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PUNT I OPENBARE ZÏTTING

1. GOEDKEUREN NOTULEN GEMEENTERAAD

Er zijn geen opmerkingen op de notulen van de gemeenteraad van 28 december
2OI'7, zodatu deze als goedgekeurd (artikel 33 van het Gemeentedecreet) worden
beschouwd.

2. GOEDKEUREN AANPASSTNG SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD

De gemeenteraad gaat akkoord met de aanpassing van het huidige subsidiedossier:
- krediet voor de subsidíe kadervormj-ng wordt opgetrokken van €1000 naar

€1700.
- Subsidies en aanvraagformufieren zul-fen op de gemeentelijke website

gepubliceerd worden.
- De jeugdconsul-ent wordt bel-ast met het toezicht en behandeÌen van de

subsidies en zorqL ervoor dat alle aanvraagformul-ieren geactualiseerd
zijn.

3. DOSSIER PROJECT ZELZATE ZUID

De gemeenteraad heeft besl-ist om de behandel-ing van dit agendapunt Le verdagen
naar de eerstvolgende gemeenteraad.

4. VüELZIJNSBAND - GOEDKEUR]NG MEERJARENPLAN EN BUDGET

De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2014-2022 van de Welzijnsband
Meetjesland goed en neemt kennis van het budget 2078.

5. OCMVü - KENNISNAME MEERJARENPLAN EN BUDGET

De gemeenLeraad neemt kennis van
budget 2018 zoafs vastgeleqd bij
welzijn d.d. 20 december 20I'7.

het gewijzígd meerjarenplan 20t.4-2019 en het
beslissing van de raad voor maatschappetijk

6. ORGANISATIE GEMEENTERAADSCOMMISSIE OVER DE TOEKOMSTIGE UITBATING VAN I T
KLOOSTER (OP VERZOEK VAN DE N-VA FRACTIE )

De gemeenteraad stefde dat de exploitatj-e van gebouwen een bevoegdheid is die
aan het schepencoJ-lege werd gedefegeerd.

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, dj-ende volgend amendement in:
"Het coffege zal een pLan uitwerken en begin maart de opdracht geven aan de om

een commissje bijeen te roepen. In die commissie kan iedereen ideeën
aanbrengen. l¡lat er in de commissie aan bod komt, kan in de gemeenteraad van 22
maart besproken worden. Het advies van de gemeenteraad wordt dan aan het
co7Tege overgemaakt".

Het amendement werd met algemene stemmen aanvaard.

1. KENNISGEVINGEN / I¡SONNNLINGEN

Geen vragen of opmerkingen.



B. POLITIEZONE POUYENBROECK _ GOEDKEURING DOTATIE 2O1B

Artikel 1: - De bi jdrage van de gemeente Zelzate zoals ingeschreven in de
politiebegroting 20IBt zijnde in totaal 1.579.830,65 EUR, werd goedgekeurd en
zal- aan de politiezone Puyenbroeck toegekend worden.

9. MOTIE OVER DE PRIVATISER]NG VAN DE BELFIUS BANK OP VERZOEK VAN DE PVDA+
FRACTIE )

De motie werd qoedgekeurd en zal overgemaakt worden aan Belfius Bank.

10. VRAAG NAAR EXTRA ONDERSTEUNING JEUGDVüERKTNG KVV ZELZATE (OP VERZOEK VAN DE

PVDA+ FRACT]E)

Er zal geen gevolg
ondersteuning voor

geven worden aan de vraag van KVV ZeLzate m.b.t. exLra
de jeugdwerking.

11. VERVANGEN DAKBEDEKKINGEN DAKGOTEN GEMEENTESCHOOL _ GOEDKEUR]NG
LASTVOORVÍAARDEN

De gemeenteraad hecht haar qoedkeuring aan de dringende opdracht "vervangen
dakbedekkingen dakgoten gemeenLeschool-". De raming bedraagt € 25.000r40 excf.
btw of € 30.250,48 incl. 21% btw.

Hoogachtend

Martin Acke
Voorzitter gemeenteraad


