,50 € 100,00

voor 3 urnen per nis € 140,50 € 143,00 145, 00 L47,50 150,00

voor 4 urnen per nis € 186,50 € 190,00 € 193,00 € 196,50 € 199,50

2020 202L 2022 2023 2024

Ifax. 2 urnen per kelder (incl .

de urnenkelder en het plaatsen
van de kelder)

c 396,00 € 403,00 € 409,50 c 416,50 c 423,0O

Na het verstrijken van de
concessieovereenkomst kan de
concessie worden verlengd voor
eenzelfde duur volgens de
huidige vergoeding díe van
toepassing is of voor een
periode van 5 jaar tegen de
prijs van :

€ 69,50 € 70,00 € 71,00 c 72,OO € 73,50

2020 202L 2022 2023 2024

voor het begraven van een
urne in voLLe grond: (naxi. 2
urnen per r¡rnengraf)

c 198,50 € 201,50 € 205,00 € 208,50 e
2L2,OO

Na het verstrijken van de
concessieovereenkomst kan de
concessie worden verlengd
voor eenzel-fde duur vo1gens
de huidige vergoeding die van
toepassing is of voor een
periode van 5 jaar tegen de
prijs van :

e 69,50 € 70,00 c 71,00 c 72,OO € 73,50

2020 202L 2022 2023 2024

27,00 EI'R 27,00 EttR 28,00 Et R 28,00 EUR 29,00 EtR



In deze prijs is begrepen:
* het aanbrengen van het plaatje;
* het plaatj e zelf;
* het graveren van de naam en voornaam, geboorte- en/of overlijdensdatum.

Ontgravingen:
Onder ontgravingen i^rordt verstaan: de ontgraving van stoffeli¡ ke resten uit een
ge\^roon qraf, uit een begraafplaatsconcessie in volfe grond of een grafkelder,
uit een urnengraf of de verwijdering van een urne uit een cofumbarium
nis/urnenvel-d en dit met het oog op een andere bestemming van de stoffe]-ijke
resten, of van de urne en/of de as.

De te betalen retributie voor de ontgravingen bedraagt:

Twee jaar na het verwì-jderen van een asurn vervalt de concessie zonder dat deze
verwijdering aanl-eiding kan geven tot een terugbetaling van de betaafde
concessie.
De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de dienstverl-ening en te
betalen bij de aanvraag.

De retributie is niet verschuldì-gd voor ontgravingen bevolen door de
gerechteJ-ij ke overheid, voor ontgravingen uitgevoerd ten gevoÌge van de
verandering van bestemming van de begraafplaats of het columbarium.

Deze retributie zal, indien nodig, worden ingevorderd door het uitvaardigen -
door de financieel beheerder - van een dwangbevel- te betekenen bij
gerechtsdeurwaardersexpJ-oot, voor zover voormel-de niet-fiscal-e schufdvorderingt
onbetwist en opeisbaar is (art.94 van het gemeentedecreet).

11. Aanrn¡Ilend reglement op de poJ.itie over het weg-verkeer - aanpassing
naar aanleiding van diverse verkeersmaatregeLen om wild parkeren tegen te
9aan

De gemeenteraad geeft goedkeuring aan voorgestelde verkeersmaatregeJ-en en
past de gecoördineerde tekst van het aanvull-end reglement op de politie over
het wegverkeer aan met hierna vermefde artikefs.

Het artikel- 6.I. "Parkeerverbod" wordt uitgebreid met:

6.1.18 . Grote Markt beide wandelpaden bezijden de kerk Sint-
Laurens: verhoogde borduur vanaf de hoek tot het einde
(cR 2 4/06/2019)

Deze maatreqel zal aangeduid worden door het trekken van
een onderbroken gele streep.

Het artikef 6.3.
aangepast met:

2020 202L 2022 2023 2024

voor de ontgravíngen uit
volle grond van een niet-
gecremeerd stoffelijk
overschot

e 749,00 c 762,OO e 774,50 € 788,00 € 801,50

voor het verwíjderen van een
asurrre (uit een urnengraf ,
uit de coLumbariummuur, uit
een grafkelder of uit volle
grond)

e 2L4,OO c 2L7,5O e 22L t5O c 225,OO c 229,OO

"stilstaan en parkeerverbod met beperkte maatregel" wordt



6.3.1 Grote Markt - V']est, langs kant der woningen

6.3 .2 Grote Markt Oost, langs kant der woningen

Deze maatregel zal aangeduid worden door middel van het
verkeersbord E3 met onderbord
lessen vanaf 0-00 ÈeË 10.00" (6R ^1/12l2009)
"uitgezonderd l-aden en lossen l-everanciers
winkels /horeca" (GR 2 4/06/2019)

Een nieuwe afdeling 11 "Fi-etsstraten" en een nieuw artj-kel- 1B "Een
fietsstraat wordt voorzien in volgende straten of gedeelten ervan:" word.t
voorz j-en en uitgebreid met:

18.1.

I8.2.

18.3

Grote Markt - Oost (GR 24/06/2019)

Grote Markt - Vr]est (GR 2 4/06/2019)

Groenplein (cR 24/06/2019)

Deze maatregel wordt aangeduid met het verkeersbord F11l-
(begin) en F113 (einde). Al-s extra aandachtstrekker wordt
het gelijkvormig pictogram ook op de rijweg aangebracht
ter hoogte van het verkeerbord. (cR 24/06/2019)

Dit gemeenraadsbesluit treedt in werking vanaf 24 juli 2079

L2. Reorqanisatie van het mark tplein

a. Goedkeuren nieuw narktpJ-an

De gemeenteraad keurt het nieuw marktplan goed.

b. Goedkeuren aanpassincren aan het reqlement betreffende de organisatie van
ambulante activiteiten

* Artikel 3 van het gemeenteJ-ijk reglement betreffende de organisatie van
ambul-ante activiteiten in Zelzate wordt opgeheven en vervangen door:

Artikel 3 - Verhouding abonnementen - losse plaatsen (KB art. 24 51)

De standplaatsen op de openbare markt worden toegewezen:

¡ hetzij per abonnement (maximum 95 ? van het totaaf aantal standplaatsen)
r hetzij van dag tot dag (minimum 5 % van het totaal aantal standplaatsen)
Bij de standplaatsen die per abonnement worden toegewezen, wordt voorrang
gegeven aan de standwerkers tot 5 % van het totaal aantal standplaatsen op de
markt. Als standwerker wordt beschouwd, de persoon van wie de activiteit
uitsluitend bestaat uit verkoop, op verschillende markten, van producten of
diensten waarvan hij de kwaliteit aanprijst en/of het gebruik uitlegt, door
middel van argumenten en/of demonstraties gericht op een betere bekendheid bij
het publiek en zodoende de verkoop ervan te promoten.

Teneinde de variëteit in het aanbod te behouden en te bevorderen en de
l-eefbaarheid van de onderneming te waarborgen worden voor de maandagmarkt de
specialisaties als volgt bepaald:

1 . textiel-waren: max. 30%

2 . voedingsÌ^raren: max. 308



3. diverse producten: max. 30%

(*) het saLdo van 10t betreft 5t standwerken en 5t losse plaatsen

* Artikel 15 van voormel-d reglement wordt opgeheven en vervangen door:

Artikel 15 - Onderverhuur standwerkers (KB art. 36)

De standwerkers, die een abonnement voor een standplaats verkregen hebben,
kunnen hun tijdelijk gebruiksrecht op deze
standwerkers namelij k:

standplaats onderverhuren aan andere

¡ rechtstreeks aan een andere standwerker;

o via een vereniging om die voor all-e standwerkers zonder discriminatie
openstaat.

Een standwerker kan per markt sfechts 1 abonnement aanvragen. Hij moet minimaal-
2 maaf per trimester persoonlij k de standplaats waarvan hij een abonnement
bezít, gebruiken.

AI naargelang, deelt de standwerker of de vereniging de lijst van standwerkers
onderverhuurd.mee, aan wie het tijdelijk gebruiksrecht van de standplaats werd

De prijs van de onderverhuring mag niet hoqer zijn dan het deef
abonnementprijs voor de duur van de onderverhuring.

Artikel 25 van voormel-d reglement wordt opgeheven en vervangen door

van de

*

Artikel 25

De burgemeester en de aangeduide marktfeider kunnen steeds, om gegronde
redenen, tijdefijk de standplaatsen veranderen, zonder recht van
schadevergoeding. Dit kan bijvoorbeel-d naar aanfeiding van kermis,
wegeniswerken, enz. Iedereen moet zich tevreden stell-en met de aangei^/ezen
marktplaats. Het is de verkopers verboden zich onderling of tegenover het
publiek of de aangeduide marktleider op hinderJ-ijke of onbehoorlijke wijze te
gedragen. Het is hen tevens verboden enige vergoeding of voordeel- aan te
bieden, te verstrekken of te aanvaarden voor het verkrijgen, het overdragen of
het ruil-en van standplaatsen.
Het gemeentebestuur kan te aflen tijde, om welke reden ook, overgaan tot een
herschikking van de markt en/of standplaatsen, of de markt tijdefijk of
definitief overbrengen naâr een andere locatie zonder gehouden te zijn tot
enige schadeverqoeding.

,1. Aan voormeld reglement wordt een artikeJ- 29 toegevoegd dat volgende inhoud
bevat:

Artikel 29

Het coll-ege van burgemeester en schepenen laat zich adviseren door een
commissie : gemeentelij ke marktcommissie.

Die commissie is samengesteld als volgt:
o de burgemeester die de commissie zal voorzitten
o twee schepenen
. trniee gemeenteraadsleden (qeen l-id van het coll-ege van burgemeester en

schepenen)
r de algemeen directeur of de persoon die hem vervangt die zorgL voor de

verslaggeving
¡ de marktlei-der
. een vertegenwoordiger van de politiezone



¡ één afgevaardigde per marktkramersbond die zich kandidaat stelt voor
fidmaatschap

o drie vertegenwoordigers van marktkramers die op de maandagmarkt staan: één
vertegenwoordiger voor de voedingskramen, één vertegen\^/oordiger voor de
textiel-kramen en één voor de overige kramen

De gemeentelijke marktcommissie vergadert onder voorzitterschap van de
burgemeester tel-kens wanneer zij dit nodig acht. Zi) adviseert het. college op
eigen initiatief of op aanvraag over al-le aangelegenheden die de goede en
ordelijke werking van de openbare markten, jaarmarkten, foren, kermismarkten,
feest- en avondmarkten betreffen.
De leden van de gemeentelijke marktcommissie worden door het college van
burgemeester en schepenen aangesteld voor een termijn van zes jaar. De
commissie wordt om de zes jaar vernieuwd, in de loop van de eerste maand
volgend op de installatie van de nieuwe gemeenteraad.

c. Goedkeuren aanpassingen aan het belastingreglernent betreffende de
contante belasti het van het domein naar aanLe
van markten rommelmarkten

* Arti-kel 2 van het reglement op de contante bel-asting op het gebruik van het
openbaar domein naar aanfeiding van markten/kermissen/rommel-markten/... wordt
met ingang van 01 juLL 2019 opgeheven en vervangen door:

a)Voor het gebruik van het openbaar domein ter gelegenheid van de wekelijkse
markt wordt het pJ-aatsrecht vastgesteld al-s volgt:
- 2I,00 EUR per lopende meter per 3 maand voor de marktkramers die in de
periode van 12 maanden voorafgaand aan 1 juli meer dan 10 marktdagen zì-jn
afwezig geweest;

- 12,00 EUR per lopende meter per 3 maand voor de marktkramers die in de
periode van 12 maanden voorafgaand aan 1 juli minder dan 10 marktdagen zijn
afwezig gein/eest of in deze periode van 12 maanden een eerste standplaats zijn
toegewezen.

Elk gedeelte van een lopende meter wordt als een vol-fe lopende meter beschouwd.

De bel-asting is verschuldigd door de gebruiker.
Vanaf de dag dat de gemeente een brief ontvangt tot opzeq van het plaatsrecht
qebeurt er een verrekening pro rata temporis.
b)Voor het gebruik van de elektrische aansl-uitingskasten op de Grote Markt,
gelden volgende retributies :

AJ 2OL7 Adr 2018 Aar 2019

Vaste marktkramers (enkel
verlichting) per semester

72 t2L F.VR 73,44 EttR 74,68 EttR

Vaste marktkramers (ook
elektrische koel- en/of
verwarrningsinstallatie) per
semester

L44,42 EVR 146,87 EtR 149,37 EtR

Risicoplaatsen (enkeJ-
verlichting) per marktdag

3,40 EtR 3,40 EttR 3,50 EUR

Risicoplaatsen (ook
elektrische koel- en/of
verwarrningsinstallatie) per
marktdaqr

6,80 EnR 6,80 EttR 6,90 EtR

kermissen



13. Goedkeuren aanpassingen aan het organiek reglement betreffende de
beheerraad van de plaatselijke openbare bibliotheek

x Artikef 5 van het organiek reglement van het beheerorgaan van de openbare
bibliotheek Zelzate van 27 juni 2013 wordt opgeheven en vervangen door wat
volgt:

Artikel 5.

51. Het beheersorgaan bestaat enerzijds uit afgevaardigden van de inrichtende
overheid, volgens het principe van evenredige vertegenwoordiging (systeem
D'Hondt), en anderzijds uit vertegen\^roordigers van gebruikers en
filosofische en ideologische strekkingen.

52. De berekeninq van het aantaf afgevaardigden per politieke fractie gebeurt
op basis van het aantal- leden dat elke potitieke fractie telde op het
ogenblik van de install-atievergadering van de gemeenteraad.

53. De gemeenteraad bepaalt de criteria waaraan de afgevaardigden van
gebruikers en filosofische en ideologrische strekkingen moeten beantwoorden
en de manj-er r^/aarop kandidaturen ingediend worden : de kandidaturen voor
de afgevaardigden van de fifosofische en ideologische strekkingen worden
ingezamel-d door de cultuurraad, voor de afgevaardigden van de gebruikers
wordt er een open oproep gelanceerd. Deze kandidaturen dienen gericht te
worden aan het ColJ-ege van Burgemeester en Schepenen.

54. De leden van het beheersorgaan worden benoemd door de gemeenteraad. +Lk--líd
van hreÈ beheersergaan hteefË één sÈem,

55 Het beheersorgaan bestaat uit 16 stemgerechtigde leden (waarvan de hel-ft
afgevaardigd wordt door de poli-tieke parti¡en, 5 l-eden worden voorgedragen
door de Cuftuurraad en 3 l-eden uit open oproep).

56 l¡lorden aan het beheersorgaan toegevoegd aJ-s feden met raadgevende stem
( niet-stemgerechtigd) :

- de bevoegde schepen

- één vertegenwoordiger per fractie die ten gevolge van de toepassing van het
systeem D'Hondt niet vertegen\n/oordigd is in het beheersorgaan, met een
maximum van 3 vertegenwoordigers

L4. Mededelinqen / kennisgevingren

Volgende stukken worden ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd

1. Brief van Agentschap Binnenl-ands Bestuur dd. 72 juni 2019 betreffende antwoord
op de kl-acht betreffende niet gebudgetteerde uitgaven en de handel-swij ze van
de algTemeen directeur

2. Brief van Agentschap Bj-nnenlands Bestuur dd. 4 mei 2019 beLreffende antwoord
op de kl-acht omtrent de werking van de gemeenteraadscommissie te ZeIzaLe

3. Fl-uvius Antwerpen - verslag van de buitengevrone aJ-gemene vergadering van 21
maart 2019

I n ----l -----r -------:L! ----^-- --^-^ ^a4. f l_uvl_us ¡\nLWeI'peII - vers-Ld9 vdfr. rreL regl.orrddr_ I,)esLuursuurrrl-Le f\rrLWerpell vdLt z t

maart 201-9
5. Fl-uvius Antwerpen - verslag van het regionaal- bestuurscomité Antwerpen van 30

april 2019
6. Fl-uvius Antwerpen - verslag van het regionaal bestuurscomité Regio van 21

maart 2019
7. Fl-uvius Antwerpen - verslag van het regionaal- bestuurscomité Regio van 30

aprì-l 2 019
B. Fl-uvius Antwerpen - verslag van de raad van bestuur van 2-Ì maart 2019
9. Vervoerregioraad Gent - verslag van de vergadering van 14 mei 2019
10. Vüelzijnsband Meetjesl-and - jaarrekening 2018



15. Parkeerproblematiek in het centrum wegens lanq þarkeren (op verzoek van
raadslid Marleen Maenhout, VLD-SD)

Raadslid Marleen Maenhout vraagt om een blauwe zone in te voeren. Dit werd
besproken meL de politie en daaruit blijkt dat ee.n bl-auwe zone niet te
handhaven is. Een andere optie is voorzien in parkeerplaatsen met
tljdsbeperking (15 minuten). Deze mogelijkheid wordt onderzocht.

16. Stand van zaken betreffende brugdagen voor het personeel (op verzoek van
raadslid Matthias Cassier, SP.A)

Voor het administratief en technisch personeel, met uitzondering van het
personeef tewerkgesteld bij de sportdienst en de bibliotheek, wordt voorgesteld.
om in 2019 de volgende brugdagen verplicht in te voeren: vrijð,aq 12 juli 2Ot9
en vrijdag 16 augustus 2079.

Deze brugdagen dienen in eerste orde te worden afgenomen van de verl-ofdag die
wordt toegekend ter compensatie van feestdag die samenvaft met een zondag (2I
juli) en in tweede orde, gezien het onvol-doende aantaf compensatiedagen, van de
vakantiedaqen.
Personeef waarvan het uurrooster zo is geregeld dat zi) geen prestaties op de
voormefde brugdagen leveren, val-l-en buiten deze regelíng.

II. GEHEIME ZITTING

1. Goedkeuren van de notulen van de geheime zittinq van 27 mei 2019

2. Plaatseliike bibliotheek - qoedkeuren samenstellinq van de
beheerraad na wiiziqi in organiek reqlement
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