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PUNT I     OPENBARE ZITTING 

1. GOEDKEURING NOTULEN GEMEENTERAAD 19 OKTOBER 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. GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN GENT.  

Er wordt gunstig advies verleend over het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk 

structuurplan (Structuurvisie 2030 – Ruimte voor Gent) van stad Gent. 

3. IDM - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 DECEMBER 2017: GOEDKEURING 

AGENDA EN BEPALING MANDAAT VAN DE AFGEVAARDIGDE. 

De gemeenteraad heeft beslist haar goedkeuring te hechten aan de agenda en 

elk van de afzonderlijke punten van de agenda van de buitengewone algemene 

vergadering van de intercommunale vereniging Durme-Moervaert op 20 december 

2017.  

De gemeentelijke vertegenwoordiger of haar plaatsvervanger werd tijdens deze 

gemeenteraadszitting 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. IVEG - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING IVEG D.D. 20 DECEMBER 2017. 

De gemeenteraad heeft haar goedkeuring gegeven aan: 

 de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van de 

opdrachthoudende vereniging Iveg gepland op 20 december 2017; 

 het ontwerp van statutenwijziging van de opdrachthoudende vereniging 

Iveg, meegedeeld bij brief van 8 september 2017 en zoals te behandelen 

op de buitengewone algemene vergadering van Iveg.  

De afgevaardigde van de gemeente op deze buitengewone algemene vergadering 

werd gemandateerd om overeenkomstig onderhavige beslissing te stemmen. 

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

dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de 

opdrachthoudende vereniging Iveg. 

  



5. IVEG - GOEDKEUREN BEHEERSOVERDRACHT ACTIVITEIT WARMTE. 

De gemeenteraad gaat akkoord met de volledige beheersoverdracht van de 

activiteit warmte aan Iveg. 

(a) Er wordt goedkeuring verleend aan de toetreding van de gemeente tot de 

activiteit warmte bij de opdrachthoudende vereniging Iveg onder de 

opschortende voorwaarde van goedkeuring van de statutenwijzing door de 

buitengewone algemene vergadering van 20 december 2017. 

(b)In het kader van punt (a) wordt de beheersoverdracht verricht met het oog 

op de ontwikkeling, het aanleggen en de exploitatie van warmtenetten en de 

levering van al dan niet zelf geproduceerde warmte op haar grondgebied in het 

kader van de doelomschrijving van de opdrachthoudende vereniging Iveg, deze 

beheersoverdracht is steeds herroepbaar zonder recht op schadevergoeding 

voor de opdrachthoudende vereniging Iveg of haar deelnemers, onverminderd 

statutaire bepaalde vergoedingen in geval van overneming van installaties op 

basis van de uitoefening van een recht van voorkeur.  

(c) Ingevolge de beslissingen genomen in de punten (a) en (b) wordt de aanleg 

van het warmtenet, inclusief de financiering, en de distributie van de warmte 

tot bij de verbruikers toevertrouwd aan de opdrachthoudende vereniging Iveg 

die door middel van haar werkmaatschappij Infrax cvba een beroep zal doen op 

haar filiaal Warmte@Vlaanderen onder opschortende voorwaarde van de te nemen 

beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van 

Warmte@Vlaanderen, die eigenaar zal zijn van het warmtenet; 

(d) Er wordt inbreng gedaan overeenkomstig artikel 9 van de statuten van de 

opdrachthoudende vereniging Iveg. 

 

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

dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de 

opdrachthoudende vereniging Iveg. 

6. INTER – REGIES – BESLISSING TOT UITTREDING NAAR AANLEIDING VAN VRAAG 

HIERTOE ONTVANGEN VANWEGE IVEG. 

De gemeente beslist principieel om uit te treden uit cvba INTER-REGIES en om 

de uittredingsprocedure die daartoe moet leiden, op te starten na 1 januari 

2018. 

Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd om de nodige 

beslissingen te nemen tot uitvoering van de onderhavige principebeslissing, 

zoals onder meer de aanstelling van een expert in het kader van de 

uittredingsprocedure en het verlenen van mandaat aan Infrax om namens de 

gemeente de beslissing tot uittreding aan INTER-REGIES te betekenen. 

7. TMVW IC - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING D.D. 22 DECEMBER 2017. 

De gemeenteraad heeft beslist om volgens  

Artikel 1: - zijn goedkeuring te hechten aan de agenda’s en aan elk 

individueel agendapunt van de buitengewone algemene vergadering van TMVW die 

gehouden zal worden op 22 december 2017. 

Artikel 2: - zijn goedkeuring te verlenen aan het oprichtingsdossier van 

TMVS. 

Artikel 3: - zijn goedkeuring te verlenen aan de inschrijving op en 

volstorting in cash van A-aandelen van TMVS door TMVW ter gelegenheid van de 

oprichting van TMVS zoals uiteengezet in de TMVS kapitalisatietabel.  

Artikel 4: - zijn goedkeuring te verlenen aan (i) de inschrijving op en 

volstorting in cash van A-aandelen van TMVS door de mede-oprichtende 

deelnemers (waaronder de gemeente) ter gelegenheid van de oprichting van TMVS 

en (ii) de voorfinanciering van de volstorting van deze aandelen door het 

voorschieten door TMVW van deze volstorting door de desbetreffende 

deelnemers, een en ander zoals uiteengezet in de TMVS kapitalisatietabel. 

Dienvolgens zal de gemeente overgaan tot een inschrijving in de voormelde 

TMVS kapitalisatietabel aangegeven aantal aandelen. 



Artikel 5: - zijn goedkeuring te verlenen aan en het controleverslag van de 

bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 395 van het Wetboek van vennootschappen en 

(voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het decreet intergemeentelijke 

samenwerking inzake de inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten door 

TMVW in TMVS opgesteld door Figurad Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel 

te Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door Tim 

Van Hullebusch, bedrijfsrevisor. 

Artikel 6: - zijn goedkeuring te verlenen aan het bijzonder verslag overeenkomstig 

artikel 395 van het Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 

63, vierde lid van het decreet intergemeentelijke samenwerking inzake de inbreng 

in natura van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS. 

Artikel 7: - zijn goedkeuring te verlenen aan de verrichting waarbij TMVW de 

divisie Aanvullende Diensten inbrengt in TMVS ter gelegenheid van diens 

oprichting, zoals nader omschreven in het bijzonder verslag inzake de inbreng in 

natura en het controleverslag van de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura 

leidende tot een uitgifte van A-aandelen in TMVS aan TMVW zoals uiteengezet in de 

TMVS kapitalisatietabel.   

Artikel 8: - zijn goedkeuring te verlenen aan de oprichting van TMVS middels een 

inbreng in natura en een inbreng in cash. 

Artikel 9: - zijn goedkeuring te verlenen aan de overgangsbepalingen van TMVS 

waaronder de toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen sedert 

1 april 2017, de bepaling van het eerste boekjaar dat een einde zal nemen op 31 

december 2017 waardoor de eerste jaarvergadering plaats zal vinden op de derde 

vrijdag volgend op de eerste juni van het jaar 2018 en aan het verlenen van een 

machtiging aan iedere bestuurder met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle 

vereiste administratieve formaliteiten met betrekking tot het voorgaande besluit 

te vervullen.  

Artikel 10: - zijn goedkeuring te verlenen aan het wijzigen van de aard van het 

scheidingsaandeel van de A-aandelen zoals opgenomen in artikel 21 van de statuten 

van TMVW, met dien verstande dat het mogelijk wordt gemaakt het scheidingsaandeel 

uit te keren in natura.  

Artikel 11: - zijn goedkeuring te verlenen aan de terugname van A-aandelen door 

ieder van de A-vennoten die daartoe de wens uitdrukken. 

Artikel 12: - de terugname te verzoeken van de A-aandelen die de gemeente aanhoudt 

in het kapitaal van TMVW gelet op de beoogde medeoprichting van TMVS door de 

gemeente. 

Artikel 13: - zijn goedkeuring te verlenen aan de uitkering van een 

scheidingsaandeel aan de voormelde A-vennoten:  

(a) aan de A-vennoten die besloten hebben tot oprichting van en deelneming in TMVS 

(waaronder de gemeente): scheidingsaandeel in natura in de vorm van A-aandelen in 

TMVS, zoals uiteengezet in de TMVS kapitalisatietabel; de aandelen die aldus bij 

wijze van scheidingsaandeel in natura zullen worden uitgekeerd, zijn die aandelen 

in TMVS die aan TMVW werden uitgereikt als vergoeding voor de hoger vermelde 

inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten. 

(b) aan de A-vennoten die niet besloten hebben tot oprichting van en deelneming 

in TMVS:  scheidingsaandeel door de uitkering van de waarde van de A-aandelen in 

cash. 

Artikel 14: - zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan 

de raad van bestuur van TMVW teneinde de uittreding van de betrokken A-vennoten 

met betrekking tot de A-aandelen in te schrijven in het aandelenregister van TMVW 

en tot uitkering van een scheidingsaandeel. 

Artikel 15: - zijn goedkeuring te verlenen aan de automatische gedeeltelijke 

terugname van de F1-aandelen ingevolge de door de A-vennoten (waaronder de 

gemeente) verrichtte terugname van A-aandelen en tot toekenning van het 

scheidingsaandeel, een en ander zoals uiteengezet in overzicht van terug te nemen 

F1-aandelen.  



Artikel 16: - zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan 

de raad van bestuur  van TMVW teneinde de gedeeltelijke terugname van de F1-

aandelen in het aandelenregister van TMVW in te schrijven en tot uitkering van 

een scheidingsaandeel. 

Artikel 17: - zijn goedkeuring te verlenen aan de omvorming en splitsing van de 

A-aandelen van TMVW andere dan deze waarvan de terugname op de algemene vergadering 

van TMVW van 22 december 2017 zal worden goedgekeurd, naar F2-aandelen van TMVW 

en de daaropvolgende schrapping van de categorie van A-aandelen ingevolge 

voormelde omvorming.  

Artikel 18: - zijn goedkeuring te verlenen aan de gedeeltelijke terugname van de 

TK- en DK -aandelen door de vennoten die die daartoe de wens zouden uitdrukken, 

ingevolge de groepering van deze aandelen ter gelegenheid van de statutenwijziging 

en teneinde de afrondingsverschillen bij de ze groepering van aandelen weg te 

werken en tot toekenning van het scheidingsaandeel, een en ander zoals uiteengezet 

in het overzicht van terug te nemen TK- en DK -aandelen.  

Artikel 19: - zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan 

de raad van bestuur van TMVW teneinde de gedeeltelijke terugname van de TK- en DK 

-aandelen in het aandelenregister van TMVW in te schrijven en tot uitkering van 

een scheidingsaandeel. 

Artikel 20: - zijn goedkeuring te verlenen aan het bijzonder verslag overeenkomstig 

artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het 

statutair doel van TMVW, opgesteld door de raad van bestuur van TMVW.  

Artikel 21: - zijn goedkeuring te verlenen aan het controleverslag van de 

commissaris van TMVW overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van 

vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel van TMVW opgesteld door 

Figurad Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126, 

9051 Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door Tim Van Hullebusch, 

bedrijfsrevisor. 

Artikel 22: - zijn goedkeuring te verlenen aan de wijziging van het statutair doel 

van TMVW zoals nader uiteengezet in het bijzonder verslag en het controleverslag 

inzake de wijziging van het statutair doel van TMVW, beiden opgesteld 

overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen.  

Artikel 23: - zijn goedkeuring te verlenen aan de artikelsgewijze wijziging van 

de artikelen 1 tot en met 71 van de statuten van TMVW om deze in overeenstemming 

te brengen met het voorstel tot statutenwijziging en doelswijziging van TMVW en 

schrapping van de artikelen 72 en 73 van de statuten van TMVW een en ander teneinde 

de statuten te conformeren aan de bepalingen van het decreet van 6 juni 2001 

houdende de intergemeentelijke samenwerking.  

Artikel 24: - zijn goedkeuring te hechten aan het huishoudelijk reglement van 

TMVW.  

Artikel 25: - als lid van het regionale adviescomité voor domeindiensten van TMWV 

voor te dragen (te herbevestigen): 

Burgemeester Frank Bruggeman, Maurice Salzmannlaan 32, 9060 Zelzate. 

Artikel 26: - als lid van het regionale adviescomité voor secundaire diensten van 

TMWV voor te dragen (te herbevestigen): 

Gemeenteraadsvoorzitter en eerste schepen Martin Acke, Leegstraat 156 A, 

9060 Zelzate. 

Artikel 27: - zijn goedkeuring te verlenen aan de benoemingen van de voorgedragen 

leden van de raad van bestuur en de regionale adviescomités van TMVW.  

Artikel 28: - zijn goedkeuring te verlenen aan de vaststelling van de mandaat 

beëindiging van het college van commissarissen. 

  



Artikel 29: - als gemeentelijk vertegenwoordiger(s) voor de buitengewone algemene 

vergadering van TMVW d.d. 22 december 2017 of iedere andere algemene vergadering 

met dezelfde agenda te herbevestigen: 

Johan De Jonghe, Landstraat 15, 9060 Zelzate 

Sigrid De Ridder, Landstraat 13, 9060 Zelzate 

Claudio Rizzo, Sint-Sebastiaanstraat 32, 9060 Zelzate 

Linda Vereecke, Sint-Stevenstraat 1, 9060 Zelzate 

Luc Verstraeten, Akkerstraat 37, 9060 Zelzate 

Artikel 30: - aan bovengenoemde vertegenwoordigers opdracht te geven om hun 

stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen op de gemeenteraad van heden 

en zo aan deze beslissingen uitvoering te geven. 

Artikel 31: - zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een machtiging 

aan ieder geassocieerd notaris van de notarissenassociatie NOTAS met standplaats 

te Gent, om een gecoördineerde tekst van de statuten van TMVW op te stellen in 

overeenstemming met de voornoemde wijziging van de statuten (met inbegrip van de 

wijziging van het maatschappelijk doel). 

Artikel 32: - zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een machtiging 

aan de algemeen directeur van TMVW met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle 

vereiste administratieve formaliteiten met betrekking tot de voorgaande besluiten 

te vervullen.  

Artikel 33: - zijn goedkeuring te hechten aan de agenda en aan elk individueel 

agendapunt van de bijzondere algemene vergadering van TMVS die gehouden zal worden 

op 22 december 2017 en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten. 

Artikel 34: - de terugname te verzoeken van de A-aandelen die de gemeente aanhoudt 

in het kapitaal van TMVS en die het bij wijze van scheidingsaandeel in natura 

heeft verkregen ter gelegenheid van zijn uittreding uit TMVW ten belope van zijn 

A-aandelen in TMVW. Hierbij zal de gemeenten een scheidingsaandeel in cash 

ontvangen overeenkomstig de statuten van TMVS.  

Artikel 35: - zijn goedkeuring te verlenen aan de terugname van A-aandelen in TMVS 

door de andere oprichtende gemeenten van TMVS dewelke deze oprichtende gemeenten 

hebben verkregen bij wijze van scheidingsaandeel in natura ter gelegenheid van 

hun uittreding uit TMVW ten belope van hun A-aandelen in TMVW, en tot toekenning 

van het scheidingsaandeel overeenkomstig de statuten van TMVS. 

Artikel 36: - zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan 

de raad van bestuur van TMVS teneinde de gedeeltelijke terugname van de A-aandelen 

in het aandelenregister van TMVS in te schrijven en tot uitkering van een 

scheidingsaandeel. 

Artikel 37: - om over te gaan tot een terugbetaling van het bedrag dat door TMVW 

aan de gemeente is voorgeschoten met het oog op de volstorting van de TMVS-aandelen 

waarop door de gemeente zal worden ingeschreven bij de oprichting van TMVS en die 

in cash zijn te volstorten. 

Artikel 38: - zijn goedkeuring te verlenen aan de benoemingen van de voorgedragen 

leden van de raad van bestuur van TMVS.  

Artikel 39: - het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de 

uitvoering van dit besluit waaronder het onverwijld bezorgen van een afschrift 

van deze beslissing aan TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent. 

  



8. TMVS - 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 heeft beslist: 

 goedkeuring te hechten aan het voorstel tot oprichting van de 

dienstverlenende vereniging TMVS volgens de modaliteiten vastgelegd in 

de oprichtingsbundel; 

 in te tekenen op aandelen A volgens de bepalingen die in artikel 9 zijn 

opgenomen; 

 de voorzitter van de gemeenteraad, de heer Martin Acke, samen met de 

gemeentesecretaris, de heer Guy Verbuyst, te gelasten met de uitvoering 

van de beslissing de akte Oprichting mede te ondertekenen, hetzij in 

persoon, hetzij per delegatie conform het Gemeentedecreet art. 183bis 

en 184. 

9. IGS WESTLEDE – ALGEMENE VERGADERING D.D. 5 DECEMBER 2017. 

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

de agenda van de algemene vergadering van de intergemeentelijke samenwerking 

Westlede op 5 december 2017.  

De gemeentelijke vertegenwoordiger of zijn plaatsvervanger werd 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. 

En 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. 

10. VENECO – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING D.D. 7 DECEMBER 2017. 

De gemeenteraad keurde de agenda en elk van de afzonderlijke punten van de 

agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van de Intergemeentelijke 

Vereniging Veneco die plaatsvindt op 7 december 2017 goed.  

De heer Jan De Beule, gemeenteraadslid, wonende Schepen René De Deckerlaan 38 

9060 Zelzate, met als plaatsvervanger de heer Jan Persoon, gemeenteraadslid, 

wonende Leegstraat 179, 9060 Zelzate werden voor de volledige legislatuur 

aangeduid waarbij de concrete inhoud van het mandaat wordt herhaald voor elke 

vergadering. Zij werden hierbij meteen aangeduid als vertegenwoordiger van de 

gemeente Zelzate voor de buitengewone algemene vergadering van de 

dienstverlenende vereniging Veneco² d.d. 7 december 2017. 

Aan de vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate, houder van 118 aandelen, 

die zal deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de 

Intergemeentelijke Vereniging Veneco die plaatsvindt op 7 december 2017 om 

19.30 u in het stadhuis van Deinze, Brielstraat 2 – 9800 Deinze werd het 

mandaat gegeven 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. En deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met 

dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig 

zou kunnen beraadslagen. 

  



11. AANPASSEN REGLEMENT INVENTARISATIE EN BELASTINGEN LEEGSTAANDE GEBOUWEN, 

WONINGEN, KAMERS EN OVERIGE WOONGELEGENHEDEN. 

a) Goedkeuren reglement inventarisatie leegstaande gebouwen, woningen, kamers 

en overige woongelegenheden.  

De gemeenteraad heeft beslist de bespreking van dit agendapunt uit te 

stellen naar de gemeenteraadszitting van 21 december 2017. 

b) Goedkeuren reglement leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige 

woongelegenheden.  

De gemeenteraad heeft beslist de bespreking van dit agendapunt uit te 

stellen naar de gemeenteraadszitting van 21 december 2017. 

12. GOEDKEUREN REGLEMENT INVENTARISATIE EN BELASTINGEN VERWAARLOOSDE WONINGEN 

EN GEBOUWEN.  

a) Goedkeuren reglement inventarisatie verwaarloosde woningen en gebouwen.  

De gemeenteraad heeft beslist de bespreking van dit agendapunt uit te 

stellen naar de gemeenteraadszitting van 21 december 2017. 

b) Goedkeuren reglement belastingen verwaarloosde woningen en gebouwen.  

De gemeenteraad heeft beslist de bespreking van dit agendapunt uit te 

stellen naar de gemeenteraadszitting van 21 december 2017. 

13. GOEDKEUREN REGLEMENT BELASTINGEN ONGESCHIKTE EN ONBEWOONBARE VERWAARLOOSDE 

WONINGEN EN GEBOUWEN.  

De gemeenteraad heeft beslist de bespreking van dit agendapunt uit te stellen 

naar de gemeenteraadszitting van 21 december 2017. 

14. KERKFABRIEKEN: ADVIES INZAKE AANVRAAG TOT OPHEFFING EN SAMENVOEGING VAN DE 

PAROCHIE SINT-ANTONIUS VAN PADUA (ZELZATE DEBBAUTSHOEK) MET DE PAROCHIE 

SINT-LAURENTIUS TE ZELZATE.  

De gemeenteraad heeft beslist om gunstis advies te geven met betrekking tot 

de aanvraag tot opheffing en samenvoeging van de parochie Sint-Antonius van 

Padua met de parochie Sint-Laurentius. 

15. INVOEREN VAN BIBLIOTHEEKREGLEMENT VOOR DE BIBLIOTHEKEN VAN REGIOBIB 

MEETJESLAND IN DE GEMEENTELIJKE BIBLIOTHEEK.  

De gemeenteraad gaat akkoord met het invoeren van het bibliotheekreglement 

voor de bibliotheken van Regiobib Meetjesland vanaf 1 januari 2018. 

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de financieel beheerder van 

de gemeente Zelzate. 

16. ONDERWIJS: JAAROVERZICHT 2016-2017 SCHOLENGEMEENSCHAP – GOEDKEURING. 

De gemeenteraad heeft de jaarrekening 2016-2017 van de scholengemeenschap 

Meetjesland, afgesloten met een negatief saldo van 54,71 euro, goedgekeurd. 

17. WERKING FINANCIËLE DIENST.  

De gemeenteraad nam akte van de gevraagde analyse door de financieel 

beheerder over de werking van de financiële dienst. 

18. VRAGEN BIJ GEMEENTELIJKE MAATREGELEN TEGEN KLIMAATOPWARMING (OP VERZOEK 

VAN DE PVDA+-FRACTIE) 

Op de vragen van de pvda-fractie werd geantwoord dat er tijdens de volgende 

gemeenteraad een plan van Meetjesland rond ‘Klimaat Gezond’ zal worden 



voorgelegd. De plannen voor de gemeente Zelzate zullen daarop gebaseerd 

worden. 

19. MOTIE NAAR AANLEIDING VAN DE KLIMAATTOP IN BONN (OP VERZOEK VAN DE PVDA+-

FRACTIE) 

De gemeenteraad besliste om in te gaan op de vraag van de PVDA+-fractie en 

een motie goed te keuren betreffende de klimaatverandering. Er zal namens de 

gemeenteraad gevraagd worden aan de Vlaamse en Federale overheden om extra 

inspanningen te leveren om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. 

De motie zal overgemaakt worden aan de Federaal minister van Energie Marie 

Christine Marghem en Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege 

20. HERSTEL BUSHOKJE ASSENEDESTEENWEG, HALTE DEBBAUTSHOEK (OP VERZOEK VAN DE 

PVDA+-FRACTIE) 

De gemeenteraad heeft opdracht gegeven aan de gemeentelijke technische dienst 

om het bushokje te herstellen.  

De vraag van de pvda-fractie om een vandalismebestendig bushokje te plaatsen 

werd afgewezen omwille van zichtbaarheidsoverwegingen. Bij een 

vandalismebestendig bushokje wordt het glas namelijk vervangen door een 

geperforeerde stalen plaat die minder doorzichtig is en dus het zicht 

blokkeert.  

21. MOTIE I.V.M. GELUIDSMUUR HEIDELAAN (OP VERZOEK VAN DE PVDA+-FRACTIE) 

De gemeenteraad heeft beslist om in te gaan op de vraag van de PVDA+-fractie 

en de motie betreffende de omvorming van R4WO goed te keuren.  

Volgende motie zal overgemaakt worden aan AWV: 

“ De gemeente Zelzate dringt aan bij AWV dat in de plannen voor de omvorming 

R4W&O de best mogelijke geluidswerende maatregelen worden voorzien, met een 

maximale hoogte, om aldus de levenskwaliteit van de omwonenden te beschermen. 

De gemeente Zelzate wenst actief betrokken te worden in de evolutie van deze 

plannen.  

De gemeenteraad van Zelzate dringt ook aan en dat het tracé van de aftakking 

R4 naar N49 zo wordt aangelegd dat geen tuinen worden onteigend, ook niet voor 

de geluidsmuur. 

Tenslotte dringt de gemeenteraad van Zelzate aan, dat fondsen worden voorzien, 

om de verouderde en veel te lage geluidsmuur langs de Heidelaan en aan de 

Westkant de Tunnellaan, te vervangen door een degelijke, moderne geluidsmuur 

die minstens 4 meter hoog is boven het  wegdek van de N49.” 

22. MEDEDELINGEN/KENNISGEVINGEN. 

De gemeenteraad heeft vastgesteld heeft dat er geen deontologische commissie 

werd opgericht, dit zal tijdens de eerstvolgende gemeenteraadszitting worden 

rechtgezet. 

23. TOEGEVOEGD PUNT: VERKEER IN DE MAÏSSTRAAT / RIJKSWACHTLAAN (OP VERZOEK 
VAN DE PVDA+-FRACTIE) 

De gemeenteraad stelt dat een dialoog met de betrokken partijen meer 

duidelijkheid kan brengen over deze moeilijke verkeerssituatie. 

24. TOEGEVOEGD PUNT: VOETPAD IN DE RIJKSWACHTLAAN (OP VERZOEK VAN DE PVDA+-

FRACTIE) 

De gemeenteraad stelt vast dat de aanleg van een extra voetpad niet 

noodzakelijk is op voorwaarde dat het bestaande voetpad onderhouden wordt.  

De gemeente zal onderzoeken wie de aangelanden zijn en aan hen de nodige 

maatregelen opleggen m.b.t. het onderhoud van het bestaande voetpad.  



25. TOEGEVOEGD PUNT: EEN VEILIGER KRUISPUNT VOOR FIETSERS AAN DE BRUG (OP 

VERZOEK VAN DE PVDA+-FRACTIE) 

De gemeenteraad beslist om in te gaan op de vraag van gemeenteraadslid Geert 

Asman en aan AWV te vragen om de stopstrook aan het kruispunt voor de brug, 

met afslag naar de Beneluxlaan richting Rieme Noord naar achter te leggen, 

zodat het risico voor dodehoekongevallen verdwijnt.  

Het voorstel zal worden overgemaakt aan AWV. 

PUNT II     GEHEIME ZITTING 

1. AANDUIDING FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING = DATA PROTECTION OFFICER 

(DPO) 

2. SAMENSTELLING LOKALE ADVIESRAAD ECONOMIE – WIJZIGING 

 


