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1. Goedkeuring'van de notulen va de gemeenteraadszittingen van 17 december
2OL8, L7 en 25 januari 2019
De notul-en van voormel-de qemeenteraadszittingen werden goedgekeurd.

wijziging in de fracties binnen de gemeenteraad
De heer Kurt Van Weynsberghe, gemeenteraadsl-id, heeft in de zitting van 25
januari 2079 verkfaard te wil-l-en zeteJ-en afs onafhankelijk gemeenteraadsJ,id
niet Tanger afs fractiel-id van VLD-SD.
De gemeenteraad nam kennis van de wijziging ín de fracties binnen de
2.

Kennisname van een

en

gemeenteraad.
Kennisn:rme van de verbintenissen die aangegaan zijn omwille van
hoogdringendheid en in toepassing van artikeL 269 van heÈ decreet lokaal
bestuur
Artikel- 269 van het Decreet over het Lokaal- Bestuur d.d. 22 december 2077 steft
dat de gemeenteraad zonder de nodige kredieten over de uitgaven kan beslissen
die door dwingende en onvoorziene omstandigheden vereist zijn, op vootwaarde
dat de raad daarvoor een met redenen omkfeed besl-uit neemt. In dezeffde
omstandigheden en als het geringste uitsteL onbetwistbare schade zou
veroorzaken, kan het college van burgemeester en schepenen op eigen
verantwoordelijkheid over de uitgaven besJ-issen.
De gemeenteraad nam kennis van de besl-issingen die genomen zijn in toepassing
van voornoemd artikeL.

3.

4. Goedkeuring van het budget 2Ol9 van de gemeente

Zei.zatue

Het budget 2079 van de gemeente ZeLzate werd goedgekeurd.

5. Goedkeuring van het budget 2Ot9 van de welzijnsband Meetjesland
Het budget 2079 van Welzijnsband luleetjesland werd goedgekeurd.

6. Vaststellen van het retributieregJ,ement op werken aan nutsvoorzieningten

op

gemeenÈelijk openbaar do¡nein
De geactual-iseerd en geünifotmeerde versie van het bestaande reglement werd
vastgestefd zodat dit van toepassing kan zijn in 2079.
Hernemen van het gremeenteraadsbesluit dd. 4 oktober 2013 houdende de
vaststeLlen van de samenstelling en de werking van de gemeentelijke
begeleidingscommissie (GBC)
van de gemeente dient een Gemeentelijke BegeTeidingscommissie
Op initiatief
("GBC") te worden ingesteld.
De samenstelTing en werkinq van de GBC werd reeds vastgesteld tijdens de
gemeenteraad van 4 oktober 2073 en js op vandaag nog steeds rechtsgeldig.

7.

De gemeenteraad heeft de besfissing van 4 oktober 2073 daarom hernomen opdat op
een Later [.ijdstip Eengemeenteraads]-id en Eenplaatsvervanger per in de
gemeenteraad zeteJ-ende fractie aangeduid kan worden afs advísetend l-id in de
Gbc.

8. Verduurzamen van de sameffiterking met de vzw Logo Gezond*
De gemeenteraad heeft besfist het Charter Gezonde Gemeente en
samenwerkinqsovereenkomst met vzw Loqo Gezond+ te vernieuwen.

de

9. Akkoord met deelname van de gerneente ZeLzaEe in het bekken van de Gentse
Kanalen onder voorzitterschap van de gouvernêur
De gemeente Zefzate bevindt zich op het grondgebied van het bekken van de
Gentse Kanafen. De gemeenteraad ging akkoord met de deefname van de gemeente ín
het bekken van de Gentse Kanal-en onder voorzitterschap van de gouverneur.
Dit akkoord was nodig om een gemeentelijk vertegenwoordiger te kunnen verkiezen
die in het bekkenbestuur zaf zetefen.
Goedkeuren van het aangepast auditcharter van Audio
Het aanqepaste charter werd goedgekeurd.
10.

Goedkeuren van de beheersovereenkomst m.b.t. het statutair personeel van
ex-Iveg richting Fluvius Opdrachthoudende Vereniging vanaf 1 apriJ. 2019 en
onderschrijven van Eenaandeel A
De gemeentetaad keurde de beheersovereenkomst goed.
Ingevolqe de goedkeuring dient de gemeente Eenaandeef A te onderschrijven
binnen Ffuvius Opdrachthoudende Vereniging via betaTing van 24,79 euro.

lf.

L2. Verlengen van de bruikleenovereenkomst voor de brandv¡eerkazerne met de

Hulpverleningszone Centrum
In afwachting van het bekomen van een definitieve regeling onder de vorm van
een recht van opstaT, werd de bruikfeenovereenkomst verlengd.

13. Goedkeuren van de bruikleenovereenkomst voor staanplaats ziekenwagen
ZeLzatue voor de garage in de Eniel CalusLaan aan Brandweerzone Centrum
De gemeenteraad keurde de bruikfeenovereenkomst met de brandweerzone Centrum
betreffende de staanplaats van de ziekenwagen gelegen op de terreinen van de
gemeenteschoof , Emiel Cafusl-aan 9, 9060 Zelzate en kadastraal gekend al-s deel-

van Tste afdeling sectie A 390/b/2 goed.

L4. Bekrachtigen van de verkeersmaatregel om de nieuwe weg die aangelegd zal
worden bij de verdere ontwikkeling van het resterende industrieterrein ten
zuiden van de KMO-zone Karnemelkpolder (voorJ-opige Triphonstraat) aan te
duiden als doodlopende weg met als gevolg een aanpassing aan het aanrnrllend
reglement op de politie over het wegverkeer
De nieuwe weg die aangeTegd zaJ- worden bij de verdere ontwikkeling van het
resterende industrieterrein ten zuiden van de KMO-zone KarnemeJkpolder
(voorJopige Triphonstraat) wordt aangeduid al-s doodlopende weg.
De voorgesteLde verkeersmaatregel-en worden opgenomen in de gecoördineerde tekst
van het aanvul-l-end reglement op de politie over het wegverkeer.

15. Definitieve beslissing met betrekking tot het afschaffen van buurtweg

6

en voetweg 25

De gemeenteraad vraagt aan de provincie Oost-Vfaanderen om buurtweg 6 en
voetweg 25 af te schaffen.
16.

Definitieve beslissing met betrekking tot straatnaamgteving:
a. Triphonstraat
De nieuwe weq die aangelegd zal- worden bij de verdere ontwikkeLing
het resterende industrieterrein ten zuiden van de KMO-zone
Katnemefkpolder wordt de " Triphonstraat"
b. Kattentroek
De nieuwe weq ter ontsTuiting van de bouwfoten in de verkaveling
,4ssenede s teenweg / Ka s tee l- s t ra a t wo rdt de f in it ie f va s tge s te Id op

van

"Kattenhoek".

L7. Verkíezing van de gemeentelijke vertegenwoordiging in de bestuurlijke
organen van Tl'fVliI ov
Volgende vertegenwoordigers werden verkozen:

o vertegenwoordigers in de buitengewone algemene verqadeting: Luc Van
Tlaesberghe en Lucien Van De Vel-de
c pJaatsvervanger: Gino D'Haene
b vertegenwoordiger in het regionaal- adviescomité domeindiensten centrum:
Brent MeuLeman
o vertegenwoordiger in het adviescomité secundaire diensten: Brent Meufeman
o kandidaat-bestuurders: BrenL Meuleman, Gino D'Haene Kevin Uytterhaegher
18. Verkiezing van de gemeentelijke vertegenwoordiging in de bestuurlijke
organen van TM/S dv
VoTgende vertegenwootdigers werden verkozen :

o vertegenwoordiger in de buitengewone algemene vergadering: Dirk
o plaatsvervanger: Lucíen Van De Vel-de
o kandidaat-bestuurder: Brent luleuf eman

Goemaere

19. Verkiezing van de gremeenteJ.ijke vertegenwoordíging in de bestuurlijke
organen van IGS ÎÍestlede
Volgende vertegenwoordigers werden verkozen :

o
o
c
o

vertegenwoordiger in de buitengewone algemene verqadering: Matthias Cassier
plaatsvervanger: Gino D'Haene
kandidaat-bestuurder: Lucien Van De Vefde
J-id van de raad van bestuur met raadgevende stem: Rik Laureys

20. Verkiezing van de gemeentelijke vertegenwoordiging in de bestuurlijke
organen van IDM
Volqende vertegenwoordigers werden verkozen

o
o
t
o
o

:

vertegenwoordiger in de buitengewone aLgemene vergadering: KarT Segets
en pLaatsvervanger: Matthias Cassier
kandidaat-bestuurders: Steven De Vuyst en Isabef DefLaert
Lid voot het algemeen comité: Steven De Vuyst
Lid van de raad van bestuur met raadgevende stem verkozen: Martin Acke

2L. Verkiezing van de gemeentelijke vertegenwoordiging in de bestuurlijke
organen van Fluvius Antwerpen
VoTgende vertegenwoordigers werden verkozen

:

o vertegenwootdiger in de buitengewone algemene vergadering: Lucien

Van

De

Vel-de

t plaatsvervanger: Kevin Uytterhaegher
c kandidaat-bestuurder, die tevens kandidaat-J-id is van het
bestuurscomité: Dirk Goemaere

regionaaJ-

22. Verkiezing van de gemeentelijke vertegenwoordíging in de bestuurlijke
organen van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging
Volgende vertegenwoordigers werden verkozen:

o verteqenwoordiger in de buitengewone algemene vergadering: Iulatthias Cassier
o plaatsvervanger: KareL Van Bever
De gemeenteraad gaat akkoord met het feít dat de bestuurder die namens Fl-uvius
Antwerpen zal- zetel-en in de Raad van Bestuur van Fl-uvius System Operator ook
zal, zetefen in de Raad van Bestuur van FLuvius Opdrachthoudende Vereniging.
23. Verkiezing van de gemeentelijke vertegenwoordiging in de bestuurlijke
organen van Veneco
Volgende vertegenwoordigers werden verkozen :

o vertegenwoordiger in de buitengewone algemene vergadering: Luc

Van

Waesberghe

o
o
o
o
o

plaatsvervanger: Ditk

Goemaere

kandidaat-deskundige voor 2079-2020: Kevin Uytterhaegher
kandidaat-bestuurder voor 2027-2022: Kevin Uytterhaegher
kandidaat-bestuurder voor 2023-2024: Kevin Uytterhaegher
l-id met raadgevende stem in de raad van bestuur: Iulartin Acke

24. Verkiezing van de gemeenteJ.ijke vertegrenwoordiging in de
vergadering van Zefier cvba
VoJgende vertegenwoordigers werden verkozen

algemene

:

o vertegenwoordiger in de buitenqewone algemene vergadering: Steven De Vuyst
o pJaatsvervanger te verkiezen: Brent Meufeman
25. Verkiezing van de gemeenteJ.ijke vertegenwoordiging in de bestuurlijke
organen van Fineg nv
Volgende vertegehwoordigers werden verkozen :

o vertegenwoordiger in de buitengewone

aJgemene

vergadering: Lucien Van De

VeJ-de

o plaatsvervanqer: Brent MeuLeman
o kandidaat-bestuurder: Dirk Goemaere
26. Verkiezing van de gemeentelijke vertegenwoordiging in de Scheldemondraad

van Euregio Scheldemond
De heer Brent Meul-eman werd verkozen om de gemeente te vertegenwoordigen in
Schefdemondraad.

27. Verkiezing van de gemeentelijke vertegenwoordiging in het bekkerrbestuur
van het bekken van de Gentse Kanalen
Volgende vertegenwoordigers werden verkozen :

de

o kandidaat-bestuurder: Dirk Goemaere
c plaatsvervanger: Luc Van Waesberghe
28. Verkiezing van de gemeentelijke vertegenwoordiging in de kredíetcommissie
van het Energiehuis Veneco
Volgende vertegenwoordigers werden verkozen:

o effectieve vertegenwoordiger: Luc Van Vlaesberghe
o plaatsvervanger: Kevin Uytterhaegher
29. Verkiezing van de gemeenteJ.ijke vertegenwoordiging in de raad van bestuur
van de projectvereniging voor aanwuLl-end grondbeleid in de Gentse Kanaalzone
(PROVAG)

Volgende vertegenwoordigers werden verkozen:

o effectieve bestuurders: Dirk Goemaere, IsabeT Del-l-aert en Gino D'Haene
o plaatsvervangend bestuurder: Luc Van Waesberghe
o l-id met raadgevende stem: Kurt Van lleynsberghe
30. Verkiezing van de gemeentelijke vertegenwoordiging in de bestuurlijke
organen van de vzw Logo Gezond*
Volgende vertegenwoordigers werden verkozen:

o verteqenwoordiger ín de buitengewone algemene vergadering: Karef Van Bever
o plaatsvervanger: Geert Asman
o kandidaat-bestuurder: Karl- Segers
31. Verkiezing van de gemeentelijke vertegrenwoordiging in de bestuurJ.ijke
organen van de vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (wSG)
Volgende vertegenwoordigers werden verkozen:

o vertegenwoordiger in de buitengewone algemene vergadering: Kevin
Uytterhaegher

o plaatsvervanget: Dirk Goemaere
o kandidaat-bestuurder: Lucien Van De Vel-de
o kandidaat-l-id voor de bestuurlijke commissies: Lucien Van De Vefde
32. Verkiezing van de gemeentelijke vertegenwoordiging in de bestuurlijke
organen van de vzw Onderwijssecretariaat Steden en Gemeenten Vlaamse
Gemeenschap (O.v.S.c)

Volgende vertegenwootdigers werden verkozen:

o vertegenwoordiger in de buitengewone aJgemene vergadering: de schepen
onderwij s ( Isabel- Def l-aert)
o plaatsvervanger: Iulatthias Cassier
o kandidaat-bestuurder: Steven De Vuyst

van

33. Verkiezing van de gemeentelijke vertegenwoordiging in de bestuurlijke
organen van de vzw Centrum voor Informatica (CEVI)
Volgende vertegenwoordigers werden verkozen:

o vertegenwoordiqer in de buitengewone algemene vergadeting: Dirk
o pJaatsvervanger: Iulatthias Cassier
o kandidaat-bestuurder: Itlartin Acke

Goemaere

34. Verkiezing van de gemeenteJ.ijke vertegenwoordiging in de algemene
vergadering van de vzw Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen (RATO)
Volgende vertegenwoordigers werden verkozen:

o vertegenwoordiger in de buitengewone algemene vergadering: Iulatthias Cassier
c plaatsvervanqer: Luc Van Waesberghe
35. Verkiezing van de gerneentelijke vertegenwoordigring ín de algemene

vergadering van de vzw Leerpunt
Volgende vertegenwoordigers werden verkozen:
¡ vertegenwoordiger in de buitengewone aLgemene vergadering: Isabel- DeJ-faert
o pTaatsvervanger: Geert Asman

36. Verkiezing van de gemeentelijke vertegenwoordiging in de algremene

vergadering van de vzw Bosgroep Oost-Vlaanderen-Noord
Er wordt gevraagd om volgende vertegenwoordigers te verkiezen:
o vertegenwoordiger in de buitengewone algemene vergadering: Karel- Van Bever
o plaatsvervanger: Debbie De Vl-eesschauwer
e kandidaat-bestuurder: Karf Segers
o pJaatsvervangend kandidaat-bestuurder: Steven De Vuyst

37. Verkiezing van de gemeentelijke vertegenwoordiging in de bestuurlijke
organen van de vzw Iiloonzorgcentrum Zilverbos
Volgende vertegenwoordigers werden verkozen :

t vertegenwoordigers in de buitengewone

aTgemene vergadering: Lucien Van
en Gino D'Haene
o pJaatsvervanqers: Matthias Cassier en Luc Van Waesberghe

De

VeJ-de

o kandidaat-bestuurder: Isabef Deffaert

38. Verkiezing van de gemeentelijke vertegenwoordiging in de algemene
vergadering van Audio
De heer Itlatthias Cassier werd verkozen afs verteqenwoordiger in de
vergadering.

aLgemene

39. Verkiezing van de gemeentelijke vertegenwoordiging in de bestuurlijke
organen van de Benelux groepering voor territoriale
samenwerking (BGTS)
Kanaalzone
Volgende vertegenwoordigers werden verkozen

:

o effectieve vertegenwoordiger met stemrecht: Dirk Goemaere
o effectieve vertegenwoordigers zonder stemrecht: Iulartin Acke en Kurt

Van

Weynsberghe

o plaatsvervanger met stemrecht: Rik Laureys
o plaatsvervangers zonder stemtecht: Matthias Cassier en Debbie

De

Vl-eesschauwer

o kandidaat-bestuurders: Brent

Meul-eman

en Luc Van V{aesberghe

40. Verkiezing van de gremeentelijke vertegenwoordíging in het beheerscomité
van de Scholengemeenschap Meetjesland
De schepen van onderwíjs (Isabel Del-l-aert) werd verkozen aJs gemeentelijke
vertegenwoordiger in het beheerscomité van Scholengemeenschap Meetjesfand.
AJs plaatsvervanger werd de schepen van jeugd (Steven De Vuyst) aangeduid.

4L. Verkiezing van de gemeentelijke vertegenwoordigíng ín de

algremene

vergadering van de vzw Toerisme Meetjesland
De schepen van toerísme werd verkozen al-s vertegenwoordiger in de
(buitengewone) algemene vergadering van de vzw Toerisme MeetjesLand.
AIs plaatsvervanger werd mevrouw Isabel- Deffaert verkozen.

42. Verkiezing van de gerneentelijke vertegenwoordiging in de raad van bestuur
van de projectvereniging voor cultuuroverleg Meetjesland (COMEET)
De schepen van cuftuur werd verkozen afs stemqerechtigd lid in de raad van
bestuur van projectvereniging voor cuftuuroverleg Meetjesfand.
De heer Martin Acke werd vetkozen aJ-s fid met raadgevende stem.
43. Verkiezing van de gemeentelijke vertegrenwoordiging in de sÈuurgroep
het samenwerkingsverband Meetjesland Klimaatgezond
Volgende vertegenwoordigers werden verkozen

van

:

o BestuurJijke vertegenwoordiger: de burgemeester
o Ambtel-ijke verteqenwoordiger: de duurzaamheidsambtenaar
44. Verkiezing van de gemeentelijke vertegenwoordiging in de stuurgroep voor

de brownfieldconvenant BC 54/62 Kühlmann
De schepen van miLieu (Steven De Vuyst) werd verkozen in de stuurgroep voor de
brownfiefdconvenant BC 54/62 Kühl-mann, zijn pTaatsvervanger is de
duu r

za

amhe

ids

amb t

e

na a r

.

45. Verkiezing van de gemeentelijke vertegenwoordiging in de Vervoerregioraad
Gent

De schepen bevoegd voor nobiliteit
gemeente in de vetvoerregioraad.

werd verkozen al-s verteqenwoordiger van de
Zijn pJaatsvervanger is de burgemeester.
De mobiLiteitsambtenaar werd aangeduid al-s anbtelijke vertegenwoordiger van de
gemeente

in de vervoerregio

Gent.

Ingevolge de aanduiding van de gemeentelijke vertegenwoordigers gaat

de

gemeente volgend engagement aan: actief participeren aan de werking en de
overJegmomenten van de vervoerregioraad, beschikbare informatie defen (o.m.
het eigen mobil-iteitsplan) en constructief meewerken aan de uitvoering van

concrete acties.

46. Verkiezing van de gemeentelijke vertegenwoordiging in

de

begeleidingscommissie Rain Carbon
Het gemeentebestuur wordt vertegenwoordigd door volgende personen:

o Gemeenteraadsl-id Karf Segers
. De duurzaamheidsambtenaar
o De voorzitter van de miJ-ieuraad
47. Verkiezing van de gemeenteJ-ijke vertegenwoordiging in de
begeleidingscomrnissie Arcelor Mittal
Het gemeentebestuur wordt vertegenwoordigd door volgende personen:
o Gemeenteraadsl-id Katl- Seqets
o De duurzaamheidsambtenaar
o De voorzitter van de mil-ieuraad

uit

48. Verkiezing van de gemeentelijke vertegenwoordigting in

de

begeleídingscommissie gipsberg
Het gemeentebestuur wotdt vertegenwoordigd door volgende personen:

o GemeenteraadsLid KarJ- Segers
o De duurzaamheidsambtenaar
o De voorzitter van de niJ-ieuraad
49. Verkiezing van één gemeenteraadslid en indien mogelijk één
plaatsvervanger per in de gremeenteraad zetelende fractie als adviserend lid
in de gemeentelijke begeJ.eidingscommissie
Er wetd kennis genomen van de voordrachten namens sp.â, PVDA, N-VA en ZeJ-zate
Positief. Aan de VLD-SD fractie en de fractie Vfaams Belang wordt gevraagd om
tegen de voJgende gemeenteraad aJsnog hun voordrachten te bezorgen.
50. Vaststellen van de samenstelling van het pJ.aatselijk auditcomité op basis
van artikel 3 uit het audítcharter van Audio
.l,/aast de burgemeester, de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale
dienst en/of eerste schepen en de feden van het managementteam, worden voJgende
gemeenteraadsfeden zonder specifiek mandaat toegevoegd aan het auditcomité:
Gino D'Haene, Dírk Goemaete, Martin Acke, Rik Laureys.
Goedkeuren van de agrenda van de bijzondere algemene vergtadering van IGS
Viestlede op dinsdag 19 maart 2OL9 en vaststellen van het mandaat van de
vertegenwoordigter
De gemeenteraad heeft het mandaat van de afgevaardigde van de gemeente bepaald
en volgende inhoud van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van
IGS Westl-ede op dinsdag 19 maart 2079 goedgekeurd:
1. Samenstelling Raad van Bestuur
51

.

52. Goedkeuren van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van
T[tf\¡S dv op woensdag 20 maart 2Ot9 en vaststellen van het mandaat van de
vertegenwoordiger

De gemeenteraad heeft het mandaat van de afgevaardigde van de gemeente bepaald
en voJgende inhoud van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van
TMVS dv op woensdag 20 maart 2079 goedgekeurd:
1

2

Toetredingen en uittredingen
Actualisering van bi¡1agen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse
toetredingen en uittredingen

4

Benoeming raad van bestuur
Mededelingen

5

Varia

3

53. Goedkeuren van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van
op rúoensdag 20 maart 2018 en vaststeLlen van het mandaat van de

IDM

vertegenwoordiger

De gemeenteraad

heeft het mandaat van de afgevaardigde van de gemeente

bepaaJd

en volgende inhoud van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van
IDM op woensdag 20 maart 2079 goedgekeurd:
1. Aanstelling en benoeming van de bestuurders ingevolge artikel 18 van de
gecoördineerde statuten IDM
2. Aanstelling en benoeming van de feden van het ALGEMEEN COMITÉ ingevolgde
artikel 26 van de gecoördineerde statuten van IDM

54. Goedkeuren van de agtenda van de buitengewone algemene vergaderíng van
Tt\ÍVlV ov op vrijdag 22 maart. 2OL9 en vaststellen van het mandaat van de

vertegrenwoordiger
De gemeenteraad heeft het mandaat van de afgevaardigde van de gemeente bepaald
en volgende inhoud van de dagorde van de buítengewone algemene vergadering van
TMVW ov op vrijdag 22 maart 2079 goedgekeurd:
l-. Toetredingen, uitbreiding van toetredj-ngen en gedeeJ-teli¡ke uittredingen
2. Actualisering van bi¡ lagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse

toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltefijke uittredingen

3. Benoemingen raad van bestuur
4. Benoemingen regionale adviescomités Domeindiensten
5. Benoemingen adviescomité Secundaire Diensten
6. Mededelingen
7 - Varia

55. Goedkeuren van de agenda van de buitenge!'rone algemene vergadering van
Fluvius Antwerpen op woensdag 27 maart 2OL9 en vaststellen van het mandaat
van de vertegenwoordiger

De gemeenteraad heeft het mandaat van de afgevaardigde van de gemeente bepaaJd
en voLgende inhoud van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van
Ffuvius Antwerpen op woensdag 27 maart 2079 goedgekeurd:
1. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen
agtenda van de buitengewone algemene vergadering van
28
maart 2OL9 en vaststellen van het mandaat van de
Veneco op donderdag
vertegenwoordiger
De gemeenteraad heeft het mandaat van de afgevaardigde van de gemeente bepaald
en volgende inhoud van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van
Veneco op donderdag 28 maart 2079 goedgekeurd.
1. Toel-ichting werking Veneco
2. Akteneming verslag jaarvergadering I2-06-2018
3. Akteneminq verslag Buitenger^ione Algemene Vergadering 06-12-2078
4. Benoeming bestuurders
a. Bestuurders fid van de gemeenteraad
b. Bestuurders bui-ten de raad
5. Benoeming bestuurders met raadgevende stem

56. Goedkeuren van de

6.

Benoeming deskundigen

57. MededeLingen en kennisgevingen
Volgende stukken worden ter kennisgeving aan de gemeenLeraad voorgelegd

o Huishoudelij k reglement van het col-l-ege van burgemeester en schepenen en
vast bureau, zoafs goedgekeurd in zitti-ng van 7 februari 2019
. fveg - verslag van de vergadering van het Directiecomité van 03-09-2078
o Iveg - verslag van de vergadering van het Directiecomité van 17-09-2018
. Iveg - verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van I9-09-20L8
o Iveg - versfag van de vergadering van het Directiecomité van 01-10-2018
o Iveg - verslag van de vergadering van het Directiecomité van 15-10-2018
r Iveg - verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 24-10-2078
. fDM - verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 28-77-2018
r fDM - verslag van de buitenger^rone algemene vergadering van 19-12-2019
o IDM - verslaq van de vergadering van de Raad van Bestuur van 30-01-2019

. Veneco - verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 09-10-2018
. Veneco - beknopt overzicht van de besl-issingen genomen in de vergadering van
.
o
o
o
o
¡
r

o
o
o
¡
o
¡

de Raad van Bestuur van 09-10-2018
TMVS dv - verslag van de vergadering van het Directiecomité van 24-10-2018
TMVS dv - verslag van de vergadering van het Directíecomité van 19-12-2078
TMVS dv - verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 19-12-2018
TMVllü ov - verslag van de vergadering van het Regionaal- Adviescomité
Domeindiensten Centrum van 0B-1I-20I8
TMWü ov - verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 22-1-1--2018
IGS Vüesttede - verslag van de Algemene vergadering van 0 4-12-2018
Brief van de provincie Oost-Vlaanderen, directie Economie, Landbouw &
Platteland, Europese en Internationale samenwerking, dienst Economie,
Europese en Internationale samen\^/erking betreffende statenwilziqinq die tot.
gevolg heeft dat de gemeente ZeIzaLe geen vertegenwoordiging meer heeft.
binnen de Alqemene Vergadering en/of Raad van Bestuur van de vzw ERSV
Brief van de braíl-teliga dd. 3 december 2018 betreffende het voorstelfen van
het memorandum "7 stappen naar meer inclusie"
Brief van IDM dd. 24 december 2018 houdende een controlemeting rond de
asbestcontainer op het recyclagepark te ZeIzaLe naar de aanwezigheid van
asbestve zels
Mail- van Leefbare Energie Vlaanderen dd. 12 november 2018 betreffende
"i^,raarom beter nog even te wachten met de verdere vergunning van
windturbines"
Publ-icatie in het Belgisch Staatsblad betreffende de ontbinding en
vereffening van het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PAW)
Omzendbrief van de Vl-aamse Regerinq betreffende de start van de l-okal-e en
provinciaf e bestuursperiode
Omzendbrief betreffende verplichte toepassing van de wetgeving
overheidsopdrachten bij verzekeringscontracten
.

58. Stand van zaken in het dossier hondenclub HATI (VLD-SD)
De stand van zaken in het dossier hondencfub HATI wordt besproken.
(VLD-SD) vraagt bijkomend dat het gemeentebestuur een
De heer Frank B
container voorzíet op het terrein en dit tegen 31 maarL 2079 zodat de
hondenclub zo snel mogelijk uitgebaat kan worden. Hij vraagt hierover de
stemming.

Er wordt beslist

om

hier niet over te besl-issen.

59. Wat gebeurt er met de visvijver? (VLD-SD)
De gemeente is van mening dat de vijver openbaar en gemeenteli¡k moet blijven.
Er wordt een oproep gelanceerd om een aantal nieuwe vrijwilligers aan te
trekken. Het bestaande reglement wordt aangepast.
Ondertussen mag er nog steeds gevist worden, visvergunningen worden
uitgeschreven in de Brughuizen. Er zullen ook elders vergunningen aang¡ekocht
kunnen worden, aI zijn die locaties nog nader te bepafen.
Er zull-en qeen vissen uit de vijver worden gehaald en de vijver zal niet
opgevuld worden om er appartementen op te bouwen.
60. DerdebetalersregeJ.ing van De Lijn (VLD-SD)
De VLD-SD fractie stelt voor om, naar analoqie van de gemeente Evergem, aan de
ZelzaaLse burger een deel van zr)n/haar abonnement bij De Lijn terug te betalen
of voll-edig tussen te komen in de kosten ervan. Concreet:

Een tussenkomst van 22% voor de Buzzy Pass, de Omnipas, een VT-netabonnement en
VG- netabonnement (tot en met 64 jaar) en 100% tussenkomen in de kost voor een
abonnementen voor 65 plussers.
De gemeenteraad besl-ist om de financiële gevolgen van dit voorstef te
onderzoeken en mee op te nemen in het meerjarenplan.

61. Acties i.v.m. Internationale Vrouwendag (PVDA)
De gemeenteraad besl-ist om naar aanl-eiding van internationale vrouwendag op
maart 2019 een spandoek aan het gemeentehuis op te hangen.

Hoogachtend
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