
LIJST MET BESLUITEN VAN 

DE GEMEENTERAAD

BIJEEN IN ZITTING VAN MAANDAG 27 SEPTEMBER 2021

Publicatiedatum: 7 oktober 2021

Overeenkomstig artikel 285 § 1 van het decreet lokaal bestuur maakt de burgemeester via de webtoepassing een lijst 
met besluiten van de gemeenteraad bekend. Deze lijst bevat een beknopte omschrijving van de aangelegenheden die 
geregeld zijn in de besluiten. 

Openbare zitting

Algemene zaken & Archief

1. Bekrachtigen van het besluit van de burgemeester van 17 september 2021 tot fysieke vergadering van de 
gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn op 27 september 2021 achter gesloten deuren, niet in 
besloten zitting 

Goedgekeurd

2. Goedkeuren van de notulen van de gemeenteraadszitting van 28 juni 2021

Goedgekeurd

3. Goedkeuren van het addendum, afgesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid, houdende het opnemen 
van complementaire engagementen in het kader van de verlenging van de subsidieperiode t.e.m. 15 oktober  
2021 door het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale 
besturen om de bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken

Goedgekeurd

4. Kennisname van de jaarrekening 2020 van de welzijnsvereniging Audio

Kennisname

5. Goedkeuren van de toetreding van twee lokale besturen of ervan afhankelijke entiteiten als nieuwe leden van de 
welzijnsvereniging Audio

Goedgekeurd

6. Definitief aanvaarden van de schenking van het herdenkingsmonument van Valkenisse

Goedgekeurd

7. Definitief aanvaarden van de schenking van een picknicktafel

Goedgekeurd

8. Vraag van een burger tot oprichting van een dienst burenbemiddeling

Besproken

9. Vraag van een burger tot verlagen/laten verdwijnen van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende 
voorheffing

Besproken

10. Goedkeuren van het algemeen kader voor organisatiebeheersing

Goedgekeurd



Financiële zaken

11. Kennisname  van de tussentijdse rapportering per 30 juni 2021 over de realisatie van de prioritaire actieplannen

Kennisname

12. Kennisname van de jaarlijkse rapportering van de financieel directeur over de decretaal toegewezen taken en 
het financieel beheer

Kennisname

13. Vraag tot ontbinding en vereffening en aanstellen van een college van vereffenaars door PROVAG wegens 
voltooiing van haar taken als projectvereniging

Goedgekeurd

ICT

14. Goedkeuren van de overeenkomst betreffende het gebruik van een tablet door raadsleden en personeelsleden 
van het lokaal bestuur Zelzate

Goedgekeurd

Milieu & Klimaat

15. Instappen in het aanbod energielevering van het Vlaams Energiebedrijf en aldus goedkeuren van de 
overeenkomsten voor levering van elektriciteit en aardgas tussen VEB en de gemeente Zelzate

Goedgekeurd

Mobiliteit

16. Aanpassen van het aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer inzake het invoeren van een 
stilstaan- en parkeerverbod in de Karnemelkstraat (eerste deel)

Goedgekeurd

17. Aanpassen van het aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer inzake het invoeren van parkeren 
met tijdsbeperking ter hoogte van Oostkade 3

Goedgekeurd

18. Aanpassen van het aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer inzake het stilstaan en parkeren - 
aanduiding parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen tijdens het opladen

Goedgekeurd

Onderwijs

19. Goedkeuren van het schoolreglement van GBS De Krekel voor het schooljaar 2021-2022 en bijhorend 
afsprakenboekje

Goedgekeurd

Ruimtelijk beleid en planning

20. Aanpassen verordening verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen

Goedgekeurd

21. O/2021/592 - Niet goedkeuren van de afschaffing van gemeentewegen in het kader van het dossier voor de 
heraanleg van de R4 Oost tussen Nederland en Arcelor-Mittal

Goedgekeurd

22. Goedkeuren van de overeenkomst betreffende de realisatie van een nieuwe gemeenschapsinfrastructuur 
(cultuurhuis)

Goedgekeurd



23. Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst tussen VMSW, cvba Wonen en de gemeente Zelzate voor de 
aanleg van wegen- , riolerings- en omgevingswerken op de wijk Krekelmuyter

Goedgekeurd

Sport

24. Goedkeuren van de uitzonderingsregel voor de uitbetaling van subsidies aan sportclubs voor het werkjaar 2021 
ten gevolge van Corona

Goedgekeurd

Kennisgevingen

25. Kennisgevingen 

Kennisname

Algemene zaken & Archief

26. Voorstel tot aanpassing van artikel 35 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en OCMW-raad 
inzake de samenstelling en de werking van de fracties (op verzoek van raadslid Marleen Maenhout)

Goedgekeurd

27. Kennisname van de uitsluiting van de gemeenteraadsleden Frank Bruggeman en Filip Bruggheman uit de fractie 
VLD-SD en het feit dat zij vanaf heden als onafhankelijke raadsleden zetelen (op verzoek van raadslid Marleen 
Maenhout)

Kennisname

28. Aanpassen van de gegevens van de raadsleden Frank Bruggeman en Filip Bruggheman op de gemeentelijke 
website en in de mandatendatabank (op verzoek van raadslid Marleen Maenhout)

Goedgekeurd


