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PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE Z E L Z A T E 
------------------------- ---------------------- 
BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE D.D. 29 OKTOBER 2018 
----------------------------------------------------------------------------- 
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, Geert Asman, 
Karl Segers, Luc Verstraeten, Maureen Tollenaere, Claudio Rizzo, 
Brent Meuleman, Isabel Dellaert, Steven De Vuyst, Johan De Jonghe, 
Marleen Vanmaercke, Sigrid De Ridder en Ann Van Hecke, raadsleden; 
Guy Verbuyst, algemeen directeur.  

Verontschuldigd: Luc Van Waesberghe en Jan De Beule, raadsleden. 
----------------------------------------------------------------------------- 
PUNT I     OPENBARE ZITTING 
De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, opent de vergadering om 19:01 uur. 
De heren Luc Van Waesberghe en Jan De Beule zijn verontschuldigd.   
Zullen de raad later vervoegen: 

• de heer Frank Bruggeman, burgemeester;  
• mevrouw Marleen Maenhout, schepen; 
• de heer Kristof Stevelinck, schepen; 
• de heer Kurt Van Weynsberghe, schepen; 
• de heer Jan De Beule, raadslid; 
• de heer Steven De Vuyst, raadslid; 
• mevrouw Sigrid De Ridder, raadslid. 
De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, schorst de vergadering voor het 
halfuurtje van de burger. 
HALFUURTJE VAN DE BURGER 

Mevrouw Nicky Pieters, wonende Denderdreve te Zelzate, ter hoogte van de 
fietsroute naar Assenede:  

1. Er is een aanhoudend probleem met zwerfkatten. Enkele jaren geleden werd al 
een groot aantal katten gesteriliseerd, buurtbewoners het op zich om de 
katten te verzorgen indien nodig.  
Kan er geen actie op poten gezet worden met als doel zo veel mogelijk katten 
te steriliseren?  

2. Één van de buurtbewoners heeft twee grote honden die regelmatig uitbreken en 
dus loslopen. De honden lopen op privéterrein, op de fietsroute (wat zeer 
gevaarlijk is), maar bijten ook katten dood.  
Kan het gemeentebestuur hier iets aan doen, want de politie onderneemt geen 
actie.  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, stelt dat, indien schepen Maenhout de 
raad nog zou vervoegen, zij de vraag eventueel kan beantwoorden. Echter, het 
reglement van de gemeenteraad voorziet dat de gemeenteraad niet meteen moet 
antwoorden als de vragen niet op voorhand werden bekend gemaakt. 

De vragen worden in ieder geval genoteerd.  

De raad wordt heropend.  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, stelt dat dhr. Laurent Dellaert, vader 
van gemeenteraadslid mevrouw Isabel Dellaert en echtgenoot van voormalig 
gemeenteraadslid mevrouw Annie Chalmet, op 11 oktober 2018 overleed. Hij vraagt 
één minuut stilte ter zijne nagedachtenis.  
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Mevrouw Isabel Dellaert, gemeenteraadslid, bedankt de gemeenteraad voor de 
steunbetuigingen.  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, deelt mee dat:  

1. de installatievergadering van de gemeenteraad zal doorgaan op woensdag 2 
januari 2018 om 20:00 uur. Hij vraagt aan de raadsleden om deze dag alvast 
te noteren en nieuwe raadsleden hiervan op de hoogte te brengen. Hij stelt 
dat iedereen daar uiterlijk 19 december een uitnodiging toe ontvangt.  

2. de heer Chris Buyse van Iveg aanwezig is om toelichting te geven bij 
agendapunt 10. Hij stelt de gemeenteraad voor om dit agendapunt eerst te 
behandelen.  

De gemeenteraad is unaniem akkoord.  

De heer Frank Bruggeman, mevrouw Marleen Maenhout, de heer Kristof Stevelinck, 
de heer Kurt Van Weynsberghe en mevrouw Sigrid De Ridder vervoegen de raad.  
10. IVEG – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN WOENSDAG 19 DECEMBER 2018 - 
GOEDKEURING AGENDA EN MANDATEREN VERTEGENWOORDIGER. 

De heer Chris Buyse, algemeen directeur van Iveg, geeft toelichting bij dit 
agendapunt:  

DE RAAD: 

− Overwegende dat de gemeente Zelzate voor de activiteit distributienetbeheer 
elektriciteit en/of gas deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Iveg; 

− Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven van 20 september 2018 
werd opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering 
van Iveg die op 19 december 2018 om 19 uur zal plaatshebben in de kantoren 
van Iveg, Antwerpsesteenweg 260 in 2660 Hoboken; 

− Gelet op de agenda van deze vergadering: 

1. Goedkeuring van de statutenwijzigingen.  
2. Realisatie van een partiële splitsing door overneming conform art. 677 en 728 e.v. van het W.Venn. van: 

i. de Opdrachthoudende Vereniging Iveka (te splitsen vennootschap) om de activiteiten van de gemeenten 
Aartselaar, Borsbeek, Boom, Brecht, Edegem, Hove, Kontich, Lier, Lint, Rumst, Schelle, Schilde, Schoten, 
Stabroek, Wijnegem welke zij tot 1 april 2019 hebben toevertrouwd aan Iveka over te brengen naar de 
Opdrachthoudende Vereniging Iveg (overnemende vennootschap). 

ii. de Opdrachthoudende Vereniging Iveg (te splitsen vennootschap) om de activiteiten van de gemeente 
Vorselaar welke zij tot 1 april 2019 heeft toevertrouwd aan Iveg over te brengen naar de Opdrachthoudende 
Vereniging Iveka (overnemende vennootschap). 

2.1. Vaststelling van de in de splitsingsvoorstellen opgenomen opschortende voorwaarden en tijdsbepaling. 
2.2. Kennisneming van de splitsingsvoorstellen (art. 728 W.Venn.) en van de bijzondere verslagen van de raad van 

bestuur (art. 730 W.Venn.) en van de commissaris (art. 731 W.Venn.) met betrekking tot de voorstellen tot 
partiële splitsing door overneming, met boekhoudkundige uitwerking per 1 april 2019. 

 De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de vereniging kennis nemen 
van de splitsingsvoorstellen, voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 
730, 731 en 733 van het Wetboek van Vennootschappen en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen 

2.3. Goedkeuring van: 
a. de partiële splitsingen door overneming van: 

• de Opdrachthoudende Vereniging Iveka (te splitsen vennootschap) om de activiteiten van de 
gemeenten Aartselaar, Borsbeek, Boom, Brecht, Edegem, Hove, Kontich, Lier, Lint, Rumst, Schelle, 
Schilde, Schoten, Stabroek en Wijnegem welke zij tot 1 april 2019 hebben toevertrouwd aan Iveka over 
te brengen naar de Opdrachthoudende Vereniging Iveg (overnemende vennootschap). 

• de Opdrachthoudende Vereniging Iveg (te splitsen vennootschap) om de activiteiten van de gemeente 
Vorselaar welke zij tot 1 april 2019 heeft toevertrouwd aan Iveg over te brengen naar de 
Opdrachthoudende Vereniging Iveka (overnemende vennootschap). 

omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en 
dit op basis van een balans afgesloten op 30 juni 2018, met inwerkingtreding per 1 april 2019,   

b. de overeenkomstige kapitaalwijzigingen. 
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2.4.  Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting met de activiteit elektriciteit van de gemeenten Aartselaar en 
Stabroek en van de toetreding van de gemeenten Borsbeek, Boom, Brecht, Edegem, Hove, Kontich, Lier, Lint, 
Rumst, Schelle, Schilde, Schoten en Wijnegem voor de activiteiten elektriciteit en aardgas tot Iveg vanaf 1 april 
2019. 

2.5. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machtiging naar 
aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsingen en kapitaalwijzigingen en inzonderheid 
verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om: 
a) de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de partiële 

splitsingen zoals vermeld onder punt 2.1. vast te stellen; 
b) de verwezenlijking van partiële splitsingen vast te stellen; 
c) het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de hypotheekbewaarders vrij te stellen 

van het nemen van een ambtshalve inschrijving;   
d) de definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsingen vast te stellen op basis van de 

geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva van de partieel op te splitsen 
verenigingen en de overnemende verenigingen per 31 maart 2019, berekend volgens de principes 
vastgelegd in de partiële splitsingsvoorstellen en de bijzondere verslagen over de partiële 
splitsingsvoorstellen, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 maart 2019; 

e) daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan 
zijn; 

f) alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de 
buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van de partiële splitsingen in de meest brede zin.  

2.6. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voorgaande agendapunt 1 en 2.1 t.e.m. 2.5 bij 
authentieke akte te doen vaststellen. 

3. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 
de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2019 alsook van de door de raad van 
bestuur opgestelde begroting 2019. 

4. Statutaire benoemingen. 
5. Statutaire mededelingen. 

- Overwegende volgende toelichting bij agendapunt 2, de realisatie van 
partiële splitsingen door overneming:  

o Naar aanleiding van de uittredingen van de 15 Iveka-gemeenten die 
ervoor geopteerd hebben om op 1 april 2019 toe te treden tot de 
opdrachthoudende vereniging Iveg (het toekomstige Fluvius Antwerpen) en 
waarvan akte genomen werd op de algemene vergadering van 20 juni 2018 
werd een voorstel van partiële splitsing door overneming overgemaakt. 
Tevens werd een voorstel van partiële splitsing bezorgd in verband met 
de uittreding van de gemeente Vorselaar uit Iveg en de uitbreiding van 
haar aansluiting bij Iveka voor de activiteit elektriciteit. Het gehele 
vermogen van deze activiteiten, die alle activa en passiva en alle 
rechten en plichten omvat, zal overeenkomstig artikel 677 en volgende 
van het Wetboek van Vennootschappen overgaan naar de andere 
opdrachthoudende vereniging en dit vanaf 1 april 2019. De opschortende 
voorwaarden inzake de partiële splitsingen door overneming zijn:  
 voor de overgang van de 15 gemeenten: de vervulling van de nog 

niet vervulde opschortende voorwaarden die werden vastgelegd voor 
de fusie van Iveg met IMEA en Integan, zoals het bekomen van de 
goedkeuring van de Vlaamse regering inzake het verzoek tot 
verschuiving van de einddatum van de duurtijd van beide 
opdrachthoudende verenigingen naar 1 april 2019, de goedkeuring 
van de lopende statutenwijzigingen in de kapitaal- en 
aandelenstructuur van Iveg, de instemming van de bevoegde 
mededingingsautoriteiten omtrent de fusie en het verkrijgen 
vanwege de VREG van de erkenning van ‘Fluvius Antwerpen’ als 
distributienetbeheerder elektriciteit en aardgas; 

 voor de overgang van de gemeente Vorselaar: het bekomen van de 
goedkeuring van de Vlaamse regering inzake het verzoek tot 
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verschuiving van de einddatum van de duurtijd van beide 
opdrachthoudende verenigingen naar 1 april 2019; 

 voor beide dossiers: de voorafgaande goedkeuring van de algemene 
vergaderingen van Iveg en Iveka van deze dossiers en van de 
voorgestelde statutenwijzigingen.   

o De raden van bestuur van Iveg en Iveka opteerden ervoor de onderlinge 
ruilverhoudingen voor de aandelen van de overnemende vereniging en de 
partieel te splitsen vereniging te baseren op de verhouding van de 
waarde van de aandelen bepaald op basis van het eigen vermogen op 
30 juni 2018 tussen beide betrokken distributienetbeheerders, dit na 
realisatie van de statutenwijzigingen. Er wordt gewerkt met een 
voorlopige ruilverhouding gebaseerd op de gegevens per 30 juni 2018. Op 
basis van de definitieve cijfers per 31 december 2018 die geattesteerd 
zullen worden door de betrokken commissarissen, zal de definitieve 
ruilverhouding, bepaald aan de hand van de goedgekeurde 
ruilverhoudingsmethodiek met betrekking tot de cijfers van 30 juni 2018 
(voorlopige ruilverhouding), worden vastgelegd en verwerkt. 

− Overwegende volgende de toelichting bij agendapunt 1, de statutenwijziging:  
− De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in de 

voorstellen van partiële splitsing door overneming inzake de overgang 
van Iveka naar Iveg van de activiteiten verbonden aan de 15 
uittredende gemeenten en in het vooruitzicht van de fusie van Iveg, 
IMEA en Integan tot Fluvius Antwerpen.  

− In de artikelen 7 en 9 wordt de activiteit strategische participaties 
toegevoegd.  

− In artikel 7 wordt een aanpassing doorgevoerd inzake de aandelen A’ 
(preferente aandelen) en A (niet-preferente aandelen). 

− Wat de aandelen betreft sluit deze wijziging aan bij de toegevoegde 
waarde van elke deelnemer in het Eigen Vermogen per activiteit ten 
opzichte van de vergoeding in het betreffende eigen vermogen 
overeenkomstig de geldende regulatoire doelverhouding EV/RAB 
(momenteel 40 %).  

− Wat de winstverdeling betreft wordt, om te voorkomen dat door de 
toepassing van de vergoeding aan de aandelen A’ en A er zich 
winstverschuivingen tussen de reeds bestaande en de nieuw toegetreden 
gemeenten zouden voordoen, gewerkt met een ‘talon’ ten opzichte van de 
zogenaamde referentiewinst van elke gemeente gebaseerd op de 
‘theoretische vergoeding van de aandelen A’ en A.  

− Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente werd over-
gemaakt; 

− Overwegende dat, overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende 
de intergemeentelijke samenwerking, de gemeenteraad haar goedkeuring dient 
te hechten aan de agenda van de algemene vergadering en onder meer op 
expliciete wijze aan de voorstellen van partiële splitsing en aan de 
voorgestelde statutenwijzigingen; 

− Overwegende dat de gemeenteraad tevens het mandaat van de vertegenwoordiger 
dient vast te stellen;  

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 24 april 2013 de heer Kristof 
Stevelinck, schepen, wonende Leegstraat 26 te 9060 Zelzate wordt aangeduid 
als vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate op de (buitengewone) algemene 
vergaderingen van Iveg met als plaatsvervanger de heer Luc Verstraeten, 
gemeenteraadslid, wonende Akkerstraat 37 te 9060 Zelzate;  

− Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en uitvoeringsbesluiten. 
BESLUIT: 
In openbare zitting  
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Met 15 ja-stemmen (Frank Bruggeman, Martin Acke, Marleen Maenhout, Kurt Van 
Weynsberghe, Kristof Stevelinck, Linda Vereecke, Patricia De Meyer, Freddy De 
Vilder, Luc Verstraeten, Claudio Rizzo, Brent Meuleman, Isabel Dellaert, Johan 
De Jonghe, Sigrid De Ridder en Ann Van Hecke) bij 6 onthoudingen (Dirk 
Goemaere, Geert Asman, Karl Segers, Maureen Tollenaere, Steven De Vuyst en 
Marleen Vanmaercke): 
Artikel 1: - De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iveg d.d. 
19 december 2018: 

1. Goedkeuring van de statutenwijzigingen.  
2. Realisatie van een partiële splitsing door overneming conform art. 677 

en 728 e.v. van het W.Venn. van: 
ii. de Opdrachthoudende Vereniging Iveka (te splitsen vennootschap) om 

de activiteiten van de gemeenten Aartselaar, Borsbeek, Boom, 
Brecht, Edegem, Hove, Kontich, Lier, Lint, Rumst, Schelle, Schilde, 
Schoten, Stabroek, Wijnegem welke zij tot 1 april 2019 hebben 
toevertrouwd aan Iveka over te brengen naar de Opdrachthoudende 
Vereniging Iveg (overnemende vennootschap). 

ii. de Opdrachthoudende Vereniging Iveg (te splitsen vennootschap) om 
de activiteiten van de gemeente Vorselaar welke zij tot 1 april 
2019 heeft toevertrouwd aan Iveg over te brengen naar de 
Opdrachthoudende Vereniging Iveka (overnemende vennootschap). 

2.1. Vaststelling van de in de splitsingsvoorstellen opgenomen 
opschortende voorwaarden en tijdsbepaling. 

2.2. Kennisneming van de splitsingsvoorstellen (art. 728 W.Venn.) en 
van de bijzondere verslagen van de raad van bestuur (art. 730 
W.Venn.) en van de commissaris (art. 731 W.Venn.) met betrekking 
tot de voorstellen tot partiële splitsing door overneming, met 
boekhoudkundige uitwerking per 1 april 2019. 

 De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de 
zetel van de vereniging kennis nemen van de splitsingsvoorstellen, 
voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken bedoeld in de 
artikelen 730, 731 en 733 van het Wetboek van Vennootschappen en 
kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen 

2.3. Goedkeuring van: 
a. de partiële splitsingen door overneming van: 

• de Opdrachthoudende Vereniging Iveka (te splitsen vennootschap) 
om de activiteiten van de gemeenten Aartselaar, Borsbeek, Boom, 
Brecht, Edegem, Hove, Kontich, Lier, Lint, Rumst, Schelle, 
Schilde, Schoten, Stabroek en Wijnegem welke zij tot 1 april 
2019 hebben toevertrouwd aan Iveka over te brengen naar de 
Opdrachthoudende Vereniging Iveg (overnemende vennootschap). 

• de Opdrachthoudende Vereniging Iveg (te splitsen vennootschap) 
om de activiteiten van de gemeente Vorselaar welke zij tot 1 
april 2019 heeft toevertrouwd aan Iveg over te brengen naar de 
Opdrachthoudende Vereniging Iveka (overnemende vennootschap). 

omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, 
niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van een 
balans afgesloten op 30 juni 2018, met inwerkingtreding per 1 
april 2019,   

b. de overeenkomstige kapitaalwijzigingen. 
2.4.  Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting met de 

activiteit elektriciteit van de gemeenten Aartselaar en Stabroek en 
van de toetreding van de gemeenten Borsbeek, Boom, Brecht, Edegem, 
Hove, Kontich, Lier, Lint, Rumst, Schelle, Schilde, Schoten en 
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Wijnegem voor de activiteiten elektriciteit en aardgas tot Iveg 
vanaf 1 april 2019. 

2.5. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en 
verlenen van de desbetreffende machtiging naar aanleiding van de 
besluitvorming omtrent de partiële splitsingen en 
kapitaalwijzigingen en inzonderheid verlening van machtiging aan de 
Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om: 
g) de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die 

gelden ten aanzien van de partiële splitsingen zoals vermeld 
onder punt 2.1. vast te stellen; 

h) de verwezenlijking van partiële splitsingen vast te stellen; 
i) het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend 

de hypotheekbewaarders vrij te stellen van het nemen van een 
ambtshalve inschrijving;   

j) de definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële 
splitsingen vast te stellen op basis van de geactualiseerde 
netto en bruto-waarde van de activa en passiva van de partieel 
op te splitsen verenigingen en de overnemende verenigingen per 
31 maart 2019, berekend volgens de principes vastgelegd in de 
partiële splitsingsvoorstellen en de bijzondere verslagen over 
de partiële splitsingsvoorstellen, dit na revisorale controle 
van de cijfers per 31 maart 2019; 

k) daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen 
en alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn; 

l) alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en 
publicatie van de beslissingen van de buitengewone algemene 
vergadering en de uitvoering van de partiële splitsingen in de 
meest brede zin.  

2.6. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voorgaande 
agendapunt 1 en 2.1 t.e.m. 2.5 bij authentieke akte te doen 
vaststellen. 

3. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende 
de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten 
en de te volgen strategie voor het boekjaar 2019 alsook van de door de 
raad van bestuur opgestelde begroting 2019. 

4. Statutaire benoemingen. 
5. Statutaire mededelingen. 

Artikel 2: - De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de voorstellen van partiële 
splitsing Iveg/Iveka door overneming inzake de overgang van Iveka naar Iveg van 
de activiteiten verbonden aan de 15 uittredende gemeenten en inzake de overgang 
van Iveg naar Iveka van de activiteiten verbonden aan de gemeente Vorselaar 
onder hogervermelde opschortende voorwaarden. 
Artikel 3: - De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de voorgestelde 
statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging Iveg onder hogervermelde 
opschortende voorwaarden.  
Artikel 4: - De heer Kristof Stevelinck, schepen en vertegenwoordiger van de 
gemeente, wordt gemandateerd om deel te nemen aan de buitengewone algemene 
vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iveg op 19 december 2018 (of 
iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), en zijn 
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van 
heden inzake voormelde artikelen 1 en 2 van onderhavige raadsbeslissing. 
Artikel 5: - Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de 
uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te 
verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Iveg, ter attentie van het secre-
tariaat, Antwerpsesteenweg 260 in 2660 Hoboken.  
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1. GOEDKEUREN NOTULEN GEMEENTERAAD 24 SEPTEMBER 2018. 

Er zijn geen opmerkingen op de notulen van de gemeenteraad van 24 september 
2018, zodat deze als goedgekeurd (artikel 33 van het Gemeentedecreet) worden 
beschouwd. 

De heer Freddy De Vilder (sp.a) vraagt om de raad te schorsen zodat schepen 
Maenhout kan antwoorden op de vraag/opmerkingen van de burger m.b.t. 
zwerfkatten en loslopende honden.  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter stelt dat de raad hiervoor geschorst 
moet worden en toestemming hiervoor.  

Met 15 ja-stemmen (Martin Acke, Linda Vereecke, Dirk Goemaere, Patricia De 
Meyer, Freddy De Vilder, Geert Asman, Karl Segers, , Luc Verstraeten, Maureen 
Tollenaere, Claudio Rizzo, Brent Meuleman, Isabel Dellaert, Steven De Vuyst, 
Marleen Vanmaercke en Ann Van Hecke) tegen 5 neen-stemmen (Frank Bruggeman, 
Marleen Maenhout, Kurt Van Weynsberghe, Kristof Stevelinck en Sigrid De Ridder 
bij 1 onthouding (Johan De Jonghe) wordt de raad geschorst.  

Mevrouw Marleen Maenhout, schepen, stelt dat de opmerkingen of klachten van de 
buurtbewoners m.b.t. de zwerfkatten haar nog niet bereikt hebben. Ze zal met de 
administratieve diensten van de gemeente terugkoppelen. Nadien worden de 
indieners van de opmerkingen hierover gecontacteerd.  

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, is niet op de hoogte van de problemen 
m.b.t. de loslopende honden en wens daarom liever niet te antwoorden op de 
tussenkomst van mevrouw Pieters.  

De heer Geert Asman (PVDA+) oppert dat het reglement voorschrijft dat de burger 
binnen de week antwoord dient te krijgen. 

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, spreekt dit tegen. Het college is niet 
verplicht om op spontane vragen meteen te antwoorden. Uiterlijk tegen de 
volgende gemeenteraad wordt teruggekoppeld.  

2. KERKFABRIEK SINT-LAURENTIUS – BUDGETWIJZIGING 2018 

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; 

− Gelet op het besluit van de kerkraad Sint-Laurentius d.d. 21 augustus 2013 
houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2019; 

− Gelet op het besluit van de kerkraad Sint-Laurentius d.d. 7 mei 2018 
houdende goedkeuring van de budgetwijziging 2018; 

− Overwegende dat dit besluit werd ingediend bij het gemeentebestuur; 

− Overwegende dat de kerkfabriek Sint-Laurentius gefusioneerd is met 
kerkfabriek Sint-Antonius, tot één grote kerkfabriek voor Zelzate; 

− Overwegende dat de budgetwijziging 2018 een gemeentelijke bijdrage voorziet 
die de in het door de gemeenteraad goedgekeurde meerjarenplan past;  

− Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en zijn latere wijzigingen. 
BESLUIT: 

In openbare zitting: 
Artikel 1: - De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2018 van de 
kerkfabriek Sint-Laurentius.  

Artikel 2: - Afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan de gouverneur 
der provincie Oost-Vlaanderen, de kerkfabriek Sint-Laurentius en het bisdom 
Gent. 
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3. KERKFABRIEK SINT-LAURENTIUS – BUDGET 2019 
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; 

− Gelet op het besluit van de kerkraad Sint- Laurentius d.d. 21 augustus 2013 
houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2019; 

− Gelet op het besluit van de kerkraad Sint-Laurentius d.d. 7 mei 2018 
houdende goedkeuring van het budget 2019; 

− Overwegende dat dit besluit werd ingediend bij het gemeentebestuur; 

− Overwegende dat de kerkfabriek Sint-Laurentius gefusioneerd is met 
kerkfabriek Sint-Antonius, tot één grote kerkfabriek voor Zelzate; 

− Overwegende dat het budget 2019 een gemeentelijke bijdrage voorziet die 
binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde 
meerjarenplan 2014-2019; 

− Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en zijn latere wijzigingen. 
BESLUIT: 

In openbare zitting: 
Artikel 1: - De gemeenteraad neemt akte van het budget 2019 van de kerkfabriek 
Sint-Laurentius. 

Artikel 2: - Afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan de 
kerkfabriek Sint-Laurentius en het bisdom Gent. 

De heer Luc Verstraeten verlaat de raad.  

4. HULPVERLENINGSZONE CENTRUM: WIJZIGING ZONALE VERDEELSLEUTEL VOOR EXPLOITATIE 
– EN INVESTERINGSDOTATIE – GOEDKEURING 

DE RAAD: 

- Gelet op de Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikelen 
26, 67 en 68; 

- Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, § 1; 

- Overwegende dat naar aanleiding van enkele fusies van gemeenten binnen de 
provincie Oost-Vlaanderen de samenstelling en de onderlinge verhouding van 
de gemeenten van de Hulpverleningszone Centrum wijzigt. Dit heeft een impact 
op de verdeelsleutel die toegepast wordt voor de berekening van de 
gemeentelijke dotaties.  

- Overwegende dat er wordt gekozen om de bestaande parameters voor de 
verdeelsleutel verder te hanteren en ook toe te passen op de nieuwe 
toetredende gemeenten (Deinze en Lievegem). Dit betekent dat voor de 
berekening van de nieuwe verdeelsleutel wordt uitgegaan van de door de 
federale werkgroep voorgestelde berekening.  

- Overwegende dat, net zoals bij de opstart van de Zone Centrum, een 
overgangsperiode van 10 jaar (2017-2027) wordt gehanteerd om de evolutie van 
de bestaande actuele verdeling (de effectieve bijdrage van de gemeenten in 
2017) naar de definitieve verdeelsleutel geleidelijk te laten verlopen. 

- Overwegende dat het zonecollege van de Hulpverleningszone Centrum de nieuwe 
verdeelsleutels voor dotaties in zitting van 17 september 2018 heeft 
goedgekeurd; 

- Overwegende dat de verdeelsleutels voor dotaties aan de Hulpverleningszone 
Centrum dienen te worden goedgekeurd door de gemeenteraad; 

- Overwegende dat de verdeelsleutel voor Zelzate 1,34% bedraagt in 2019 en dat 
deze lineair daalt tot 1,09% in 2027. 
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BESLUIT: 
In openbare zitting 
Met algemene stemmen:  
Artikel 1: - De door de federale werkgroep voorgestelde verdeelsleutel 
toegepast wordt om de jaarlijkse bijdrage van elke gemeente aan de 
Hulpverleningszone Centrum te bepalen goed te keuren.  
Deze verdeelsleutel houdt rekening met volgende criteria en wegingen: 

- Residentiële bevolking: 30% 
- Actieve bevolking: 10% 
- Kadastraal Inkomen: 5% 
- Belastbaar inkomen: 5% 
- Punctuele Risico’s: 50% 

en is vanaf 01/01/2019 van toepassing op alle vanaf dan tot de zone behorende 
gemeenten. 
Artikel 2: - De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het feit dat een 
overgangsperiode van 10 jaar gehanteerd wordt om van de bestaande actuele 
bijdrage over te gaan naar de federale verdeelsleutel. 
Artikel 3: - Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de 
Hulpverleningszone Centrum en de toezichthoudende overheid. 
5. HULPVERLENINGSZONE CENTRUM: EXPLOITATIE – EN INVESTERINGSDOTATIE VOOR HET 
DIENSTJAAR 2019 - GOEDKEURING 
DE RAAD: 

- Gelet op de Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikelen 
67 en 68; 

- Gelet op het KB van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de hulpverleningszones; 

- Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, § 1; 

- Overwegende dat na de bespreking ervan in de begrotingscommissie het 
zonecollege van de Hulpverleningszone Centrum het ontwerp van de begroting 
voor het dienstjaar 2019 op 5 september 2018 heeft goedgekeurd; 

- Overwegende dat de dotaties van de gemeenten aan de Hulpverleningszone 
Centrum jaarlijks dienen te worden goedgekeurd door de gemeenteraad; 

- Overwegende dat in de toelagen voor 2019 ook een deel voor de pensioenen is 
voorzien, om toekomstige pensioenlasten van personeel van de 
hulpverleningszone te kunnen dragen; 

- Overwegende dat in functie van het ontwerp van de begroting en de door de 
gemeenten aanvaarde verdeelsleutel voor 2019 door de gemeente Zelzate 
volgende dotaties worden toegekend aan de Hulpverleningszone Centrum: 

o exploitatie: € 600.995,74 
o investeringen: € 53.935,95 
o pensioenen: € 2.998,12 

- Overwegende dat de definitieve goedkeuring van de begroting 2019 door de 
zoneraad is gepland voor 24 oktober 2018 en dat de begroting van de zone 
dient te worden goedgekeurd in de zoneraad van oktober omwille van de door 
de wetgever opgelegde termijnen inzake het goedkeuringsrecht; 

- Overwegende dat het bestuurlijk toezicht een afschrift van de 
gemeenteraadsbesluiten betreffende de dotaties aan de zone dient te 
ontvangen om de begroting voor het dienstjaar 2019 definitief te kunnen 
goedkeuren gezien de goedkeuring van de toezichthoudende overheid vereist is 
opdat de begroting uitvoerbaar zou zijn. 

BESLUIT: 
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In openbare zitting 
Met algemene stemmen: 
Artikel 1: - De gemeenteraad keurt de toelage van € 600.995,74 voor 
exploitatie, € 2.998,12 voor pensioenen en € 53.935,95 voor investeringen van 
de Hulpverleningszone Centrum goed. 
Artikel 2: - Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de 
Hulpverleningszone Centrum en de toezichthoudende overheid. 
De heer Luc Verstraeten vervoegt de raad.  
6. NIEUWE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN INZAKE DE 
TERBESCHIKKINGSTELLING VAN EEN ICT-CONSULENT – GOEDKEURING  

DE RAAD: 

− Overwegende dat de IT samenwerking tussen gemeente en provincie gebaseerd is 
op het Provinciaal decreet, waarbij de Provincie vanuit haar bestaande 
intermediaire rol en invulling gevend aan artikel 2 (§2, 2e) van het 
Provinciedecreet, een ondersteunende, coördinerende rol spelen bij het 
participatorisch inzetten van deskundigheid bij deze lokale overheden. Zij 
beschikt hiervoor over het piva eGov, een intern verzelfstandigd agentschap 
dat als missie heeft externe informatica-gerelateerde ondersteuning te 
bieden en daarbij intermediair op te treden naar de hogere overheden toe; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 13 april 2005 waarin de ICT-
samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Zelzate en de provincie Oost-
Vlaanderen werd goedgekeurd waarbij voor de gemeente Zelzate een ICT-
coördinator wordt aangeworven en ter beschikking wordt gesteld; 

− Overwegende dat een addendum een jaarlijkse indexering voorziet in de 
overeenkomst sinds 2013 zoals goedgekeurd in college van 16 januari 2012;  

− Gelet op het principieel akkoord van het college van burgemeester en 
schepenen d.d. 9 december 2016 om de ICT ondersteuning van de provincie 
Oost-Vlaanderen vanaf 2017 op te trekken tot een halftijdse betrekking en 
hiervoor de samenwerkingsovereenkomst te vernieuwen; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 december 2016 houdende het akkoord 
om de ICT ondersteuning van de provincie Oost-Vlaanderen op te trekken tot 
90 dagen per jaar en hiervoor de samenwerkingsovereenkomst; 

− Overwegende dat de provincie tot op heden nog steeds niet kan voorzien in de 
terbeschikkingstelling van een ICT-consulent(en) à rato van 90 dagen per 
jaar; 

− Overwegende dat de gemeente verwacht dat de coördinatie en aansturing van de 
opdrachten in het kader van de samenwerkingsovereenkomst door één persoon 
gebeurt (single point of contact) om de ondersteuning zo efficiënt mogelijk 
te laten verlopen; 

− Gelet op de nieuwe samenwerkingsovereenkomst inzake de 
terbeschikkingstelling van een ICT-consulent waarin voorgesteld wordt om de 
ICT-consulent à rato van 54 dagen per jaar ter beschikking te stellen van de 
gemeente (i.p.v. 36 dagen per jaar volgens de huidige overeenkomst); 

− Overwegende dat de kostprijs hiervoor op jaarbasis forfaitair € 21.371,52 
bedraagt en dat de gemeente hier per kwartaal een kostennota à rato van één 
vierde van de jaarlijkse kostprijs ontvangt van de provincie; 

− Overwegende dat de gemeenteraad goedkeuring dient te hechten aan deze nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst inzake de terbeschikkingstelling van een ICT-
consulent; 

− Overwegende dat deze overeenkomst de huidige overeenkomst inzake de 
terbeschikkingstelling van een ICT-consulent vervangt en dat deze 
overeenkomst start op 1 oktober 2018. 

BESLUIT: 
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In openbare zitting 
Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeenteraad keurt de nieuwe ICT-samenwerkingsovereenkomst met 
de provincie Oost-Vlaanderen goed. 

Artikel 2: - Afschrift van dit besluit, alsook een ondertekend exemplaar van de 
nieuwe samenwerkingsovereenkomst zal worden toegezonden aan de provincie.  

7. ICT – AANKOOP EN INSTALLATIE VAN 25 PERSONAL COMPUTERS - GOEDKEURING/GUNNING 
DE RAAD: 

− Gelet op de apparatuur inventaris werknemers waarin vastgesteld wordt dat 
heel wat personal computers en randapparatuur de leeftijd van 6 jaar en meer 
hebben bereikt; 

− Overwegende dat de pc’s omwille van de ouderdom traag zijn geworden en niet 
meer voldoen aan de rekenkracht die elk programma vandaag nodig heeft;  

− Gelet op de verdere gelijkschakeling binnen de organisatie naar het laatste 
besturingssysteem “Windows 10” en dat hiervoor pc’s met voldoende capaciteit 
nodig zijn; 

− Overwegende dat bovenvermelde redenen het noodzakelijk maken om over te gaan 
tot aankoop van 25 nieuwe personal computers en toebehoren (scherm, 
toetsenbord, muis, beugel, uitbreiding geheugen); 

− Overwegende dat de uitgave voor de opdracht “Vernieuwing pc’s” geraamd wordt 
op € 22675 excl. btw of € 27436,75 incl. 21% btw aan de firma Vercruysse NV; 

− Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de aankoop 
van de pc’s; 

− Overwegende dat wegens de beperkte beschikbaarheid/tijd van de ICT-consulent 
en omdat specifieke CEVI software op alle personal computers moet worden 
geïnstalleerd, wordt voorgesteld om de installatie van de pc’s door een 
externe partij laten uitvoeren;  

− Overwegende dat de uitgave voor de opdracht “Installatie van de pc’s” 
geraamd wordt op 5344,87 € excl. btw of 6467,3 € incl. btw aan Cevi NV; 

− Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht “installatie van de pc’s” te 
gunnen aan Cevi, dit wegens technisch specificaties voor de installatie van 
deze specifieke software; 

− Overwegende dat aan volgende firma’s gevraagd werd offertes in te dienen:  
o IT1 bvba, Steenkaaistraat 14 te 9200 Baasrode-Dendermonde,  
o Vercruysse NV Dampoortstraat 8 9000 Gent, 
o Realdolmen, Industiezone Zenneveld A. Vaucampslaan 42 te 1654 

Huizingen. 

− Gelet op de offertes, ontvangen van:  
o IT1 bvba Steenkaaistraat 14 9200 Baasrode-Dendermonde voor een 

totaalbedrag van € 27.469,90 excl. btw of € 33.238,57 incl. 21% btw,  
o Vercruyse NV dampoortstraat 8 9000 Gent voor een totaalbedrag van 

€ 22.675 excl. btw of € 27.436,75 incl. btw,  
o Realdolmen, Industiezone Zenneveld A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen 

voor een totaalbedrag van € 24.522,75 excl. btw of € 29.672,52 incl. 
btw; 

− Overwegende dat de uitgave voor beide opdrachten voorzien is in het 
investeringsbudget 2018 en dat de uitgaven geboekt kunnen worden op AR 
2410000 BI 011901, investeringsenveloppe 2, subproject 43.  

− Overwegende dat een visum vereist is en dat de financieel directeur op 
2 oktober 2018 een visum verleend heeft; 
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− Gelet op het collegebesluit d.d. 4 oktober 2018 houdende een principieel 
akkoord met de aankoop en installatie van 25 personal computers; 

− Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid 
artikel 42, § 1, 1° d ii (de opdracht kan slechts door één bepaalde 
ondernemer worden uitgevoerd om redenen van: mededinging ontbreekt om 
technische redenen); 

− Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en 
de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen; 

− Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 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 latere 
wijzigingen; 

− 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 de raming voor de opdracht 
“vernieuwing van de pc’s” aan Vercruysse NV. De raming bedraagt € 22675 excl. 
btw of € 27436,75 incl. 21% btw. 

Artikel 1: - Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor de opdracht 
“Installatie van de pc’s” aan CEVI NV. De raming bedraagt € 5344,87 excl. btw 
of € 6467,3 incl. 21% btw. 

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

Artikel 3: - De opdracht voor de aankoop van de pc’s wordt gegund aan 
Vercruysse NV, Dampoortstraat 8, 9000 Gent, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van € 22675 excl. btw of € 27436,75 incl. btw. 

Artikel 4: - De opdracht voor installatie van de pc’s wordt gegund aan Cevi NV, 
Bisdomplein 3, 9000 Gent, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 
€ 5344,87 excl. btw of € 6467,3 incl. btw. 

Artikel 5: - De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in 
de offerte en met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget 2018, AR 
2410000 BI 011901, investeringsenveloppe 2, subproject 43.  

Artikel 6: - Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de 
financieel directeur.  

8. DE KREKEL – NIEUW INBRAAKDETECTIESYSTEEM MET CAMERAVERIFICATIE EN 
PANIEKKNOPPEN – GOEDKEURING/GUNNING 
DE RAAD: 

− Gelet op een incident in mei 2018 waarbij de directrice bedreigd is geworden 
door een vader van een leerling; 



13 
 

− Overwegende dat het algemeen onveiligheidsgevoel bij het schoolpersoneel is 
toegenomen ingevolge een toename in de frequentie en het aantal van kleinere 
incidenten; 

− Overwegende dat het wenselijk is om de functionaliteiten van het huidige 
inbraakdetectiesysteem uit te breiden door o.a. cameraverificatie en hold-up 
knoppen (paniekknoppen) te installeren zodat het kan dienen in een steeds 
meer agressieve omgeving; 

− Overwegende dat het huidige inbraakdetectiesysteem, met analoge lijn, 
zodanig is verouderd dat enige vorm van uitbreiding/aanpassing om technische 
redenen niet meer mogelijk is; 

− Overwegende dat de schooldirectrice bijgevolg voorstelt om voor een nieuw 
inbraakdetectiesysteem te kiezen met digitale lijn, waarbij 
cameraverificatie en paniekknoppen wel mogelijk zijn; 

− Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van 
aangenomen factuur; 

− Gelet op de offerte d.d. 15 mei 2018 vanwege NV Tyco Fire & Integrated 
Solutions met daarbij twee voorstellen voor het leveren, plaatsen en 
onderhouden van een inbraakinstallatie met paniekknoppen en 
cameraverificatie: 

o Optie 1: installatie in verkoop t.w.v. 2930,00 euro (excl. btw) of 
3545,30 euro (incl. btw) exclusief jaarlijkse kosten voor het 
inspectieabonnement (195 euro/jaar) en meldkamerovereenkomst 
(318 euro/jaar);  

o Optie 2: huurovereenkomst voor 48 maanden t.w.v. 185 euro/maand (excl. 
btw) of 223,85 euro/maand (incl. btw) inclusief full omnium en full 
service, melding inbraak en hold-up via meldkamer en jaarlijkse 
inspectie. 

− Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen op 27 september 
2018 principieel akkoord ging met de installatie van een nieuw 
inbraakdetectiesysteem via een huurovereenkomst voor 48 maanden t.w.v. 
223,85 euro/maand incl. BTW; 

− Overwegende dat de kosten geraamd worden op € 185/maand excl. BTW of 
€ 223,85/maand incl. BTW en dat dit neerkomt op € 8880,00 excl. BTW of € 
10.744,80 incl. BTW voor 48 maanden; 

− Overwegende dat de abonnementskost ten bedrage van € 185 excl. btw of 
€ 223,85 incl. btw per maand gedurende 48 maanden kan worden toegerekend op 
art. nr. 6150003 beleidsitem 080000;  

− Gelet op het visum van de financieel beheerder d.d. 24 september 2018; 

− Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten meer bepaald 
art. 42, §1, 1°, d, ii betreffende het ontbreken van mededinging om 
technische redenen; 

− Gelet op het collegebesluit d.d. 27 september 2018 waarbij het college van 
burgemeester en schepenen principieel akkoord gaat met het voorstel om voor 
een nieuw, digitaal inbraaksysteem te kiezen waarbij cameraverificatie en 
paniekknoppen mogelijk zijn;  

− Overwegende dat, na de installatie van de digitale lijn, de analoge lijn mag 
worden afgesloten waardoor een abonnementskost van 194,97 euro/maand 
wegvalt; 

− Gelet op het gemeentedecreet. 
De heer Geert Asman (PVDA+) oppert dat een bemiddelaar ook kan helpen om 
probleemsituaties onder controle te houden of zelfs op te lossen. Er is 
bovendien ook aandacht nodig aan preventie, zegt raadslid Asman.  
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Hij vraagt ook waarom het verschil tussen de twee opties die voorliggen zo 
groot is: optie één (kopen) kost 5.000 euro/48 maanden en daarna 500 euro/jaar. 
Optie twee (huur) kost 10.000 euro/48 maanden en daarna 5.000 euro/jaar.  

De heer Frank Bruggeman, burgemeester, antwoordt dat het voorstel van de 
directie in deze gevolgd werd omdat dit de veiligheid van de directie, 
onderwijzend en administratief personeel en de kinderen waarborgt.  

BESLUIT: 
In openbare zitting  
Met algemene stemmen:  
Artikel 1 : - De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel van de 
schooldirectrice om te kiezen voor een nieuw inbraakdetectiesysteem met 
digitale lijn waarbij cameraverificatie en paniekknoppen mogelijk zijn.  

Artikel 2: - Het nieuw inbraakdetectiesysteem wordt gehuurd bij NV Tyco Fire & 
Integrated Solutions tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 185 
euro/maand excl. BTW en 223,85 euro/maand incl. BTW gedurende 48 maanden. 

Artikel 3: - Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van aangenomen 
factuur. 

Artikel 4: - Deze opdracht wordt gedurende 48 maanden gegund aan NV Tyco Fire & 
Integrated Solutions, ’t Hofveld 6E te 1702 Groot-Bijgaarden. 

Artikel 5: - De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in 
de offerte en met het krediet dat zal voorzien is in de budgetwijziging 2018 
binnen AR 6150003 beleidsitem 080000.  

Artikel 6: - De analoge lijn wordt na installatie van de digitale lijn 
afgesloten.  

Artikel 7: - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de schooldirecteur 
en aan de financieel directeur. 

9. INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING WESTLEDE – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 
D.D. DINSDAG 4 DECEMBER 2018 – GOEDKEUREN AGENDA/MANDATERING VERTEGENWOORDIGER 

DE RAAD: 

− Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen met een brief van 5 
oktober 2018 aanwezig te zijn op de buitengewone algemene vergadering van de 
intergemeentelijke samenwerking Westlede op dinsdag 4 december 2017; 

− Gelet op de agenda van deze vergadering bestaande uit: 
Agenda: 
1. Goedkeuring verslagen van de Algemene Vergaderingen van 5 juni 2018; 
2. Activiteiten en strategie; 
3. Begroting 2019; 
4. Uittreding provincie, 
5. Ontslag en benoeming bestuurders. 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 30 april 2018 waarbij Mevrouw Ann Van 
Hecke, gemeenteraadslid, John Schenkelstraat 15, 9060 Zelzate, werd 
aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de gewone en buitengewone 
Algemene Vergaderingen van Westlede; 

− Overwegende dat bij de meeste besturen een vaste vertegenwoordiger werd 
aangeduid en dat de gemeenteraad een andere persoon als vertegenwoordiger 
kan aanduiden als de vaste vertegenwoordiger niet aanwezig kan zijn; 

− Gelet op het decreet van 6 juli 2001 inzake de intergemeentelijke 
samenwerking; 

− Gelet op de omzendbrief BA 2002/01 betreffende de toepassing van het decreet 
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
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− Gelet op het decreet van 18 januari 2013 houdende wijziging van diverse 
bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke 
samenwerking, o.a. wijziging van artikel 44 waardoor de benoeming van de 
vertegenwoordiger op de algemene vergadering niet telkens dient te worden 
herhaald voor elke algemene vergadering; 

− Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en uitvoeringsbesluiten. 
BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met 13 ja-stemmen (Frank Bruggeman, Martin Acke, Marleen Maenhout, Kurt Van 
Weynsberghe, Kristof Stevelinck, Linda Vereecke, Patricia De Meyer, Freddy De 
Vilder, Luc Verstraeten, Claudio Rizzo, Johan De Jonghe, Sigrid De Ridder en 
Ann Van Hecke) bij 7 onthoudingen (Dirk Goemaere, Geert Asman, Karl Segers, 
Maureen Tollenaere, Brent Meuleman, Isabel Dellaert, Steven De Vuyst, Marleen 
Vanmaercke): 

Artikel 1: - Goedkeuring wordt gehecht aan de agenda en elk van de 
afzonderlijke punten van de agenda van de algemene vergadering van de 
intergemeentelijke samenwerking Westlede op dinsdag 4 december 2017: 

1. Goedkeuring verslagen van de Algemene Vergaderingen van 5 juni 2018; 
2. Activiteiten en strategie; 
3. Begroting 2019; 
4. Uittreding provincie 
5. Ontslag en benoeming bestuurders  

Artikel 2: - De gemeentelijke vertegenwoordiger mevrouw Ann Van Hecke of diens 
plaatsvervanger wordt gemandateerd om: 

− aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met 
betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, 
aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen;  

− deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde en 
met hetzelfde mandaat in geval de eerste algemene vergadering niet 
rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen. 

Artikel 3: - Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de voorzitter 
van de intergemeentelijke samenwerking Westlede. 

11. IDM – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN WOENSDAG 19 DECEMBER 2018 - 
GOEDKEUREN AGENDA EN MANDATERING VERTEGENWOORDIGER 

DE RAAD: 

− Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven van 21 juni 2018 werd 
opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IDM 
die op 19 december 2018 om 19 uur zal plaatshebben in de vergaderzaal 5de 
verdieping IDM, Zelebaan 42 te 9160 Lokeren; 

− Gelet op de agenda van deze vergadering: 

− Goedkeuren statutenwijziging – verlijden akte voor de notaris 

− Goedkeuren beleidsplan 2019 

− Goedkeuring begroting 2019 bestaande uit: 

 De toelichting, 
 De exploitatierekening, 
 De kosten-en opbrengstenrekening, 
 Het investeringsplan. 

− Varia  

− Gelet op de documentatiestukken die aan de gemeente werden overgemaakt; 



16 
 

− Overwegende dat de gemeenteraad goedkeuring dient te hechten aan de agenda 
en elk van de afzonderlijke punten van de agenda en dat het mandaat van de 
vertegenwoordiger vastgesteld dient te worden;  

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 24 april 2013 waarbij mevrouw Marleen 
Maenhout, schepen, wonende Denderdreve 126A te 9060 Zelzate werd aangeduid 
als vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate op de (buitengewone) algemene 
vergaderingen van de intercommunale vereniging Durme-Moervaart met als 
plaatsvervanger de heer Jan Persoon, gemeenteraadslid, wonende Leegstraat 
179 te 9060 Zelzate; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 30 april 2018 waarbij Mevrouw Ann Van 
Hecke, gemeenteraadslid, John Schenkelstraat 15, 9060 Zelzate, wordt 
aangeduid als plaatsvervanger van mevrouw Marleen Maenhout in de 
buitengewone en gewone algemene vergaderingen van de intercommunale 
vereniging Durme-Moervaert; 

− Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en uitvoeringsbesluiten. 
De heer Steven De Vuyst (PVDA+) stelt dat de fractie zich zal onthouden omdat 
ze een signaal wilt geven naar de Vlaamse en de Federale overheid.  

Bij nazicht van de stukken, meer bepaald de begroting 2019 en het beleidsplan, 
blijkt dat de Vlaamse milieuheffing nogmaals verhoogd werd. PVDA+ is hier niet 
mee akkoord omdat dit voor de organisatie een grote bijkomende kost, terwijl ze 
eigenlijk beloond zouden moeten worden voor hun inzet.  

Bovendien zal ook een verhoogde responsabiliseringsbijdrage (bijkomende 
pensioensbijdrage) betaalt moeten worden om de kosten voor de pensioenen van de 
statutairen te kunnen dragen. Eigenlijk is dit de verantwoordelijkheid van de 
federale regering.  

Het communicatieplan daarentegen ziet er zeer goed uit. Het is voornamelijk 
gericht op het blijven sensibiliseren, mobiliseren van inwoners en scholieren 
om de problematiek rond zwerfvuil aan te pakken.   

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met 13 ja-stemmen (Frank Bruggeman, Martin Acke, Marleen Maenhout, Kurt Van 
Weynsberghe, Kristof Stevelinck, Linda Vereecke, Patricia De Meyer, Freddy De 
Vilder, Luc Verstraeten, Claudio Rizzo, Johan De Jonghe, Sigrid De Ridder en 
Ann Van Hecke) bij 7 onthoudingen (Dirk Goemaere, Geert Asman, Karl Segers, 
Maureen Tollenaere, Brent Meuleman, Isabel Dellaert, Steven De Vuyst, Marleen 
Vanmaercke): 

Artikel 1: - Goedkeuring wordt gehecht aan de agenda en elk van de 
afzonderlijke punten van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 
de intercommunale vereniging Durme-Moervaart op 19 december 2018: 

− Goedkeuren statutenwijziging – verlijden akte voor de notaris 
− Goedkeuren beleidsplan 2019 
− Goedkeuring begroting 2019 bestaande uit: 

 De toelichting, 
 De exploitatierekening, 
 De kosten-en opbrengstenrekening, 
 Het investeringsplan. 

− Varia  
Artikel 2: - Mevrouw Marleen Maenhout, gemeentelijk vertegenwoordiger, met 
plaatsvervanger mevrouw Ann Van Hecke, wordt gemandateerd om: 

− aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met 
betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, 
aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen;  
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− deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde en 
met hetzelfde mandaat in geval de eerste algemene vergadering niet 
rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen. 

Artikel 3: - Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de voorzitter 
van de intercommunale vereniging Durme-Moervaart. 

12. ZELZATE BUSSTATION - ZAAK VAN DE WEGEN 

DE RAAD: 

− Gelet op de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanleggen van een 
busstation, parking en dienstgebouw ingediend door Vlaamse 
Vervoermaatschappij - De Lijn, Motstraat 20, 2800 Mechelen voor het terrein 
gelegen te Oostkade/Westkade, 9060 Zelzte, kadastraal gekend als ZELZATE 1 
AFD, sectie A, 0547 2; 

− Overwegende dat de percelen volgens het gewestplan Gentse en Kanaalzone 
gelegen zijn in parkgebied; 

− Overwegende dat de uit te voeren werken de heraanleg van het busstation, 
alsook de parking en de omliggende wegenis betreft;  

− Overwegende dat de aanwezige verharding gedeeltelijk wordt opgebroken en 
gedeeltelijk afgefreesd, dat er een nieuw busstation wordt aangelegd in 
gewapend beton, dat de bestande parking maximaal behouden blijft; 

− Overwegende dat een dienstgebouw wordt opgericht van 36,75 m² bestaande uit 
een centrale wachtruimte voor de buschauffeurs, een sanitaire ruimte en een 
technisch lokaal; dat eveneens een fietsenstalling wordt voorzien aan het 
dienstgebouw;  

− Overwegende dat de rijrichting in de Westkade zal lopen in enkele richting 
van de Kanaalstraat richting Eurohal, met een enkelrichtingfietspad aan de 
westzijde; dat tot aan het nieuw te voorzien oversteekpunt aan de Colruyt er 
ook een enkelrichting fietspad van de Eurohal richting Kanaalstraat voorzien 
wordt;  

− Overwegende dat de bussen wel in dubbele richting zullen rijden;  

− Overwegende dat het verkeer aan de Oostkade loopt van de Eurohal richting 
Kanaalstraat, waarbij het rechts afslaand verkeer doorrijdt tot aan de 
Kanaalstraat en links afslaand verkeer wordt afgeleid ten noorden van het 
busstation om vervolgens over te steken richting brug; dat voor de fietsers 
een tweerichtingsfietspad voorzien is als onderdeel van het groen lint door 
het park;  

− Overwegende dat er naar groenaanleg gras, struikkamperfoelie, sierpeer, 
esdoorn en gewone lijsterbes voorzien worden;  

− Overwegende dat het project wordt opgesplitst in twee bouwdelen waarbij in 
de eerste fase de Westkade, het busplein, de verbindingsweg tussen Oost- en 
Westkade, de parking en as ten noorden van de parking worden aangelegd en in 
de tweede fase de aanpassing van de meest oostelijke parkeerstrook, het 
groen lint met fietspad en de Oostkade; 

− Overwegende dat het aantal perrons toeneemt van 6 naar 10;   

− Gelet op de ontvangen adviezen van: 
o Agentschap wegen en verkeer, ontvangen 3 september 2018, ref. 

AV/411/2018/00401: gunstig 
o Farys, ontvangen 10 september 2018, ref. MBA/VM/RIO/ADM: voorwaardelijk 

gunstig 
o Brandweerzone Centrum, ontvangen 12 september 2018, ref. 057406-

001/JEN/2018: voorwaardelijk gunstig 
o ASTRID-veiligheidscommissie, ontvangen 12 september 2018, ref. 

2018020068: gunstig 
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o Agentschap voor Natuur en Bos, ontvangen 27 augustus 2018: gunstig 

− Overwegende dat de aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek; dat 
het openbaar onderzoek plaatsvond van 28 augustus 2018 tot en met 26 
september 2018; dat naar aanleiding van het openbaar onderzoek geen 
bezwaarschriften werden ontvangen; 

− Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 31 van het 
omgevingsvergunningsdecreet een besluit dient te nemen over de zaak van de 
wegen, alvorens het College van Burgemeester en Schepenen een beslissing kan 
nemen over de omgevingsvergunningaanvraag; 

− Overwegende dat conform artikel 75 van het omgevingsvergunningsdecreet het 
vergunningverlenende bestuursorgaan aan een vergunning lasten kan verbinden; 
dat buiten het voorzien in de nodige financiële waarborgen, lasten onder 
meer betrekking kunnen hebben op: 

1°  de verwezenlijking of de renovatie van wegen, groene ruimten, 
ruimten voor openbaar nut, openbare gebouwen, nutsvoorzieningen of 
woningen, op kosten van de vergunninghouder. [Vooraleer lasten op 
te leggen met betrekking tot nutsvoorzieningen worden de 
nutsmaatschappijen die actief zijn in de gemeente waarin het 
voorwerp van de vergunning gelegen is, door het 
vergunningverlenende bestuursorgaan om advies verzocht. Hierbij 
wordt gestreefd naar het gelijktijdig aanleggen van 
nutsvoorzieningen, waardoor de hinder ten gevolge van deze aanleg 
maximaal wordt vermeden;      

2°  de bewerkstelliging van een vermenging van kavels die tegemoetkomen 
aan de behoeften van diverse maatschappelijke groepen op grond van 
de grootte van de kavels, respectievelijk de typologie, de 
kwaliteit, de vloeroppervlakte, het volume of de lokalenindeling 
van de daarop op te richten woningen of op te stellen vaste of 
verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden 
gebruikt. 

− Overwegende dat de lasten redelijk en in verhouding dienen te zijn tot de 
vergunde handelingen;  

− Gelet op de Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening; 
− Gelet op het omgevingsvergunningsdecreet en uitvoeringsbesluiten; 
− Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen en 

uitvoeringsbesluiten. 
De heer Steven De Vuyst (PVDA+) vraagt het woord. Hij stelt dat er een gebrek 
aan draagvlak is. Door de nieuwe verkeersafwikkeling komt een grote 
verkeersdruk op de Oostkade. Inwoners en handelaar werden in deze niet gehoord. 
Een gemiste kans, vindt  PVDA+.  

Raadslid De Vuyst oppert dat ook de verkeersafwikkeling in het centrum van 
Zelzate moet onderzocht worden. Zo kan een autoluwe markt gecreëerd worden.   
Hij vraagt zich bovendien af waarom er, naar het dienstgebouw voor 
buschauffeurs, niet voorzien wordt in openbare toiletten.  

Omdat PVDA+ het dossier niet wil hinderen zal het in deze wel voor stemmen.  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter antwoordt dat:  

• Communicatie met buurtbewoners en handelaars zeker aan bod komt naarmate 
het project voor de renovatie van het Busplein zich verder ontwikkelt; 

• Het afstemmen van de verkeersafwikkeling tussen Zelzate busstation, 
Zelzate centrum en de r4 aan bod is geweest tijdens de opmaak van dit 
dossier. De pistes moeten echter allemaal opnieuw onderzocht worden nu 
het project Zelzate Zuid opgestart is.  
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• De Lijn verworpen heeft om haar infrastructuur te delen of uit te breiden 
zodanig dat er openbare toiletten konden voorzien worden. Vooral 
onderhoud/netheid stelt hier een groot probleem. De Lijn wilt hier niet 
verantwoordelijk voor gehouden worden, zelfs niet mits financiële 
tussenkomt van de gemeente.  

De heer Karl Segers (PVDA+) merkt op dat er m.b.t. beplanting gekozen werd voor 
een Pyrus (perensoort). Van de tien vruchten die zo’n plant produceert vallen 
er 9 af. Hij wenst suggesties in te dienen voor alternatieve beplanting die 
minder onderhoud vraagt.  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, stelt dat alternatieven bespreekbaar 
zijn, mits het gaat om streekeigen planten of boomsoorten. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 
Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeenteraad neemt akte van het sluiten van het openbaar 
onderzoek voor het aanleggen van een busstation, parking en dienstgebouw 
ingediend door Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, Motstraat 20, 2800 
Mechelen voor het terrein gelegen te Oostkade/Westkade, 9060 Zelzate, 
kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie A, 0547 2 waarbij geen 
bezwaarschriften werden ingediend. 

Artikel 2: - De zaak van de wegen, zoals ontworpen in de aanvraag voor een 
omgevingsvergunning voor het het aanleggen van een busstation, parking en 
dienstgebouw, ingediend door Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, Motstraat 
20, 2800 Mechelen voor het terrein gelegen te Oostkade/Westkade, 9060 Zelzate, 
kadastraal gekend als ZELZATE 1 AFD, sectie A, 0547 2 wordt goedgekeurd. 

13. STRAATNAAMGEVING – RESTERENDE INDUSTRIETERREIN TEN ZUIDEN VAN DE 
KARNEMELKPOLDER - AANPASSING GEMEENTERAADSBESLUIT D.D. 24 SEPTEMBER 2018 

DE RAAD: 

− Overwegende dat voor de ontwikkeling van het resterende industrieterrein ten 
zuiden van de KMO-zone Karnemelkpolder een straat dient aangelegd te worden 
en dat hiervoor een straatnaam dient te worden vastgelegd; 

− Overwegende het voorstel van het college van burgemeester en schepenen d.d. 
13 september 2018 om de nieuwe straat TRIPHONSTRAAT te noemen; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 24 september 2018 waarbij voorlopige 
goedkeuring wordt gegeven aan het voorstel van het college van burgemeester 
en schepenen en waarin beslist wordt een openbaar onderzoek gedurende dertig 
dagen te organiseren door: 
a. aanschrijven van betrokken (omwonenden, huurders en alle eigenaars 

woonachtig te België) en  
b. openbare aanplakking. 

− Overwegende dat er in het gemeenteraadsbesluit van 24 september een 
administratieve fout geslopen is: het aanschrijven van betrokkenen is niet 
nodig bij de procedure m.b.t. een nieuwe straatnaam, zoals ook correct stond 
vermeld in het overwegende gedeelte, maar foutief werd hernomen in het 
besluitend gedeelte. Het openbaar onderzoek bestaat in deze enkel uit 
aanplakking en adviesvraag aan de gemeentelijke cultuurraad. 

− Overwegende dat het gemeenteraadsbesluit van 24 september 2018 in deze zin 
dient aangepast te worden; 

− Gelet op het decreet van 28 januari 1977 gewijzigd bij decreten van 
1 juli 1987, 4 februari 1997 en 29 november 2002; 

− Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005 en zijn latere wijzigingen. 
BESLUIT : 
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In openbare zitting 
Met 10 ja-stemmen (Frank Bruggeman, Martin Acke, Marleen Maenhout, Kurt Van 
Weynsberghe, Kristof Stevelinck, Linda Vereecke, Luc Verstraeten, Claudio 
Rizzo, Sigrid De Ridder en Ann Van Hecke) bij 11 onthoudingen (Dirk Goemaere, 
Patricia De Meyer, Freddy De Vilder, Geert Asman, Karl Segers, Maureen 
Tollenaere, Brent Meuleman, Isabel Dellaert, Steven De Vuyst, Johan De Jonghe, 
Marleen Vanmaercke):  

Enig artikel: - Artikel 2 van het gemeenteraadsbesluit d.d. 24 september 2018 
wordt als volgt aangepast: 

Artikel 2: Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd gedurende een periode 
van 30 dagen door:  

a. Het aanschrijven van betrokkenen (omwonenden, huurders en alle eigenaars 
woonachtig in België); 

b. Openbare aanplakking. 
Wordt:  

Artikel 2: Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd gedurende een periode 
van 30 dagen door:  

a. aanplakking  
b. adviesvraag aan gemeentelijke cultuurraad 

14. KENNISGEVINGEN. 

De heren Frank Bruggeman en Kristof Stevelinck en mevrouw Sigrid De Ridder 
verlaten de raad.  

Volgende stukken worden ter kennis gebracht aan de gemeenteraad: 

1.  Brief betreffende STEM-academie  

2.  Brief van de Vlaamse Regering d.d. 25 september 2018 betreffende 
voorwaardelijke goedkeuring aan het lokaal toewijzingsreglement  

3.  Farys (TMVW) – Regionaal Adviescomité Domeindiensten Centrum d.d. 7 juni 
2018 – Verslag  

4.  IDM – Raad van Bestuur d.d. 29 augustus 2018 – Verslag  

5.  IDM – Raad van Bestuur d.d. 19 september 2018 – Verslag 

6.  IGS Westlede – Gecoördineerde statuten en goedkeuring aan de 
statutenwijziging  

7.  Iveg – Directiecomité d.d. 4 juni 2018 – Verslag  

8.  Iveg – Directiecomité d.d. 18 juni 2018 - Verslag 

9.  Iveg – Raad van Bestuur d.d. 20 juni 2018 – Verslag  

10.  Iveg – Raad van Bestuur d.d. 28 juni 2018 – Verslag  

11.  Omzendbrief KB/ABB 2018/2 d.d. 20 juli 2018 betreffende de budgetten en 
de éénjarige meerjarenplannen 2019  

12.  TMVS dv – Directiecomité d.d. 20 juni 2018 – Verslag en presentatie  
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13.  TMVS dv – Raad van Bestuur d.d. 20 juni 2018 – Verslag en presentatie  

14.  Veneco – Raad van Bestuur d.d. 21 juni 2018 – Verslag en beknopt 
overzicht beslissingen  

15.  Veneco – Raad van Bestuur d.d. 30 augustus 2018 – Verslag en beknopt 
overzicht beslissingen 

16.  Veneco – Uitnodiging informatievergadering op 6 of 8 november 2018 
betreffende statutenwijziging die goedgekeurd dient te worden in de 
Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 6 december 2018  

17.  Veneco – Uitnodiging infosessie Decreet Lokaal Bestuur op 21 november 
2018  

15. VRAGEN M.B.T. LEK BIJ RAIN CARBON WAARBIJ FTAALZUURANHYDRIDE IS 
VRIJGEKOMEN. (OP VERZOEK VAN PVDA+) 

De heer Karl Segers (PVDA+) geeft toelichting bij dit agendapunt:  

Op 8 oktober was er tussen 18u30 en 20u een lek bij Rain Carbon waarbij 
ftaalzuuraanhydride is vrijgekomen. In de lucht vormden zich witte vlokken die 
windafwaarts zijn neergeslagen. Ftaalzuuranhydride wordt als prikkelend 
beschreven voor huid, slijmvliezen en luchtwegen. Er werd meegedeeld dat het 
schadelijk kan zijn voor autolak. 

De PVDA+fractie wenst hierbij volgende vragen te stellen: 

− Op welke vaststellingen is de mededeling 'er is geen gevaar voor de 
volksgezondheid' gebaseerd? 

− Moet men zich zorgen maken over de neerslag van deze stof op groenten en 
fruit; is er gevaar voor dieren die in contact komen met de vlokken? 

BE-alert heeft niet gewerkt wegens 'een technische probleem door verbouwingen' 
volgens een verklaring van de burgemeester in de pers. Het is onaanvaardbaar 
dat zo'n systeem niet werkt, temeer daar men de sirenes heeft afgeschaft om te 
wijken voor dit nieuwe snufje dat er van uit lijkt te gaan dat iedereen 24/24u 
bij zijn opgeladen GSM is. 

Wat was dit technisch probleem? Hoe lang heeft het geduurd? Welke maatregelen 
werden genomen om dit te ondervangen/op te lossen? 

Mevrouw Marleen Maenhout, schepen 

1. Over de schade aan auto’s: Er waren in totaal 15 klachten van witte vlekken 
op auto’s, waarvan één klacht ongegrond. Bij drie auto’s was het probleem 
opgelost door de auto te spoelen, 11 auto’s gingen door de carwash en bij zes 
auto’s was een extra poetsbeurt nodig om alle vlekken weg te krijgen. Bij geen 
enkele auto was er schade aan de lak. Wat zonnepanelen betreft: hier kwam één 
klacht. De zonnepanelen werden gereinigd door een gespecialiseerde firma.  

2. Over het ontstaan van het lek: Op 8 oktober 2018 in de namiddag waren er 
onderhoudswerken bezig in de afdeling. De verwarming van de voedingsleiding 
naar de destillatietoren werd afgezet waardoor het product ftaalzuuranhydride 
vastvroor in de leidingen. Na het opzetten van de verwarming met stoom heeft de 
debietmeter het begeven waardoor het product vloeibaar uit de leiding is gelekt 
(smeltpunt 131°C) en het zich onder de vorm van witte vlokken richting centrum 
heeft verspreid. Het lek zelf werd snel gedicht.  

3. Over de gevolgen van het lek: Het klopt inderdaad dat het product schadelijk 
is bij het inslikken en irritatie van de luchtwegen en huid kan veroorzaken bij 
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significatie blootstelling. Echter, daar was op 8 oktober 2018 geen sprake van. 
De concentratie van de stof was het hoogst in de omgeving van het lek, maar de 
operatoren hadden beschermende kledij aan.  

Door de lage dampdruk bij atmosferische temperaturen daalde te concentratie 
zeer snel tot beneden detectieniveau, ook buiten de omgeving van het bedrijf. 
Bijgevolg is er geen sprake geweest van schadelijke gevolgen, ook niet voor 
groenten, fruit en dieren. Het volstond om de witte vlokken of het resterend 
product weg te spoelen met water. Dit werd ook zo gecommuniceerd door het 
bedrijf zelf en de overheid.  

Op 20 november 2018 is er een vergadering van de milieuraad gepland. Eventuele 
vragen over het lek kunnen daar nog worden gesteld.   

De heer Claudio Rizzo (VLD-SD) stelt dat hij twee wagens heeft die nog verder 
behandeld moeten worden. Voor hem is het nog niet duidelijk dat er geen 
blijvende schade is.  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, legt uit waarom BE-alert niet gewerkt 
heeft. Het ging niet zozeer over een technisch probleem maar eerder over 
administratief probleem op personeelsniveau. Het had te maken met toegang 
(paswoorden) tot het systeem. Ondertussen zijn de nodige briefings naar 
personeel gebeurd.  

16. ERGE LAWAAIHINDER IN GRIJPHOEK DOOR SLECHTE STAAT VAN R4. (OP VERZOEK VAN 
PVDA+) 
De heer Dirk Goemaere (PVDA+) geeft toelichting bij dit agendapunt:  

Bewoners van het laatste deel van de Grijphoek, onpare kant melden ons dat ze 
erge last hebben van lawaaihinder. Achter hun tuinen loopt immers de R4. Ter 
hoogte van de achtertuin van nr. 59A (goed herkenbaar aan de windhaan, vlakbij 
de R4) ligt een scheur in het wegdek (zie foto’s). Telkens een auto, maar 
vooral een vrachtwagen er over rijdt, geeft dit groot lawaai. De R4 is een heel 
drukke weg, dus zowel overdag als ’s avonds geeft dat constant lawaai.  

Het lijkt misschien een klein gebrek, maar aangezien een vrachtwagen met 
trailer toch meestal 5 assen heeft, kan u best begrijpen dat dit constant 
lawaai en trillingen en grote daver geeft tot in de huizen, met scheuren in het 
metselwerk tot gevolg. Zelfs de mensen aan de overzijde van de Grijphoek klagen 
over de geluidshinder. 

De bewoner van Grijphoek 59A zegt dit reeds een 2-tal jaar geleden te hebben 
gemeld aan  de Technische dienst van de  gemeente. Hij zou dat nogmaals hebben 
gemeld begin 2018. Men is dan een blauwe pijl komen spuiten, om de scheur te 
lokaliseren. 

Aangezien de R4 geen gemeentelijke weg is, veronderstel ik dat de gemeente dit 
probleem reeds heeft doorgegeven aan AWV. Daarom hadden we graag het 
mailverkeer gekend tussen Gemeente en AWV over dit probleem.  

Kan worden aangedrongen bij AWV om dit probleem dringend aan te pakken ? Er 
worden nu grote herstelwerken uitgevoerd aan de weg vlakbij de Brug, oostelijke 
oprit. Kan tegelijk geen grondig herstel worden gepland van dit stuk van de R4?  

Mevrouw Linda Vereecke, schepen, antwoordt dat dit probleem reeds gekend is bij 
de gemeente sinds 2016. Toen ging het over een verhoging in het wegdek. De 
gemeentelijke technische dienst heeft dit toen gemeld bij AWV. Het gaat nu over 
een scheur in het wegdek, reeds gemeld op 14 mei 2018 aan AWV.  

Volgens AWV zullen begin 2019 een drietal plaatsen aan de Grijphoek hersteld 
worden. Bij omvorming van R4 zal naar een permanente oplossing gezocht worden. 
Dit kan echter niet afgedwongen worden bij de herstelwerken die uitgevoerd 
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worden aan de weg vlakbij de brug, omdat dit geen onderdeel is van de 
gunningsopdracht.  

VRAGENRONDE  

1. de heer Dirk Goemaere:  

Er is de laatste dagen nogal wat commotie ontstaan bij de Zelzaatse 
zelfstandigen, omdat ze een brief van het gemeentebestuur hebben ontvangen 
i.v.m. de aangifte van reclameborden in het kader van een belasting.  
Het betreft een belasting die werd gestemd in december 2016 voor 
aanslagjaren  2017, 2018 en 2019. 

a) Klopt het dat pas nu de aangifte formulieren werden verstuurd? Wat is 
hiervoor de reden?  

b) Klopt het dat  dus met terugwerkende kracht de belastingen voor 2017 en 2018 
zullen worden gevorderd?  

c) Zijn de belastingen voor 2017 en 2018 in principe niet oninbaar, omdat ze te 
laat werden gekohierd?  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, antwoordt dat de 
aangifteformulieren inderdaad nu pas verstuurd werden, maar niet met 
terugwerkende kracht. 

Het gaat hier over een belasting die eind 2016 gestemd werd door 
gemeenteraad. Er is een kohier geweest in 2017 en de belasting is 
doorgestuurd geweest naar de belastingplichtigen gekend door het 
gemeentebestuur (d.w.z. op basis van de aangiften die het gemeentebestuur 
binnenkreeg).  

Het kohier van 2017 bevat 15 artikels, waarvan er slechts 4 betrekking 
hebben op een uithangbord/reclamebord van een handelszaak. Niet toevallig 
zijn dit eerder recent opgerichte handelszaken.  

Het feit dat er nu nog aangifteformulieren worden opgestuurd is een gevolg 
van een audit rond het innen van belastingen. De administratie dient in 
opvolging daarvan een aantal correctieve acties te ondernemen om de 
belastingen alsnog te innen, ook van de belastingplichtigen die nalaten een 
aangifte in te vullen.  

Het versturen van de aangifteformulieren is een herinnering aan de 
belastingplichtige om zich in regel te stellen. Het gaat hier in geen geval 
om een nieuwe belasting.  

2. de heer Steven De Vuyst stelde vorige gemeenteraad (24/9) vragen m.b.t.: 

a) De notariswoning op de hoek van Karl Waegenaarstraat en de Polderstraat. 
Werd de aannemer ondertussen gecontacteerd?  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, stelt dat schepen Maenhout dat 
op zich zal nemen. De gemeenteraad wordt op de hoogte gesteld van het 
verdere verloop.  

b) Het speelpleintje achter de Mezenlaan waar sprake is van wildgroei: het 
gebladerte, onkruid, groen groeit over de omheining; buurtbewoners hebben al 
enkele keren het groenonderhoud op zich moeten nemen.  

Mevrouw Linda Vereecke, schepen, antwoordt dat ze navraag zal doen bij de 
technische dienst en op basis daarvan zal terugkoppelen met de 
gemeenteraad.  

c) Proefopstelling van verkeersremmers in de Denderdreve. Er werd toen beslist 
om die proefopstelling uit te breiden met 3 chicanes, wanneer zal dit gebeuren?  
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De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, antwoordt dat de opmerking van 
schepen Maenhout diende eerst onderzocht te worden. De chicanes kunnen 
niet te dicht op elkaar gezet worden, anders wordt de doorgang voor 
loonwerkers beperkt.  

Mevrouw Marleen Maenhout, schepen, stelt dat het bestuur dient te wachten 
op advies van de politie.  

3. de heer Geert Asman:  

a) Een aantal vissers menen dat er mensen zijn die de vis meenemen naar huis 
ter consumptie.  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, stelt dat het aan de opzichters 
van de vijver is om ervoor te zorgen dat dit niet gebeurd. Klachten 
moeten dan ook aan hen of aan de politie gemeld worden.  

Mevrouw Marleen Maenhout, schepen, oppert dat het gemeentebestuur geen 
verplichtingen kan opleggen aan de opzichters; dit zijn vrijwilligers.  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter antwoordt dat er geïnvesteerd 
werd in materiaal en dergelijke dat ter beschikking wordt gesteld van de 
opzichters. Het gemeentebestuur mag hier dan wel bepaalde verwachtingen 
tegenover stellen.  

b) In het verslag van het schepencollege d.d. 10 mei 2018 staat dat aan Veneco 
volgende vraagt werd gesteld in verband met het afsluiten van het kruispunt van 
de e34: Op welke manier zal de ontsluiting gebeuren indien het kruispunt 
afgesloten wordt? En welke stappen worden hier verder ondernomen?  

De werkgroep die daarvoor bijeen werd geroepen moet zich houden aan 
geheimhoudingsplicht. Toch lijkt het ons belangrijk dat bewoners zo snel 
mogelijk betrokken worden.  

Het schepencollege heeft ook gevraagd of er gronden gaan opgekocht worden, 
tegen welke prijs en binnen welke termijn.  

Is hier al meer duidelijkheid over?  

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, stelt dat er een brief naar 
minister Schauvliege en minister Weyts werd gestuurd. Tot hier toe is 
daar nog geen reactie op gekomen. Er is ons altijd beloofd dat de toegang 
tot de r4 aan Stoepe niet zal onderbroken worden zonder dat er een 
alternatieve weg ligt. Concrete plannen zijn er helaas ook nog niet. 

II. GEHEIME ZITTING 

1. IDM - INTERGEMEENTELIJKE VASTSTELLER AANGAANDE GAS-REGLEMENTERING – VRAAG 
TOT AANSTELLING DOOR GEMEENTERAAD. 

 

De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, sluit de vergadering om 20:33 uur. 

 

Dagtekening als boven 
 

 

 

Guy Verbuyst  Martin Acke  
Algemeen Directeur  Voorzitter Gemeenteraad  
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