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PUNT I OPENBARE ZITTING 

In uitvoering van het burgemeestersbesluit van 4 december 2020 wordt de 

vergadering van de gemeenteraad van 30 november 2020 via een videoconferentie 

gehouden. De vergadering is via livestream (een link op de gemeentelijke 

webstek) te volgen voor pers en publiek, zodat de openbaarheid ervan 

verzekerd is.  

PUNT 01 – BEKRACHTIGEN VAN HET BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER VAN 1 DECEMBER 

2020 HOUDENDE TIJDELIJKE MAATREGEL MET BETREKKING TOT HET NEMEN VAN 

BIJKOMENDE MAATREGELEN OM DE VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS COVID-19 TE 

BEPERKEN- VERLENGING TOT 31 DECEMBER 2020 

Enig artikel: - De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester 

van 1 december 2020 houdende tijdelijke maatregel met betrekking tot het nemen 

van bijkomende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 

beperken – verlenging tot 31 december 2020. 

PUNT 02 – BEKRACHTIGEN VAN HET BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER VAN 4 DECEMBER 2020 

HOUDENDE DIGITALE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD EN DE RAAD VOOR 

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OP 14 DECEMBER 2020 VIA VIDEOCONFERENTIE  

Enig artikel: - De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester 

van 4 december 2020 houdende digitale vergadering van de gemeenteraad en de 

raad voor maatschappelijk welzijn op 14 december 2020 via videoconferentie. 

PUNT 03 – GOEDKEUREN VAN DE NOTULEN VAN DE ZITTING VAN 30 NOVEMBER 2020  

Enig artikel: - Er worden geen opmerkingen gemaakt over de notulen van de 

zitting van 30 november 2020 waardoor deze als goedgekeurd worden beschouwd.  

PUNT 04 - AANPASSING RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTE EN OCMW ZELZATE - 

GOEDKEURING EN VASTSTELLING 

Artikel 1: - De gemeenteraad keurt de gecoördineerde versie van de 

gezamenlijke rechtspositieregeling gemeente en OCMW Zelzate en bijlagen in 

bijlage goed voor wat betreft de bepalingen die betrekking hebben op het 

gemeentepersoneel. 

Artikel 2: - De gemeenteraad keurt het optrekken van de sectoraal afgesproken 

minimale bijdragevoet tweede pensioenpijler van de contractuele medewerkers 

van 1% naar 2,5% goed. 

Artikel 3: - Dit besluit en de inhoud ervan worden in uitvoering van artikel 

286 van het decreet lokaal bestuur bekend gemaakt via de webtoepassing van de 

gemeente. 

Artikel 4: - In toepassing van artikel 330 van het decreet lokaal bestuur 

wordt de toezichthoudende overheid op dezelfde dag van de bekendmaking op de 

hoogte gebracht van de bekendmaking van dit besluit. 

Artikel 5: -  Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de 

personeelsdienst. 

PUNT 05a – GOEDKEUREN AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN 2020-2025 VOOR HET 

DEEL GEMEENTE 

Enig artikel: - De gemeenteraad keurt het deel van de aanpassing van het 

meerjarenplan dat betrekking heeft op de gemeente goed.  



PUNT 05b – GOEDKEUREN AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN 2020-2025 VOOR HET 

DEEL OCMW WAARDOOR HET MEERJARENPLAN IN ZIJN GEHEEL WORDT GEACHT DEFINITIEF 

VASTGESTELD TE ZIJN 

Artikel 1: De gemeenteraad keurt het deel van de aanpassing het meerjarenplan 

zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed. Door deze 

goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief 

vastgesteld te zijn.  

Artikel 2: - De gegevens over het vastgestelde meerjarenplan worden in 

digitale vorm aan de Vlaamse Regering bezorgt. Het vastgestelde meerjarenplan 

is pas uitvoerbaar als de digitale rapportering erover aan de Vlaamse 

Regering is bezorgd. 

PUNT 06 – VASTSTELLEN VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN DIE NOMINATIEF AAN HET COLLEGE 

VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN WORDEN TOEVERTROUWD 

De heer Martin Acke, raadslid, stelt dat het college van burgemeester en 

schepenen de gemeenteraad buiten spel zet. Hij legt daarom, namens NV-A, een 

amendement voor opdat de beslissingsbevoegdheid over overheidsopdrachten met 

een waarde van meer dan 10.000 euro aan de gemeenteraad toekomt.  

Het amendement wordt met 9 ja-stemmen (Acke Martin, Bruggeman Frank, 

Bruggheman Filip, De Beule Jan, D'Haeseleer Guy, Dierickx Vincent, Laureys 

Rik, Maenhout Marleen, Stevelinck Kristof) tegen 13 neen-stemmen (Meuleman 

Brent, Asman Geert, Dellaert Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, De 

Vleesschauwer Debbie, Joosten Patricia, Goemaere Dirk, Segers Karl, 

Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel, Van De Velde Lucien, Van Weynsberghe 

Kurt) verworpen. 

Enig artikel: - Volgende overheidsopdrachten worden nominatief aan het 

college van burgemeester en schepenen toevertrouwd: 

Entiteit Project 2020 2021 

GEMEENTE Zelzate Digitaliseren beleidsorganen 30 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Archief 2020-2025 30 000,00 € 10 000,00 € 

GEMEENTE Zelzate Digitaal evenementen loket 1 400,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Investeringen ICT 411 901,03 € 80 000,00 € 

GEMEENTE Zelzate Digitaliseren boekhouding 51 794,42 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate ICT materiaal 106 344,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate ICT materiaal 229 615,09 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Gebouwen gemeente 883 201,96 € 250 000,00 € 

GEMEENTE Zelzate Kantoorruimte opknappen 5 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Kantoren AD afwerken (plafond, verwarming, inrichting) 20 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Reorganisatie lokettenzaal & update infrastructuur 28 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Vervangen machines 8 016,85 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Meubilair gemeentehuis 43 436,13 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Onthaal organiseren 10 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Beveiligingscamera's 15 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Digitaliseren geluid gemeenteraad 30 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Voetpadenplan 130 000,00 € 130 000,00 € 

GEMEENTE Zelzate Infrastructuur wegen 17 017,93 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Fietsenstalling & oplaadpunt 25 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Aankoop hoogtewerker 30 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Stellingen en materiaal magazijn 6 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Aankoop materiaal - dienst wegen 8 605,28 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Signalisatie voor evenementen 5 000,00 € 0,00 € 



GEMEENTE Zelzate Vervangen van klein materieel (stroomgroep, bosmaaiers,…) 10 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Aankoop elektrische wagen 25 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Vervanging bestelwagen TD 35 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Studiebureau mobliteitsplan 40 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Veegvuilcontainer 0,00 € 11 500,00 € 

GEMEENTE Zelzate Studie onderzoek gemeentelijk energiebedrijf 20 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Opstellen van adaptatieplan 38 100,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Politie infrastructuur 40 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Ruimtelijk beleid: opmaak RUP's (Klein Rusland, Palmbout …) 210 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Trekkingsrechten verlichting Busplein 53 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Omvorming groenzones 60 000,00 € 30 000,00 € 

GEMEENTE Zelzate Gezond wonen in Debbautshoek 60 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Graafmachine 50 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Aankoop klepelmaaier  4 300,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Aankoop stronkenfrees  3 100,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Aankoop bakfrees  4 300,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Zitmaaier, kleine grasmaaier, bosmaaier, bladblazers 50 500,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Aankoop heet water machine voor 
reiniging/onkruidverdelging 

60 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Aankoop aanhangwagen groendienst 750 kg dubbel as 
(rijbewijs B) 

2 500,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Gemeenschapscentrum 0,00 € 1 700 000,00 € 

GEMEENTE Zelzate Aankoop kunststof kisten feestmaterialen 3 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Aankoop bijkomende elektrische verdeelkasten uitleendienst 3 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Herbruikbare bekers 10 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Plaatsing bijkomende elektrische voedingskasten 
evenementen 

15 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Voorziening elektrische voeding kerstverlichting R4 10 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Aankoop kerstverlichting Markt, Groenplein, 
Assenedesteenweg 

25 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Aankoop opvouwbare tenten uitleendienst 4 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Aankoop nieuwe podiumelementen 12 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Tafels en stoelen 60 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Aankoop aanhangwagen feestmaterialen 750 kg dubbel as 
(rijbewijs B) 

22 500,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Aankoop tweedehands bestelwagen 40 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Kiosk 10 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Pompen visvijver 10 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Onderhoud en herinrichten recreatiezones (oa speeltuigen) 60 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Sportzaal school 218 248,20 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Shelter school 0,00 € 30 250,00 € 

GEMEENTE Zelzate ICT-materiaal school 11 410,24 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Poetsmachine 45 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Gefaseerde omvorming begraafplaats (verhardingen) 125 000,00 € 0,00 € 

GEMEENTE Zelzate Muur kerkhof en vervangen door groenscherm 15 000,00 € 0,00 € 

PUNT 07 - POLITIEZONE REGIO PUYENBROECK - EXPLOITATIE- EN INVESTERINGSDOTATIE 

2021 – GOEDKEURING  



Artikel 1: - De bijdrage van de gemeente Zelzate zoals ingeschreven in de 

politiebegroting 2021 ten bedrage van 1 814 495,80 EUR (exploitatietoelage 

ten bedrage van € 1 717 902,92 + investeringstoelage ten bedrage van 

€ 96 592,88) goed te keuren en deze aan de politiezone Puyenbroeck toe te 

kennen. 

Artikel 2: - Afschrift van dit besluit zal voor goedkeuring worden 

toegestuurd aan de heer provinciegouverneur en aan de Federale Directie, 

politionele veiligheid. 

Artikel 3: - Afschrift van dit besluit zal voor kennisgeving worden 

toegestuurd aan de zone en aan de financieel directeur. 

PUNT 08 - AANPASSING BELASTINGREGLEMENT BELASTING OP DE DRANKINRICHTINGEN EN 

DANSGELGENHEDEN DIE OPEN BLIJVEN NA HET SLUITINGSUUR N.A.V. CORONACRISIS 

Artikel 1: - In artikel 3 van het besluit van 30 december 2019 van de 

gemeenteraad tot hernieuwing van de belasting op de drankinrichtingen en 

dansgelegenheden die open blijven na het sluitingsuur, wordt een 4de 

vrijstelling toegevoegd:  

“Vrijstelling van belasting wordt verleend : 

4. Voor de periode van 13 maart 2020 tot en met 31 december 2020. De reeds 

betaalde vergunning wordt pro rata temporis terugbetaald.”   

Artikel 2: - De burgemeester maakt dit besluit bekend op de website van de 

gemeente overeenkomstig de artikelen 286 en 287 van het decreet over het 

lokaal bestuur. 

De burgemeester publiceert een geactualiseerde en gecoördineerde versie van 

de gewijzigde reglementen op de website van de gemeente overeenkomstig het 

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking 

en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, 

betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal 

bestuur worden bijgehouden in het register en betreffende de 

raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en 

hulpverleningszones. 

Artikel 3: - De gemeente brengt de toezichthoudende overheid op de hoogte van 

de bekendmaking van dit besluit overeenkomstig artikel 330 van het decreet 

over het lokaal bestuur. 

PUNT 09 - AANPASSING BELASTINGREGLEMENT CONTANTE BELASTING OP HET GEBRUIK VAN 

HET OPENBAAR DOMEIN NAAR AANLEIDING VAN 

MARKTEN/KERMISSEN/ROMMELMARKTEN/…N.A.V. CORONACRISIS 

Artikel 1: - In artikel 2 van het besluit van 30 december 2019 van de 

gemeenteraad tot hernieuwing van de contante belasting op het gebruik van het 

gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van 

markten/kermissen/rommelmarkten/… wordt het tarief voor de marktkramers die 

in de periode van 12 maanden voorafgaand aan 1 januari meer dan 10 marktdagen 

afwezig zijn geweest voor aanslagjaar 2020 gewijzigd naar 6,10 euro per 

lopende meter per 3 maand. De tarieven voor de andere aanslagjaren wijzigen 

niet. 

 AJ 2020 AJ 2021 AJ 2022 AJ 2023 AJ 2024 AJ 2025 

Per lopende meter 

per 3 maand 
6,10 EUR 21,70 EUR 22,10 EUR 22,50 EUR 22,90 EUR 23,20 EUR 

Artikel 2: - In artikel 2 van het besluit van 30 december 2019 van de 

gemeenteraad tot hernieuwing van de contante belasting op het gebruik van het 

gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van 

markten/kermissen/rommelmarkten/… wordt het tarief voor de marktkramers die 

in de periode van 12 maanden voorafgaand aan 1 januari minder dan 10 

marktdagen afwezig zijn geweest of in deze periode van 12 maanden een eerste 

standplaats zijn toegewezen voor aanslagjaar 2020 gewijzigd naar 6,10 euro 

per lopende meter per 3 maand. De tarieven voor de andere aanslagjaren 

wijzigen niet. 



 AJ 2020 AJ 2021 AJ 2022 AJ 2023 AJ 2024 AJ 2025 

Per lopende meter 

per 3 maand 
6,10 EUR 12,40 EUR 12,60 EUR 12,80 EUR 13,10 EUR 13,30 EUR 

Artikel 3: - In artikel 11 §1 van het besluit van 30 december 2019 van de 

gemeenteraad tot hernieuwing van de contante belasting op het gebruik van het 

gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van 

markten/kermissen/rommelmarkten/… wordt het tarief voor het gebruik van de 

elektrische aansluitingskasten op de Grote Markt en Pierets-De Colvenaerplein 

tijdens de wekelijkse markt voor aanslagjaar 2020 gewijzigd naar 38,00 euro 

voor vaste marktkramers (enkel verlichting) per semester en naar 76,00 euro 

voor vast marktkramers (ook elektrische koel- en/of verwarmingsinstallaties) 

per semester. De tarieven voor de andere aanslagjaren wijzigen niet. 

 AJ 2020 AJ 2021 AJ 2022 AJ 2023 AJ2024 AJ 2025 

Vaste marktkramers (enkel 

verlichting) per semester 

38,00 

EUR 

77,00 

EUR 

78,50 

EUR 

80,00 

EUR 

81,00 

EUR 

82,50 

EUR 

Vaste marktkramers (ook 

elektrische koel- en/of 

verwarmingsinstallatie) per 

semester 

76,00 

EUR 

154,50 

EUR 

157,00 

EUR 

160,00 

EUR 

162,50 

EUR 

165,50 

EUR 

Risicoplaatsen (enkel 

verlichting) per marktdag 
3,50 EUR 3,50 EUR 3,60 EUR 3,70 EUR 3,80 EUR 3,90 EUR 

Risicoplaatsen (ook 

elektrische koel- en/of 

verwarmingsinstallatie) per 

marktdag 

7,00 EUR 7,20 EUR 7,50 EUR 7,50 EUR 7,50 EUR 7,60 EUR 

Artikel 4: - De burgemeester maakt dit besluit bekend op de website van de 

gemeente overeenkomstig de artikelen 286 en 287 van het decreet over het 

lokaal bestuur. 

De burgemeester publiceert een geactualiseerde en gecoördineerde versie van 

de gewijzigde reglementen op de website van de gemeente overeenkomstig het 

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking 

en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, 

betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal 

bestuur worden bijgehouden in het register en betreffende de 

raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en 

hulpverleningszones. 

Artikel 5: - De gemeente brengt de toezichthoudende overheid op de hoogte van 

de bekendmaking van dit besluit overeenkomstig artikel 330 van het decreet 

over het lokaal bestuur. 

PUNT 10 – BELASTING BETREFFENDE DE CONTANTE BELASTING OP DE AFGIFTE VAN 

GETUIGSCHRIFTEN OF ANDERE STUKKEN 

Artikel 1: - artikel 2 n) van het reglement op de contante belasting op de 

afgifte van getuigschriften of andere stukken wordt met ingang van 01 januari 

2021 opgeheven en vervangen door: 

Op de afgifte van een conformiteitsattest: 

 AJ 2021 AJ 2022 AJ 2023 AJ 2024 AJ 2025 

Per 

aangevraagd/afgeleverd 

conformiteitsattest 

90,00 

EUR 

91,50 

EUR 

93,00 

EUR 

94,75 

EUR 

96,25 

EUR 

Verhoging per kamer 

vanaf de zesde kamer in 

een kamerwoning 

15,00 

EUR 

15,25 

EUR 

15,50 

EUR 

15,75 

EUR 

16,00 

EUR 



Maximum per gebouw 1.775,00 

EUR 

1.805,25 

EUR 

1.835,75 

EUR 

1.867,00 

EUR 

1.898,75 

EUR 

Artikel 2: - De burgemeester maakt dit besluit bekend op de website van de 

gemeente overeenkomstig de artikelen 286 en 287 van het decreet over het 

lokaal bestuur. 

De burgemeester publiceert een geactualiseerde en gecoördineerde versie van 

de gewijzigde reglementen op de website van de gemeente overeenkomstig het 

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking 

en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, 

betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal 

bestuur worden bijgehouden in het register en betreffende de 

raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en 

hulpverleningszones. 

Artikel 3: - De gemeente brengt de toezichthoudende overheid op de hoogte van 

de bekendmaking van dit besluit overeenkomstig artikel 330 van het decreet 

over het lokaal bestuur. 

PUNT 11 – BELASTING OP INVENTARISATIE VAN LEEGSTAANDE GEBOUWEN, WONINGEN, 

KAMERS EN OVERIGE WOONGELEGENHEDEN - AANPASSING 

Artikel 1: - Artikel 5 - 5.3 punt 6 van het gemeenteraadsbesluit van 

30 december 2019, betreffende de belasting op leegstaande gebouwen, woningen, 

kamers en overige woongelegenheden wordt gewijzigd naar: 

“5.3. Vrijstelling van betaling van belasting wordt toegestaan wanneer: 

6. Voor de jaren 2020 en 2021 wordt een vrijstelling van de belasting 

verleend voor een woning gelegen in de woonwijk Klein-Rusland.” 

Artikel 2: - De burgemeester maakt dit besluit bekend op de website van de 

gemeente overeenkomstig de artikelen 286 en 287 van het decreet over het 

lokaal bestuur. 

De burgemeester publiceert een geactualiseerde en gecoördineerde versie van 

de gewijzigde reglementen op de website van de gemeente overeenkomstig het 

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking 

en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, 

betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal 

bestuur worden bijgehouden in het register en betreffende de 

raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en 

hulpverleningszones. 

Artikel 3: - De gemeente brengt de toezichthoudende overheid op de hoogte van 

de bekendmaking van dit besluit overeenkomstig artikel 330 van het decreet 

over het lokaal bestuur. 

PUNT 12 - VERDELING NOODFONDS NA VOORAFNAME SPORT-JEUGD-CULTUUR 

De heer Frank Bruggeman, raadslid, stelt dat er verenigingen zijn die omwille 

van de coronacrisis de boeken zullen neerleggen. Hij legt daarom een 

amendement voor om 10.000 euro opzij te houden om verenigingen in nood mee te 

helpen.  

Het amendement wordt met 2 ja-stemmen (Bruggeman Frank, Bruggheman Filip) 

tegen 14 neen-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert Isabel, Van 

Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, De Vleesschauwer Debbie, 

Joosten Patricia, Goemaere Dirk, Laureys Rik, Segers Karl, Uytterhaegher 

Kevin, Van Bever Karel, Van De Velde Lucien) bij 5 onthoudingen (De Beule 

Jan, D'Haeseleer Guy, Dierickx Vincent, Maenhout Marleen, Stevelinck Kristof) 

verworpen. 

Enig artikel: - Gaat akkoord met de voorgestelde verdeling voor het corona 

noodfonds zoals in de herberekening na voorafname vermeld staat, waarbij er 

rechtstreeks 150.000 euro subsidie naar de vrijetijdsverenigingen zal gaan. 

Het restbedrag wordt aangewend om de kosten die werden gemaakt voor het 

domein ‘vrije tijd’ ter bestrijding van het coronavirus (vb. 

hygiënepakketten, handdesinfectietoestellen voor evenementen, radiospots op 

ZRO voor Zelzaatse verenigingen en handelaars) te recupereren.  



PUNT 13 - GOEDKEUREN BROWNFIELDCONVENANT 206 ZELZATE – HERONTWIKKELING 

CALLEMANSPUTTE EN 2e ADDENDUM BIJ BFC 54. ERTVELDE - KUHLMANN SITE 

HERONTWIKKELING 

Enig artikel: - De gemeenteraad gaat akkoord met het Brownfieldconvenant 206 

Zelzate – Herontwikkeling Callemansputte en 2e addendum bij BFC 54. Ertvelde 

- Kuhlmann Site Herontwikkeling. 

PUNT 14 - GOEDKEUREN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET VENECO VOOR 

STEDENBOUWKUNDIGE DIENSTVERLENING  

Artikel 1: - De gemeenteraad keurt de in bijlage gevoegde overeenkomst voor 

stedenbouwkundige dienstverlening. 

Artikel 2: - De overeenkomst vangt aan op 1 januari 2021. 

Artikel 3: - De gevraagde betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven 

in het meerjarenplan onder 6131999/060000. 

Artikel 4: - Een afschrift van dit besluit en overeenkomst wordt bezorgd aan 

Veneco.  

Artikel 5: - Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de financieel 

directeur. 

PUNT 15 – VERLENGING VAN DE OVEREENKOMST MET NMBS BETREFFENDE GRONDBEZETTING 

OP DE GEWEZEN NMBS-BEDDING VAN DE EX-SPOORWEGLIJN 204 BOMA-ZELZATE 

Artikel 1: - 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.  

Artikel 2: - De bezetting geschiedt conform de voorwaarden zoals bepaald in 

de overeenkomst gevoegd bij dit besluit en loopt tot 31 december 2024. 

Artikel 3: - De jaarlijkse bezettingsvergoeding bedraagt 6.410 euro excl. btw 

gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen met als 

aanvangsindexcijfer dat van de maand oktober 2020. 

PUNT 16 – VERDERZETTEN OVEREENKOMST MILIEUKLACHTENMELDPUNT 

Enig artikel: - De gemeenteraad keurt de overeenkomst betreffende het 

milieuklachtenmeldpunt goed. 

PUNT 17 – BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN FINEG VAN MAANDAG 21 DECEMBER 

2020 - GOEDKEURING DAGORDE EN EN ELK VAN DE AFZONDERLIJKE PUNTEN VAN DE 

DAGORDE  

Artikel 1: - Goedkeuring te hechten aan de agenda en het enige punt van de 

agenda van de bijzondere algemene Vergadering van FINEG nv van maandag 21 

december 2020: het uitkeren van een tussentijds dividend. 

Artikel 2: - Het mandaat van de vertegenwoordiger dient niet te worden 

vastgesteld aangezien FINEG een naamloze vennootschap is en derhalve niet 

onderworpen is aan het decreet lokaal bestuur.  

Artikel 3: - Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de 

uitvoering van voormelde beslissing, kennisgeving hiervan te verrichten en 

het ingevulde en ondertekende stemformulier te bezorgen aan FINEG nv, ter 

attentie van het secretariaat op het e-mailadres secretariaat@fineg.be. 

PUNT 18 - KENNISGEVINGEN/MEDEDELINGEN  

Volgende stukken worden ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd: 

1. Raad van Bestuur van Veneco van 22 oktober 2020 

a. Verslag 

b. Beknopt overzicht van de beslissingen  

2. Briefwisseling Agentschap Binnenlands Bestuur m.b.t. jaarrekening 2019 
Zelzate  
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3. Brief van de federale diensten van de gouverneur houdende goedkeuring aan 
het gemeenteraadsbesluit van 26 oktober 2020 waarbij de dotatie voor de 

hulpverleningszone Centrum voor het jaar 2021 werd goedgekeurd. 

4. Brief van Fluvius betreffende financiële gegevens in het kader van de 
opmaak van het gemeentelijk budget 2021 

5. Brief van Luminus betreffende contactpersonen bij vragen over windturbines  

PUNT 19 – OPRICHTING INWONERSPANEL/BURGERADVIESRAAD (OP VERZOEK VAN RAADSLID 

KEVIN UYTTERHAEGHER) 

Heel wat inwoners nemen vandaag al deel aan het politieke debat en delen 

graag hun mening geven over beleidskeuzes. Vaak en misschien vooral via 

verschillende sociale mediakanalen. Toch is er nog een grote groep 

Zelzatenaren die zich onder de radar van het (digitale) debat bevindt. 

Om die inwoners net dat extra beetje motivatie te geven, vraagt raadslid 

Kevin Uytterhaegher, namens de sp.a-fractie, aan het college, om in 

afwachting van de oprichting van wijkraden, het oprichten van een 

burgeradviesraad/inwonerspanel in Zelzate te willen onderzoeken en in 

overweging te nemen. Op die manier zal ook de stem van de stille meerderheid 

weerklinken in de beleidskeuzes die de gemeente (moet) maken en ontstaat er 

een representatieve weerspiegeling van wat leeft bij de Zelzatenaren.  

De heer Brent Meuleman, burgemeester, stelt zich te zullen engageren om, 

vanuit zijn bevoegdheid rond wijkplatforms, dit punt voor te leggen aan het 

college om te bekijken op welke manier het inwonerspanel vorm gegeven kan 

worden. Mocht daaruit een concreet voorstel volgen, engageert de burgemeester 

zich om dit aan de gemeenteraad voor te leggen.  

Hierop wordt de vergadering gesloten. 

 

 

 

Hoogachtend 

 

 

 

Christine COONE Dirk GOEMAERE 

wnd. algemeen directeur voorzitter gemeenteraad  

 

 


