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Gemeente Zelzate 

 

 

 

LIJST GEMEENTERAADSBESLISSINGEN 

 

D.D. 18 MEI 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 7 juni 2017 tot en met 27 juni 2017. 

PUNT I     OPENBARE ZITTING 

1. NOTULEN GEMEENTERAAD 27 MAART 2017 

De notulen van de gemeenteraad van 27 maart 2017 worden goedgekeurd. 

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE – BIJEENROEPING 

GEMEENTERAAD – WIJZIGING 

§ 1 van artikel 1 van het hoofdstuk “Bijeenroeping gemeenteraad” van het 

huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt als volgt gewijzigd:  

“§1. - De gemeenteraad vergadert in principe maandelijks op iedere donderdag 

volgend op de derde dinsdag van de maand om 19.00 uur uitgezonderd de 

maanden juli en augustus en telkens wanneer de noodzaak het vereist. 

Indien uitzonderlijk dient afgeweken te worden van deze maandelijkse 

vaste vergaderdag dan vergadert de gemeenteraad in principe de dinsdag 

of de woensdag van diezelfde week. De data van de vergaderingen worden 

tijdig, en behoudens in spoedeisende gevallen, minstens twee maanden 

op voorhand aan de raadsleden meegedeeld door de voorzitter van de 

gemeenteraad.” 

Deze regeling gaat in met ingang van 1 september 2017. 

3. IVEG – ALGEMENE VERGADERING D.D. 31 MEI 2017 – GOEDKEURING AGENDA + 

MANDATERING VERTEGENWOORDIGER 

Goedkeuring wordt gehecht aan de agenda en elk van de afzonderlijke punten 

van de agenda van de algemene vergadering die plaatsvindt op 31 mei 2017: 

1. Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering; 
2. Balans en resultatenrekening 2016; 
3. Verslag van de commissaris aan de Algemene Vergadering; 
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris; 
5. Aanvaarding van de toetreding van de gemeente Nijlen voor het collectief 

beheer van de in de gemeente te plaatsen IBA's 

6. Statutaire benoeminqen: 
- Benoeming van Paul Laurijssen, schepen van Nijlen, tot lid van het 
Adviescomité Riolering 

- Verlenging van het mandaat van de commissaris Ernst & Young 
7. Kennisgeving. 

De gemeentelijke vertegenwoordiger of zijn plaatsvervanger wordt gemandateerd 

om: 

 aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met 

betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, 

aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te 

doen;  

 deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde en 

met hetzelfde mandaat in geval de eerste algemene vergadering niet 

rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen. 

  



4. IDM - STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING D.D. 2 JUNI 2017 – 

AGENDA/MANDATERING 

Goedkeuring wordt gehecht aan de agenda en elk van de afzonderlijke punten 

van de agenda van de statutaire algemene vergadering van de intercommunale 

vereniging Durme-Moervaart op 2 juni 2017: 

1. Inzamelresultaten 2016; 
2. Goedkeuring van het jaarverslag van de Raad van Bestuur betreffende het 

werkingsjaar 2016; 

3. Goedkeuring van  
a. De balans betreffende het boekjaar 2016; 
b. De resultatenrekening betreffende het boekjaar 2016; 
c. De sociale balans betreffende het boekjaar 2016. 

4. Aanvaarding van het verslag van de revisor; 
5. Kwijting te verlenen aan de bestuurders en revisor voor de uitoefening van 

hun mandaat in 2016; 

6. Benoeming Bestuurders. 

De gemeentelijke vertegenwoordiger of haar plaatsvervanger wordt gemandateerd 

om: 

 aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met 

betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, 

aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te 

doen;  

 deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde en 

met hetzelfde mandaat in geval de eerste algemene vergadering niet 

rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen. 

5. INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING WESTLEDE - ALGEMENE VERGADERING D.D. 

13 JUNI 2017 – AGENDA / MANDATERING VERTEGENWOORDIGER 

Goedkeuring wordt gehecht aan de agenda en elk van de afzonderlijke punten 

van de agenda van de algemene vergadering van de intergemeentelijke 

samenwerking Westlede op 13 juni 2017: 

1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 06/12/2016; 

2. Goedkeuring Balans en Resultatenrekening 2016; 

3. Verslag Commissaris-Revisor; 

4. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris-Revisor; 

5. Werkingsverslag 2016; 

De gemeentelijke vertegenwoordiger of zijn plaatsvervanger wordt gemandateerd 

om: 

 aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met 

betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, 

aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te 

doen;  

 deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde en 

met hetzelfde mandaat in geval de eerste algemene vergadering niet 

rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen. 

6. INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING VENECO² - GOEDKEURING VAN DE AGENDA VAN DE 

JAARVERGADERING VAN 13 JUNI 2017 / AANWIJZING VAN DE VERTEGENWOORDIGER VAN 

DE GEMEENTE ZELZATE EN VASTSTELLING VAN HET MANDAAT VAN DEZE 

VERTEGENWOORDIGER 

De heer Jan De Beule, gemeenteraadslid, wonende Schepen René De Deckerlaan 

38, 9060 Zelzate, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente 

Zelzate voor de (buitengewone) algemene (jaar)vergaderingen van de 

intergemeentelijke vereniging Veneco met als plaatsvervanger de heer Jan 

Persoon, gemeenteraadslid, wonende te Leegstraat 179, 9060 Zelzate. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de agenda en elk van de afzonderlijke punten 

van de agenda van de jaarvergadering van de intergemeentelijke vereniging 

Veneco die plaatsvindt op 13 juni 2017: 



1. Akteneming / goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 
13 december 2016; 

2. Jaarverslag 2016 Raad van Bestuur; 
3. Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat; 
4. Verslag van de commissaris, 
5. Goedkeuring van het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de 

toelichting en verwerking van het resultaat; 

6. Verlenen van kwijting aan de bestuurders; 
7. Verlenen van kwijting aan de commissaris; 
8. Aanstellen commissaris; 
9. Benoeming bestuurders. 

Aan de vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate, houder van 116 aandelen, 

die zal deelnemen aan de Jaarvergadering van de Intergemeentelijke Vereniging 

Veneco die plaatsvindt op 13 juni 2017 om 18.00 uur in “Hof ten Bosse” te 

9070 Heusden-Destelbergen, Ten Bosse 14 het mandaat te geven om:: 

 er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen 

met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, 

aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te 

doen; zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in de 

gemeenteraad  

 deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde en 

met hetzelfde mandaat in geval de eerste algemene vergadering niet 

rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen. 

7. FINIWO – ALGEMENE VERGADERING VAN 23 JUNI 2017 – AGENDA/MANDATERING 

Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, hecht de 

gemeenteraad zijn goedkeuring aan de dagorde en alle afzonderlijke punten van 

de dagorde van de algemene vergadering van Finiwo van 23 juni 2017, zijnde: 

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2016; 
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2016; 
3. Goedkeuring van de jaarrekening en de resultatenverdeling 2016; 
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris; 
5. Statutaire benoemingen; 
6. Statutaire mededelingen. 

De heer Johan De Jonghe, gemeenteraadslid, wonende Landstraat 15 te 9060 

Zelzate wordt aangeduid als plaatsvervanger van de heer Claudio Rizzo. 

De vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate, die zal deelnemen aan de 

algemene vergadering van Finiwo van 23 juni 2017 op te dragen zijn stemgedrag 

af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad over de te 

behandelen agendapunten. 

8. HAVENBEDRIJF GENT NV VAN PUBLIEK RECHT: GEWONE ALGEMENE VERGADERING D.D. 

20 JUNI 2017 

Mevrouw Isabel Dellaert, gemeenteraadslid, wonende te Sint-Sebastiaanstraat 

56, 9060 Zelzate, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente 

Zelzate voor de Algemene Vergadering van het Havenbedrijf Gent d.d. 20 juni 

2017. 

Er wordt goedkeuring gehecht aan de agendapunten van de gewone algemene 

vergadering van het Havenbedrijf Gent nv van publiek recht, d.d. 20 juni 

2017: 

1. Notulen van de Gewone Algemene Vergadering d.d. 21 juni 2016 – 

goedkeuring. 

2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening op 31 december 2016 

inclusief de Sociale Balans. 

3. Bespreking en toelichting van het jaarverslag 2016 van de raad van 

bestuur en het verslag van de commissaris – revisor. 

4. Bestemming van het resultaat van het boekjaar op 31 december 2016. 

5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor. 

Aan de vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate, die zal deelnemen aan de 

Algemene Vergadering van het Havenbedrijf Gent nv van publiek recht die 



plaatsvindt op 20 juni 2017 om 18.00 uur in het bezoekerscentrum van het 

Havenbedrijf Gent aan de Rigakaai te Gent, het mandaat te geven om: 

 er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen 

met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, 

aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te 

doen; zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in de 

gemeenteraad  

 deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde en 

met hetzelfde mandaat in geval de eerste algemene vergadering niet 

rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen. 

9A. GOEDKEUREN REGLEMENT INVENTARISATIE VERWAARLOOSDE WONINGEN EN GEBOUWEN 

Met algemene stemmen wordt beslist dit punt uit te stellen naar de 

eerstvolgende gemeenteraad. 

9B. GOEDKEUREN REGLEMENT BELASTINGEN VERWAARLOOSDE WONINGEN EN GEBOUWEN 

Met algemene stemmen wordt beslist dit punt uit te stellen. 

10. OPCENTIEMEN OP DE DOOR HET VLAAMS GEWEST GEHEVEN BELASTING TER 

BESTRIJDING EN VOORKOMING VAN LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN 

BEDRIJFSRUIMTEN 

De gemeenteraad keurt hierna vermeld reglement op de opcentiemen op de door 

het Vlaams gewest geheven belasting ter bestrijding en voorkoming van 

leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten goed. 

 

Reglement betreffende opcentiemen op de door het Vlaams gewest geheven 

belasting ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van 

bedrijfsruimten 

Artikel 1: - Er worden voor de aanslagjaren 2017 t.e.m. 2019 tweehonderd 

(200) opcentiemen gevestigd op de door het Vlaamse Gewest geheven heffing op 

de leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten. 

Artikel 2: -  De gemeente doet een beroep op de medewerking van het 

agentschap Vlaamse Belastingdienst voor de inning van deze opcentiemen.  

Artikel 3: - 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. 

De gemeenteraad belast het College van Burgemeester en Schepenen met het 

vaststellen van de secundaire modaliteiten en de verdere praktische 

uitwerking. 

11. GOEDKEUREN ONDERTEKENEN BURGEMEESTERCONVENANT EN DEELNAME AAN 

SAMENWERKINGSPROJECT MEETJESLAND KLIMAATGEZOND 

De gemeenteraad beslist om toe te treden tot de ‘Convenant Of Mayors’ of het 

Burgemeestersconvenant en machtigt hiertoe de burgemeester, schepen van 

milieu en secretaris om het intekenformulier te ondertekenen.  

De gemeenteraad verbindt er zich toe om de engagementen die hieruit 

voortvloeien na te streven. En dit zowel op het vlak van doelstellingen, 

acties, aanleveren van cijfermateriaal, tussentijdse terugkoppeling en 

evaluatie als het voorzien van de noodzakelijke budgetten. 

De gemeenteraad kiest voor de opmaak van een individueel klimaat- en 

energieactieplan op maat van de gemeente. 

De gemeente staat zelf in voor 50% van de financiering voor de opmaak van dit 

plan, luik mitigatie, zijnde 4 700 euro. De overige 50 % wordt door de 



provincie betaald. Dit bedrag wordt verrekend via het milieucontract.  

Hiervoor is een budgetwijziging noodzakelijk.  

De gemeente gaat akkoord om deel te nemen aan het samenwerkingsproject 

Meetjesland Klimaatgezond met Veneco en de Provincie Oost-Vlaanderen voor het 

realiseren van gemeenschappelijke klimaatdoelstellingen en ondersteuning bij 

het klimaat- en energiebeleid van de gemeenten in het Meetjesland. 

De gemeente duidt de burgemeester en de duurzaamheidsambtenaar aan om in de 

stuurgroep van dit samenwerkingsproject te zetelen en het 

samenwerkingsproject te adviseren en aan te sturen  

12. CONTANTE BELASTING OP DE AFGIFTE VAN GETUIGSCHRIFTEN OF ANDERE STUKKEN - 

AANVULLING 

Artikel 2 punten i), j) en k) van het gemeenteraadsbesluit van 

28 december 2016 om een contante belasting op de afgifte van getuigschriften 

of andere stukken te heffen wordt gewijzigd als volgt:  

i) op de afgifte van een badge voor het recyclagepark: 25,00 euro 

j) op de afgifte van of de procedure tot het bekomen, veranderen, overname 

van een (tijdelijke) milieuvergunning: 

 28,00 euro voor een melding klasse 3; 

 82,00 euro voor een milieuvergunning klasse 2 of wijzigen van de 

milieuvoorwaarden ervan; 

 400,00 euro voor een milieuvergunning klasse 1 of wijzigen van de 

milieuvoorwaarden ervan; 

 55,00 euro voor een aktename van mededeling kleine verandering indien 

de beslissing dient genomen te worden door het college van burgemeester 

en schepenen . 

 op de organisatie van een openbaar onderzoek: frankeerkosten voor de 

aangetekende verzendingen en publicatiekosten worden gedragen door de 

aanvrager 

 op de bekendmaking van een beslissing in een regionaal dag- of 

weekblad: publicatiekosten worden door de aanvrager gedragen 

k) op de afgifte van een omgevingsvergunning of - weigering: 

 de portkosten van de gewone of beveiligde zendingen naar aanleiding van 

de individuele kennisgeving van een aanvraag bij het houden van een 

openbaar onderzoek 

 de publicatiekosten  

 400,00 euro voor een aanvraag - bijstelling tot een omgevingsvergunning 

met betrekking tot de exploitatie van een ingedeelde inrichting of 

activiteit welk een rubriek uit de eerste klasse omvat 

13. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN GEMEENTE ZELZATE EN PROVINCIEBESTUUR 

OOST-VLAANDEREN VOOR DE INRICHTING VAN EEN EDUCATIEVE AVONTUURLIJKE 

NATUURSPEELPLAATS OP DE GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL DE KREKEL T.W.V. 2 450 

EURO 

De samenwerkingsovereenkomst tussen het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en 

het gemeentebestuur van Zelzate wordt goedgekeurd voor het leveren en 

speelveilig maken van de natuurlijke speelboom. 

De uitbetaling van de 1e schijf (1.225 euro) en de uitbetaling van de 

2e schijf (1.225 euro) zal worden goedgekeurd na voorlegging van de facturen. 

Dit bedrag van 2.450 euro zal worden gesubsidieerd door de provincie aan de 

gemeente Zelzate. 

Er wordt gevraagd aan de financiële dienst om dit op te volgen. 

Gemeentelijke basisschool De Krekel zorgt tegen uiterlijk 31 december 2017 

voor een eindrapport met aanbevelingen voor de Provincie Oost-Vlaanderen op 

basis van hun expertise en hun ervaring met dit project. 

14. VRAGEN BIJ DE PROBLEMATIEK VAN HET SLUIPVERKEER VAN VRACHTWAGENS DOOR DE 

GEMEENTE (OP VERZOEK VAN DE PVDA+-FRACTIE) 



De vragen gesteld door de PVDA+-fractie omtrent de problematiek van het 

sluipverkeer van vrachtwagens door de gemeente worden behandeld. 

15. VOORSTEL OM EEN CHEMISCH TOILET TE VOORZIEN AAN DE GEMEENTELIJKE 

VISVIJVER (OP VERZOEK VAN DE PVDA+-FRACTIE) 

De mogelijkheden om een chemisch toilet aan de gemeentelijke visvijver te 

voorzien en wat hiervan de financiële impact is, zullen worden onderzocht 

door het college van burgemeester en schepenen. 

16. ZONE 30 VOOR HELE ASSENEDESTEENWEG ZUID (OP VERZOEK VAN DE PVDA+-FRACTIE) 

Er wordt beslist om in de tweede helft van de maand september een commissie 

samen te roepen, in aanwezigheid van de verantwoordelijke diensten (het 

gewest, de politie, de brandweer, De Lijn, ….) teneinde de 

verkeersproblematiek in Zelzate te bespreken. 

17. KAPPEN VAN BOMEN IN DE TER LOOVERENDREEF (OP VERZOEK VAN DE SP.A-FRACTIE) 

De vragen gesteld door de sp.a-fractie over het kappen van 10 bomen in de Ter 

Looverendreef worden behandeld. 

18. KAPPEN VAN BOMEN IN DE TER LOOVERENDREEF (OP VERZOEK VAN DE PVDA+-

FRACTIE) 

De vragen gesteld door de PVDA+-fractie over het kappen van de hoogstammige 

populieren in de Ter Looverendreef worden behandeld. 

19. VERKEERSCHAOS IN ZELZATE (OP VERZOEK VAN DE PVDA+-FRACTIE) 

20. VERKEERSHINDER ZELZATE TEN GEVOLGE VAN WERKEN TUNNEL (OP VERZOEK VAN 

SP.A-FRACTIE) 

De vragen gesteld door de PVDA+-fractie en sp.a-fractie over de verkeerschaos 

in Zelzate als gevolg van de werken in de tunnel zullen in de 

verkeerscommissie worden behandeld. 

21. HERDENKINGSPLECHTIGHEID 8 MEI (OP VERZOEK VAN SP.A-FRACTIE) 

De gemeenteraad gaat akkoord met de principebeslissing om herdenkingen op de 

dag van de herdenking zelf te laten doorgaan. 

22. GEMEENTELIJKE GEBOUWEN (OP VERZOEK VAN DE SP.A-FRACTIE) 

Er werd een persartikel i.v.m. de renovatie aan de schoolgebouwen meegegeven 

aan de leerlingen van het gemeentelijk onderwijs. 

De vraag met betrekking tot neutraliteit van de meerderheid wordt in het 

college van burgemeester en schepenen besproken; tevens wordt beslist om 

klacht bij de provinciegouverneur in te dienen wegens het misbruiken van het 

gemeentelijk onderwijs voor politieke doeleinden; de gemeentesecretaris 

krijgt opdracht gegeven om deze brief te schrijven. 

23. OMVORMING VAN DE R4: AANDACHT VOOR LEEFBAARHEID IN ZELZATE CENTRUM ÉN 

ZELZATE WEST (OP VERZOEK VAN DE PVDA+-FRACTIE) 

De gemeenteraad keurt volgende motie goed: 

“De komende jaren starten de langverwachte werken aan de R4. Zelzate ligt op 

een internationaal kruispunt tussen Nederland en Frankrijk, Antwerpen en de 

haven van Zeebrugge. De komende jaren verwacht men een verdrievoudiging van 

het verkeer dat onze gemeente zal passeren. 

De R4 loopt dwars door onze gemeente. Deze weg wordt daardoor nog al te vaak 

gebruikt door doorgaand verkeer en niet alleen door plaatselijk verkeer. 

In het verleden zijn reeds verschillende acties ondernomen om de leefbaarheid 

te vergroten. De snelheid werd teruggebracht tot 50km/u op de R4 West samen 

met aanpassingen aan de rijvakken. Op de R4 Oost kwam een vrachtwagensluis en 

werd de snelheid buiten de bebouwde kom teruggebracht naar 70km/u. 

Deze maatregelen hadden een gunstig effect, maar losten het probleem niet op. 

Er blijft nog steeds te veel doorgaand verkeer met de nodige overlast. Het 

toegenomen verkeer, en vooral de vrachtwagens, zorgen voor een risico voor 

verkeersveiligheid. Bij werken en omleidingen leiden files tot verkeerschaos. 



Op vlak van gezondheid zijn er zowel problemen met fijn stof als geluid en 

trillingen. 

Om het probleem ten gronde op te lossen vraagt de gemeente al jaren om de R4 

door Zelzate om te vormen tot een lokale weg. 

Een van de hoofddoelstellingen van het project R4WO is het "Verhogen van de 

verkeersleefbaarheid in de Kanaaldorpen".  

Tijdens de infosessies werd ons meegedeeld dat de doortocht van de R4 door 

Zelzate zal downgraden en zal ingericht worden als een weg met een lokaal 

karakter. 

In het project R4WO zullen de plannen voor Zelzate centrum uitgewerkt worden 

en uitgevoerd. Voor Zelzate West zit echter enkel de uitwerking van de 

plannen in het project. 

Voor de leefbaarheid van Zelzate West zijn de aanpassingen aan de R4 

noodzakelijk. De weg heeft helemaal geen lokaal karakter. Wagens rijden veel 

te snel op deze brede en rechte baan. Er is geen voetpad en dagelijks moeten 

mensen over het fietspad, vlak naast bussen en vrachtwagens, naar de brug 

wandelen. Door de inrichting van de weg is het een makkelijke sluipweg voor 

doorgaand vrachtverkeer naar de industriezone in Nederland, hetgeen een 

toename aan doorgaand verkeer aantrekt. Het kruispunt met de Caluslaan wordt 

door vele schoolkinderen gebruikt. De voorbije jaren gebeurden hier reeds 

meerdere ongevallen. Voor fietsers is er geen vlotte en veilige kruising. 

De gemeenteraad van Zelzate vraagt dan om ook de plannen voor de doorgang van 

de R4 door Zelzate West uit te werken en uit te voeren.” 

24. AANPASSING HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD ARTIKEL 1 PAR.2.: ENKEL 

HET SCHEPENCOLLEGE IN SAMENSPRAAK MET DE VOORZITTER KUNNEN DE 

GEMEENTERAAD SAMENROEPEN EN DE AGENDA OPSTELLEN (OP VERZOEK VAN DE VLD-

SD -FRACTIE) 

Met algemene stemmen wordt dit punt van de agenda gehaald. 

25A. GEMEENTERAADSCOMMISSIE – VERGADERUUR (OP VERZOEK VAN DE SP.A-FRACTIE) 

Aan artikel 37 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt na 

de tweede zin in de eerste alinea de volgende tekst toegevoegd: 

“De gemeenteraadscommissie vergadert op een weekdag en ten vroegste vanaf 

18.00 uur”. 

25B. SAMENSTELLING GEMEENTERAADSCOMMISSIE – VRAAG VOOR ONTHEFFING DE HEER LUC 

VERSTRAETEN IN ZIJN FUNCTIE ALS VOORZITTER (OP VERZOEK VAN DE SP.A-

FRACTIE) 

De heer Luc Verstraeten wordt ontheven van zijn functie als voorzitter van de 

gemeenteraadscommissie. 

25C. GEMEENTERAADSCOMMISSIE – VRAAG VOOR VERKIEZING NIEUWE VOORZITTER (OP 

VERZOEK VAN DE SP.A-FRACTIE) 

De gemeenteraad gaat akkoord om in een latere zitting van de gemeenteraad een 

nieuwe voorzitter van de gemeenteraadscommissie te verkiezen; hiertoe zullen 

vooraf kandidaturen worden opgevraagd. 

PUNT II     GEHEIME ZITTING 

1. NOTULEN GEMEENTERAAD 11 APRIL 2017 

2. WIJZIGING SAMENSTELLING MARKTCOMMISSIE 

3A) VASTE AANSTELLING VAN DE HEER GUY VERBUYST ALS VOLTIJDS STATUTAIR 

SECRETARIS (KLASSE 2) (OP VERZOEK VAN DE VLD/SD -FRACTIE) 

3B) WERKSITUATIE VAN DE HEER GUY VERBUYST INDIEN DE STEMMING IN PUNT 3A TOT 

GEEN BENOEMING ZOU LEIDEN (OP VERZOEK VAN DE VLD/SD -FRACTIE) 

In opdracht: 

Christine Coone Martin Acke 

Wnd. gemeentesecretaris Voorzitter gemeenteraad 


