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LIJST GEMEENTERAADSBESLISSINGEN 
 

D.D. 25 NOVEMBER 2019 

I. OPENBARE ZITTING 

PUNT 01 – GOEDKEUREN VAN DE NOTULEN VAN DE OPENBARE ZITTING VAN 21 OKTOBER 2019 

Er worden geen opmerkingen gemaakt over de notulen van de openbare zitting van 
21 oktober 2019 waardoor deze als goedgekeurd worden beschouwd.  

PUNT 02 – KENNISNAME VAN DE RAPPORTERING OVER DE VOORAFGAANDE CONTROLE VAN DE 
WETTIGHEID EN REGELMATIGHEID VAN DE VOORGENOMEN VERBINTENISSEN DOOR DE 
WAARNEMEND FINANCIEEL DIRECTEUR AAN COLLEGE EN GEMEENTERAAD OVER DE PERIODE 27 
MEI 2019 TOT 4 NOVEMBER 2019. 

De gemeenteraad neemt kennis van de rapportering van de voorafgaande controle 
namelijk het verlenen van het visum met betrekking tot de voorgenomen 
beslissingen in de periode van 27 mei 2019 tot en met 4 november 2019; zoals 
opgenomen in de documenten “overzicht visums” en “rapportage gemeente visum 
art. 177 270519 – 4112019”; opgesteld door de heer Johnnie Van Coillie.  

PUNT 03 – ALGEMENE VERGADERING VAN IGS WESTLEDE DD. DINSDAG 3 DECEMBER 2019 – 
GOEDKEURING DAGORDE EN VASTSTELLEN MANDAAT  VERTEGENWOORDIGER 

De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan volgende punten op de 
agenda van de algemene vergadering van IGS Westlede op 03 december 2019 en de 
daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:  

1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 5 juni 2019, 
2. Activiteiten en strategie 2020 
3. Begroting 2020  

De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend 
vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met 
betrekking tot de algemene vergadering van IGS Westlede vastgesteld op 03 
december 2019, te onderschrijven en haar/zijn 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. 

PUNT 04 – STATUTENWIJZIGING TMVS DV DIE ZAL WORDEN VOORGELEGD OP DE 
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DINSDAG 10 DECEMBER 2019 – GOEDKEURING  

De voorgestelde statutenwijziging van de Tussengemeentelijke Maatschappij voor 
Services, Dienstverlenende vereniging, in het kort TMVS dv, goed te keuren. 

Opdracht te geven aan zijn vertegenwoordiger(s) deze wijzigingen op de 
buitengewone algemene vergadering die erover zal beslissen, goed te keuren. 

PUNT 05 -  BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN TMVS dv DD. DINSDAG 10 
DECEMBER 2019 – GOEDKEURING DAGORDE EN VASTSTELLEN MANDAAT  VERTEGENWOORDIGER 

De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van 
de buitengewone algemene vergadering TMVS dv van 10 december 2019 en de daarbij 
behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:  

1. Toetreding van deelnemers en naamswijziging van een deelnemer, 
2. Actualisering van bijlagen 1, 2 en 3 aan de statuten ingevolge diverse 

toetredingen en naamswijziging deelnemer, 
3. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de dienstverlenende 

vereniging en het ondernemingsplan 2019 – 2024 (cfr. artikel 459 en 432 
DLB) 



4. Begroting 2020 (cfr. artikel 432 DLB)  
5. Vaststelling van code van goed bestuur (cfr. artikel 434 DLB) 
6. Kennisname van de artikelsgewijzigde toelichting van de raad van bestuur 

om de statuten te wijzigen  
7. Goedkeuring van alle voorstellen tot wijziging van de statuten  
8. Volmacht  

Varia  

De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger of plaatsvervangend 
vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met 
betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 
10 december 2019, te onderschrijven en haar/zijn (hun) stemgedrag af te stemmen 
op het in de beslissing van de (gemeente)raad van heden bepaalde standpunt met 
betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering. 

PUNT 06 – STATUTENWIJZIGING TMVW OV DIE ZAL WORDEN VOORGELEGD OP DE 
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DONDERDAG 19 DECEMBER 2019 – GOEDKEURING  

De voorgestelde statutenwijziging van de Tussengemeentelijke Maatschappij voor 
Watervoorziening, opdrachthoudende vereniging, in het kort TMVW ov goed te 
keuren. 

Opdracht te geven aan zijn vertegenwoordiger(s) deze wijzigingen op de 
buitengewone algemene vergadering die erover zal beslissen, goed te keuren. 

PUNT 07 – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN TMVW OV DD. DONDERDAG 19 
DECEMBER 2019 – GOEDKEUREN AGENDA EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER  

De (gemeente)raad beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda 
van de buitengewone algemene vergadering TMVW ov van 19 december 2019 en de 
daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten : 

1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen, gedeeltelijke en algemene 
uittredingen en naamswijziging van een deelnemer 

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten 
3. Statutaire benoemingen en mededelingen 
4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende 

vereniging en het ondernemingsplan 2019 – 2025 (cfr. Art. 459 en 432 DLB) 
5. Begroting 2020 (cfr. artikel 432 DLB) 
6. Vaststelling van code van goed bestuur (cfr. artikel 434 DLB) 
7. Krijtlijnen organisatie uitzendarbeid  
8. Kennisname van de artikelsgewijze toelichting van de raad van bestuur om 

de statuten en de bijlagen 3 en 4 aan te passen aan de overwegingen en de 
voorstellen gedaan in de toelichting 

9. Splitsing van de T-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door 
de Vereniging uitgegeven T-aandeel 992 T-aandelen in ruil ontvangen en de 
nominale waarde per T-aandeel daalt van EUR 2.480 naar EUR 2,50 

10. Splitsing van de TK-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 
door de Vereniging uitgegeven TK-aandeel 2.000 TK-aandelen in ruil 
ontvangen en de nominale waarde per T-aandeel daalt van EUR 5.000 naar 
EUR 2,50 

11. Omzetting van de TK-aandelen in T-aandelen als gevolg waarvan de 
deelnemers in ruil voor 1 TK-aandeel 1 T-aandeel ontvangen 

12. Splitsing van de D-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 
door de Vereniging uitgegeven D-aandeel 4.749 D-aandelen in ruil 
ontvangen en de nominale waarde per D-aandeel daalt van EUR 118.725 naar 
EUR 25 

13. Afschaffing van de D²-aandelen 
14. Splitsing van de DK-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 

door de Vereniging uitgegeven DK-aandeel 60 DK-aandelen in ruil 
ontvangen en de nominale waarde per DK-aandeel daalt van EUR 1.500 naar 
EUR 25 

15. Omzetting van DK-aandelen in D-aandelen als gevolg waarvan de deelnemers 
voor 1 DK-aandeel 1 D-aandeel in ruil krijgen 



16. Splitsing van de Z-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 
door de Vereniging uitgegeven Z-aandeel 11.500 Z-aandelen in ruil 
ontvangen en de nominale waarde per Z-aandeel daalt van EUR 862.500 naar 
EUR 75 

17. Splitsing van de SK-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 
door de Vereniging uitgegeven SK-aandeel 50 SK-aandelen in ruil 
ontvangen en de nominale waarde per SK-aandeel daalt van EUR 2.500 naar 
EUR 50 

18. Splitsing van de S-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 
door de Vereniging uitgegeven S-aandeel 3.600 S-aandelen in ruil 
ontvangen en de nominale waarde per S-aandeel daalt van EUR 180.000 naar 
EUR 50 

19. Splitsing van de V-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 
door de Vereniging uitgegeven V-aandeel 80 V-aandelen in ruil ontvangen 
en de nominale waarde per V-aandeel daalt van EUR 2.000 naar EUR 25 

20. Afschaffing van de F1-aandelen met terugbetaling van de ingebrachte 
gelden 

21. Afschaffing van de F3-aandelen 
22. Wijziging van de benaming van de F2-aandelen in F-aandelen 
23. Goedkeuring en aanneming van de volgende voorstellen tot wijziging van 

de statuten: 
24. Goedkeuring en aanneming van een nieuwe ‘Bijlage 2: Lijst van de 

deelnemers met vermelding van het aantal aandelen per deelnemer (artikel 
7)’ ingevolge de besluiten genomen onder agendapunten 1 t.e.m. 16. 

25. Goedkeuring en aanneming van de volgende voorstellen tot wijziging van 
‘Bijlage 3 Financieringsreglement Zuivering en Wegenis’. 

26. Goedkeuring en aanneming van de volgende voorstellen tot wijziging van 
‘Bijlage 4: Financieringsreglement inzake secundaire activiteit.’ 

27. Volmachten 
Varia 

De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger(s)/plaatsvervangend 
vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met 
betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van TMVW ov vastgesteld op 
19 december 2019, te onderschrijven en haar/zijn (hun) stemgedrag af te stemmen 
op het in de beslissing van de (gemeente)raad van heden bepaalde standpunt met 
betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering. 

PUNT 08 -  BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN FLUVIUS ov DD. DINSDAG 10 
DECEMBER 2019 – GOEDKEURING DAGORDE EN VASTSTELLEN MANDAAT  VERTEGENWOORDIGER 

Goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering 
van Fluvius ov d.d. 10 december 2019 met als agendapunten:  

1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur 
van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het 
boekjaar 2020 alsook van het door de Raad van Bestuur opgestelde budget 
2020 

2. Code goed bestuur 
3. Statutaire benoemingen 
4. Statutaire mededelingen 

De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de Buitengewone 
Algemene Vergadering van Fluvius ov op 10 december 2019 (of iedere andere datum 
waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar 
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van 
heden inzake voormelde artikelen. 

PUNT 09 – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN FLUVIUS ANTWERPEN OP DONDERDAG 
19 DECEMBER 2019 - GOEDKEURING DAGORDE EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER 

Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene 
Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen d.d. 19 
december 2019: 



1. Statutenwijziging: 
a. Goedkeuring van de statutenwijzigingen 
b. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt 

bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten 
dienovereenkomstig aan te passen. 

2. Realisatie van een partiële splitsing door overneming conform art. 677 en 
728 e.v. van het W.Venn. van de Opdrachthoudende Vereniging Iveka (te 
splitsen vennootschap) om de activiteiten van de gemeenten Malle, Ranst, 
Wommelgem en Zoersel welke zij hebben toevertrouwd aan Iveka over te 
brengen naar de Opdrachthoudende Vereniging Fluvius Antwerpen 
(overnemende vennootschap) 

2.1. Vaststelling van de in de splitsingsvoorstellen opgenomen opschortende 
voorwaarden en tijdsbepaling.  

2.2. Kennisneming van de splitsingsvoorstellen (art. 728 W.Venn.) en van de 
bijzondere verslagen van de raad van bestuur (art. 730 W.Venn.) en van de 
commissaris (art.731 W.Venn.) met betrekking tot de voorstellen tot 
partiële splitsing door overneming, met juridische, boekhoudkundige en 
fiscale uitwerking per 1 januari 2020. 
De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel 
van de vereniging kennis nemen van de splitsingsvoorstellen, voormelde 
bijzondere verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 730, 
731 en 733 van het Wetboek van Vennootschappen en kosteloos een kopie van 
deze stukken verkrijgen. 

2.3. Goedkeuring van: 
a. de partiële splitsingen door overneming van de Opdrachthoudende 

Vereniging Iveka (te splitsen vennootschap) om de activiteiten van de 
gemeenten Malle, Ranst, Wommelgem en Zoersel welke zij hebben 
toevertrouwd aan Iveka over te brengen naar de Opdrachthoudende 
Vereniging Fluvius Antwerpen (overnemende vennootschap) omvattende alle 
activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch 
voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 30 juni 2019, 
met inwerkingtreding per 1 januari 2020 en dit op basis van de 
ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 30 juni 2019 en 
een definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december 
2019. 

b. de overeenkomstige kapitaalwijzigingen. 
2.4. Aanvaarding van de aansluiting voor de activiteit elektriciteit en 

aardgas van de gemeenten Malle, Ranst, Wommelgem en Zoersel binnen 
Fluvius Antwerpen vanaf 1 januari 2020. 

2.5. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van 
de desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming 
omtrent de partiële splitsingen en kapitaalwijzigingen en inzonderheid 
verlenen van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot 
subdelegatie om:  

a. de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten 
aanzien van de partiële splitsingen zoals vermeld onder punt 2.1. vast te 
stellen; 

b. de verwezenlijking van partiële splitsingen vast te stellen; 
c. het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de 

hypotheekbewaarders vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve 
inschrijving; 

d. de definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsingen 
vast te stellen op basis van de geactualiseerde netto en bruto-waarde van 
de activa en passiva van de partieel op te splitsen verenigingen en de 
overnemende verenigingen per 31 december 2019, berekend volgens de 
principes vastgelegd in de partiële splitsingsvoorstellen en de 
bijzondere verslagen over de partiële splitsingsvoorstellen, dit na 
revisorale controle van de cijfers per 31 december 2019; 

e. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles 
te doen wat nodig of nuttig kan zijn; 



f. alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van 
de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering en de uitvoering 
van de partiële splitsingen in de meest brede zin. 

2.6. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voorgaand 
agendapunt 2 bij authentieke akte te doen vaststellen. 

3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van 
de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 
2020 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2020. 

4. Code goed bestuur. 
5. Statutaire benoemingen. 
6. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor 

(neven)activiteiten. 
7. Statutaire mededelingen. 

Goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de 
opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen; 

Goedkeuring te hechten aan de voorstellen van partiële splitsing Fluvius 
Antwerpen /Iveka door overneming inzake de overgang van Iveka naar Fluvius 
Antwerpen van de activiteiten verbonden aan de 4 uittredende gemeenten. 

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Buitengewone 
Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen op 19 
december 2019 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou 
worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 
genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige 
beslissing. 

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van 
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de 
opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen, ter attentie van het 
secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres 
vennootschapssecretariaat@fluvius.be . 

PUNT 10 – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN VENECO DD. DONDERDERDAG 12 
DECEMBER 2019 - GOEDKEURING DAGORDE EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER 

De agenda en elk van de afzonderlijke punten van de agenda van de buitengewone 
algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging Veneco die 
plaatsvindt op 12 december 2019 worden goedgekeurd:  

1. Akteneming/goedkeuring van verslag 59ste jaarvergadering dd. 20-06-2019 
2. Goedkeuring werkprogramma en begroting 2020 
3. Benoeming en desgevallend ontslag van bestuurders en deskundigen 

Aan de vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate houder van 118 aandelen, die 
zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van de 
Intergemeentelijke Vereniging Veneco die plaatsvindt op 12 december 2019 wordt 
het mandaat gegeven om, met recht van indeplaatsstelling door de 
plaatsvervanger: 

• Er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen 
met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, 
notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het 
nodige te doen om de agendapunten van de Algemene Vergadering uit te 
voeren 

• Deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde, 
in geval de op 28 maart 2019 geplande buitengewone algemene vergadering 
niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen en daarbij aan alle 
beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met 
betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, 
aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te 
doen om de agendapunten van de Algemene Vergadering te realiseren.” 



Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de 
hierbij genomen beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende 
overheid en er kennis van te geven aan Veneco, Panhuisstraat 1, 9070 
Destelbergen.  

PUNT 11 – ALGEMENE VERGADERING VAN IDM DD. WOENSDAG 18 DECEMBER 2019 – 
GOEDKEURING DAGORDE EN VASTSTELLEN MANDAAT VERTEGENWOORDIGER 

Goedkeuring wordt gehecht aan de agenda en elk van de afzonderlijke punten van 
de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale 
vereniging Durme-Moervaart op 18 december 2019: 

1. Goedkeuring beleidsplan 2019-2024 en evaluatierapport 2013-2018 
2. Goedkeuring beleidsplan 2020 en communicatieplan 2020 
3. Goedkeuring begroting 2020 
4. Inzet van uitzendkrachten – modaliteiten van toepassing bij IDM in 

uitvoering van het decreet van 27 april 2018 betreffende de uitzendarbeid 
in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen (publicatie 
Belgisch Staatsblad dd. 16 mei 2018) 

5. Benoeming bestuurders  
6. Varia  

De gemeentelijke vertegenwoordiger de heer Karl Segers, met plaatsvervanger 
mevrouw Patricia Joosten, wordt gemandateerd om: 

− aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met 
betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, 
aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen;  

− deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde en 
met hetzelfde mandaat in geval de eerste algemene vergadering niet 
rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen. 

PUNT 12 - OMGEVINGSCONTRACT PROVINCIE OOST-VLAANDEREN  

De gemeenteraad beslist gebruik te maken van de ondersteuning voor het 
omgevingsbeleid zoals ze door de Provincie wordt aangeboden in het kader van 
dit Omgevingscontract.  

Het omgevingscontract wordt goedgekeurd.  

PUNT 13 – PROJECTVERENIGING COMEET - STATUTENWIJZIGING IN HET KADER VAN DE 
UITSLUITING VAN EEN LID – DOORSTART COMEET   

De gemeenteraad gaat akkoord met de statutenwijziging van projectvereniging 
COMEET, waardoor het mogelijk wordt om een doorstart van de projectvereniging 
te realiseren vanaf 1 januari 2020. 

PUNT 14 - KENNISNAME VAN DE ONTBINDING EN VEREFFENING VAN DE REGIONALE 
JEUGDDIENST MEETJESLAND, GOEDKEURING VAN DE OPRICHTING VAN DE NIEUWE 
PROJECTVERENIGING MEETJESMAN, AANDUIDEN VAN DE LEDEN IN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 
DEZE NIEUWE PROJECTVERENIGING 

De gemeenteraad neemt kennis van de ontbinding en vereffening van de ‘Regionale 
jeugddienst Meetjesland’. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de statuten en de oprichtingsakte van de 
projectvereniging Meetjesman, zoals gevoegd in bijlage.  

Er zal jaarlijks een budget van 3.500 euro voorzien worden in de 
meerjarenplanning voor de toetreding bij projectvereniging ‘Meetjesman’. 

Mevrouw Debbie De Vleesschauwer wordt aangeduid als stemgerechtigd lid in de 
Raad van Bestuur. 

De heer Kristof Stevelinck wordt aangeduid als lid van de Raad van Bestuur met 
raadgevende stem. 



PUNT 15 - VERZOEK TOT OPRICHTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD DIERENWELZIJN ZELZATE 

De gemeenteraad stemt in met het verzoek tot oprichting van een gemeentelijke 
adviesraad dierenwelzijn.  

Er wordt een oproep tot kandidaatstelling gelanceerd in het reclameblad en op 
de gemeentelijke website.   

De statuten en de afsprakennota worden in een latere fase opgemaakt in 
samenspraak met de geïnteresseerden.   

PUNT 16 – OVEREENKOMST BETREFFENDE GRONDBEZETTING OP DE GEWEZEN NMBS-BEDDING 
VAN DE EX-SPOORWEGLIJN 204 BOMA-ZELZATE 

De overeenkomst “concessie op een goed van het openbaar domein van de NMBS” 
voor de bezetting van de gewezen NMBS-bedding van de ex-spoorweglijn 204 en 
zoals gevoegd in bijlage wordt goedgekeurd.  

De bezetting geschiedt conform de voorwaarden zoals bepaald in de overeenkomst 
gevoegd bij dit besluit en loopt tot 31 december 2020. 

De bezettingsvergoeding bedraagt 5128,64 euro (ofte 4 299,00 euro gekoppeld aan 
het indexcijfer der consumptieprijzen met als aanvangsindexcijfer dat van de 
maand juni 2009). 

PUNT 17 – JAARVERSLAG 2018-2019 EN BEGROTING 2019-2020 VAN DE 
SCHOLENGEMEENSCHAP MEETJESLAND – GOEDKEURING   

Goedkeuring wordt gehecht aan het jaarverslag “Terugblik 2018-‘19” en de 
begroting 2019-’20 van de scholengemeenschap Meetjesland.  

PUNT 18 - POLITIEZONE REGIO PUYENBROECK - EXPLOITATIE- EN INVESTERINGSDOTATIE 
2020 – GOEDKEURING  

De bijdrage van de gemeente Zelzate zoals ingeschreven in de politiebegroting 
2020 ten bedrage van € 1.767.437,98 (exploitatietoelage ten bedrage van € 
1.659.809,58 + investeringstoelage ten bedrage van € 107.628,40) goed te keuren 
en deze aan de politiezone Puyenbroeck toe te kennen. 

PUNT 19 - VERKIEZING VAN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE GEMEENTE ZELZATE IN DE 
STUURGROEP BROWNFIELDCONVENANT PROJECT 206: CALLEMANSPUTTE  

Dit punt wordt van de agenda gehaald.  

PUNT 20 - KENNISGEVINGEN/MEDEDELINGEN  

Volgende stukken worden ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd: 

1. Verslag van de kindergemeenteraad d.d. 18/09/2019  

2. Eindverslag contractuele begeleiding Gemeentelijke Basisschool De Krekel en 
de gemeentelijke kleuterschool Het Krekeltje – Zelzate. 

3. IDM - verslag van de raad van bestuur van 25 september 2019  

4. IDM - verslag van de buitengewone algemene vergadering van 23 oktober 2019  

5. IDM - het verslag van de raad van bestuur van 23 oktober 2019  

6. Veneco - Verslag en beknopt overzicht van de beslissingen van de Raad van 
Bestuur van 29 augustus 2019 

7. Veneco - Verslag en beknopt overzicht van de beslissingen van de Raad van 
Bestuur van Veneco van 24 september 2019. 

8. Fluvius Antwerpen– Notulen van de raad van bestuur van 11 september 2019. 

9. Fluvius Antwerpen - Het halfjaarlijks syntheseverslag 2019. 

10. Fluvius Antwerpen - Algemene Informatie - Infosessie. 
PUNT 21 - CAMERA’S ALS HULPMIDDEL BIJ DIEFSTALLEN (VLD-SD)  

De politiezone Regio Puyenbroeck maakt enerzijds gebruik van de beelden zoals die 
gecapteerd worden door de verschillende ANPR-installaties waarbij nummerplaten en 



foto’s van passerende voertuigen geregistreerd worden. Dit systeem is technisch 
in beheer bij PROXIMUS en wordt operationeel beheerd door onze politiezone. Met 
dit systeem worden zéér regelmatig successen geboekt op verkeersmatig en 
gerechtelijk vlak. 

Anderzijds kan de politiezone een beroep doen op de beelden zoals deze gecapteerd 
worden door de verschillende camera’s die geplaatst zijn op openbaar domein te 
Zelzate, op een aantal cruciale plaatsen. De politiezone is daar de enige die de 
beelden kan gebruiken. 

Het spreekt voor zich dat de eerstelijns- en tweedelijnsdiensten gebruik maken 
van deze beelden. De politiezone beschikt over een Lokaal Informatie Kruispunt 
dat onze operationele medewerkers ondersteunt bij het inzamelen en gericht 
verspreiden van onderzoeksgegevens. Daarnaast zal de Lokale Recherche ook op eigen 
initiatief het beeldmateriaal consulteren om gericht nazicht te doen naar 
aanleiding van criminele feiten. 

Onderzoekstechnisch is het niet mogelijk om zonder toestemming van het parket 
inzage te geven in de politionele technieken in concrete dossiers. De politiezone 
maakt echter maximaal gebruik maken van de tools die ze ter beschikking krijgen 
om misdrijven op te helderen. De camera’s zijn één van die tools. Licht- en 
weersomstandigheden kunnen natuurlijk een beperking vormen voor de kwaliteit van 
de opgenomen beelden. 

De beelden van de camera’s konden al gebruikt worden om concrete dossiers 
vooruit te helpen.  

PUNT 22 - VRAGEN BIJ HET UITDELEN VAN 10 KG STROOIZOUT (VLD-SD) 

Wat gaat het bestuur doen bij strenge - en of lange winter en de tien kilo niet 
toereikend is? 

De hoeveelheid strooizout die door het bestuur wordt aangereikt is goed voor 29 
strooibeurten. Bovendien gebruiken andere gemeenten dezelfde hoeveelheden en 
blijkt de hoeveelheid daar zeker toereikend.   

Wat met voetpaden die niet sneeuwvrij zullen zijn gemaakt? Zal er controle op 
worden gedaan?  

De verplichting om voetpaden vrij te maken is opgenomen in de GAS-
reglementering. Het niet naleven van die reglementering heeft soms GAS-boetes 
tot gevolg. Het gratis strooizout dat door het bestuur ter beschikking wordt 
gesteld moet een extra stimulans zijn voor mensen om hun voetpaden vrij te 
maken. Het is niet de bedoeling om actief op zoek te gaan naar mensen die hun 
voetpaden niet vrijmaken en om die dan te bestraffen.  

Wat met gezinnen die om bepaalde redenen geen zout hebben kunnen afhalen en ook 
niet in staat zijn voetpad sneeuwvrij te maken (medisch, leeftijd, ouderdom, in 
isolement leven)?  

Inwoners kunnen op verschillende dagen en tijdstippen strooizout afhalen. De 
afhaalmomenten worden zodanig gespreid dat het voor de meeste mensen mogelijk 
moet zijn om zelf strooizout af te halen. Wie zelf niet kan langskomen kan 
eventueel de hulp van buren, vrienden, familie inroepen of mag contact opnemen 
met het gemeentebestuur.  

Wordt de mensen de raad gegeven op welke manier (preventief) en met welke 
hoeveelheden men moet strooien? 

Preventief strooien is altijd beter. Een handvol (tussen 20 à 50 gram) 
strooizout per vierkante meter volstaat.  

PUNT 23 - PLAATSEN VAN SIGNALISATIEBORDEN AAN AED-TOESTELLEN (VLD-SD) 

De gemeenteraad neemt kennis van de ambitie van het bestuur om 
signalisatieborden te plaatsen.  

  



PUNT 24 - PLAATSEN VAN EEN GLASBOL OP DE SITE VAN DE KASTANJE EN HET PLAATSEN 
VAN EEN VOORLOPIGE CONTAINER IN AFWACHTING VAN DEZE GLASBOL (OP VERZOEK VAN VLD-
SD) 

De gemeenteraad gaat, in afwachting van het antwoord van FostPlus, principieel 
akkoord met het plaatsen van een glascontainer op de site van het 
dienstencentrum De Kastanje.  

PUNT 25 - INVOERING VAN BLAUWE PARKEERZONE OP DE MARKT EN STIMULERING VAN 
CARPOOLING OP GESCHIKTERE LOCATIES (VLD-SD) 

Na de werken aan het busplein signalisatie voorzien om aan te geven welke 
plaatsen geschikt zijn voor carpooling. In een volgend veiligheidsoverleg 
bespreken welke andere plaatsen dan de parking Vredekaai geschikt zijn voor 
carpooling. 

Er wordt geen blauwe zone ingevoerd op de Grote Markt. 

Er wordt geen bewonerskaart voor bewoners van de Grote Markt die niet over 
garages beschikken ingevoerd.  

Er wordt geen hoorzitting over de herinrichting van de Grote Markt gehouden. Het 
bestuur is van mening dat de inwoners reeds voldoende betrokken worden en 
inspraak hebben tijdens verscheidene overlegmomenten.  

PUNT 26 - NET OVER AANHANGWAGENS DIE NAAR HET GEMEENTELIJK RECYCLAGEPARK RIJDEN 
(VLD-SD) 

Het bestuur engageert zich om in samenspraak met IDM een sensibiliseringsactie 
op te starten. De gemeenteraad wordt op de hoogte gehouden van de genomen acties 
en de resultaten ervan.  

II. GEHEIME ZITTING  

PUNT 01 – GOEDKEUREN VAN DE NOTULEN VAN DE OPENBARE ZITTING VAN 21 OKTOBER 2019 

PUNT 02 – REGELING VAN DE VERVANGING VAN DE FINANCIEEL DIRECTEUR - AANSTELLEN 
VAN WAARNEMEND FINANCIEEL DIRECTEUR 

 

 

Hoogachtend  

 

 

 

 

de algemeen directeur,     de voorzitter, 

Guy VERBUYST    Dirk GOEMAERE  
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