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PUNT I     OPENBARE ZITTING 

PUNT 01 – HULDIGING LAUREAAT VAN DE ARBEID  

De gemeenteraad brengt hulde aan de heer Eric Mattheeuws wegens het behalen 

van de titel en het gouden ereteken van Laureaat van de Arbeid in de sector 

Provincie- en gemeentepersoneel waarna het brevet officieel aan hem wordt 

overhandigd, samen met een Zelzaatse “kadobon” ter waarde van 25 euro. 

PUNT 02 - AFWIJKEN VAN HHR GEMEENTERAAD: WIJZIGEN VAN MOMENT VAN VERGADEREN 

VAN 17 FEBRUARI 2020 NAAR 2 MAART 2020. 

Verleent goedkeuring om af te wijken van het huishoudelijk reglement van de 

gemeenteraad en OCMW-raad en beslist de gemeenteraad van 17 februari 2020 te 

verplaatsen naar 2 maart 2020 met aanvang om 19:30 uur. 

PUNT 03 – GOEDKEUREN VAN DE NOTULEN VAN DE OPENBARE ZITTING VAN 30 DECEMBER 

2019 

De notulen van de openbare zitting van 30 december 2019 zoals aangepast aan 

de opmerking van raadslid Martin Acke worden goedgekeurd.  

PUNT 04 – TOETREDING TOT HET REGIONAAL LANDSCHAP MEETJESLAND 

De gemeenteraad beslist een samenwerking tussen de gemeente en het Regionaal 

Landschap Meetjesland voor de komende drie jaar aan te gaan en keurt het 

hiertoe opgestelde en in bijlage gevoegde document “samenwerking tussen 

Zelzate en het Regionaal Landschap Meetjesland” goed.  

De gemeente Zelzate tekent in op het basisdienstenpakket dat aangeboden wordt 

tegen een forfaitaire bijdrage van 0,25 euro per inwoner per jaar. Hiertoe 

werd in het meerjarenplan 2020-2025 een jaarlijks budget van 3500 euro 

voorzien op AR 6493000 en BI 039000. 

Voor 2020 wordt een forfaitaire bijdrage van 3209 euro (0,25 euro x 12.836 

inwoners) gevraagd. De betaling van deze uitgave kan gebeuren via de 

kredieten ingeschreven in het budget 2020 op voormeld AR/BI. 

De financieel directeur krijgt de opdracht om de forfaitaire bijdrage voor 

2020 te betalen.  

PUNT 05 – AANDUIDING VERTEGENWOORDIGERS IN DE ALGEMENE VERGADERING EN RAAD 

VAN BESTUUR VAN HET REGIONAAL LANDSCHAP MEETJESLAND 

De heer Karl Segers wordt aangeduid als vertegenwoordiger in de algemene 

vergadering. Hij/zij wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder. 

Mevrouw Debbie De Vleesschauwer wordt aangeduid als plaatsvervanger in de 

algemene vergadering. 

De duurzaamheidsambtenaar wordt aangeduid als toegetreden lid (lid met 

adviserende stem) in de algemene vergadering.  

Naar gelang de agendapunten van de algemene vergadering en in onderling 

overleg zal beslist worden wie de specifieke vergadering bijwoont. 

PUNT 06 – PROJECT GENTSE KANAALZONE - GOEDKEUREN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 

BETREFFENDE GEMEENSCHAPPELIJK BEHEER KOPPELINGSGEBIEDEN 

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst gemeenschappelijk beheer 

koppelingsgebieden van het project Gentse Kanaalzone goed. 

Voor het beheer van het koppelingsgebied Zelzate-Zuid wordt vanaf 2025 

jaarlijks een budget van 10.260 euro voorzien dat bij een eerstvolgende 

wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 zal worden voorzien. 

PUNT 07 – KENNISNAME VAN HET EVALUATIEVERSLAG VAN DE WELZIJNSVERENIGING AUDIO 



De gemeenteraad neemt kennis van het evaluatieverslag 2013-2018 van de 

welzijnsvereniging Audio. Er zijn geen opmerkingen 

PUNT 08 – MEDEDELINGEN EN KENNISGEVINGE 

Volgende stukken worden ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd: 

1. Brief van Fluvius Antwerpen betreffende uitbetaling interim-dividend 
boekjaar 2019   

2. Brief van Rain Carbon inc. betreffende testen evaluatiesirene Rain Carbon 
bvba 

3. Brief van de federale dienst gouverneur betreffende kennisname aan het 
besluit van de gemeenteraad van 25 november 2019 houdende de vaststelling 

van de gemeentelijke dotatie 2020 aan de politiezone Regio Puyenbroeck 

4. Notulen van de algemene vergadering van 23 september 2019 van 
welzijnsvereniging Audio  

5. Notulen van de algemene vergadering van 13 december 2019 van 
welzijnsvereniging Audio  

6. Notulen van de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2019 van 
Fluvius Antwerpen  

7. Notulen van het regionaal beheercomité Antwerpen van 23 oktober 2019 van 
Fluvius Antwerpen 

8. Notulen van het regionaal beheercomité Centrum van 23 oktober 2019 van 
Fluvius Antwerpen  

9. Notulen van de raad van bestuur van 23 oktober 2019 van Fluvius Antwerpen  

10. Notulen van de raad van bestuur van 18 december 2019 van IDM  

PUNT 09 - VOORZIEN VAN EXTRA VERLICHTING BIJ GEVAARLIJKE OVERSTEEKPUNTEN (OP 

VERZOEK VAN DE VLD-SD FRACTIE) 

De bevoegde schepen gaat in overleg met AWV voor het plaatsen van extra 

verlichting op de oversteken op de R4, meer bepaald aan de E. Caluslaan en de 

aan de Rijkswachtlaan ter hoogte van de Lidl.  

PUNT 10 – ONVOORZIENE KOSTEN BIJ AANKOMENDE RIOLERINGSWERKEN VAN DE 

OUDEBURGSE SLUIS ZELZATE EN WACHTEBEKE (OP VERZOEK VAN DE VLD-SD FRACTIE) 

De gemeenteraad neemt kennis van het antwoord van schepen Geert Asman nl. dat 

er op dit moment niet geweten is hoe groot het bedrag is dat door de gemeente 

moet betaald worden en dat het de bedoeling is om de kosten via een 

budgetwijziging op te nemen in het meerjarenplan. 

PUNT 11 – STAND VAN ZAKEN ZELZATE ZUID (OP VERZOEK VAN DE VLD-SD FRACTIE) 

De onderhandelingen tussen de projectontwikkelaar en cvba Wonen zijn nog 

volop aan de gang. De gemeenteraad wordt ten gepaste tijden geïnformeerd over 

de stand van zaken betreffende Zelzate-Zuid.  

PUNT II     GEHEIME ZITTING 

PUNT 01 – GOEDKEUREN VAN DE NOTULEN VAN DE GEHEIME ZITTING VAN 30 DECEMBER 

2019 

 

Hoogachtend 

 

De wnd. algemeen directeur, De voorzitter, 

Christine Coone Dirk Goemaere 

 

 

 


