
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE Z E L Z A T E 

------------------------- ---------------------- 

BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE D.D. 27 MAART 2017 

----------------------------------------------------------------------------- 

Aanwezig: Martin Acke, schepen-voorzitter; 

Frank Bruggeman, burgemeester; 

Marleen Maenhout, Kurt Van Weynsberghe, Kristof Stevelinck en 

Linda Vereecke, schepenen; 

Rik Laureys, voorzitter OCMW; 

Dirk Goemaere, Patricia De Meyer, Freddy De Vilder, Luc Van 

Waesberghe, Geert Asman, Karl Segers, Jan De Beule, Luc 

Verstraeten, Maureen Tollenaere, Claudio Rizzo, Brent Meuleman, 

Isabel Dellaert, Steven De Vuyst, Johan De Jonghe, Jan Persoon, 

Marleen Vanmaercke en Sigrid De Ridder, raadsleden; 

Christine Coone, plaatsvervangend gemeentesecretaris. 

----------------------------------------------------------------------------- 

PUNT I     OPENBARE ZITTING 

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, opent de vergadering om 20.05 uur. 

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter schorst de vergadering voor het 

halfuurtje van de burger. 

HALFUURTJE VAN DE BURGER 

De heer Lucien Van de Velde vraagt naar de antwoorden op de vragen die hij 

gesteld heeft in de gemeenteraad van 7 februari 2017. 

De heer Martin Acke, voorzitter, antwoordt dat deze hem zo vlug mogelijk 

schriftelijk zullen bezorgd worden. 

De gemeenteraad wordt heropend. 

1. NOTULEN GEMEENTERAAD 7 FEBRUARI 2017 

Er zijn geen opmerkingen op de notulen van de gemeenteraad van 7 februari 

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

Gemeentedecreet). 

2. WEGEN- EN RIOLERINGSWERKEN AKKER - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN 

GUNNINGSWIJZE 

Op vraag van gemeenteraadsleden Patricia De Meyer (sp.a) en Freddy De Vilder 

(spa.a) zal schepen Linda Vereecke navraag doen bij de gemeentelijke 

technische dienst/Farys of het voorliggend bestek kan worden 

aangepast/uitgebreid, zodat ook het eerste deel van de Akker kan worden 

vernieuwd. Op basis van het huidige prijsbestek wordt dit gedeelte niet 

vernieuwd aangezien er geen riolering voorzien wordt. 

DE RAAD: 

OVERWEGING/MOTIVATIE: 

- Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 

30 september 2014 betreffende de goedkeuring van de opstart van het 

dossier “Wegenis- en rioleringswerken in de Akker en Onteigeningsstraat” 

(AquaRio-dossier); 

- Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 

4 november 2014 betreffende de goedkeuring van de gunningscriteria + lijst 

aan te schrijven dienstverleners van het dossier “Wegenis- en 

rioleringswerken in de Akker en Onteigeningsstraat” (AquaRio-dossier); 

- Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 

12 mei 2015 betreffende goedkeuring van het bijzonder bestek voor de 

opdracht “Wegenis- en rioleringswerken in de Akker en Onteigeningsstraat” 

(AquaRio-dossier, opgesteld door Farys, Stropstraat 1 te 9000 Gent; 

- Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 

15 september 2015 betreffende de gunning van de ontwerpopdracht voor de 



opdracht “Wegen- en rioleringswerken in de Akker en Onteigeningsstraat” 

aan Studiebureau Haegebaert, Nijverheidstraat 1 te 8400 Oostende; 

- Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28/06/2016 waar het ontwerp voor de 

wegen- en rioleringswerken in de Onteigeningsstraat is goedgekeurd; 

- Overwegende dat op verzoek van Aquafin de gemeente Wachtebeke participeert 

in dit dossier om het afvalwater afkomstig van het bedrijventerrein 

kloosterbos af te voeren via de nieuw aan te leggen riolering in de Akker; 

- Overwegende dat de riolering van de gemeente Wachtebeke beheert wordt door 

Riopact, K. Boudewijnlaan 46 te 9000 Gent; 

- Overwegende dat het ontwerp zoals opgemaakt door het studiebureau voor de 

wegen- en rioleringswerken in de Akker, en gevoegd in bijlage bij dit 

besluit, aan de gemeenteraad wordt voorgelegd ter goedkeuring; 

- Overwegende dat een gelijklopende beslissing zal dienen te worden genomen 

door TMVW voor wat betreft het aandeel ten laste van de 

investeringsenveloppe bij Aquario (gedeelte rioleringen) en door de 

medeparticipanten Riopact (voor het deel van de gemeente Wachtebeke); 

- Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 

€ 536.907,00 excl. btw en dat de kosten voor de verschillende 

participanten kunnen onderverdeeld worden in: 

- werken ten laste van Farys € 244.261,00 excl. btw 

- werken ten laste van Riopact € 101.566,50 excl. btw 

- werken ten laste van Farys en Riopact(elk 50%) €  13.486,00 excl. btw 

- werken ten laste van gemeente Zelzate € 153.698,50 excl. btw 

- verplichte opties deel Farys €   8.422,00 excl. btw 

- verplichte opties deel Riopact €   4.625,00 excl. btw 

- verplichte opties deel Farys en Riopact(50% elk)€   4.730,00 excl. btw 

- verplichte opties deel gemeente Zelzate €   6.117,00 excl. btw 

Algemeen totaal € 536.907,00 excl. btw 

Btw 21% ten laste van gemeente Zelzate €  33.561,36  

- Overwegende dat de totale kost ten laste van de gemeente Zelzate kan 

geraamd worden op € 193.376,86 incl. btw; 

- Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 

open aanbesteding; 

- Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden via 

budgetwijziging in budget 2017 onder AR2240007 BI 020000 Enveloppe 3 sub 

project 15; 

- Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en 

bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en 

latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24; 

- Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie 

en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 

voor werken, leveringen en diensten; 

- Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing 

overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 

- Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de 

algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies 

voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 2; 

- Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, 

inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de 

gemeenteraad; 

- Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 



- Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van 

bestuur; 

- Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer 

bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 

BESLUIT 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - Goedkeuring wordt verleend aan het bestek zoals opgemaakt door 

het studiebureau en gevoegd in bijlage bij dit besluit, en de raming voor de 

opdracht “wegen en rioleringswerken Akker”. De lastvoorwaarden worden 

vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 536.907,00 

excl. btw,het aandeel voor de gemeente Zelzate bedraagt € 193.376,86 incl. 

btw. 

Artikel 2: - Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open 

aanbesteding. 

Artikel 3: - Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en 

bekendgemaakt op nationaal niveau. 

Artikel 4: - De uitgave voor deze opdracht zal worden voorzien via wijziging 

in budget 2017 onder artikel AR2240007 BI 020000 Enveloppe 3 sub project 15. 

Artikel 5: - Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan Farys, 

Riopact en de gemeente Wachtebeke. 

3A. AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER - AANPASSING 

DE RAAD: 

- Gelet op de artikels 119 en 135§2 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 

1988; 

- Gelet op de artikels 42§3, 186 en 187 van het gemeentedecreet van 15 juli 

2005; 

- Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd 

bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; 

- Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende 

reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de 

verkeerstekens; 

- Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen 

reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de 

openbare weg; 

- Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de 

minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de 

verkeerstekens worden bepaald; 

- Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 

betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing 

en bekostiging van verkeerstekens; 

- Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 

- Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen enkel gemeentewegen 

betreft; 

- Overwegende dat per collegebesluit d.d. 07 februari 2017 akkoord werd 

gegaan met de herdefinitie van de verharde berm langs de kanaaloever ter 

hoogte van de jachthaven in de Havenlaan naar parkeerstrook voor 

personenwagens; 

- Overwegende dat een afrastering met ketting zal worden geplaatst tussen de 

verharde berm en de kanaaloever; 



- Overwegende dat deze verkeersmaatregelen thuis horen onder artikel 6.8.2. 

– Parkeren uitsluitend voor personenwagens; 

- Overwegende dat de gemeenteraad wordt verzocht om deze voorgestelde 

verkeersmaatregelen te bekrachtigen en deze op te nemen in de 

gecoördineerde tekst van het aanvullend reglement op de politie over het 

wegverkeer. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - 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. 

Artikel 2: - Het artikel 6.8.2. – Parkeren uitsluitend voor personenwagens 

wordt uitgebreid met: 

 6.8.2.6. -  Havenlaan berm t.h.v. de jachthaven 

Deze maatregel zal aangeduid worden door middel van de verkeersborden E9b. 

Artikel 3: - Dit gemeenraadsbesluit treedt in werking vanaf 31 mei 2017. 

Artikel 4: - De gemeenteraad beslist dit aanvullend reglement af te kondigen 

conform artikels 186 en 187 van het gemeentedecreet. 

Artikel 5: - Afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar: 

 de griffie van de rechtbank van Eerste aanleg te Gent; 

 de griffie van de Politierechtbank te Gent; 

 de heer zonechef van de Lokale Politie; 

 de bestendige deputatie van de provincieraad; 

 de gemeentelijke technische dienst. 

Artikel 6: - Dit besluit wordt ter kennis gebracht aan de heer 

provinciegouverneur, door de lijst bedoeld in artikel 252 van het 

gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

Artikel 7: - Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan 

de Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

3B. AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER - AANPASSING 

De heer Geert Asman (PVDA+) vraagt of bij het knippen van de doorsteek de 

verharding die er lag, weggehaald werd of er zand gelegd werd. 

De heer Martin Acke, voorzitter, antwoordt dat dit zal worden nagevraagd. 

 

DE RAAD: 

- Gelet op de artikels 119 en 135§2 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 

1988; 

- Gelet op de artikels 42§3, 186 en 187 van het gemeentedecreet van 15 juli 

2005; 

- Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd 

bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; 

- Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende 

reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de 

verkeerstekens; 

- Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen 

reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de 

openbare weg; 

- Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de 

minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de 

verkeerstekens worden bepaald; 



- Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 

betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing 

en bekostiging van verkeerstekens; 

- Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 

- Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen enkel gemeentewegen 

betreft; 

- Overwegende dat per collegebesluit d.d. 07 maart 2017 akkoord werd gegaan 

met het invoeren van éénrichtingsverkeer in een deel van de Oostkade met 

verboden richting van Franz Wittoucklaan naar de voormalige verbindingsweg 

door het park; 

- Overwegende dat deze verkeersmaatregelen thuis horen onder artikel 4.3. – 

EENRICHTINGSVERKEER; 

- Overwegende dat de gemeenteraad wordt verzocht om deze voorgestelde 

verkeersmaatregelen te bekrachtigen en deze op te nemen in de 

gecoördineerde tekst van het aanvullend reglement op de politie over het 

wegverkeer; 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met 12 ja-stemmen (Martin Acke, Frank Bruggeman, Marleen Maenhout, Kurt Van 

Weynsberghe, Kristof Stevelinck, Linda Vereecke, Jan De Beule, Luc 

Verstraeten, Claudio Rizzo, Johan De Jonghe, Jan Persoon en Sigrid De Ridder) 

bij 11 onthoudingen (Dirk Goemaere, Patricia De Meyer, Freddy De Vilder, Luc 

Van Waesberghe, Geert Asman, Karl Segers, Maureen Tollenaere, Brent Meuleman, 

Isabel Dellaert, Steven De Vuyst en Marleen Vanmaercke): 

Artikel 1: - 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. 

Artikel 2: - Het artikel 4.3. – EENRICHTINGSVERKEER wordt uitgebreid met: 

4.3.20 - Oostkade verboden richting van Franz Wittoucklaan naar 

voormalige verbindingsweg door het park 

Deze maatregel zal aangeduid worden door middel van de borden C1 en F19 en D1 

waar nodig. 

Artikel 3: - Dit gemeenraadsbesluit treedt in werking vanaf 31 mei 2017. 

Artikel 4: - De gemeenteraad beslist dit aanvullend reglement af te kondigen 

conform artikels 186 en 187 van het gemeentedecreet. 

Artikel 5: - Afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar: 

 de griffie van de rechtbank van Eerste aanleg te Gent; 

 de griffie van de Politierechtbank te Gent; 

 de heer zonechef van de Lokale Politie; 

 de bestendige deputatie van de provincieraad; 

 de gemeentelijke technische dienst. 

Artikel 6: - Dit besluit wordt ter kennis gebracht aan de heer 

provinciegouverneur, door de lijst bedoeld in artikel 252 van het 

gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

Artikel 7: - Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan 

de Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

4. VASTSTELLING VAN BRUGDAGEN VOOR HET KALENDERJAAR 2017 

DE RAAD: 

 Overwegende dat er in 2017 twee feestdagen samenvallen met een zaterdag of 

zondag, namelijk 1 januari en 11 november 2017 en aldus bij het verlof 

geteld worden (volgens de prestatiebreuk); 



 Overwegende dat het om organisatorische redenen opportuun is brugdagen 

verplicht vast te leggen voor het administratief en technisch personeel 

(het personeel tewerkgesteld in de sportdienst valt buiten de regeling van 

de brugdagen en voor het personeel tewerkgesteld in de bibliotheek geldt 

enkel de brugdag op een maandag gezien zij op zaterdag ook 

arbeidsprestaties verrichten); 

 Gelet op het collegebesluit d.d. 9 december 2016 houdende vastleggen 

compensatiedagen en brugdagen voor 2017; 

 Overwegende dat het voorstel voor de vaststelling van de brugdagen voor 

2017 voorgelegd werd in het syndicaal overlegorgaan d.d. 15 december 2016; 

 Gelet op artikel 43 van het gemeentedecreet. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - Voor het administratief en technisch personeel, met uitzondering 

van het personeel tewerkgesteld bij de sportdienst, wordt voorgesteld om in 

2017 de volgende brugdagen verplicht in te voeren: vrijdag 26 mei, maandag 

10 juli en maandag 14 augustus 2017. 

Artikel 2: - Voor het personeel van de bibliotheek gelden enkel de brugdagen 

die op een maandag vallen, namelijk maandag 10 juli en maandag 14 augustus 

2017. 

Artikel 3: - Deze brugdagen dienen in eerste orde te worden afgenomen van de 

verlofdagen die worden toegekend ter compensatie van feestdagen die samen 

vallen met een zaterdag of een zondag (in 2017 zijn dit twee feestdagen: 1 

januari en 11 november) en in tweede orde, gezien het onvoldoende aantal 

compensatiedagen, van de vakantiedagen. 

Artikel 4: - Personeel waarvan het uurrooster zo is geregeld dat zij geen 

prestaties op de voormelde brugdagen leveren, vallen buiten deze regeling. 

5. OPENVERKLARING VAN EEN VOLTIJDSE STATUTAIRE BETREKKING VAN AFDELINGSHOOFD 

PATRIMONIUM VIA BEVORDERING (B4-B5) 

DE RAAD: 

 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en uitvoeringsbesluiten en 

in het bijzonder op artikel 96 dat stelt dat de gemeenteraad bevoegd is 

voor de aanstelling en het ontslag van de leden van het managementteam; 

 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende 

de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de 

rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en 

het provinciepersoneel en latere wijzigingen; 

 Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 28 april 2009 en latere 

wijzigingen houdende vaststellen van de rechtspositieregeling voor het 

gemeentepersoneel; 

 Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 14 december 2015 houdende 

vaststelling van de personeelsformatie en van het organogram van de 

gemeentelijke diensten zoals voorzien in het document Organisatiestructuur 

– Integratietraject gemeente en OCMW; 

 Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 maart 2016 houdende 

akkoordverklaring tot hernieuwing van de lopende beheersovereenkomst 

gemeente-OCMW inzake de samenwerking tussen gemeentebestuur en OCMW op het 

vlak van de ondersteunende diensten; 

 Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 30 maart 2016 houdende 

samenstelling van het managementteam waarbij onder meer het afdelingshoofd 

patrimonium als lid van het managementteam aangesteld is; 



 Overwegende dat de personeelsformatie / het organogram voor de afdeling 

patrimonium in een voltijdse statutaire betrekking van 1 afdelingshoofd 

patrimonium op niveau B4-B4 voorziet en tot op heden nog niet ingevuld is; 

 Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen d.d. 

7 maart 2017 om voormelde betrekking via bevordering open te verklaren. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De functie van afdelingshoofd patrimonium wordt open verklaard 

conform bijgaande functiebeschrijving op niveau B4-B5. 

Artikel 2: - De functie zal door de bevorderingsprocedure worden vervuld 

conform hoofdstuk XII van de rechtspositieregeling voor het 

gemeentepersoneel. 

Artikel 3: - Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de 

uitvoering van deze beslissing. 

Artikel 4: - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de 

personeelsdienst en de financieel beheerder. 

6. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOGO GEZOND+ VZW WERKJAAR 2017 – GOEDKEURING  

De heer Brent Meuleman (sp.a) vraagt om een overzicht van de activiteiten, 

ook van de vorming voor het personeel, te krijgen.  

De heer Karl Segers (PVDA+) wenst te vernemen wat met de credits van 2015 en 

2016 gebeurd zijn en wat de plannen voor 2017 zijn; hij zou graag de volgende 

documenten ontvangen: 

- het gezondheidsrapport; 

- de inspiratiefiches; 

- het servicepakket. 

Schepen Marleen Maenhout stelt dat de credits o.a. gebruikt zijn voor de 

jeugddienst, de Kastanje, de sportdienst en de milieuraad; aan het college 

van burgemeester en schepenen zullen 5 punten worden voorgelegd. 

Het overzicht zal door de milieuambtenaar worden voorbereid.  

 

DE RAAD: 

 Gelet op het belang van een adequaat lokaal gezondheidsbeleid;  

 Gelet op de herstructurering van de Logo’s, doorgevoerd door het besluit 

van de Vlaamse regering van 30 januari 2009, gewijzigd bij besluit van 29 

mei 2009;  

 Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 23 februari 2010 waarin werd 

beslist toe te treden tot Logo Gezond+ vzw en goedkeuring werd verleend 

aan de statuten; 

 Gelet op de statuten van Logo Gezond+ vzw waarin in artikel 6 vermeld 

wordt dat aan de leden geen financiële bijdrage zal worden gevraagd;  

 Gelet op de brief d.d. 3 februari 2017 – ref. 2017/012/LDS vanwege Logo 

Gezond+ vzw, Baudelohof 2, 9000 Gent betreffende vraag tot goedkeuring en 

handtekening voorliggende samenwerkingsovereenkomst waarin de 

gemeentelijke bijdrage 2017 van 0,09 euro per inwoner vervat zit; 

 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

 Overwegende de doelstelling van Logo Gezond+ vzw,nl."De vereniging heeft 

tot doel het locoregionaal aanspreekpunt te zijn voor het Vlaams 

preventieve gezondheidsbeleid en door samenwerking en overleg met andere 

partners op het terrein te werken aan het voorkomen van ziekte en aan het 

bevorderen van gezondheid bij de bevolking in haar werkingsgebied." Ze kan 

hierbij alle handelingen of activiteiten verrichten die rechtstreeks of 

onrechtstreeks met haar doel te maken hebben.  



 Overwegende activiteiten die ze tot realisatie van haar doel kan 

uitoefenen,nl. "Ze kan in die zin ook, doch slechts als bijkomstige 

activiteit, handelsactiviteiten uitoefenen die noodzakelijk zijn voor de 

verwezenlijking van het doel waarvoor zij werd opgericht."  

 Overwegende dat indien de samenwerkingsovereenkomst wordt goedgekeurd deze 

activiteiten gekozen kunnen worden door de gemeente met gebruik making van 

“credits” en dat elke betalende gemeente 5 credits per jaar krijgt, te 

besteden aan één of meerdere keuzes uit het servicepakket januari-

december 2017 en dat deze keuzemogelijkheden zich bevinden binnen de 

volgende gezondheidsopties: 

1. Valpreventie 

2. Bevolkingsonderzoeken naar kanker 

3. Geestelijke gezondheid 

4. Voeding en beweging 

5. Tabak, alcohol en drugs 

6. Milieu en gezondheid 

7. Lay-out campagnematerialen op maat 

Specifiek voor regio Meetjesland: 

1. Veerkrachtig Meetjesland 

2. De fruitbende 

3. Drinkbink en Watergriet 

 Overwegende dat gemeenten in de regio Meetjesland reeds aangesloten zijn 

(Karprijke, Waarschoot, St-Laureyns) en hierdoor Logo Gezond+ vzw een 

effectievere aansturing kan realiseren. 

- Gelet op het principebesluit van het college van burgemeester en schepenen 

van 21 februari 2017 om de samenwerkingsovereenkomst met Logo Gezond+ vzw 

goed te keuren voor werkingsjaar 2017; en aan de milieuambtenaar te vragen 

het dossier op te volgen; 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen  

Artikel 1: - De in bijlage gevoegde samenwerkingsovereenkomst tussen het 

gemeentebestuur van Zelzate en Logo Gezond+ vzw wordt voor het werkjaar 2017 

goedgekeurd. 

Artikel 2: - Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan Logo 

Gezond+ vzw, de milieuambtenaar en de financieel beheerder. 

7A - GEMEENTELIJK ONDERWIJS - VERVANGEN VAN DE SCHOOLRAAD 

DE RAAD: 

 Overwegende dat de huidige mandaten van de schoolraad normaliter aflopen 

op 31 maart 2017; 

 Overwegende dat de schoolraad wordt samengesteld, hetzij door 

verkiezingen, hetzij door aanduiding vanuit de ouderraad en de 

pedagogische raad; 

 Overwegende dat er uiterlijk tot 12 december 2016 de mogelijkheid is 

geboden om de oprichting van een pedagogische raad te vragen en dat 

hiervan geen gebruik is gemaakt; 

 Overwegende dat er uiterlijk tot 12 december 2016 de mogelijkheid is 

geboden om de oprichting van een ouderraad te vragen en dat hiervan geen 

gebruik is gemaakt; 

 Overwegende dat de schoolraad bijgevolg door aanduiding zal worden 

samengesteld; 



 Overwegende dat de waarnemende directeur, na onderzoek van de 

kandidatenlijst voor de geleding personeel, kon vaststellen dat er niet 

meer kandidaten waren dan het aantal effectief te begeven mandaten zoals 

blijkt uit de brief gericht aan het personeel d.d. 15 december 2016. Dat 

op grond van artikel 11 van het verkiezingsreglement van het personeel 

deze kandidaten aldus van rechtswege als verkozen worden beschouwd; 

 Overwegende dat de waarnemende directeur na onderzoek van de 

kandidatenlijst voor de geleding ouders kon vaststellen dat er niet meer 

kandidaten waren dan het aantal effectief te begeven mandaten zoals blijkt 

uit de brief gericht aan de ouders d.d. 15 december 2016. Dat op grond van 

artikel 22 van het verkiezingsreglement van de ouders deze kandidaten 

aldus van rechtswege als verkozen worden beschouwd; 

 Gelet op het decreet van 02 april 2004 betreffende participatie op school 

en de Vlaamse Onderwijsraad; 

 Gelet op de Ministeriele Omzendbrief GD/2004/03 van 13 juli 2004: Lokale 

participatieregeling in het basis- en secundair onderwijs; 

 Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid art. 117 en 135. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De huidige schoolraad in het gemeentelijk basisonderwijs wordt 

opgeheven met ingang van 01 april 2017. 

Artikel 2: - Het aantal mandaten per geleding (ouders, personeel, lokale 

gemeenschap) vast te leggen op twee conform artikel 10, § 2 van het Decreet 

van 02 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse 

Onderwijsraad. 

Artikel 3: - De nieuwe schoolraad voor de gemeentelijke onderwijsinstelling 

voor het basisonderwijs treedt in werking met ingang van 01 april 2017 

waarbij van rechtswege zijn verkozen voor: 

geleding ouders: 

- Mevrouw Ilse Cami, Schepen Napoleon De Meyerstraat 9, 9060 Zelzate 
- Mevrouw Annick Gillis, Marguerite Ottestraat 19, 9060 Zelzate 

geleding personeel: 

- Mevrouw Joyce Claeys, Havenlaan 80 A, 9060 Zelzate (voorzitter) 
- Mevrouw Marjolein Cornelis, Valeer v. Kerkhovestraat 11, 9940 Sleidinge 
(secretaris)  

geleding lokale gemeenschap: 

- De heer Rudy Haes, Assenedesteenweg 118 B 202, 9060 Zelzate 
- De heer Dirk Ververs, Burg. J. Chalmetlaan 74, 9060 Zelzate 

Artikel 4: - Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de wnd. 

schooldirecteur van het gemeentelijk onderwijs. 

7B. GEMEENTELIJK ONDERWIJS - GOEDKEURING OVEREENKOMST MET SCHOOLRAAD  

DE RAAD: 

 Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende de participatie op 

school en de Vlaamse Onderwijsraad, inzonderheid artikel 27; 

 Overwegende dat de waarnemende directeur, het schoolbestuur en de 

schoolraad in een overeenkomst de procedureregels bepalen die bij het 

uitoefenen van de participatierechten in acht moeten worden genomen; 

 Overwegende dat in het bijzonder het vergaderritme wordt bepaald evenals 

de wijze waarop de mededeling wordt verzekerd van de verslagen van de 

schoolraad; 



 Overwegende dat de overeenkomst bijkomende rechten en bevoegdheden aan de 

schoolraad kan toekennen; 

 Overwegende dat adviesbevoegdheid in overlegbevoegdheid kan worden 

omgezet; 

 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Enig artikel: - De overeenkomst met de schoolraad die in werking treedt vanaf 

01 april 2017 en waarvan tekst in bijlage, goed te keuren. 

8. DEELNAME AAN DE OPRICHTING VAN DE DIENSTVERLENENDE VERENIGING TMVS CONFORM 

ARTIKEL 27 VAN HET DECREET VAN 6 JULI 2001 HOUDENDE DE INTERGEMEENTELIJKE 

SAMENWERKING - GOEDKEURING 

Notulering stemgedrag van de PVDA+-fractie in toepassing van artikel 31 van 

het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad: “TMVW, van oorsprong een 

watermaatschappij, betaalde in 2015 aan 285 politici 549.195 € om water uit 

de kraan te doen lopen. Moderie en Termont bouwden rond TMVW een gigantische 

cluster aan nevenstructuren. Vandaag ligt een verdere uitbreiding ter 

stemming. Logistieke diensten, aankoop, uitbating en beheer van vastgoed, 

enz. Ge kunt het niet bedenken, of TMVW doet het. Wat heeft dat nog te maken 

met watervoorziening? Schoenmaker, blijf bij uw leest! Vanuit intercommunales 

afgeleide vennootschappen, die steeds meer gaan samengaan met private 

bedrijven cfr. Farys. Om aan elke democratische controle te ontsnappen. De 

echte bedoeling is: de omzet verhogen van 7.3 naar 13 miljoen in 2023.En een 

raad van bestuur en directiecomité, met zitpenningen.. Voorstel van PVDA+: 

transparantie: publiceren van alle uitbetaalde vergoedingen. Afslanken van 

TMVW tot het strikt noodzakelijke. We hebben nieuwe burgerbedrijven nodig die 

intergemeentelijke samenwerking regelen over de essentiële publieke 

nutsdiensten.” 

DE RAAD: 

 Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 

 Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

 Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van 

bestuur; 

 Gelet op het decreet d.d. 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 

samenwerking, in het bijzonder artikel 25 e.v.; 

 Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 19 oktober 2016 betreffende het 

oprichten van een overlegorgaan in de zin van artikel 25, 1-ste lid van 

het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking: 

goedkeuring; 

 Overwegende dat de gemeenteraad de oprichting van een dienstverlenende 

vereniging overweegt en daartoe de oprichting van een overlegorgaan heeft 

goedgekeurd in de zin van artikel 25, 1ste lid van het decreet houdende 

intergemeentelijke samenwerking; 

 Overwegende dat de gemeenteraad een effectieve en een plaatsvervangende 

vertegenwoordiger heeft aangeduid in dat overlegorgaan; 

 Overwegende dat het overlegorgaan overeenkomstig artikel 26 van het 

decreet houdende intergemeentelijke samenwerking aan de deelnemende 

gemeenten een bundel ter beschikking stelt waarin de volgende documenten 

opgenomen zijn: 

o een grondige motiveringsnota; 



o een bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke 
opdrachten en de daaraan verbonden wijze van dienstverlening, en met 

een beschrijving van de bestuurlijke organisatie van de 

dienstverlenende vereniging; 

o een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een 
omschrijving van de bedrijfsopdrachten, de financiële structuur en de 

in te zetten middelen, en de controlemogelijkheden op de uitvoering; 

o een ontwerp van statuten. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met 17 ja-stemmen (Martin Acke, Frank Bruggeman, Marleen Maenhout, Kurt Van 

Weynsberghe, Kristof Stevelinck, Linda Vereecke Patricia De Meyer, Freddy De 

Vilder, Luc Van Waesberghe, Jan De Beule, Luc Verstraeten, Claudio Rizzo, 

Brent Meuleman, Isabel Dellaert, Johan De Jonghe, Jan Persoon en Sigrid De 

Ridder) tegen 6 neen-stemmen (Dirk Goemaere, Geert Asman, Karl Segers, 

Maureen Tollenaere, Steven De Vuyst en Marleen Vanmaercke): 

Artikel 1: - De goedkeuring te hechten aan het voorstel tot oprichting van de 

dienstverlenende vereniging TMVS volgens de modaliteiten vastgelegd in de 

oprichtingsbundel. 

Artikel 2: - In te tekenen op aandelen A volgens de bepalingen die in artikel 

9 van de statuten zijn opgenomen. In dit artikel staat dat iedere deelnemer 

verplicht is in te tekenen op A-aandelen waarbij het aantal A-aandelen wordt 

bepaald op basis van het aantal inwoners op 1 januari voorafgaand aan de 

intekening. Hierbij wordt één A-aandeel uitgegeven per 5.000 inwoners met 

afronding naar de lager gelegen eenheid. De nominale waarde van een A-aandeel 

bedraagt 1.000 euro. 

Artikel 3: - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan TMVW, 

Stropstraat 1, 9000 Gent. 

9. KERKFABRIEK SINT-ANTONIUS VAN PADUA – JAARREKENING 2016 

Notulering stemgedrag van de PVDA+-fractie in toepassing van artikel 31 van 

het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad: “Wij keuren deze punten af 

omdat wij principieel staan voor de consequente scheiding tussen kerk en 

staat. Dat veronderstelt dat de katholieke eredienst geen bevoorrechte 

financiering mag genieten van de overheid. Dit is discriminerend ten aanzien 

van andere erediensten aangezien de financiering berekend is op het aantal 

inwoners, in plaats van op het aantal aanhangers. Dat betekent dat elke 

belastingbetaler ongeacht het feit of hij/zijn katholiek is, meebetaalt voor 

de katholieke eredienst en dat kan volgens ons niet.” 

DE RAAD: 

 Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie 

en werking van de erkende erediensten (BS 6 september 2004 en latere 

wijzigingen), in het bijzonder de artikelnummers 54 en 55 waarin de 

formaliteiten rond de jaarrekening worden gespecifieerd en waarin staat 

dat de gemeenteraad een advies moet formuleren over de jaarrekening binnen 

50 dagen na ontvangst; 

 Gelet op de voorgelegde dienstjaarrekening 2016 van de kerkfabriek Sint-

Antonius van Padua te Zelzate opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering 

van de kerkraad van 17 januari 2017, ontvangen op het gemeentebestuur op 8 

februari 2017; 

 Gelet op de omzendbrief BB-2008/01 d.d. 26 februari 2008 vanwege de 

Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbouw, Wonen en Inburgering 

in verband met de toepassing van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten; 

 Gelet op de omzendbrief BB-2008/06 d.d. 18 juli 2008 vanwege de Vlaamse 

Minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbouw, Wonen en Inburgering in 

verband met de boekhouding van de besturen van de eredienst; 



 Gelet op de ingediende bewijsstukken; 

 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en uitvoeringsbesluiten. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met 14 ja-stemmen (Martin Acke, Frank Bruggeman, Marleen Maenhout, Kurt Van 

Weynsberghe, Kristof Stevelinck, Linda Vereecke, Jan De Beule, Patricia De 

Meyer, Freddy De Vilder, Luc Verstraeten, Claudio Rizzo, Johan De Jonghe, Jan 

Persoon en Sigrid De Ridder) tegen 6 neen-stemmen (Dirk Goemaere, Geert 

Asman, Karl Segers, Maureen Tollenaere, Steven De Vuyst en Marleen Vanmaercke) 

bij 3 onthoudingen (Luc Van Waesberghe, Brent Meuleman en Isabel Dellaert): 

Artikel 1: - De rekening 2016 van de kerkfabriek Sint-Antonius van Padua 

wordt positief geadviseerd. 

Artikel 2: - Afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan de 

provinciegouverneur, aan de voorzitter van de kerkfabriek Sint-Antonius van 

Padua en aan de financieel beheerder. 

10. KERKFABRIEK SINT-LAURENTIUS – JAARREKENING 2016 

Notulering stemgedrag van de PVDA+-fractie in toepassing van artikel 31 van 

het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad: “Wij keuren deze punten af 

omdat wij principieel staan voor de consequente scheiding tussen kerk en 

staat. Dat veronderstelt dat de katholieke eredienst geen bevoorrechte 

financiering mag genieten van de overheid. Dit is discriminerend ten aanzien 

van andere erediensten aangezien de financiering berekend is op het aantal 

inwoners, in plaats van op het aantal aanhangers. Dat betekent dat elke 

belastingbetaler ongeacht het feit of hij/zijn katholiek is, meebetaalt voor 

de katholieke eredienst en dat kan volgens ons niet.” 

 

DE RAAD: 

 Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie 

en werking van de erkende erediensten (BS 6 september 2004 en latere 

wijzigingen), in het bijzonder de artikelnummers 54 en 55 waarin de 

formaliteiten rond de jaarrekening worden gespecifieerd en waarin staat 

dat de gemeenteraad een advies moet formuleren over de jaarrekening binnen 

50 dagen na ontvangst; 

 Gelet op de voorgelegde dienstjaarrekening 2016 van de kerkfabriek Sint-

Laurentius te Zelzate opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de 

kerkraad van 17 januari 2017, ontvangen op het gemeentebestuur op 

8 februari 2017; 

 Gelet op de omzendbrief BB-2008/01 d.d. 26 februari 2008 vanwege de 

Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbouw, Wonen en Inburgering 

in verband met de toepassing van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten; 

 Gelet op de omzendbrief BB-2008/06 d.d. 18 juli 2008 vanwege de Vlaamse 

Minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbouw, Wonen en Inburgering in 

verband met de boekhouding van de besturen van de eredienst; 

 Gelet op de ingediende bewijsstukken; 

 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en uitvoeringsbesluiten. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met 14 ja-stemmen (Martin Acke, Frank Bruggeman, Marleen Maenhout, Kurt Van 

Weynsberghe, Kristof Stevelinck, Linda Vereecke, Jan De Beule, Patricia De 

Meyer, Freddy De Vilder, Luc Verstraeten, Claudio Rizzo, Johan De Jonghe, Jan 

Persoon en Sigrid De Ridder) tegen 6 neen-stemmen (Dirk Goemaere, Geert 

Asman, Karl Segers, Maureen Tollenaere, Steven De Vuyst en Marleen 



Vanmaercke) bij 3 onthoudingen (Luc Van Waesberghe, Brent Meuleman en Isabel 

Dellaert): 

Artikel 1: - De rekening 2016 van de kerkfabriek Sint-Antonius van Padua 

wordt positief geadviseerd. 

Artikel 2: - Afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan de 

provinciegouverneur, aan de voorzitter van de kerkfabriek Sint-Laurentius en 

aan de financieel beheerder. 

11. CONCESSIEOVEREENKOMST VOOR BROODJESZAAK 

Notulering stemgedrag van de N-VA-fractie in toepassing van artikel 31 van 

het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad: “De N-VA-fractie is niet 

tegen de wijziging van de concessie van een bestaande frituur naar een 

broodjeszaak, maar wil geen precedent dat de komst van nieuwe handelszaken 

anders dan frituren op het openbaar domein zou toelaten. Handelszaken horen 

in principe thuis in gewone handelspanden in plaats van op het marktplein. We 

zitten trouwens met een probleem van leegstand op onze Grote Markt. In België 

is de aanwezigheid van frituren op het openbaar domein echter gegroeid tot 

historisch erfgoed. Zij worden om die reden gedoogd. Dat is niet het geval 

voor andere zaken. 

Om die reden stelt de fractie voor om volgend amendement toe te voegen aan de 

motivaties van het ontwerpbesluit:  

“- Overwegende dat, om geen precedent te scheppen voor mogelijke nieuwe 

toekomstige aanvragen voor permanente kramen anders dan frituren, deze 

wijziging van concessieovereenkomst enkel wordt goedgekeurd omdat het over 

een bestaande concessie gaat.” 

 

De heer Freddy De Vilder (sp.a) wijst op schending van het gelijkheidsbeginsel 

en stelt daarom voor om het amendement op de wettelijkheid te laten 

onderzoeken. 

Dit voorstel wordt met 21 ja-stemmen (Frank Bruggeman, Marleen Maenhout, Kurt 

Van Weynsberghe, Kristof Stevelinck, Dirk Goemaere, Patricia De Meyer, Freddy 

De Vilder, Luc Van Waesberghe, Geert Asman, Karl Segers, Jan De Beule, Luc 

Verstraeten, Maureen Tollenaere, Claudio Rizzo, Brent Meuleman, Isabel 

Dellaert, Steven De Vuyst, Johan De Jonghe, Jan Persoon, Marleen Vanmaercke 

en Sigrid De Ridder) bij 2 onthoudingen (Martin Acke en Linda Vereecke) 

aangenomen. 

 

Aangezien het amendement zoals ingediend namens de N-VA-fractie niet door de 

gemeenteraad weerhouden wordt, stemt de N-VA-fractie tegen de voorliggende 

wijziging van concessie omwille van voormelde reden. 

 

 

DE RAAD: 

- Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 

07 maart 2017 om in te gaan op de aanvraag door Petra Verstraeten van 

Petra’s om in de loop van mei 2017 om te schakelen van frituurproducten 

naar een broodjeszaak/croissanterie; 

- Gelet op de lopende concessieovereenkomst met looptijd tot 06 november 

2019 en de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 

07 maart 2017 om het standgeld op hetzelfde niveau als de frituur te 

behouden gezien er niets uiterlijk wijzigt aan de frituurconstructie; 

- Gelet op het gemeentedecreet. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met 21 ja-stemmen (Frank Bruggeman, Marleen Maenhout, Kurt Van Weynsberghe, 

Kristof Stevelinck, Dirk Goemaere, Patricia De Meyer, Freddy De Vilder, Luc 

Van Waesberghe, Geert Asman, Karl Segers, Jan De Beule, Luc Verstraeten, 

Maureen Tollenaere, Claudio Rizzo, Brent Meuleman, Isabel Dellaert, Steven De 



Vuyst, Johan De Jonghe, Jan Persoon, Marleen Vanmaercke en Sigrid De Ridder) 

tegen 2 neen-stemmen (Martin Acke en Linda Vereecke): 

Artikel 1: - Onderstaand reglement wordt goedgekeurd en treedt in voege met 

ingang van 27 maart 2017. 

 

OVEREENKOMST 

CONCESSIE VAN DE VASTE STANDPLAATS VOOR BROODJESZAAK 

Tussen het gemeentebestuur van Zelzate, vertegenwoordigd door de heer Frank 

Bruggeman, burgemeester, en de heer Guy Verbuyst, gemeentesecretaris, 

enerzijds 

en 

mevrouw Petra Verstraeten, Polderstraat 30D te 9060 Zelzate, zaakvoerder van 

de gewone commanditaire vennootschap Petra’s, is overeengekomen wat volgt: 

Het gemeentebestuur van Zelzate geeft in concessie de vaste standplaats voor 

de broodjeszaak Petra’s op het marktplein te Zelzate, rechtover woning nr. 27, 

metende max. 12 m op 4 m, voor een termijn eindigend op 06 november 2019. De 

zaakvoerder kan overgaan van frituur naar broodjeszaak, in navolging van de 

collegebeslissing van 7 maart 2017. De concessie wordt na 06 november 2019 

automatisch en stilzwijgend verlengd voor een duur van zes jaar, dit 

behoudens een aangetekende stopzetting vanwege het gemeentebestuur. In geval 

van stopzetting krijgt de uitbater evenwel 10 kalenderdagen de tijd om de 

plaats netjes te ontruimen. 

1. De standplaats voor de broodjeszaak is identiek dezelfde als Petra’s 
frituur, doch het college van burgemeester en schepenen kan op elk ogenblik 

de standplaats wijzigen zo de noodzakelijkheid zich voordoet, zonder 

rekenschap te geven aan de concessiehouder. In dit geval zal deze een 

andere passende standplaats worden toegewezen. Aan de constructie en 

afmetingen van de zaak mag niets gewijzigd worden bij de omschakeling van 

frituur naar broodjeszaak. 

2. De verwijdering van de broodjeszaak als gevolg van werken op het openbaar 
domein of van andere gebeurtenissen kan geboden worden door het college 

van burgemeester en schepenen zonder dat het bestuur hiervoor 

schadeloosstelling dient te betalen. 

Ingeval van zulks een verwijdering, krijgt de uitbater evenwel 10 

kalenderdagen de tijd om de plaats te ontruimen. 

3. De jaarlijkse prijs voor deze concessie bedraagt 2 717,00 euro en wordt 
gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen van maart 2017, 

jaarlijks aan te passen met volgende formule: 

indexcijfer der consumptieprijzen november van het jaar van herziening 

indexcijfer der consumptieprijzen maart 2017 

4. Door de concessiehouder moeten alle voorwaarden worden vervuld op gebied 
van veiligheid, gezondheid, reinheid, sociale wetgeving, belastingen en de 

wettelijke bepalingen voor de ambulante handel. Muziekinstrumenten en/of 

luidsprekers worden aan de buitenkant van de inrichting niet toegelaten. 

Geen reclame wordt toegelaten bij de inrichting. De concessiehouder zal er 

ook zorg voor dragen dat er zich in de onmiddellijke nabijheid van de 

broodjeszaak, zijnde een omtrek van 20 m, geen papier of etensresten op de 

openbare weg en op het marktplein bevinden. De opkuis hiervan dient 

minstens elke avond te geschieden. Een vuilnisrecipiënt dient steeds 

aanwezig te zijn tijdens de openingsuren in de onmiddellijke nabijheid van 

de zaak. Het plaatsen van tafels en stoelen buiten de zaak is enkel 

toegestaan mits uitdrukkelijke toestemming van het college van 

burgemeester en schepenen; de eventuele taksen op de plaatsing ervan 

vallen buiten de concessievergoeding. 

5. De concessiehouder wordt burgerlijk verantwoordelijk geacht voor eventuele 
schade, in welke vorm ook, door hemzelf of door zijn personeel of 

materiaal, aan natuurlijke- of rechtspersonen, of hun goederen toegebracht 



in uitvoering van deze handel. De concessiehouder is derhalve verplicht 

een verzekeringspolis te onderschrijven met waarborg voor een onbeperkt 

bedrag. Hij is gehouden een afschrift van deze polis aan het college van 

burgemeester en schepenen te overhandigen en de kwijtschriften op verzoek 

voor te leggen. Deze polis zal vermelden dat zij slechts kan vernietigd 

worden één maand na een aangetekende schriftelijke verwittiging van het 

bestuur door de verzekeringsmaatschappij. 

6. Het gemeentebestuur neemt geen bewaking van de inrichting op zich en is 
derhalve niet verantwoordelijk voor enige schade, diefstal of verlies. 

7. Onkosten en zegelrecht en registratie van deze overeenkomst vallen ten 
laste van de concessiehouder. 

8. De concessie wordt ten persoonlijke titel vergund. Zij is niet 
overdraagbaar behalve bij stopzetting of verkoop van het bedrijf. 

9. In geval door het college van burgemeester en schepenen wordt vastgesteld 
dat de concessiehouder één of meerder bepalingen van onderhavige 

voorwaarden niet naleeft, wordt hij per aangetekend schrijven aangemaand 

om zich binnen de drie werkdagen na ontvangst van de aanmaning in regel te 

stellen. Wordt binnen de termijn van drie werkdagen geen gevolg gegeven, 

dan is de concessiehouder van rechtswege en zonder ingebrekestelling een 

schadevergoeding verschuldigd van 15 euro per dag. Na verloop van één 

maand, te rekenen vanaf de datum van aanmaning, is het college van 

burgemeester en schepenen gerechtigd, zonder ingebrekestelling en alleen 

door het verstrijken van de termijn, de concessie te verbreken, zonder dat 

de concessiehouder enig recht op schadevergoeding kan doen gelden of 

terugbetaling van reeds gestorte pachtsommen. De schadevergoedingen worden 

van rechtswege en zonder enige ander formaliteit ingehouden op de betaalde 

borgsom. 

10. De prijs van de concessie wordt jaarlijks en vooraf betaald, tenzij 
anders bepaald door het college van burgemeester en schepenen. Gestorte 

bedragen blijven in alle geval verworven door het gemeentebestuur. 

11. De concessiehouder is er persoonlijk voor verantwoordelijk te beschikken 
over de nodige vergunningen in uitvoering van de stedenbouwwetgeving. 

Aldus opgemaakt te Zelzate in drie exemplaren, om door beide partijen te 

goeder trouw te worden uitgevoerd. 

 

Zelzate, 27 maart 2017 

 

De concessiehouder   De gemeentesecretaris De burgemeester 

 

Petra Verstraeten Guy Verbuyst Frank Bruggeman 

12. REGLEMENT BELASTING OP ONGESCHIKTE EN ONBEWOONBARE WONINGEN 

DE RAAD: 

 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen; 

 Gelet op artikel 170 §4 van de Grondwet;   

 Gelet op het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot 

begeleiding van de begroting 1996;  

 Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van 

bestuur; 

 Overwegende dat het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode 

de gemeente aanstelt als coördinator en regisseur van het lokale 

woonbeleid; 

 Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van 

bestuur; 



 Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 

gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 

2012; 

 Gelet op het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex 

Fiscaliteit, art. 2.5.1.0.1.; 

 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 december 2016 betreffende 

opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing ter bestrijding 

van verkrotting van gebouwen en/of woningen; 

 Overwegende dat de kwaliteit van woningen op het grondgebied van de 

gemeente moet bewaakt worden om het grondrecht op menswaardig wonen van de 

inwoners van de gemeente te vrijwaren;  

 Overwegende dat om te bepalen of een woning ongeschikt is voor 

huisvesting, een strikte lijst van ernstige gebreken werd vastgelegd 

waaraan strafpunten verbonden zijn; zijn er meer strafpunten dan 

toegelaten, dan is de woning ongeschikt; 

 Overwegende dat fiscale handhaving voor ongeschikt- en onbewoonbaarheid 

een essentieel element is, in het bewaken van dat grondrecht, aangezien 

het de eigenaar van een ongeschikte of onbewoonbare woning (dwingend) 

stimuleert om de opgelegde renovatiewerkzaamheden uit te voeren; 

 Overwegende dat de gemeente geen gemeentelijk belastingreglement, 

vastgesteld op de woningen opgenomen in de Vlaamse inventaris van 

ongeschikte en onbewoonbare woningen heeft; 

 Overwegende dat het wenselijk is dat het op het grondgebied van de 

gemeente beschikbare patrimonium voor wonen optimaal benut wordt; 

 Gelet op de financiële toestand van de gemeente. 

BESLUIT: 

In geheime zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - Het gemeenteraadsbesluit van 28 december 2016 betreffende 

opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing ter bestrijding van 

verkrotting van gebouwen en/of woningen wordt vanaf heden opgeheven. 

Artikel 2: - Er wordt vanaf het aanslagjaar 2017 een jaarlijkse 

gemeentebelasting gevestigd op ongeschikte en onbewoonbare woningen. 

Artikel 3: - De gemeenteraad belast het College van Burgemeester en Schepenen 

met het vaststellen van de secundaire modaliteiten en de verdere praktische 

uitwerking. 

Artikel 4: - Onderhavig reglement wordt naar de hogere overheid gezonden voor 

kennisneming. 

 

Reglement op de belasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen  

Artikel 1: - Definities 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

1. Aanslagjaar: het aanslagjaar is het jaar waarin de belasting verschuldigd 

is; 

2. Bezwaarinstantie: het college van burgemeester en schepenen 

3. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijze: 

a) Een aangetekend schrijven; 

b) Een afgifte tegen ontvangstbewijs; 

c) Elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze 

waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden 

vastgelegd; College: college van burgemeester en schepenen van de 

gemeente Zelzate. 



4. Gebouw: het onroerend goed vermeld in artikel 24, 2° van het 

Heffingsdecreet; 

5. Gewestelijke Inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen: de 

inventaris vermeld in artikel 26 van het decreet van 22 december 1995 

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996; 

6. Gewestelijke inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen: de 

inventaris, sinds 1 januari 2017 vermeld in artikel 26 van het 

Heffingsdecreet; 

7. Inventarisatiedatum: de datum waarop een woning in de gewestelijke 

inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen is opgenomen  

8. Verjaardag: het ogenblik van het verstrijken van elke nieuwe periode van 

twaalf maanden vanaf de inventarisatiedatum, zolang het gebouw of de 

woning niet uit het register van ongeschikte en onbewoonbare woningen is 

geschrapt; 

9. Heffingsdecreet: het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot 

begeleiding van de begroting 1996; 

10. Registratiedatum: de datum waarop een woning of een gebouw met in het 
gewestelijk register van ongeschikte en onbewoonbare woningen is 

opgenomen;  

11. Vlaamse wooncode: het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse 
Wooncode en latere wijzigingen; 

12. Zakelijke gerechtigde: de houder van één van volgende zakelijke rechten: 
a) De volle eigendom (volgens de meest recente door de diensten van het 

kadaster aan de gemeente verstrekte informatie of volgens de gegevens 

ontvangen van de instrumenterende ambtenaar) 

b) Het recht van opstal of van erfpacht; 

c) Het vruchtgebruik 

Artikel 2: - Algemene bepalingen 

§1. Er wordt voor de aanslagjaren 2017 t.e.m. 2019 een jaarlijkse 

gemeentebelasting gevestigd op de woningen die opgenomen zijn in de 

gewestelijke inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen. 

§2. De belasting is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat de 

woning gedurende twaalf opeenvolgende maanden opgenomen is in deze 

inventaris, of, voor woningen die bij de inwerkingtreding van dit 

reglement reeds op de inventaris waren opgenomen, bij de eerstvolgende 

verjaardag van de inventarisatiedatum. 

Zolang de woning niet is geschrapt uit deze inventaris, blijft de belasting 

verschuldigd bij het verstrijken van elke opeenvolgende periode van twaalf 

maanden. 

Artikel 3: - Belastingplichtige 

§1. De belasting is verschuldigd door de zakelijk gerechtigde van de 

ongeschikte of onbewoonbare woning op de verjaardag van de 

inventarisatiedatum. 

§2. Indien er meerdere zakelijk gerechtigden zijn, zijn zij allen hoofdelijk 

gehouden tot betaling van de totale belastingschuld. 

§3 In geval van overdracht van het zakelijk recht stelt de instrumenterende 

ambtenaar de nieuwe zakelijk gerechtigde er  voorafgaandelijk  van in 

kennis dat het goed is opgenomen in het register ongeschikte en 

onbewoonbare woningen. 

De instrumenterende ambtenaar stelt de beheerder van het register ongeschikte 

en onbewoonbare woningen binnen de twee maanden na het verlijden van de 

authentieke overdrachtsakte in kennis van de overdracht met nauwkeurige 

aanduiding van de overgedragen woning of het gebouw, de datum ervan, en de 

nieuwe zakelijk gerechtigden via beveiligde zending. 

Indien de gemeente niet op de hoogte wordt gebracht van de overdracht, wordt 

de overdrager van een zakelijk recht, zoals bedoeld in paragraaf 3 van dit 

artikel, als belastingplichtige beschouwd voor de eerstvolgende belasting die 

na de overdracht van het zakelijk recht wordt gevestigd. 

Artikel 4: - Tarief van de belasting 



Het basisbedrag van de belasting bedraagt: 

 500 euro voor een kamer 

 1000 euro voor elke andere woongelegenheid 

 1557 euro voor volledig gebouw of woonhuis  

En indien het gebouw of de woning een tweede opeenvolgende termijn van twaalf 

maanden op de inventaris staat, wordt het bedrag gebaseerd op het basisbedrag 

en het aantal jaren op de inventaris, volgens volgende formule: 

Basisbedrag x (aantal jaar + 1) 

De belasting wordt jaarlijks aangepast aan de schommelingen van de 

gezondheidsindex. De nieuwe index is de index van de maand voorafgaand aan de 

jaarlijkse aanpassing en de basisindex is de index van de maand januari 

Met een maximum van 10.000 euro per dossier 

Artikel 5: - Vrijstelling bij belasting 

5.1 Aanvraag vrijstelling 

De zakelijk gerechtigde die gebruik wenst te maken van een vrijstelling 

van de belasting dient zelf hiervoor via beveiligde zending schriftelijk 

de nodige bewijsstukken in te dienen aan de beheerder van het register 

verwaarloosde gebouwen en woning.  

5.2 Er wordt wegens overmacht een vrijstelling van de heffing verleend aan de 

zakelijk gerechtigde die aantoont dat de woning opgenomen blijft in het 

register om redenen onafhankelijk van zijn wil. 

5.3 Er wordt een vrijstelling van de heffing verleend voor een woning gelegen 

in de woonwijk Klein-Rusland met als motivatie: Vlaamse regering heeft 

op 26 februari 2016 de startbeslissing voor het complexe project 

‘Verbeteren van de leefbaarheid voor de bewoners van de woonwijk Klein-

Rusland (Zelzate)’ genomen. 

Artikel 6: - Inkohiering 

§1 De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en 

uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en 

schepenen. 

§2 De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van 

het aanslagbiljet. 

Artikel 7: - Bezwaarprocedure bij belasting 

§1 De belastingplichtige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het 

college van burgemeester en schepenen. Het bezwaarschrift wordt behandeld 

in overeenstemming met het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de 

vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 

gemeentebelastingen. 

§2 Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd 

zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie 

maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van 

verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag 

of vanaf de datum van de contante inning. 

Indien de belastingplichtige wenst gehoord te worden, dient hij daar 

uitdrukkelijk om te vragen in zijn bezwaarschrift.  

§3 Door het college van burgemeester en schepenen worden personeelsleden van 

de gemeente aangesteld die bevoegd zijn om een controle of onderzoek in te 

stellen en vaststellingen te verrichten in verband met de toepassing van 

dit belastingreglement. De door hen opgestelde processen-verbaal hebben 

bewijskracht tot bewijs van het tegendeel. 

Artikel 8: - Toepasselijke regelgeving 

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. 

Artikel 9: - Kennisgeving toezicht 

Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

13. RAAMOVEREENKOMST VOOR SCHOONMAAKOPDRACHTEN MET FARYS/TMVW: 

PRINCIPEBESLISSING TOT UITBREIDING INZAKE TE POETSEN LOCATIES - 

GOEDKEURING 

Door de heer Brent Meuleman (sp.a) wordt het volgende amendement ingediend: 

- verzoek om een volledig overzicht van de tussenkomsten van GOM in onze 

gemeente zowel voor het OCMW als voor de gemeente (aantal personen, aantal 

uren, op welke dienst); 

- voorstel dat er extra personeel komt: 1VE vanuit de gemeente aan te 

werven. 

- Op basis van de cijfers kan de fractie een nieuw voorstel voorleggen. 

 

Het amendement wordt met 13 ja-stemmen (Marleen Maenhout, Kurt Van 

Weynsberghe Dirk Goemaere, Patricia De Meyer, Freddy De Vilder, Luc Van 

Waesberghe, Geert Asman, Karl Segers, Maureen Tollenaere, Brent Meuleman, 

Isabel Dellaert, Steven De Vuyst en Marleen Vanmaercke) tegen 10 neen-stemmen 

(Martin Acke, Frank Bruggeman, Kristof Stevelinck, Linda Vereecke, Jan De 

Beule, Luc Verstraeten, Claudio Rizzo, Johan De Jonghe, Jan Persoon en Sigrid 

De Ridder) aangenomen. 

 

Notulering stemgedrag van de PVDA+-fractie in toepassing van artikel 31 van 

het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad: “In het verleden heeft de 

PVDA+ zich fel verzet tegen het uitbesteden van de poetsdiensten in de 

gemeentelijke gebouwen aan Farys/GOM. We hebben het verzet van het personeel 

tot het einde toe gesteund en klachten ingediend bij de gouverneur. Het 

agendapunt betekent dat de privatisering steeds maar verder gaat en de 

gemeentelijke dienstverlening verder wordt ontmanteld. Loon- en 

werkomstandigheden bij GOM zijn zeer slecht. Cfr. de 3 wekenlange staking van 

de poetsvrouwen bij ArcelorMittal Gent tegen de hoge werkdruk bij GOM. Als 

openbaar bestuur het personeel op die manier uitleveren aan die 

onderaannemingsbedrijven, gewoon maar omwille van kostenbesparing, lijkt ons 

niet te stroken met de missie van een openbaar bestuur. Bovendien is er grote 

personeelswissel bij GOM, wegens de werkomstandigheden. We vernemen dat 

momenteel GOM reeds het SAC poetst en dat het gebouw er onverzorgd en slecht 

onderhouden bij ligt. We vragen dus dat het bestuur afziet van deze verdere 

privatisering/uitbesteding.” 

DE RAAD: 

 Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 1 juni 2015 betreffende toetreding 

tot de divisie Aanvullende Diensten van FARYS/TMVW volgens de modaliteiten 

vastgelegd in de statuten van FARYS/TMVW; 

- Gelet op het collegebesluit d.d. 2 februari 2016 waarbij het college van 

burgemeester en schepenen principieel akkoord gaat om het poetsen van de 

gemeentelijke gebouwen door een firma via het raamcontract van Farys, 

afdeling aanvullende diensten te laten uitvoeren; 

- Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 29 februari 2016 houdende de 

goedkeuring met de instap in de raamovereenkomst voor schoonmaakopdrachten 

die conform artikel 2, 4° van de Wet van 15 juni 2006 werd gesloten, voor 

de duur van 4 jaar, door FARYS|TMVW - Divisie Aanvullende Diensten en voor 

zolang de raamovereenkomst loopt, voor de volgende gemeentelijke gebouwen: 

gemeentehuis, brughuizen, bibliotheek, technische dienst, ZET-gebouw, 

gemeentelijke basisschool De Krekel en gemeentelijke kleuterschool 

’t Krekeltje; 

 Gelet op het collegebesluit d.d. 8 april 2016 betreffende de toewijzing 

van de opdracht tot het poetsen van de gemeentelijke gebouwen 



gemeentehuis, brughuizen, bibliotheek, technische dienst, ZET-gebouw, 

gemeentelijke basisschool De Krekel en gemeentelijke kleuterschool ’t 

Krekeltje aan de firma GOM NV, Oefenplein 7 te 9050 Gentbrugge volgens de 

prijsofferte d.d. 8 april 2016 met kenmerk FE/EV/pvg/16-038 OFF Gemeente 

Zelzate 08042016; 

 Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 30 maart 2016 houdende de 

goedkeuring van hernieuwing van de beheersovereenkomst gemeente-OCMW en 

goedkeuring van de beheersovereenkomst inzake de samenwerking tussen 

gemeentebestuur en OCMW op het vlak van de ondersteunende diensten; 

 Overwegende dat door het vast bureau van het OCMW principieel wordt 

voorgesteld aan de OCMW-Raad om in het kader van de beheersovereenkomst 

aan de gemeente te vragen de locaties Sociaal en Administratief Centrum, 

LDC De Kastanje en de studios in de Fr. Wittoucklaan mee te laten opnemen 

in de te poetsen locaties opgenomen in de lijst van de raamovereenkomst; 

 Gelet op de beheersovereenkomst d.d. 30 maart 2016 met name artikel 4 en 

artikel 19 waarin respectievelijk het volgende vermeld staat: 

Artikel 4: Indien de gevraagde prestaties (werken, leveringen of diensten) 

specifiek toewijsbaar zijn, wordt door de leverancier een factuur 

uitgereikt aan beide besturen overeenkomstig het deel dat hun ten laste 

valt en zo beschreven werd in het bestek. 

Artikel 19: Alle kosten betreffende het onderhoud van de gebouwen (m.u.v. 

personeel) worden gedragen door de respectievelijke organisaties. 

- Gelet op het gemeentedecreet. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met 12 ja-stemmen (Martin Acke, Frank Bruggeman, Marleen Maenhout, Kurt Van 

Weynsberghe, Kristof Stevelinck, Linda Vereecke, Jan De Beule, Luc 

Verstraeten, Claudio Rizzo, Johan De Jonghe, Jan Persoon en Sigrid De Ridder) 

bij 11 onthoudingen (Dirk Goemaere, Patricia De Meyer, Freddy De Vilder, Luc 

Van Waesberghe, Geert Asman, Karl Segers, Maureen Tollenaere, Brent Meuleman, 

Isabel Dellaert, Steven De Vuyst en Marleen Vanmaercke): 

Artikel 1: - Om voor te stellen aan Farys/TMVW om in de raamovereenkomst voor 

schoonmaakopdrachten die werd goedgekeurd in de gemeenteraad d.d. 

29 februari 2016 als te poetsen locaties het volgende te laten opnemen: 

Sociaal en Administratief Centrum, LDC De Kastanje en de studios in de 

Fr. Wittoucklaan.  

Artikel 2: - De uitgaven voor de geleverde schoonmaakprestaties worden 

toegerekend aan de respectievelijke organisaties zoals overeengekomen in de 

beheersovereenkomst. Dit betekent dat de onderhoudskosten van OCMW-gebouwen 

zullen worden toegerekend aan het OCMW. 

Artikel 3: - Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan het OCMW, de 

logistieke dienst, de personeelsdienst, de financieel beheerder en 

Farys/TMVW. 

14. OVERZICHT VAN ALLE WEDDEN, VERGOEDINGEN EN ZITPENNINGEN VAN HET COLLEGE 

EN VOORSTEL DAT DE SCHEPENEN ALLE ZITPENNINGEN IN INTERCOMMUNALES EN 

DERGELIJKE DOORSTORTEN NAAR DE KAS VAN DE GEMEENTE (OP VERZOEK VAN DE 

PVDA+-FRACTIE) 

De PVDA+ fractie  

1. vraagt dat een volledig overzicht wordt gegeven van de wedden en 
onkostenvergoedingen van de schepenen, alsook van de zitpenningen die door 

leden van de Zelzaatse gemeenteraad worden bekomen in de 33 deelnemingen 

van de gemeente in intercommunales en in andere intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden;  

2. stelt voor dat schepenen vanaf nu geen zitpenningen meer ontvangen voor 
zitjes in intercommunales en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 

maar dit geld doorstorten naar de gemeentelijke kas en vraagt hierover de 

stemming; 



3. wenst te weten of er leden van het college van burgemeester en schepenen 
zijn die worden betaald via een vennootschap, hetzij voor hun wedde, 

hetzij voor zitpenningen of allerlei vergoedingen voor mandaten (in 

intercommunales of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of andere). 

 

De heer Martin Acke: 

1. Het overzicht werd reeds bezorgd; 
2. Over vraag 2 is geen stemming mogelijk gezien dit geen bevoegdheid is van 

de gemeenteraad. 

 

Mevrouw Patricia De Meyer (sp.a) en de heer Freddy De Vilder (sp.a) verlaten 

de raad. 

 

De heer Dirk Goemaere (PVDA+) stelt voor dat de schepenen vrijwillig hun 

zitpenningen afstaan. 

Dit voorstel wordt met 12 neen-stemmen (Martin Acke, Frank Bruggeman, Marleen 

Maenhout, Kurt Van Weynsberghe, Kristof Stevelinck, Linda Vereecke, Jan De 

Beule, Luc Verstraeten, Claudio Rizzo, Johan De Jonghe, Jan Persoon en Sigrid 

De Ridder) tegen 9 ja-stemmen (Dirk Goemaere, Luc Van Waesberghe, Geert 

Asman, Karl Segers, Maureen Tollenaere, Brent Meuleman, Isabel Dellaert, 

Steven De Vuyst en Marleen Vanmaercke) verworpen. 

De heer Dirk Goemaere (PVDA+) stelt voor om de ontvangen lijst te publiceren 

op de gemeentelijke website. 

Dit wordt met 9 ja-stemmen (Dirk Goemaere, Luc Van Waesberghe, Geert Asman, 

Karl Segers, Maureen Tollenaere, Brent Meuleman, Isabel Dellaert, Steven De 

Vuyst en Marleen Vanmaercke) tegen 8 neen-stemmen stemmen (Frank Bruggeman, 

Marleen Maenhout, Kurt Van Weynsberghe, Kristof Stevelinck, Jan De Beule, Luc 

Verstraeten, Jan Persoon en Sigrid De Ridder) bij 4 onthoudingen Martin Acke, 

Linda Vereecke, Claudio Rizzo en Johan De Jonghe) aanvaard. 

De gemeenteraad wordt geschorst. 

De gemeenteraad wordt heropend. 

Mevrouw Patricia De Meyer en de heer Freddy De Vilder vervoegen de raad. 

15. BESTUURSMANDATEN IN INTERCOMMUNALES EN ONDERLIGGENDE STRUCTUREN EN ANDERE 

PUBLIEKE MANDATEN NAMENS DE GEMEENTE ZELZATE (OP VERZOEK VAN DE SP.A-

FRACTIE) 

De sp.a-fractie heeft de volgende 5 punten ingediend om voor te leggen aan de 

gemeenteraad en elk afzonderlijk ter stemming voor te leggen: 

1. De burgemeester en schepenen storten hun vergoeding/zitpenning, ontvangen 
voor het bekleden van een bestuursmandaat in een intercommunale, in de 

gemeentekas.  

2. De gemeente Zelzate: 
a) brengt in kaart in welke intercommunales én hun onderliggende 

structuren en in welke andere vormen van intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden zij vertegenwoordigd is en maakt dit openbaar; 

b) brengt in kaart welke vergoedingen exact worden uitbetaald voor deze 
mandaten en aan wie en maakt dit openbaar; 

c) legt een plan voor hoe de gemeente zich kan laten vertegenwoordigen in 
deze structuren via een minimum aan mandaten en maakt dit openbaar. 

3. Alle vergoedingen van alle gemeenteraadsleden en het college van 
burgemeester en schepenen, voortvloeiende uit publieke mandaten, worden 

gepubliceerd op de website van de gemeente, te beginnen met het fiscale 

jaar 2015. 

4. De inkomsten van burgemeesters en schepenen uit bijkomende publieke 
mandaten, worden afgetopt op 30% van hun bruto basiswedde, dus 130% in het 

totaal. 

5. De gemeente richt een vraag tot de Vlaamse en federale regering om 
maximaal te snoeien in het aantal tussenstructuren en deze allemaal onder 

de regels van de Vlaamse decreetgeving te brengen, in het bijzonder voor 

wat de geplafonneerde zitpenningen betreft. 



 

Gezien de punten 1, 2 en 3 reeds behandeld werden in punt 14 vindt de heer 

Brent Meuleman (sp.a), indiener van de punten, het niet meer nodig deze ter 

stemming voor te leggen. 

 

De heer Martin Acke, voorzitter, zegt dat punt 4 niet tot de bevoegdheid van 

de gemeenteraad behoort. 

 

Hierop wenst de heer Brent Meuleman het punt als volgt aan te passen: de 

gemeenteraad geeft aan het college van burgemeester en schepenen de opdracht 

om over het volgende voorstel een standpunt in te nemen: “De inkomsten van 

burgemeesters en schepenen uit bijkomende publieke mandaten, worden afgetopt 

op 30% van hun bruto basiswedde, dus 130% in het totaal.” 

 

Dit voorstel wordt met 17 ja-stemmen (Martin Acke, Frank Bruggeman, Marleen 

Maenhout, Kurt Van Weynsberghe, Kristof Stevelinck, Linda Vereecke, Patricia 

De Meyer, Freddy De Vilder, Luc Van Waesberghe, Jan De Beule, Luc 

Verstraeten, Claudio Rizzo, Brent Meuleman, Isabel Dellaert, Johan De Jonghe, 

Jan Persoon en Sigrid De Ridder) tegen 6 neen-stemmen (Dirk Goemaere, Geert 

Asman, Karl Segers, Maureen Tollenaere, Steven De Vuyst en Marleen 

Vanmaercke) goedgekeurd. 

 

Notulering stemgedrag van de PVDA+-fractie in toepassing van artikel 31 van 

het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad: “Het voorstel, zoals 

toegelicht door de heer Meuleman, is nog zwakker dan eerst gedacht: het 

bestendigt de huidige situatie en lijkt wel “à la tête du client “voor Daniel 

Termont, om bovenop zijn job als burgemeester nog een functie op te nemen in 

een privébedrijf als Fluxys. We zijn gekant tegen de draaideurpolitiek van 

politieke mandatarissen naar privébedrijven. We zijn tegen de cumul: een job 

van burgemeester van zulke grote stad kan naar onze mening niet worden 

gecombineerd met een functie in een groot bedrijf. Met 130 % blijf je ver 

boven het inkomen van de gewone man. Het voorstel van de PVDA+ is dat maximum 

3 X het mediaan loon wordt betaald op niveau van een minister, niet voor een 

plaatselijk politieker.” 

 

Met 11 ja-stemmen (Dirk Goemaere, Patricia De Meyer, Freddy De Vilder, Luc 

Van Waesberghe, Geert Asman, Karl Segers, Maureen Tollenaere, Brent Meuleman, 

Isabel Dellaert, Steven De Vuyst en Marleen Vanmaercke) tegen 12 neen-stemmen 

(Martin Acke, Frank Bruggeman, Marleen Maenhout, Kurt Van Weynsberghe, 

Kristof Stevelinck, Linda Vereecke, Jan De Beule, Luc Verstraeten, Claudio 

Rizzo, Johan De Jonghe, Jan Persoon en Sigrid De Ridder) wordt volgend 

voorstel niet goedgekeurd: 

“De gemeente richt een vraag tot de Vlaamse en federale regering om maximaal 

te snoeien in het aantal tussenstructuren en deze allemaal onder de regels 

van de Vlaamse decreetgeving te brengen, in het bijzonder voor wat de 

geplafonneerde zitpenningen betreft”. 

16. AFGEZAAGDE BOMEN IN DIVERSE WIJKEN EN STRATEN (OP VERZOEK VAN DE SP.A-

FRACTIE) 

De sp.a-fractie heeft de volgende vragen bij de onlangs afgezaagde bomen in 

verschillende wijken en straten van onze gemeente: 

- hoeveel bomen zijn er in totaal afgezaagd? 

- waren deze allemaal ziek? 

- wie gaf advies om deze bomen te rooien? 

- is er advies gevraagd aan de milieuraad? 

- waar is het hout van de afgezaagde bomen gebleven? 

- voor welk soort bomen heeft men gekozen voor de nieuwe aanplant? 

- indien de inwoners vrij zijn om een boom al dan niet aan te vragen, zal 

het straatbeeld er niet op verbeteren met hier en daar een boom. Wat met 

huurders die komen en gaan, wie is dan verantwoordelijk? 

  



Schepen Linda Vereecke: 

- er werden ± 181 bomen afgezaagd; 

- veel bomen waren ziek, andere bomen duwden het voetpad omhoog, sommigen 

waren niet geschikt voor aanplant in lanen. Er werden ook bomen gerooid op 

verzoek van inwoners; 

- het advies werd gegeven door een personeelslid van de gemeentelijke 

technische dienst; 

- het hout werd achtergelaten voor de bewoners en de rest werd verhakseld; 

- op de milieuraad werd gekozen voor een linde type Zelzate; 

- de problematiek m.b.t. het peterschap zal nog verder worden besproken in 

de milieuraad. 

Mevrouw Isabel Dellaert (sp.a) vraagt de stemming over volgende 

principebeslissing: “elke boom vervangen door een soort die geschikt is voor 

straataanplant, in onderhoud van de gemeente.” 

Dit voorstel wordt met 12 ja-stemmen (Dirk Goemaere, Patricia De Meyer, 

Freddy De Vilder, Luc Van Waesberghe, Geert Asman, Karl Segers, Maureen 

Tollenaere, Brent Meuleman, Isabel Dellaert, Steven De Vuyst, Johan De Jonghe 

en Marleen Vanmaercke) tegen 11 neen-stemmen (Martin Acke, Frank Bruggeman, 

Marleen Maenhout, Kurt Van Weynsberghe, Kristof Stevelinck, Linda Vereecke, 

Jan De Beule, Luc Verstraeten, Claudio Rizzo, Jan Persoon en Sigrid De 

Ridder) aanvaard. 

17. MEDEDELINGEN / KENNISGEVINGEN 

Volgende stukken worden ter kennis gebracht van de gemeenteraad: 

- Fineg – verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 

13 september 2016; 

- Farys – verslag van de vergadering van het regionaal directiecomité 

domeindiensten centrum van 8 december 2016; 

- Farys – verslag van de vergadering van het regionaal directiecomité 

domeindiensten centrum van 12 januari 2017; 

- Farys – verslag van het directiecomité aanvullende diensten van 24 mei 

2016; 

- Farys – verslag van de vergadering van het directiecomité aanvullende 

diensten van 13 september 2016; 

- Farys – verslag van de vergadering van het directiecomité aanvullende 

diensten van 18 oktober 2016; 

- Farys – verslag van het directiecomité aanvullende diensten van 

22 november 2016; 

- Farys – verslag van de vergadering van het directiecomité aanvullende 

diensten van 13 december 2016; 

- Farys – verslag van de gemeenschappelijke zitting van het directiecomité 

aanvullende diensten en het directiecomité secundaire diensten van 27 juni 

2016; 

- Farys – verslag van het directiecomité secundaire diensten van 15 juni 

2016; 

- Farys – verslag van het directiecomité secundaire diensten van 

28 september 2016; 

- Farys – verslag van het directiecomité secundaire diensten van 26 oktober 

2016; 

- Farys – verslag van het directiecomité secundaire diensten van 23 november 

2016; 

- Farys – verslag van het directiecomité secundaire diensten van 14 december 

2016; 

- IDM - verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 25 januari 

2017; 

- Iveg - verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 21 december 

2016; 

- Iveg - verslag van het directiecomité van 5 december 2016; 

- Iveg - verslag van het directiecomité van 19 december 2016; 

- Iveg - verslag van de buitengewone algemene vergadering van 21 december 

2016; 



- Veneco - verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 

13 december 2016; 

- Comeet - verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 

15 december 2016; 

- Woonzorgcentrum Zilverbos VZW – verslag van de Raad van Bestuur van 

4 november 2016; 

- Woonzorgcentrum Zilverbos VZW – agenda Raad van Bestuur van 

16 december 2016; 

- Woonzorgcentrum Zilverbos VZW – verslag van de Algemene Vergadering van 

1 juli 2016; 

- Woonzorgcentrum Zilverbos VZW – agenda Algemene Vergadering van 

16 december 2016; 

18. DATA GEMEENTERAAD (OP VERZOEK VAN DE SP.A-FRACTIE) 

De heer Brent Meuleman (sp.a) wenst de volgende twee punten, afzonderlijk, 

ter stemming voor te leggen aan de gemeenteraad: 

a) de meerderheidspartijen betrekken bij het zoeken naar een vergaderdatum, 
ook de raadsleden uit de oppositie, en consulteren hiertoe de 

fractieleiders van alle in de gemeenteraad vertegenwoordigde fracties. 

b) van zodra een datum en aanvangsuur worden vooropgesteld, ook al is dit 
onder voorbehoud, worden alle raadsleden hiervan onverwijld op de hoogte 

gebracht door de voorzitter van de gemeenteraad. 

De heer Freddy De Vilder (sp.a) vraagt hierop als amendement de stemming over 

een vaste datum voor de gemeenteraad. 

Dit amendement wordt met 13 ja-stemmen (Dirk Goemaere, Patricia De Meyer, 

Freddy De Vilder, Luc Van Waesberghe, Geert Asman, Karl Segers, Maureen 

Tollenaere, Brent Meuleman, Isabel Dellaert, Steven De Vuyst, Johan De 

Jonghe, Jan Persoon en Marleen Vanmaercke) tegen 10 neen-stemmen (Martin 

Acke, Frank Bruggeman, Marleen Maenhout, Kurt Van Weynsberghe, Kristof 

Stevelinck, Linda Vereecke, Jan De Beule, Luc Verstraeten, Claudio Rizzo en 

Sigrid De Ridder) aangenomen. 

De heer Brent Meuleman (sp.a) trekt hierop zijn ingediende punten terug. 

19. REALISATIE GEMEENSCHAPPELIJKE KLIMAATDOELSTELLINGEN MEETJESLAND 

(OP VERZOEK VAN DE SP.A-FRACTIE) 

De heer Brent Meuleman (sp.a) stelt dat eerder deze maand 13 Meetjeslandse 

burgemeesters de startnota voor het realiseren van gemeenschappelijke 

klimaatdoelstellingen hebben goedgekeurd. Binnenkort gaan deze gemeenten (in 

clusters) van start met de realisatie van de vooropgestelde doelen. 

De sp.a-fractie heeft hierbij volgende vragen: 

a) Hoe staat het college van burgemeester en schepenen tegenover een 
regionale klimaataanpak in het Meetjesland en het realiseren van 

bovengemeentelijke projecten? 

b) Welke rol ziet het college van burgemeester en schepenen voor onze 
gemeente weggelegd in de strijd tegen de klimaatverandering? 

c) Waarom is onze gemeente de enige blinde vlek in dit project en toonde zij 
nog geen interesse? 

d) Welke maatregelen wil/kan de gemeente Zelzate treffen om de uitstoot van 
broeikasgassen op haar grondgebied te reduceren en zich voor te bereiden 

op de gevolgen van klimaatverandering? 

e) De gemeenten Assenede en Wachtebeke zien in elkaar partners m.b.t. het 
realiseren van gemeenschappelijke klimaatdoelstellingen maar zouden ook 

heel graag Zelzate, dat tussen beide gemeenten ligt, hierbij betrekken. 

Hoe staat het college van burgemeester en schepenen tegenover participatie 

in deze cluster? 

De sp.a-fractie stelt voor dat de gemeente Zelzate deze startnota mee 

onderschrijft en tegemoetkomt aan de vraag van Assenede en Wachtebeke om 

samen met hen een cluster te vormen en vraagt hierover de stemming.” 

  



De heer Frank Bruggeman, burgemeester: 

- het college van burgemeester en schepenen heeft geen vraag ontvangen van 

Assenede en Wachtebeke; 

- het college van burgemeester en schepenen heeft een brief ontvangen op 

21 maart 2017 en zal deze behandelen in een volgende collegezitting. 

De heer Brent Meuleman wenst een officieel antwoord te ontvangen op zijn 

gestelde vragen van zodra een standpunt werd ingenomen. 

Gezien de burgemeester belooft dit te doen na bespreking in het college trekt 

de heer Meuleman het voorstel tot stemming in. 

20. ONMIDDELLIJKE STOPZETTING VERKOOP SOCIAAL ADMINISTRATIEF CENTRUM (SAC) 

(OP VERZOEK VAN DE SP.A-FRACTIE) 

Volgens de heer Brent Meuleman (sp.a) blijkt uit recente persartikels dat de 

voorzitter van het OCMW wenst af te zien van de verkoop van het SAC. De sp.a-

fractie heeft zich altijd verzet tegen de geplande verkoop van het SAC en 

stelt voor dat de gemeenteraad de OCMW-raad verzoekt definitief af te zien 

van de verkoop van het Sociaal Administratief Centrum en vraagt hierover de 

stemming. 

Dit voorstel wordt met 12 ja-stemmen (Dirk Goemaere, Patricia De Meyer, 

Freddy De Vilder, Luc Van Waesberghe, Geert Asman, Karl Segers, Maureen 

Tollenaere, Brent Meuleman, Isabel Dellaert, Steven De Vuyst, Johan De Jonghe 

en Marleen Vanmaercke) tegen 10 neen-stemmen (Martin Acke, Frank Bruggeman, 

Marleen Maenhout, Kurt Van Weynsberghe, Linda Vereecke, Kristof Stevelinck, 

Jan De Beule, Luc Verstraeten, Jan Persoon en Sigrid De Ridder) bij 1 

onthouding (Claudio Rizzo) aangenomen. 

21. BURGEMEESTER J. CHALMETLAAN ZONE 30 (OP VERZOEK VAN DE SP.A-FRACTIE) 

De heer Jan De Beule verlaat de raad. 

De heer Brent Meuleman (sp.a) stelt voor advies in te winnen bij de bevoegde 

instanties en het nodige te doen tot inrichting van een zone 30 in een deel 

van de Burgemeester J. Chalmetlaan (vanaf de bibliotheek tot aan het volgende 

kruispunt) en vraagt hierover de stemming. 

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, zegt dat reeds advies werd ontvangen 

van de brandweer en de politie en leest deze adviezen voor. De burgemeester 

is bereid om meer controles te laten uitvoeren en een signalisatiebord te 

plaatsen. 

De heren Martin Acke en Brent Meuleman wensen de voorgelezen adviezen te 

ontvangen. 

Gezien de heer Meuleman merkt dat er een bereidwilligheid is om de zaak 

verder te onderzoeken, vraagt hij niet meer de stemming over zijn voorstel. 

De heer F. De Vilder vraagt om de ouders erop te wijzen dat men de zebrapaden 

moet gebruiken als men op weg is naar sportwedstrijden van jongeren. Er zal 

een brief worden gestuurd aan de sportclubs om hen hierop te attenderen. 

De heer Luc Verstraeten verlaat de raad. 

22. ONGEVAL AAN DE KANAALSTRAAT/WESTKADE (OP VERZOEK VAN DE PVDA+-FRACTIE) 

Op 18 maart ll. werd een fietser aangereden op het kruispunt van de 

Kanaalstraat met de Westkade. 

De PVDA+-fractie heeft naar aanleiding van dit ongeval volgende vragen: 

1) wanneer starten de werken aan het busplein? 

2) zal het kruispunt Kanaalstraat/Westkade ook gewijzigd worden? Voorziet 

men maatregelen om dit kruispunt veiliger te maken? 

3) verandert de rijrichting? 

  



Schepen Martin Acke: 

1) de huidige belofte is 2018 

2) ja, maar de maatregelen zullen niet gelijktijdig gebeuren met de 

realisatie van het busstation. Er is nog geen definitief plan opgemaakt. 

Er wordt gewacht op de omvorming van de R4 in 2020 

3) vanaf de R4 zal enkel zuidwaarts kunnen gereden worden op de Westkade. 

De klanten van de Colruyt zullen vanuit het Noorden de parking kunnen 

oprijden en in de richting van het zuiden de parking kunnen verlaten. 

Nadeel van de inrichting is dat er zich een conflictsituatie kan 

voordoen tussen verkeer en openbaar vervoer. 

23. VOORSTEL DAT DEFINITIEF WORDT AFGEZIEN VAN DE VERKOOP VAN HET SOCIAAL 

ADMINISTRATIEF CENTRUM (SAC) EN VERZOEK DAT HET PERSONEEL VERREGAANDE 

INSPRAAK KRIJGT IN DE VERNIEUWDE INDELING VAN HET GEMEENTEHUIS (OP VERZOEK 

VAN DE PVDA+-FRACTIE) 

Dit punt werd reeds behandeld bij punt 20 van de agenda. 

24. ALLERLEI 

De heer Brent Meuleman (sp.a): 

a) vraagt om nieuwe netten te plaatsen aan de voetbalgoals op het plein in de 

Burgemeester J. Chalmetlaan en vraagt hoe het komt dat de 

verlichtingspalen op verschillende uren branden. 

Kristof Stevelinck: de werken aan het speelplein worden gefinaliseerd; op 

de volgende gemeenteraad zullen enkele foto’s worden getoond. Er werd 

geopteerd om tralies aan de goals te lassen en een timer op de 

verlichtingspalen te plaatsen die in werking zal treden na het beëindigen 

van de werken. 

b) op sociale media wordt de vraag gesteld om een naam te bedenken voor een 

park aan De Kievit. Wat is hiervan de reden? 

Volgens schepen Marleen Maenhout betreft dit een stuk van de bossen van 

ArcelorMittal en is geen vraag van de gemeente. 

De heer Kristof Stevelinck verlaat de raad. 

De heer Freddy De Vilder (sp.a) vraagt, met betrekking tot de onteigeningen 

in de Heidelaan, aan de gemeente om te ijveren dat de bewoners optimaal 

zullen worden behandeld, zodat zij geen slachtoffer worden van de ingrepen in 

het verkeer. 

De heer Karl Seghers (PVDA+) zegt dat de laatst ontvangen collegeverslagen 

meer dan 4 maanden oud waren. Hij vraagt om dit zo vlug mogelijk op te 

lossen. 

De heer Johan De Jonghe (CD&V Vrij Zelzate) zegt dat er veel vrachtwagens 

geparkeerd staan op het busplein en vraagt of de politie dit nog opvolgt. 

De burgemeester antwoordt dat dit wordt gedaan en dat bepaalde vrachtwagens 

reeds 8 keer werden opgeschreven. 

De heer Claudio Rizzo (VLD-SD) klaagt de toestand van de wegen aan, er zijn 

heel veel putten in de banen o.a. de weg naar ArcelorMittal en in de 

Leegstraat. 

De heer Claudio Rizzo verlaat de raad. 

PUNT II     GEHEIME ZITTING 

1. NIET VASTE BENOEMING VOLTIJDS STATUTAIR GEMEENTESECRETARIS (KLASSE 2) – 

INTREKKING GEMEENTERAADSBESLUIT D.D. 10 JANUARI 2017 – NIET GOEDKEURING 

 


