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van 29 juni 2017 tot en met 19 juli 2017. 

 

PUNT I     OPENBARE ZITTING 

1. GOEDKEURING VAN DE INSCHRIJVINGSOVEREENKOMST HOUDENDE DE 

KAPITAALSVERHOGING VAN HET HAVENBEDRIJF GENT NV VAN PUBLIEK RECHT EN 

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: AGENDAPUNTEN, STATUTENWIJZIGINGEN EN 

VASTSTELLING VAN HET MANDAAT 

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van 

inschrijvingsovereenkomst tussen de stad Gent, de gemeente Evergem, de 

gemeente Zelzate en de provincie Oost-Vlaanderen en: 

(a) beslist tot een verhoging van het maatschappelijk kapitaal van het 

Havenbedrijf Gent nv van publiek recht (hierna “de Vennootschap”) met 

4.827.645,60 euro om het te brengen op 167.299.645,60 euro middels 

uitgifte van 4.822 nieuwe aandelen A3 om het aantal aandelen te brengen 

op 167.104, waarbij een bedrag van 8.172.354,40 euro zal worden geboekt 

als uitgiftepremie (volledig en onmiddellijk volgestort);  

(b) doet afstand van het voorkeurrecht met betrekking tot de nieuw uitgegeven 

aandelen van de Vennootschap;  

(c)  beslist tot de onmiddellijke incorporatie van de uitgiftepremie ten 

belope van 8.172.354,40 euro in het kapitaal zodat het maatschappelijk 

kapitaal van de Vennootschap na deze incorporatie 175.472.000 euro zal 

bedragen; 

(d)  stelt de verwezenlijking van de Kapitaalverhoging (inclusief 

incorporatie van de uitgiftepremie in kapitaal) vast;  

(e) gaat over tot een statutenwijziging om de statuten in overeenstemming te 

brengen met de genomen beslissingen conform (a), (b), (c) en (d) 

hierboven, met name de aanpassing van het kapitaalbedrag en het aantal 

uitgegeven aandelen, alsook het verduidelijken van een aantal definities 

met het oog op de aanname van de gewijzigde statuten zoals dit blijkt 

uit het ontwerp van inschrijvingsovereenkomst. 

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de onderstaande agendapunten van 

de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap, d.d. 4 juli 2017, 

en dus akkoord te gaan met elk van de hierin opgenomen voorgestelde 

statutenwijzigingen: 

1. Kapitaalverhoging door een inbreng in geld ten belope van vier miljoen 
achthonderdzeventwintigduizend zeshonderdvijvenveertig euro en zestig cent 

(€ 4.827.645,60) om het maatschappelijk kapitaal te brengen van 

honderdtweeënzestig miljoen vierhonderdtweeënzeventigduizend euro 

(€ 162.472.000,00) naar honderdzevenenzestig miljoen 

tweehonderdnegenennegentigduizend zeshonderdvijvenveertig euro en zestig 

cent (167.299.645,60 euro), met uitgifte van 4 822 nieuwe Aandelen A3 om 

het aantal aandelen te brengen op 167 104, tegen een totale uitgifteprijs 

van dertien miljoen euro (€ 13.000.000,00) waarvan acht miljoen 

honderdtweeënzeventigduizend driehonderdvierenvijftig euro veertig cent 

(€ 8.172.354,40) zal worden geboekt als uitgiftepremie; 

2. Verzaking voorkeurrecht; 
3. Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging; 
4. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging; 



5. Boeking van de uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening; 
6. Kapitaalverhoging door incorporatie van het bedrag van de onbeschikbare 

reserverekening "uitgiftepremie" in het kapitaal van de vennootschap om 

het kapitaal te brengen van honderdzevenenzestig miljoen tweehonderd 

negenennegentigduizend zeshonderdvijvenveertig euro en zestig cent 

(167.299.645,60 euro) naar honderdvijfenzeventig miljoen 

vierhonderdtweeënzeventigduizend euro (€ 175.472.000,00), zonder uitgifte 

van nieuwe aandelen; 

7. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging; 
8. Wijziging van artikel 7 van de statuten om het in overeenstemming te 

brengen met de gewijzigde kapitaalsituatie; 

9. Wijziging van artikel 2 van de statuten om de definities in 
overeenstemming te brengen met de kapitaalverhogingen en de daarbij 

uitgegeven aandelen; 

10. Ontslagen en benoemingen van bestuurders; 
11. Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten; 
12. Machtiging tot coördinatie van de statuten. 

De vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate, de heer Luc Verstraeten, 

gemeenteraadslid, Akkerstraat 37, 9060 Zelzate die met recht van 

indeplaatsstelling zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van 

het Havenbedrijf Gent, d.d. 04 juli 2017, krijgt opdracht om zijn stemgedrag 

af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden. 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van 

de voorliggende beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten 

aan het Havenbedrijf Gent, J.F. Kennedylaan 32, 9042 Gent. 

2. NOTULEN GEMEENTERADEN 18 MEI EN 29 MEI 2017 

Er zijn geen opmerkingen op de notulen van de gemeenteraden van 18 en 29 mei 

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

Gemeentedecreet). 

3. JAARREKENING 2016 

De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2016 van de gemeente Zelzate goed. 

Kerncijfers: 

RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening 

    

I. Exploitatiebudget (B-A) 1.507.173 

    

   A. Uitgaven 14.005.903 

   B. Ontvangsten 15.513.075 

      1.a. Belastingen en boetes 9.210.051 

      1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale 

overheden 
  

      1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het 

boekjaar 
  

      2. Overige 6.303.025 

    

II. Investeringsbudget (B-A) -251.216 

    

   A. Uitgaven 359.280 

   B. Ontvangsten 108.064 

    

III. Andere (B-A) -983.431 

    

   A. Uitgaven 1.095.788 

      1. Aflossing financiële schulden 1.093.363 

         a. Periodieke aflossingen 1.093.363 

         b. Niet-periodieke aflossingen   

      2. Toegestane leningen 2.425 

      3. Overige transacties   



   B. Ontvangsten 112.357 

      1. Op te nemen leningen en leasings   

      2. Terugvordering van aflossingen van financiële 

schulden 
112.357 

         a. Periodieke terugvorderingen 112.357 

         b. Niet-periodieke terugvorderingen   

      3. Overige transacties   

    

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 272.525 

    

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 3.486.079 

    

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 3.758.605 

    

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)   

    

   A. Bestemde gelden voor exploitatie   

   B. Bestemde gelden voor investeringen   

   C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen   

    

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 3.758.605 

 

AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening 

I. Financieel draagvlak (A-B) 1.808.117 

    

   A. Exploitatieontvangsten 15.513.075 

   B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van 

schulden (1-2) 13.704.958 

      1. Exploitatie-uitgaven 14.005.903 

      2. Nettokosten van de schulden 300.944 

    

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 1.281.950 

    

   A. Netto-aflossingen van schulden 981.006 

   B. Nettokosten van schulden 300.944 

    

Autofinancieringsmarge (I-II) 526.167 

4. ONTWIKKELING ONTSPANNINGSZONE ZELZATE-ZUID 

De gemeenteraad gaat principieel akkoord voor verdere uitwerking van het 

project “Ontwikkeling ontspanningszone Zelzate-Zuid”.  

Gronden 

1. De Vlaamse Landmaatschappij krijgt de garantie dat bij het stopzetten van 
het landinrichtingsproject alle door hen aangekochte gronden van Iscal 

Sugar (Suikergroep) binnen de projectzone, voor 100% door de gemeente 

verworven worden 

2. De Vlaamse Landmaatschappij krijgt de garantie dat het gemeentebestuur 
Zelzate het verschil zal betalen tussen de de geschatte waarde van de 

gronden van Iscal Sugar en de vraagprijs van Iscal Sugar van 7,5€/m² voor 

de niet pachtvrije gronden en 5€ voor de pachtvrije gronden  

3. In ruil voor het pachtvrij krijgen van de percelen 2de afdeling sectie C 
414/g en 420 wordt het akkoord gegeven aan het principe van verpachting 

van het perceel 2de afdeling sectie C 410 en met een vermoedelijke 

oppervlakte van 13.750 m² en het principe voor het gebruik van de percelen 

2de afdeling sectie C 411/a en 412/a conform de voorwaarden bepaald in het 

gemeenteraadsbesluit van 30 juni 2009 aangaande de terbeschikkingstelling 

landbouwgrond.  

4. Het gemeenteraadsbesluit van 30 juni 2009 – Terbeschikkingstelling 
landbouwgrond wordt aangepast waarbij het perceel 2de afdeling sectie 



C 410 uit het gemeenteraadsbesluit verwijderd wordt gezien deze grond zal 

verpacht worden in plaats van gratis ter beschikking gesteld 

Financiering 

Het project wordt gefinancierd met de opbrengsten van de verkoop van de 

gronden van de Verbroederingslaan, de huidige sportterreinen. Van de netto-

opbrengst wordt 10 % gereserveerd voor eventuele meerwerken. De netto-

opbrengst van de verkoop wordt vermeerderd met 500.000€, zoals voorzien in 

het meerjarenplan 2014-2019 onder projectenveloppe 2. Dit houdt de 

financiering in van de inrichting van het koppelingsgebied met zachte 

infrastructuur (wandelpaden, speelelementen, volkstuinen enz) en harde 

infrastructuur, zijnde het sportcomplex (3 voetbalterreinen, gebouw, 

petanquevelden), alsook de toegangsweg naar het parkgebied en de parking.  

Projectaanpak 

De realisatie van de twee deelprojecten: “Ontwikkeling van de 

ontspanningszone Zelzate-Zuid” en de “verkaveling Verbroederingslaan” dienen 

gerealiseerd te worden door dezelfde projectontwikkelaar.  

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere 

invulling van de projectzone en communicatie met de Vlaamse Landmaatschappij 

aangaande specifieke vragen aangaande de inrichting van de zone.  

5. AANSTELLING VOORZITTER GEMEENTERAADSCOMMISSIE 

De heer Johan De Jonghe, Landstraat 15, 9060 Zelzate wordt verkozen als 

voorzitter van de gemeenteraadscommissie. 

6A) AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER - AANPASSING 

De gemeenteraad geeft goedkeuring aan voorgestelde verkeersmaatregelen en 

past de gecoördineerde tekst van het aanvullend reglement op de politie over 

het wegverkeer aan met hierna vermeld artikel. 

Het artikel 6.8.1. “Parkeren voor taxi’s” wordt aangepast  

van: 

6.8.1.2. - Aan het busstation binnen het visgraatparkeren tussen de 

Oost- en de Westkade 

naar: 

6.8.1.2. - Aan het busstation in de schuine verbindingsweg tussen 

de Oost- en de Westkade: twee taxistaanplaatsen 

Deze maatregel zal worden aangeduid met het verkeersbord E9a met onderbord 

“Taxi’s”. 

Dit gemeenraadsbesluit treedt in werking vanaf 30 juni 2017. 

De gemeenteraad beslist dit aanvullend reglement af te kondigen conform 

artikels 186 en 187 van het gemeentedecreet. 

6B) AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER - AANPASSING 

De gemeenteraad geeft goedkeuring aan voorgestelde verkeersmaatregelen en 

past de gecoördineerde tekst van het aanvullend reglement op de politie over 

het wegverkeer aan met hierna vermeld afdeling en artikels. 

De nieuwe afdeling 9 “Overgang voor fietsers” wordt ingevoegd. 

Het nieuwe artikel 16 “Oversteekplaatsen voor fietsers worden voorzien op 

volgende plaatsen en kruispunten” wordt toegevoegd onder afdeling 9 met: 

 

16.1. -  Broeder Leopoldstraat 

16.1.1. -  aan het kruispunt met de Suikerkaai 

 

16.2. -  Suikerkaai (tak met oude vleugel PC Sint-Jan Baptist) 

16.2.1. -  aan het kruispunt met de Broeder Leopoldstraat 

Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden zoals bepaald in artikel 76.4 

van het Algemeen Reglement op de politie van het wegverkeer. 



Artikel 3: - Dit gemeenraadsbesluit treedt in werking vanaf 30 juli 2017. 

7. AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER INZAKE HET PARKEREN 

LANGSHEEN DE R4 OP GRONDGEBIED VAN ZELZATE -OOST 

De voorgestelde maatregelen met betrekking tot de breedtes van de 

parkeerstroken, dienen verder onderzocht te worden en worden uitgesteld. 

Het hierna vermeld reglement wordt goedgekeurd: 

AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER  

INZAKE HET PARKEREN LANGSHEEN DE R4 OP GRONDGEBIED VAN ZELZATE -OOST 

In volgende zones kan worden geparkeerd enkel door motorfietsen, auto’s en 

minibussen: 

1. de R4-oost richting oost tussen het kruispunt met de Kerkstraat en het 
einde van de bebouwde kom; 

2. de R4-oost richting oost tussen het einde van de bebouwde kom en het 
kruispunt met de Tractaatweg. 

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door de verkeersborden E9b met 

onderborden Xa – Xb (begin – einde). 

Dit reglement treedt in werking op het moment van de goedkeuring door de 

Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

8. ONDERWIJS – GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL DE KREKEL - VACANTVERKLARING AMBT 

DIRECTEUR BASISONDERWIJS - VASTSTELLING AANVULLENDE BENOEMINGSVOORWAARDEN 

EN PROFIEL 

Artikel 1: - De voltijdse betrekking in het ambt van directeur basisonderwijs 

aan de gemeentelijke basisschool De Krekel wordt vacant verklaard. 

He ambt is bij wijze van bevordering te begeven. 

Artikel 2: - De bevorderingsvoorwaarden voor het ambt van directeur 

basisonderwijs worden vastgesteld als volgt: 

Algemene decretale voorwaarden: 

 Houder zijn van het vereiste bekwaamheidsbewijs: ten minste professionele 

bachelor (PBA) + een bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB). 

 Als laatste evaluatie geen evaluatie met eindconclusie "onvoldoende" 

hebben gekregen. 

 Indien het personeelslid niet werd geëvalueerd, wordt aan deze voorwaarde 

geacht voldaan te zijn. 

 Voldoen aan de algemene aanwervingsvoorwaarden van artikel 19 van het 

decreet rechtspositie van 27 maart 1991. 

Aanvullende voorwaarden: 

 Beantwoorden aan het profiel zoals vastgesteld in artikel 4 van dit 

besluit. 

 Slagen voor een niet-vergelijkende selectieproef waarvan het programma 

door de gemeenteraad wordt vastgesteld in artikel 6 van dit besluit. Om 

geslaagd te zijn moet de kandidaat 50% behalen op het schriftelijk 

gedeelte en 50% behalen op het mondeling gedeelte en 50% behalen op het 

totaal van beide delen samen. 

 Een attest van deelname aan een cursus voor kandidaat-directeurs en/of 

beginnende directeurs en of gevorderden bij OVSG (AVSG) kunnen voorleggen, 

uiterlijk op de vooravond van de vaste benoeming. 

 Een gunstige beoordeling van de tijdelijke aanstelling op proef in 

afwachting van de vaste benoeming. 

Artikel 3: -  

De kandidaturen moeten op straffe van nietigheid ingediend worden volgens het 

verplicht gestelde sollicitatieformulier. Dit ingevulde sollicitatieformulier 

kan op de volgende wijzen worden ingediend: 

 bij aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, 

Grote Markt 1, 9060 Zelzate 



 door persoonlijke overhandiging tegen ontvangstbewijs aan de dienst 

onderwijs 

 door versturen via e-mail met ontvangstmelding gericht aan de dienst 

onderwijs. 

 de kandidaturen moeten vergezeld zijn van volgende documenten: 

- een kopie van alle diploma's en/of getuigschriften die het 

bekwaamheidsbewijs vormen 

- een kopie van andere relevante diploma's en getuigschriften 

- een uittreksel uit de geboorteakte 

- een uittreksel uit het strafregister model 2 maximum 6 maanden oud. 

- een nationaliteitsbewijs. 

Artikel 4: - Het voorliggende profiel voor het ambt van directeur wordt 

vastgesteld. 

Artikel 5: - Er wordt geen wervingsreserve aangelegd. 

Artikel 6: - Het programma van de selectieproef wordt als volgt vastgesteld: 

A. Schriftelijk gedeelte 

1. Administratieve proef: 20 punten 

Toetsing van het inzicht in en de vertrouwdheid met de reglementering 

inzake het onderwijs en het gemeentedecreet. 

Wegens de complexiteit van de materie wordt de toegang tot het internet 

ter beschikking gesteld. De kandidaten moeten vooral aantonen dat zij de 

reglementering kunnen opzoeken, situeren en toepassen. 

2. Pedagogische proef: 20 punten 

Peiling naar de kennis en het inzicht van de kandidaat in verband met de 

situering van het basisonderwijs in het onderwijslandschap of omtrent één 

of andere onderwijskundige problematiek, door het samenvatten van een 

(pedagogisch-didactisch) artikel over onderwijsaangelegenheden en het 

toevoegen hieraan van persoonlijke commentaar bij de uitspraken en de 

standpunten die in het artikel worden kenbaar gemaakt. 

3. Eén of meer gevalsstudies – 40 punten 

Peilen naar de bekwaamheid om aan de hand van fictieve gegevens een 

schoolorganisatorisch probleem op te lossen 

B. Mondeling gedeelte 

1. Psychologisch onderzoek 

Toetsing van de vaardigheden aan het vereiste profiel. 

Het psychologisch onderzoek is opgebouwd uit een aantal 

psychoprofessionele testen, namelijk testen waarmee de intellectuele 

(cognitieve) capaciteiten en inzichten van de kandidaat gemeten worden. 

Daarnaast worden tijdens het onderzoek specifieke vaardigheden, 

competenties en gedragsattitudes onderzocht via persoonlijkheidstesten en 

–vragenlijsten, eventueel aangevuld met simulatieoefeningen. Het 

psychologisch onderzoek omvat ook een competentiegericht interview via de 

star-interviewtechniek (situatie, taak, actie, resultaat). Het 

testprogramma is functiegerelateerd en afgestemd op het uitgeschreven 

profiel van de functie. 

Het psychologisch onderzoek is adviserend voor de selectiecommissie, het 

managementteam en de aanstellende overheid. 

2. Algemene proef: beoordeling van de kandidaat – 40 punten 

 toelichting curriculum Vitae 

 motivatie van de kandidatuur 

 aftoetsten van het goedgekeurde profiel voor dit ambt 

 kennis van de school en van de lokale context 

 kennis van de werking van het gemeentebestuur 

 visie op het pedagogisch project van de school 

3. Pedagogische proef – 40 punten 

 uitdiepen en verder bespreken van het schriftelijk gedeelte 

 mondelinge bevraging van andere pedagogisch-didactische aspecten. 



Artikel 7: 

§1 De geselecteerde kandidaat wordt op het einde van de proefperiode in vast 

verband benoemd na een gunstige beoordeling of de tijdelijke aanstelling 

wordt beëindigd bij een ongunstige beoordeling. 

§2 De beoordelingsprocedure wordt als volgt vastgesteld: 

 Binnen de modaliteiten bepaald door het college van burgemeester en 

schepenen en uiterlijk binnen de 3 maanden na indiensttreding legt de 

geselecteerde kandidaat een beleidsplan ter goedkeuring voor aan het 

college van burgemeester en schepenen. 

 De geselecteerde kandidaat wordt tijdens de proefperiode en binnen 

afspraken van een specifiek begeleidingsplan gecoacht door de 

pedagogische begeleiding van OVSG. 

 Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd (een) 

externe en/of interne beoordelaar(s) aan te stellen. 

 De boordelingsprocedure gebeurt in twee stappen: 

1° Vóór 15 april van het eerste volledige schooljaar legt de 

geselecteerde kandidaat een tussentijds rapport met betrekking tot 

de realisaties van het beleidsplan voor aan de externe 

beoordelaar(s). Het tussentijds beoordelingsrapport/de tussentijdse 

beoordelingsrapporten wordt/worden voorgelegd aan het college van 

burgemeester en schepenen als advies, eventueel aangevuld met het 

rapport van de interne beoordelaar(s). 

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot verdere 

aanstelling of tot beëindiging van de tijdelijke aanstelling. Deze 

beslissing wordt meegedeeld aan betrokkene vóór het einde van het 

eerste volledige schooljaar. 

2° Ten laatste op 15 april van het tweede volledige schooljaar legt de 

geselecteerde kandidaat een eindrapport neer bij de externe 

beoordelaar(s). Deze maakt/maken een definitief beoordelingsrapport 

op na betrokkene te hebben gehoord. 

Het definitief beoordelingsrapport/de definitieve 

beoordelingsrapporten wordt/worden voorgelegd aan het college van 

burgemeester en schepenen als advies, eventueel aangevuld met het 

rapport van de interne beoordelaar(s). 

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot vaste 

benoeming of tot beëindiging van de tijdelijke aanstelling. Deze 

beslissing wordt meegedeeld aan betrokkene vóór het einde van het 

tweede volledige schooljaar. 

9. WIJZIGING PERSONEELSFORMATIE/ORGANISATIESTRUCTUUR 

In toepassing van artikel 103 van het gemeentedecreet wordt de 

personeelsformatie van de gemeentelijke diensten vastgesteld zoals opgemaakt 

in het document Organisatiestructuur – Integratietraject gemeente en OCMW. 

In toepassing van artikel 75 van het gemeentedecreet wordt het organogram van 

de gemeentelijke diensten vastgesteld zoals opgemaakt in het document 

Organisatiestructuur – Integratietraject gemeente en OCMW. 

Het besluit d.d. 7 mei 1998, laatst gewijzigd op 14 december 2015, wordt 

opgeheven. 

10. GOEDKEUREN MOTIE DUURZAAMHEIDSCONCEPT: OPROEP VOOR VERDERE STUDIE EN 

PLAATSING VAN ZONNEDAKEN BOVEN HET SPOORWEGENNET  

De gemeenteraad beslist om in te gaan op de vraag van de Gemeente Schelle. De 

motie betreffende duurzaamheidsconcept: oproep voor verdere studie en 

plaatsing van zonnedaken boven het spoorwegennet wordt goedgekeurd. 

  



11A) BUSSTATION EN OMGEVINGSWERKEN - GOEDKEURING ONTWERP EN BESTEK UITVOERING 

De onkosten voor de openbare verlichting dienen buiten het budget voor het 

project busstation en omgevingswerken te worden gerekend. 

Onder voorwaarde van gelijklopende beslissing van De Lijn wordt goedkeuring 

verleend aan het ontwerp voor de opdracht “Bestek studie voltooiing van het 

busstation en omgevingswerken”, opgemaakt door de ontwerper, Studiebureau 

Goegebeur Herbakkersplein 5, 9900 Eeklo. 

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het budget binnen 

enveloppe 3 subproject 1 actieplan OM05.03 actie 1. 

11B) BUSSTATION EN OMGEVINGSWERKEN BESTEK STUDIE VOLTOOIING – VERZOEK EXTRA 

STUDIEWERK INGEVOLGE VERHOGING BUDGET 

Goedkeuring wordt verleend aan het verzoek om extra studiekosten (meerwerken) 

van de opdracht ““studie voltooiing” (bestek PG0440 2014A)” van het project 

van het busstation en omgevingswerken voor het totaal bedrag in meer van 

7.200,- EUR excl. BTW of 8.712,- EUR incl. BTW. 

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het 

investeringsbudget van envellope 3 subproject 1 actieplan OM05.03 actie 1. 

Het studiebureau Goegebeur zal worden verzocht om zijn factuur voor deze 

extra studiewerken op te maken en te richten aan het gemeentebestuur van 

Zelzate. 

12. BEGROTINGSWIJZIGING HULPVERLENINGSZONE CENTRUM: EXPLOITATIE- EN 

INVESTERINGSDOTATIE VOOR HET DIENSTJAAR 2017 – GOEDKEURING 

De gemeenteraad beslist om de dotatie van €411.845,92 voor exploitatie- en 

€62.578,28 voor investeringsuitgaven aan de brandweerzone Centrum goed te 

keuren. 

13. AANSLUITING BIJ EEN REGIONAAL ONDERSTEUNINGSNETWERK IN HET BASISONDERWIJS 

VANAF HET SCHOOLJAAR 2017-2018 

De gemeenteraad keurt de beslissing van het college van burgemeester en 

schepenen d.d. 20 juni 2017 goed waarbij het college akkoord ging dat de 

gemeentelijke basisschool De Krekel met haar scholen gewoon basisonderwijs 

aansluit bij ondersteuningsnetwerk PSBLO De Zonnewijzer, PSBLO De Zeppelin en 

OCJ De Nieuwe Vaart (OCSG en PO). 

14. PROBLEMATIEK VAN DE GELE DRUPPELS IN DE OMGEVING VAN DE C. LEYNLAAN - 

VRAAG NAAR DE STAND VAN ZAKEN (OP VERZOEK VAN DE PVDA+-FRACTIE) 

De vragen gesteld door de PVDA+-fractie over de problematiek van de gele 

druppels in de omgeving van de C. Leynlaan worden behandeld. 

PUNT II     GEHEIME ZITTING 

1. AANDUIDING VERTEGENWOORDIGING BEGELEIDINGSCOMMISSIE ARCELOR MITTAL 

2. WIJZIGING IN SAMENSTELLING GEMEENTELIJKE COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING 

In opdracht: 

Guy Verbuyst Martin Acke 

Gemeentesecretaris Voorzitter 

gemeenteraad 


