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D.D. 27 MAART 2017 

 

De hieronder vermelde lijst kan eveneens worden ingezien op het gemeente-

secretariaat elke werkdag van 09.00 uur tot 11.45 uur en dit in de periode 

van 14 april 2017 tot en met 4 mei 2017. 

PUNT I     OPENBARE ZITTING 

1. NOTULEN GEMEENTERAAD 7 FEBRUARI 2017 

Er zijn geen opmerkingen op de notulen van de gemeenteraad van 7 februari 

2017, zodat deze worden beschouwd als goedgekeurd (artikel 33 van het 

Gemeentedecreet). 

2. WEGEN- EN RIOLERINGSWERKEN AKKER - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN 

GUNNINGSWIJZE 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek zoals opgemaakt door het 

studiebureau en aan de raming voor de opdracht “wegen en rioleringswerken 

Akker”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en 

zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. 

De raming bedraagt € 536.907,00 excl. btw,het aandeel voor de gemeente 

Zelzate bedraagt € 193.376,86 incl. btw. 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. 

Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op 

nationaal niveau. 

De uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden via wijziging in budget 

2017 onder artikel AR2240007 BI 020000 Enveloppe 3 sub project 15. 

3A. AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER - AANPASSING 

Het aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer wordt aangepast 

als volgt: 

Het artikel 6.8.2. – Parkeren uitsluitend voor personenwagens wordt 

uitgebreid met: 

6.8.2.6. - Havenlaan berm t.h.v. de jachthaven 

Deze maatregel zal aangeduid worden door middel van de verkeersborden E9b. 

Dit gemeenraadsbesluit treedt in werking vanaf 31 mei 2017. 

De gemeenteraad beslist dit aanvullend reglement af te kondigen conform 

artikels 186 en 187 van het gemeentedecreet. 

3B. AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER - AANPASSING 

Het aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer wordt aangepast 

als volgt 

Het artikel 4.3. – EENRICHTINGSVERKEER wordt uitgebreid met: 

4.3.20 - Oostkade verboden richting van Franz Wittoucklaan naar 

voormalige verbindingsweg door het park 

Deze maatregel zal aangeduid worden door middel van de borden C1 en F19 en D1 

waar nodig. 

Dit gemeenraadsbesluit treedt in werking vanaf 31 mei 2017. 

De gemeenteraad beslist dit aanvullend reglement af te kondigen conform 

artikels 186 en 187 van het gemeentedecreet. 



4. VASTSTELLING VAN BRUGDAGEN VOOR HET KALENDERJAAR 2017 

Voor het administratief en technisch personeel, met uitzondering van het 

personeel tewerkgesteld bij de sportdienst, wordt voorgesteld om in 2017 de 

volgende brugdagen verplicht in te voeren: vrijdag 26 mei, maandag 10 juli en 

maandag 14 augustus 2017. 

Voor het personeel van de bibliotheek gelden enkel de brugdagen die op een 

maandag vallen, namelijk maandag 10 juli en maandag 14 augustus 2017. 

Deze brugdagen dienen in eerste orde te worden afgenomen van de verlofdagen 

die worden toegekend ter compensatie van feestdagen die samen vallen met een 

zaterdag of een zondag (in 2017 zijn dit twee feestdagen: 1 januari en 11 

november) en in tweede orde, gezien het onvoldoende aantal compensatiedagen, 

van de vakantiedagen. 

Personeel waarvan het uurrooster zo is geregeld dat zij geen prestaties op de 

voormelde brugdagen leveren, vallen buiten deze regeling. 

5. OPENVERKLARING VAN EEN VOLTIJDSE STATUTAIRE BETREKKING VAN AFDELINGSHOOFD 

PATRIMONIUM VIA BEVORDERING (B4-B5) 

De functie van afdelingshoofd patrimonium wordt open verklaard conform 

bijgaande functiebeschrijving op niveau B4-B5. 

De functie zal door de bevorderingsprocedure worden vervuld conform hoofdstuk 

XII van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel. 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering 

van deze beslissing. 

6. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOGO GEZOND+ VZW WERKJAAR 2017 – GOEDKEURING  

De samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur van Zelzate en Logo 

Gezond+ vzw wordt voor het werkjaar 2017 goedgekeurd. 

7A - GEMEENTELIJK ONDERWIJS - VERVANGEN VAN DE SCHOOLRAAD 

De huidige schoolraad in het gemeentelijk basisonderwijs wordt opgeheven met 

ingang van 01 april 2017. 

Het aantal mandaten per geleding (ouders, personeel, lokale gemeenschap) 

wordt vastgelegd op twee conform artikel 10, § 2 van het Decreet van 02 april 

2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad. 

De nieuwe schoolraad voor de gemeentelijke onderwijsinstelling voor het 

basisonderwijs treedt in werking met ingang van 01 april 2017 waarbij van 

rechtswege zijn verkozen voor: 

geleding ouders: 

- Mevrouw Ilse Cami, Schepen Napoleon De Meyerstraat 9, 9060 Zelzate 
- Mevrouw Annick Gillis, Marguerite Ottestraat 19, 9060 Zelzate 

geleding personeel: 

- Mevrouw Joyce Claeys, Havenlaan 80 A, 9060 Zelzate (voorzitter) 
- Mevrouw Marjolein Cornelis, Valeer v. Kerkhovestraat 11, 9940 Sleidinge 
(secretaris)  

geleding lokale gemeenschap: 

- De heer Rudy Haes, Assenedestw. 118 B 202, 9060 Zelzate 
- De heer Dirk Ververs, B.J. Chalmetlaan 74, 9060 Zelzate    

7B. GEMEENTELIJK ONDERWIJS - GOEDKEURING OVEREENKOMST MET SCHOOLRAAD  

De overeenkomst met de schoolraad die in werking treedt vanaf 01 april 2017 

wordt goedgekeurd. 

8. DEELNAME AAN DE OPRICHTING VAN DE DIENSTVERLENENDE VERENIGING TMVS CONFORM 

ARTIKEL 27 VAN HET DECREET VAN 6 JULI 2001 HOUDENDE DE INTERGEMEENTELIJKE 

SAMENWERKING - GOEDKEURING 

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het voorstel tot oprichting van de 

dienstverlenende vereniging TMVS volgens de modaliteiten vastgelegd in de 

oprichtingsbundel. 



De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring om in te tekenen op aandelen A volgens 

de bepalingen die in artikel 9 van de statuten zijn opgenomen. In dit artikel 

staat dat iedere deelnemer verplicht is in te tekenen op A-aandelen waarbij 

het aantal A-aandelen wordt bepaald op basis van het aantal inwoners op 

1 januari voorafgaand aan de intekening. Hierbij wordt één A-aandeel 

uitgegeven per 5.000 inwoners met afronding naar de lager gelegen eenheid. De 

nominale waarde van een A-aandeel bedraagt 1.000 euro. 

9. KERKFABRIEK SINT-ANTONIUS VAN PADUA – JAARREKENING 2016 

De rekening 2016 van de kerkfabriek Sint-Antonius van Padua wordt positief 

geadviseerd. 

10. KERKFABRIEK SINT-LAURENTIUS – JAARREKENING 2016 

De rekening 2016 van de kerkfabriek Sint-Laurentius wordt positief 

geadviseerd. 

11. CONCESSIEOVEREENKOMST VOOR BROODJESZAAK  

Door de heer Martin Acke (N-VA) wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om in 

het overwegende gedeelte, teneinde geen precedent te scheppen voor mogelijke 

nieuwe toekomstige aanvragen voor permanente kramen anders dan frituren, 

voorliggende wijziging van concessieovereenkomst enkel goed te keuren omdat 

het over een bestaande concessie gaat. De gemeenteraad wenst dit voorstel van 

amendement op de wettelijkheid te laten onderzoeken gelet op het 

gelijkheidsheidsbeginsel. 

De concessieovereenkomst tussen het gemeentebestuur van Zelzate en mevrouw 

Petra Verstraeten voor de vaste standplaats van een broodjeszaak op het 

marktplein te Zelzate wordt goedgekeurd. 

12. REGLEMENT BELASTING OP ONGESCHIKTE EN ONBEWOONBARE WONINGEN  

Het gemeenteraadsbesluit van 28 december 2016 betreffende opcentiemen op de 

door het Vlaams Gewest geheven heffing ter bestrijding van verkrotting van 

gebouwen en/of woningen wordt vanaf heden opgeheven. 

Er wordt vanaf het aanslagjaar 2017 een jaarlijkse gemeentebelasting 

gevestigd op ongeschikte en onbewoonbare woningen. 

De gemeenteraad belast het College van Burgemeester en Schepenen met het 

vaststellen van de secundaire modaliteiten en de verdere praktische 

uitwerking. 

Onderhavig reglement wordt naar de hogere overheid gezonden voor 

kennisneming. 

 

Reglement op de belasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen  

Artikel 1: - Definities 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

1. Aanslagjaar: het aanslagjaar is het jaar waarin de belasting verschuldigd 

is; 

2. Bezwaarinstantie: het college van burgemeester en schepenen 

3. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijze: 

a) Een aangetekend schrijven; 

b) Een afgifte tegen ontvangstbewijs; 

c) Elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze 

waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden 

vastgelegd; College: college van burgemeester en schepenen van de 

gemeente Zelzate. 

4. Gebouw: het onroerend goed vermeld in artikel 24, 2° van het 

Heffingsdecreet; 

5. Gewestelijke Inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen: de 

inventaris vermeld in artikel 26 van het decreet van 22 december 1995 

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996; 

6. Gewestelijke inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen: de 

inventaris, sinds 1 januari 2017 vermeld in artikel 26 van het 

Heffingsdecreet; 



7. Inventarisatiedatum: de datum waarop een woning in de gewestelijke 

inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen is opgenomen  

8. Verjaardag: het ogenblik van het verstrijken van elke nieuwe periode van 

twaalf maanden vanaf de inventarisatiedatum, zolang het gebouw of de 

woning niet uit het register van ongeschikte en onbewoonbare woningen is 

geschrapt; 

9. Heffingsdecreet: het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot 

begeleiding van de begroting 1996; 

10. Registratiedatum: de datum waarop een woning of een gebouw met in het 
gewestelijk register van ongeschikte en onbewoonbare woningen is 

opgenomen;  

11. Vlaamse wooncode: het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse 
Wooncode en latere wijzigingen; 

12. Zakelijke gerechtigde: de houder van één van volgende zakelijke rechten: 
a) De volle eigendom (volgens de meest recente door de diensten van het 

kadaster aan de gemeente verstrekte informatie of volgens de gegevens 

ontvangen van de instrumenterende ambtenaar) 

b) Het recht van opstal of van erfpacht; 

c) Het vruchtgebruik 

Artikel 2: - Algemene bepalingen 

§1. Er wordt voor de aanslagjaren 2017 t.e.m. 2019 een jaarlijkse 

gemeentebelasting gevestigd op de woningen die opgenomen zijn in de 

gewestelijke inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen. 

§2. De belasting is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat de 

woning gedurende twaalf opeenvolgende maanden opgenomen is in deze 

inventaris, of, voor woningen die bij de inwerkingtreding van dit 

reglement reeds op de inventaris waren opgenomen, bij de eerstvolgende 

verjaardag van de inventarisatiedatum. 

Zolang de woning niet is geschrapt uit deze inventaris, blijft de belasting 

verschuldigd bij het verstrijken van elke opeenvolgende periode van twaalf 

maanden. 

Artikel 3: - Belastingplichtige 

§1. De belasting is verschuldigd door de zakelijk gerechtigde van de 

ongeschikte of onbewoonbare woning op de verjaardag van de 

inventarisatiedatum. 

§2. Indien er meerdere zakelijk gerechtigden zijn, zijn zij allen hoofdelijk 

gehouden tot betaling van de totale belastingschuld. 

§3 In geval van overdracht van het zakelijk recht stelt de instrumenterende 

ambtenaar de nieuwe zakelijk gerechtigde er  voorafgaandelijk  van in 

kennis dat het goed is opgenomen in het register ongeschikte en 

onbewoonbare woningen. 

De instrumenterende ambtenaar stelt de beheerder van het register ongeschikte 

en onbewoonbare woningen binnen de twee maanden na het verlijden van de 

authentieke overdrachtsakte in kennis van de overdracht met nauwkeurige 

aanduiding van de overgedragen woning of het gebouw, de datum ervan, en de 

nieuwe zakelijk gerechtigden via beveiligde zending. 

Indien de gemeente niet op de hoogte wordt gebracht van de overdracht, wordt 

de overdrager van een zakelijk recht, zoals bedoeld in paragraaf 3 van dit 

artikel, als belastingplichtige beschouwd voor de eerstvolgende belasting die 

na de overdracht van het zakelijk recht wordt gevestigd. 

Artikel 4: - Tarief van de belasting 

Het basisbedrag van de belasting bedraagt: 

 500 euro voor een kamer 

 1000 euro voor elke andere woongelegenheid 

 1557 euro voor volledig gebouw of woonhuis  

En indien het gebouw of de woning een tweede opeenvolgende termijn van twaalf 

maanden op de inventaris staat, wordt het bedrag gebaseerd op het basisbedrag 

en het aantal jaren op de inventaris, volgens volgende formule: 

Basisbedrag x (aantal jaar + 1) 



De belasting wordt jaarlijks aangepast aan de schommelingen van de 

gezondheidsindex. De nieuwe index is de index van de maand voorafgaand aan de 

jaarlijkse aanpassing en de basisindex is de index van de maand januari 

Met een maximum van 10.000 euro per dossier 

Artikel 5: - Vrijstelling bij belasting 

5.1 Aanvraag vrijstelling 

De zakelijk gerechtigde die gebruik wenst te maken van een vrijstelling 

van de belasting dient zelf hiervoor via beveiligde zending schriftelijk 

de nodige bewijsstukken in te dienen aan de beheerder van het register 

verwaarloosde gebouwen en woning.  

5.2 Er wordt wegens overmacht een vrijstelling van de heffing verleend aan de 

zakelijk gerechtigde die aantoont dat de woning opgenomen blijft in het 

register om redenen onafhankelijk van zijn wil. 

5.3 Er wordt een vrijstelling van de heffing verleend voor een woning gelegen 

in de woonwijk Klein-Rusland met als motivatie: Vlaamse regering heeft 

op 26 februari 2016 de startbeslissing voor het complexe project 

‘Verbeteren van de leefbaarheid voor de bewoners van de woonwijk Klein-

Rusland (Zelzate)’ genomen. 

Artikel 6: - Inkohiering 

§1 De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en 

uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en 

schepenen. 

§2 De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van 

het aanslagbiljet. 

Artikel 7: - Bezwaarprocedure bij belasting 

§1 De belastingplichtige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het 

college van burgemeester en schepenen. Het bezwaarschrift wordt behandeld 

in overeenstemming met het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de 

vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 

gemeentebelastingen. 

§2 Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd 

zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie 

maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van 

verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag 

of vanaf de datum van de contante inning. 

Indien de belastingplichtige wenst gehoord te worden, dient hij daar 

uitdrukkelijk om te vragen in zijn bezwaarschrift.  

§3 Door het college van burgemeester en schepenen worden personeelsleden van 

de gemeente aangesteld die bevoegd zijn om een controle of onderzoek in te 

stellen en vaststellingen te verrichten in verband met de toepassing van 

dit belastingreglement. De door hen opgestelde processen-verbaal hebben 

bewijskracht tot bewijs van het tegendeel. 

Artikel 8: - Toepasselijke regelgeving 

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 

betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 

provincie- en gemeentebelastingen, zijn de bepalingen van titel VII 

(Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1, 3, 4 ,6 tot en 

met 9bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 

175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van toepassing voor zover niet 

specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. 

Artikel 9: - Kennisgeving toezicht 

Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

13. RAAMOVEREENKOMST VOOR SCHOONMAAKOPDRACHTEN MET FARYS/TMVW: 

PRINCIPEBESLISSING TOT UITBREIDING INZAKE TE POETSEN LOCATIES - 

GOEDKEURING 

Het volgende amendement ingediend door de sp.a wordt aangenomen: 



1. een volledig overzicht van de tussenkomsten van GOM zowel voor het OCMW 
als voor de gemeente (aantal personen, aantal uren, op welke dienst). 

2. voorstel dat er extra personeel komt = 1 FTE aangeworven vanuit de 
gemeente. 

Er wordt beslist om aan Farys/TMVW voor te stellen om in de raamovereenkomst 

voor schoonmaakopdrachten, die werd goedgekeurd in de gemeenteraad d.d. 

29 februari 2016, als te poetsen locaties de volgende locaties te laten 

opnemen: Sociaal en Administratief Centrum, LDC De Kastanje en de studios in 

de Frantz Wittoucklaan. 

De uitgaven voor de geleverde schoonmaakprestaties worden toegerekend aan de 

respectievelijke organisaties zoals overeengekomen in de beheersovereenkomst. 

Dit betekent dat de onderhoudskosten van OCMW-gebouwen zullen worden 

toegerekend aan het OCMW. 

14. OVERZICHT VAN ALLE WEDDEN, VERGOEDINGEN EN ZITPENNINGEN VAN HET COLLEGE 

EN VOORSTEL DAT DE SCHEPENEN ALLE ZITPENNINGEN IN INTERCOMMUNALES EN 

DERGELIJKE DOORSTORTEN NAAR DE KAS VAN DE GEMEENTE (OP VERZOEK VAN DE 

PVDA+-FRACTIE) 

De gemeenteraad behandelt de vragen gesteld door de PVDA+ fractie. 

Het voorstel namens de PVDA+-fractie dat de schepenen vrijwillig hun 

zitpenningen afstaan, wordt verworpen. 

Het voorstel namens de PVDA+-fractie om de ontvangen lijst met overzicht van 

alle wedden, vergoedingen en zitpenningen van het college van burgemeester en 

schepenen op de gemeentelijke website te publiceren, wordt aanvaard. 

15. BESTUURSMANDATEN IN INTERCOMMUNALES EN ONDERLIGGENDE STRUCTUREN EN ANDERE 

PUBLIEKE MANDATEN NAMENS DE GEMEENTE ZELZATE (OP VERZOEK VAN DE SP.A-

FRACTIE) 

De gemeenteraad behandelt de punten voorgelegd door de sp.a-fractie. 

Gezien de eerste drie punten van de vijf voorgelegde punten reeds behandeld 

werden in punt 14 worden deze punten niet meer ter stemming voorgelegd. 

Het vierde punt van de vijf voorgelegde punten behoort niet tot de 

bevoegdheid van de gemeenteraad. 

Na aanpassing van het vierde punt door de sp.a-fractie wordt het voorstel 

goedgekeurd waarbij de gemeenteraad aan het college van burgemeester en 

schepenen de opdracht geeft een standpunt in te nemen over het volgende 

voorstel: “De inkomsten van burgemeesters en schepenen uit bijkomende 

publieke mandaten, worden afgetopt op 30% van hun bruto basiswedde, dus 130% 

in het totaal.” 

Het voorstel dat de gemeente een vraag tot de Vlaamse en federale regering 

richt om maximaal te snoeien in het aantal tussenstructuren en deze allemaal 

onder de regels van de Vlaamse decreetgeving te brengen, in het bijzonder 

voor wat de geplafonneerde zitpenningen betreft, wordt niet goedgekeurd. 

16. AFGEZAAGDE BOMEN IN DIVERSE WIJKEN EN STRATEN (OP VERZOEK VAN DE SP.A-

FRACTIE) 

De gemeenteraad behandelt de vragen die de sp.a-fractie heeft bij de onlangs 

afgezaagde bomen in verschillende wijken en straten van de gemeente. 

De principebeslissing om elke boom te vervangen door een soort die geschikt 

is voor straataanplant en om onderhoud door de gemeente te voorzien, wordt 

goedgekeurd. 

17. DATA GEMEENTERAAD (OP VERZOEK VAN DE SP.A-FRACTIE) 

De gemeenteraad beslist om een vaste datum voor de gemeenteraadszittingen 

vast te leggen; gezien deze beslissing worden de punten ingediend door de 

sp.a-fractie ingetrokken. 



19. REALISATIE GEMEENSCHAPPELIJKE KLIMAATDOELSTELLINGEN MEETJESLAND 

(OP VERZOEK VAN DE SP.A-FRACTIE) 

De gemeenteraad behandelt de vragen die de sp.a-fractie heeft bij de 

startnota voor het realiseren van gemeenschappelijke klimaatdoelstellingen 

waarvan binnenkort gestart wordt met de realisatie van de vooropgestelde 

doelen die door de 13 Meetjeslandse burgemeesters goedgekeurd werd. 

De sp.a-fractie vraagt stemming over het voorstel dat de gemeente Zelzate 

deze startnota mee onderschrijft en tegemoetkomt aan de vraag van Assenede en 

Wachtebeke om samen met hen een cluster te vormen en vraagt hierover de 

stemming. 

Een antwoord op de gestelde vragen zal na bespreking in het college van 

burgemeester en schepenen worden bezorgd; de stemming over het voorstel wordt 

ingetrokken. 

20. ONMIDDELLIJKE STOPZETTING VERKOOP SOCIAAL ADMINISTRATIEF CENTRUM (SAC) 

(OP VERZOEK VAN DE SP.A-FRACTIE) 

De gemeenteraad gaat akkoord om de OCMW-raad te verzoeken definitief af te 

zien van de verkoop van het Sociaal Administratief Centrum. 

21. BURGEMEESTER J. CHALMETLAAN ZONE 30 (OP VERZOEK VAN DE SP.A-FRACTIE) 

De gemeenteraad behandelt het voorstel tot eventuele inrichting van een zone 

30 in een deel van de Burgemeester J. Chalmetlaan (vanaf de bibliotheek tot 

aan het volgende kruispunt). Op basis van ontvangen adviezen van de brandweer 

en de politie en de bereidheid om de zaak verder te onderzoeken (meer 

controles laten uitvoeren, plaatsen van een signalisatiebord) wordt niet 

overgegaan tot stemming van het voorstel. 

22. ONGEVAL AAN DE KANAALSTRAAT/WESTKADE (OP VERZOEK VAN DE PVDA+-FRACTIE) 

De gemeenteraad behandelt de vragen die de PVDA+-fractie heeft naar 

aanleiding van een ongeval op 18 maart 2017 waarbij een fietser aangereden 

werd op het kruispunt van de Kanaalstraat met de Westkade.  

23. VOORSTEL DAT DEFINITIEF WORDT AFGEZIEN VAN DE VERKOOP VAN HET SOCIAAL 

ADMINISTRATIEF CENTRUM (SAC) EN VERZOEK DAT HET PERSONEEL VERREGAANDE 

INSPRAAK KRIJGT IN DE VERNIEUWDE INDELING VAN HET GEMEENTEHUIS 

(OP VERZOEK VAN DE PVDA+-FRACTIE) 

Dit punt werd reeds behandeld bij punt 20 van de agenda. 

PUNT II     GEHEIME ZITTING 

1. NIET VASTE BENOEMING VOLTIJDS STATUTAIR GEMEENTESECRETARIS (KLASSE 2) – 

INTREKKING GEMEENTERAADSBESLUIT D.D. 10 JANUARI 2017 – NIET GOEDKEURING 

 

In opdracht: 

Christine Coone Martin Acke 

Plv. gemeentesecretaris Voorzitter gemeenteraad 

 


