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PUNT I OPENBARE ZITTING

1. GOEDKEUR]NG NOTULEN GEMEENTERAAD 2O SEPTEMBER 2017.

Er zijn geen opmerkingen op de notulen van de gemeenteraad van 20 september
zodat deze wordt beschouwd als goedgekeurd (artikel 33 van het
Gemeentedecreet) .

2. AANPASSING GEMEENTELIJK REGLEMENT VERHUUR FEESTZALEN: N]ET LANGER FUIVEN
TOELATEN IN BOC KLEIN RUSLAND.

De gemeenleraad beslist om affe fuiven, feesten en activiteiten waarvan het
risico tot geÌuidsoverfast groot is, toe te faten LoL 22 uur, en alfe andere
activiteiten die doorgaan zond.er geluidsversterking toe te laten tot 01 uur.
Het gemeentelijk reglement j-nzake verhuur feestzal-en wordt in die zin
aangepast.

3. RAPPORTERING THEMA_AUD]T VANWEGE AUDTT VLAANDEREN'GEMEENTEL]JKE
BELASTINGEN EN RETRIBUTIES' GEMEENTE ZELZATE.

De gemeenteraad neemt akte van het rapport vanwege Audit Vl-aanderen met de
conclusies aangaande de thema-audit 'Gemeentelijke belastingen en
retributies' conform art.7 van het oprichtingsbesluit van Audit Vlaanderen

4. FIN]VüO _ BUITENGEVüONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 DECEMBER 2017
AGENDA/MANDATERING

Na onderzoek van de documenten die bì-¡ de oproeping en de nazending zí)n
gevoegd, de motieven dj-e hierin vervat zijn eigen te maken, keurt de
gemeenteraad de dagorde en alle afzonderlij ke punten van de dagorde van de
buitengewone algemene vergadering van Finiwo van 15 december 2017 goed.

De gemeenteraad stel-t de heer Claudio Rizzo aan al-s gemeentelijk
vertegenwoordiger om deef te nemen aan de algemene vergaderi-ng van Finiwo van
15 december 2071.

De gemeenteraad draaqt de heer Claudio Rizzo op zijn stemgedrag af te stemmen
op de besl-issingen genomen in de gemeenteraad over de te behandefen
agendapunten.

5. HAVEN VAN GENT - ZEELAND SEAPORTS: FUS]E_DOSS]ER

De gemeenteraad neemt akte van:

1. de waardering van het Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports;
2. de financiële, fiscal-e en juridische due diligence rapporten van

Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports;
3. de voorgenomen oprichting van de Holding door Havenbedrijf Gent en

Zeefand Seaports als fusiebedri)f, op basis van de bepal-ingen en onder
de voorwaarden die zijn opgenomen in het ontwerp van de
fusieovereenkomst tussen Havenbedrijf Gent nv van publiek recht, nv
Zeeland Seaports, de Stad Gent, de Gemeente Evergem, de Gemeente
Zelzate, de Provincie Oost-Vlaanderen, de Gemeenschappelijke Regeling
Zeeland Seaports, de GemeenLe Borsefe, de Gemeente Terneuzen, de
Gemeente Vlissingen en de Provincie Zeeland.

De gemeenLeraad hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van de
Fusieovereenkomst, inclusief de Statuten van de Holding, de



Toetredingsovereenkomst en de Aandeefhoudersovereenkomst tussen Havenbedrijf
Gent nv van publiek recht, nv Zeel-and Seaports, de Stad Gent, de Gemeente
Evergem, de Gemeente zerzaLe, de provincie oost-Vl-aanderen, de
Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports, de Gemeente Borsele, de
Gemeente Terneuzen, de Gemeente Vlissingen en de Provincie Zeeland, zoals
gevoegd in bijlagen die integraal deel uitmaken van deze beslissing.
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de overdracht van 150 aandelen V
van de Holding met een nominal-e waarde van EUR 0r 10 per aandeel, na
beslissing door het Havenbedrijf Gent nv van pubtiek recht om deze aan de
gemeente Zelzate over te dragen bij wijze van dividenduitkering in natura,
conform de bepalingen van de fusieovereenkomst, als en j-n de mate dat de
gemeente Zelzate bij decreet gemachtigd wordt om deel- te nemen in een
rechtspersoon via dewelke ze zaf deel-nemen in het Havenbedrij f Gent nv van
publiek recht.
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de overdracht van d.e door d.e
gemeente ZeIzaLe gehouden 1,9 A2 aandel-en van het Havenbedrij f Gent nv van
pubJ-iek recht, bij wi¡ze van inbreng als agio (uitgiftepremie) aan de Holding
en conform de bepalingen van de fusieovereenkomst, goed, al-s en in de mate
dat de gerneente Zelzate bij decreet gemachtigd wordt om deel te nemen in een
rechtspersoon via dewelke ze zal- deelnemen in het Havenbedrij f Gent nv van
publiek recht.
Het bedrag van het agio wordt voorlopig vastgesteld op EUR 51,.232t14, zijnde
het bedrag van de boekhoudkundige waarde van de participatie van de gemeente
ZeIzaLe in Havenbedrij f Gent. Het definitieve bedrag van het agio zal ten
gepaste ti¡de voor aktename worden voorgelegd aan het coffege van
burgemeester en schepenen.

De gemeenteraad gaat akkoord met de afstand van de overdrachtsbeperkingen in
de StatuLen van het Havenbedrijf Gent nv van publiek recht, opdat de Holding
100% aandeelhouder wordt van het Havenbedrijf Gent nv van publiek recht.
De gemeenteraad gaat, op het niveau van de Holding, akkoord met de verdeling
van de aandelen zoals opgenomen in de fusieovereenkomst, waarbi¡ de huidige
aandeelhouders van het Havenbedrij f Gent 50% van de aandelen van de Holding
zuflen houden en de gemeente ZeJzate in het bijzonder 150 aandel-en (0,005%
van de aandefen) zal houden.

De gemeenteraad besl-íst om het college van burgemeester en schepenen te
gelasten alle nodì-ge uitvoeringshandelingen te stel-len met betrekking tot
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan Le verrichten aan
het Havenbedrijf Gent, J.F. Kennedylaan 32, gO42 Gent.

6. UPGRADE VAN DATABASE (SOL SERVER) _ GOEDKEURING GUNNING EN
LASTSTVOORI/úAARDEN .

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de raming voor de opdracht ..Upgrade
van database (sql server)". De raminq bedraagt € 18.339,20 excL. btw of
€ 22.790,43 incl-. 21? btw.
De gemeenteraad besfist bovengenoemde opdracht te gunnen bij wij ze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
De gemeenteraad beslist deze opdracht te gunnen aan Cevi NV, Bisdomplein 3 te
9000 Gent, tegen het naqerekende inschrijvingsbedrag van € 18.33g,20 exc1.
btw of € 22 .I90 , 43 incl_ . btw.
De gemeenteraad beslist dat de betaling overeenkomstig de bepalingen voorzien
in de offerte en met het krediet ingeschreven in het investeringsbudg et 20Ij
- beleidsitem 011901, algemene rekening 2410000, investeringsenveloppe 2 -subproject 4 zal gebeuren.

1. PERSONEEL: VASTSTELLING VAN BRUG DAGEN VOOR HET KALENDERJAAR 2OIB.
De gemeenteraad beslist om, voor het administratief en technisch personeel,
met uitzondering van het personeel tewerkgesteld bij de sportd.ienst, in 2018
de volgende brugdaqen verplicht in te voeren: maandag 30 april, maandag 7



mei, vrijdag 11 mei, vrijdag 2 november, vrijdag 16 november en maandag 24
december 2018.

De gemeenteraad beslist dat voor het personeef van de bibliotheek enkel de
brugdagen die op een maandag vallen gelden, namelijk maandag 30 apriJ-,
maandag 7 mei en maandag 24 december 2018.

De gemeenteraad besl-ist dat deze brugdagen in eerste orde dienen te worden
afgenomen van de verl-ofdagen die worden toegekend ter compensatie van
feestdagen die samenvallen met een zaterdag of een zondag (in 2018 zijn dit
twee feestdagen: 27 lufi en 1l- november) en in tweede orde, gezien het
onvol-doende aantal- compensatiedagen, van de vakantiedaqen.
De gemeenteraad beslist het personeel \^/aarvan het uurrooster zo is geregeld
dat zij geen prestaties op de voormelde brugdagen leveren, buiten deze
regeling vall-en.
B. VERKAVELING DENDERDREVtr _ ZAAK VAN DE VüEGEN.

De gemeenteraad neemt akte van het sluiten van het openbaar onderzoek over de
verkavel-ingsaanvraag van Smart Building Invest nv met al-s adres Damstraat 1

bus 2, 9800 Sint-Martens-Leerne voor een nieuwe verkaveling met 9 loten op
een terrein met als adres Denderdreve en kadastraal- gekend als l-ste afdeling
sectie A, 3I0/I en 310m waarbij geen bezwaarschriften werden ingediend.
De gemeenteraad beslist dat de zaak van de wegen, zoaÌs ontworpen in het
verkavelingsdossier van Smart Building Invest nv met al-s adres Damstraat 1

bus 2, 9800 Sint-Martens-Leerne voor een nieuwe verkaveling met 9 loten op
een terrein met al-s adres Denderdreve en kadastraal gekend als lste afdeling
sectie A, 3I0/L en 310m wordt goedgekeurd mits te voldoen aan volgende
voor\^/aarden en lasten:
AlIe noodzakeli; ke infrastructuurwerken zull-en uitgevoerd en aangelegd worden
door en ten l-aste van de verkavel-aar/bouwheer of zijn indeplaatsgestelde:
51. Wegen- en rioleringswerken:
De wegen- en rioleringswerken zull-en uitgevoerd worden op basis van een
aangepast ontwerp dat t,er goedkeuring dient te worden voorgelegd aan het
College van Burgemeester en Schepenen. Het ontwerp dient vóór de uitvoering
van de rioleringswerken opgemaakt te worden rekening houdend met de
bemerkingen van het advies van Farys en Brandweerzone Centrum.

52 Nutsleidingen:
Voor de aanfeg van de nutsleidingen dient de bouwheer of zijn
indeplaatsgestelde de richtlijnen en voor\^/aarden van de betrokken
nutsbedrijven na te leven en conform de afgeleverde adviezen.

53 Wegsignalisatie:
Vriegsignalisatie en plaatsing van verkeersborden en hydrantaanduidingen zi-jn
eveneens ten l-aste van de bouwheer of zi¡n indeplaatsgestelde en dienen
uitgevoerd op aanwij zinqen van de burgemeester

De gemeenteraad besl-ist dat de bouwheer of zijn indeplaatsgestelde vóór de
uitvoering van de werken, een ontwerp van de werken in 4-voud moet indienen
voor nazicht door de dienst gemeentewerken en voor formele goedkeuring door
het College van Burgemeester en Schepenen.

De gemeenteraad besl-ist dat de bouwheer of zijn indeplaatsgestelde vóór de
uitvoering van de werken over alle noodzakelij ke machtigingen dient te
beschikken en voorafgaandelijk de tigging na dient te gaan van alle leidingen
teneinde schade aan deze te voorkomen.

De gemeenteraad beslist dat de planning en uitvoering van voormel-de lasten en
werken dienen te gebeuren voor rekening van de bouwheer of zijn
indeplaatsgestelde, overeenkomstig de voorwaarden van de betrokken
nutsbedrijven en wat de werken vermeld in artikel 1 51, 52 en 53 betreft,
onder toezicht van de technische dienst die minstens 15 werkdagen op voorhand



bij aangetekende brief in kennis dient gesteld te worden van de aanbesteding,
uitvoering en aanvaarding der werken. De bouwheer belegt vooraf een
coördinatievergadering met de opdrachtgever, de ontwerper, de aannemeï en de
technische dienst van het gemeentebestuur. Aan de afgevaardigde van de
gemeente dient toegang verleend te worden tot de werf.
De gemeenteraad beslist dat de aangelegde infrastructuur en gronden binnen de
rooilijn zoal-s aangegeven op plan 2 van de verkavelingsaanvïaag en bestemd
voor de openbare wegenis en aanhorigheden van de verkavel-ing kosteloos en '.om
niet", vrij en onbel-ast overgedragen zulfen worden aan de gemeente, ingevoÌge
verbintenis hiertoe aangegaan door de bouwheer, op basi-s van een door de
bouwheer samen te stel-l-en dossier en in zi)n opdracht en kosten opgemaakt
meetplan.

9. VERZOEKSCHRIFTEN VAN DHR. JOSEPH LEYS: VOORSTEL VAN DHR. LEYS INZAKE
VERGUNNINGEN VOOR RUSTSTORENDE ACTTVITEITEN OP HET OPENBAAR DOME]N.

Er wordt aan de gemeenteraad verzocht om voor dergetijke activiteiten ( bv.
zeepkistenrace, muziekevenementen) een openbaar onderzoek te verptichten
zodat omwonenden de kans krijgen om te reageren en eventueef bezr¡/aar aan te
tekenen. Bovendien wordt gevraagd de voorlopige vergunningen onmiddelfijk op
de website te plaatsen en ze pas definitief te laten word.en 14 dagen na
publicatie op de website.
De gemeenteraad beslist niet in te gaan op de verzoekschriften van dhr.
Joseph Leys.

10. PLAATSEN VAN CAMERABEVüAK]NG AAN GROTE MARKT BUSPLEIN PARK OPGEVULD
KANAAL GROENPLET N _ VRAAG OM GOEDKEURING BIJ HOOGDRINGENDHEID VAN OFFERTE
EM GROUP.

De gemeenteraad gaat principieel akkoord gaat met het plaatsen van camera, s
als onderdeel van een geintegreerd veiligheidsbeleid dat werd. bediscussieerd
in een commissie.

De gemeenteraad beslist dat de burgemeester een commissie inricht waarin met
de nodige deskundigen kan gediscussieerd worden over het aantaf camera, s, de
locaties van de camera's en de andere maatregefen die zullen genomen worden
om de veiligheid van de inwoners te garanderen.

11. HULPVERLENINGSZONE CENTRUM: EXPLOITATIE - EN INVESTERINGSDOTATIE VOOR HET
D]ENSTJAAR 2O1B - GOEDKEURING

De gemeenteraad keurt de toelage van 585.339,52
64.581-,80 euro voor investeringsuitgaven van de
goed.

euro voor exploitatie- en
Hulpverlenings zone Centrum

L2. VETLIGHEID GEMEENTELTJKE VIEBSITE (OP VERZOEK VAN DE SP.A-FRACTTE).

De vragen gesteld door de sp.a-fractie over de veiligheid van de
gemeenteJ-ijke website worden behandeld.

13. VRAGEN N.A.V. BER]CHTGEVING IN DE MEDIA DOOR DE BURGEMEESTER OMTRENT
PROBLEMEN DIE HET GEVOLG ZOUDEN ZIJN VAN DE CHIROFUIF OP 30/09 (oP VERZOEK
vAN DE SP.A-FRACTIE).

De vragen gesteld door de sp.a-fractie worden behandel_d

74. COMMOTIE ROND CHIROFU]F ZATERDAG 30 SEPTEMBER (OP VERZOEK VAN DE PVDA+_
FRACTIE)

De vragen gesteld door de pVDA+-fractie over
zaterdag 30 september worden behandeld.

de commotie rond de chirofuif op



15. TOEKOMST GEMEENTEL],JKE MUSEA, MOMENTEEL GEHU]SVEST IN ' T KLOOSTER (oP
VERZOEK VAN DE SP.A_FRACTIE).

De vragen gesteJ-d door de sp.a-fractie over de toekomst van de gemeentelijke
musea worden behandeld.

16 . MEDEDELINGEN/KENN]SGEVINGEN

Volgende stukken worden ter kennis gebracht aan de gemeenteraad:

- Fineg - verslag van de Algemene Vergadering van 9 mei 2017.
- Veneco - versl-ag van de Raad van Bestuur van 4 juli 2071.

T1. TOEGEVOEGD PUNT: IVERKEN VOETPAD ZONNEBLOEMSTRAAT (OP VERZOEK VAN DE SP.A-
FRACTIE).

De vragen gesteld door de sp.a-fractie over de werken aan de voetpaden in de
Zonnebloemstraat worden behandel-d.

Het gemeentebestuur neemt 7,52 % van de totaalkost voor de aanleg van het
voetpad van de Zonnebloemstraat ten laste.

Namens de gemeenteraad

Guy Verbuyst Martin Acke

Gemeentese Voor ittere

ffi




