NOTULEN
Gemeente Zele

Gemeenteraad | 27 januari 2022
Aanwezig:

Maria Verheirstraeten: voorzitter;
Hans Knop: burgemeester;
Jos Withofs, Francis De Donder, Tineke Lootens, Pieter Herwege,
Thomas Bauwens, Johan Anthuenis: schepenen;
Gürkan Aslan, Evy Beirnaert, Geert D'hooghe, Dirk De Mey,
Kathleen De Munck, Filip De Wilde, Timothy Debeir, Vanessa Gelorini,
Marc Ronsse, Geert Roosenboom, Tom Schiettecat, Kim Van Cauteren,
Fien Van der Slycken, Herman Van Driessche, Marc Verberckmoes,
Tamara Van Laere, Michel Meesen: raadsleden;
Stefan Bogaerts: algemeen directeur wnd.

Afwezig:
Verontschuldigd:

Serdar Celik: raadslid
Arthur Cooreman: raadslid;
Tom De Graeve: algemeen directeur

OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuring notulen van de voorgaande vergadering
De Raad keurt de notulen van de voorgaande vergadering op 16 december 2021 goed en neemt
kennis van het digitaal zittingsverslag.

2. Hoek Wezepoelstraat - Eekstraat: overdracht perceel naar
gemeente voor opname in openbaar domein
Motivering
Aanleiding en context




om het fietspad in de Eekstraat te kunnen doortrekken tot aan de Wezepoelstraat, dient de
elektriciteitscabine op de hoek van de Eekstraat en de Wezepoelstraat verplaatst te worden;
de nieuwe elektriciteitscabine wordt opgericht op een perceel eigendom van het OCMW
(tuinzone Driesstraat 248)
de ontwerpakte voor het dossier ‘Fluvius – ruiling van gronden voor het verplaatsen
elektriciteitscabine kruispunt Wezepoelstraat ) Eekstraat’ werd goedgekeurd door de Raad
voor Maatschappelijk Welzijn van 24 september 2020; de akte werd op 30 november 2021
verleden

Juridische grond


Decreet Lokaal Bestuur

Argumentatie en advies


het perceeltje op de hoek Wezepoelstraat / Eekstraat (kadastraal perceelnummer 999/L) is nu
eigendom van het OCMW maar moet overgedragen worden aan de gemeente voor opname
in het openbaar domein







om naast het fietspad ook een volwaardig voetpad te kunnen realiseren in de Eekstraat, werd
door het studiebureau Irtas gesuggereerd om een strook grond te ruilen met de aanpalende
eigenaar, waardoor een meer verkeersveilige situatie op het kruispunt van de Eekstraat met
de Wezepoelstraat kan gecreëerd worden; deze grondruiling/aankoop dient nog onderhandeld
te worden met de aanpalende private eigenaar
om dit alles te kunnen realiseren is het wenselijk dat eerst het OCMW het perceeltje in zijn
geheel overdraagt aan de gemeente
door notaris Ryssaert werd hiertoe een ontwerpakte opgesteld voor de overdracht van het
perceel van OCMW naar gemeente
alle kosten in verband met deze akte worden gedragen door de gemeente

Budget / Visum


niet van toepassing

Stemming
Goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen.

Beslissing
Artikel 1.
De ontwerpakte voor de overdracht van het perceel sectie D nr. 999/l van OCMW naar Gemeente
Zele, wordt goedgekeurd.

Artikel 2.
Een kopie van deze beslissing zal aan notaris Ryssaert toegestuurd worden met het oog op het
verlijden van de akte.

Artikel 3.
Alle kosten in verband met deze akte worden gedragen door de gemeente.

3. Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat:
goedkeuren verkoopbeloftes innames 32 - 58 - 60 - 61
Motivering
Aanleiding en context






in uitvoering van het Lokaal Pact met de gemeenten waarin voorzien is dat het Vlaams
Gewest via het Aquafin-investeringsprogramma een groter aandeel van de kosten verbonden
aan de nog te leveren rioleringsinspanningen op zich zal nemen, werden ook een aantal
gemeentelijke rioleringsprojecten op het investerings- en optimalisatieprogrammajaar 2018
opgenomen
op het 1ste kwartaalprogramma 2018 voor de aanleg en verbetering van gemeentelijke
rioleringen en KWZI’s werd het dossier wegen- en rioleringswerken Wezepoelstraat –
Bosstraat en zijstraten opgenomen; het gemeentelijk dossier is gekoppeld aan een dossier
van Aquafin, voor de aanleg van prioritaire rioleringen
met Aquafin werd voor dit dossier een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, die
goedgekeurd werd door de gemeenteraad in zitting van 22 februari 2018

Juridische grond





decreet Lokaal Bestuur
gemeenteraadsbesluit dd. 26.11.2020 houdende goedkeuring van het grondinnemingsdossier
voor het project ‘wegen- en rioleringswerken Bosstraat – Wezepoelstraat en aanpalende
straten’
gemeenteraadsbesluit dd. 26.09.2019 houdende de definitieve goedkeuring van het
rooilijnplan Vlietstraat – buurtweg nr. 31 (deel) (B.S. 22.10.2019)
rooilijnplan voor buurtwegen 39-31-7-28-16, goedgekeurd bij KB van 06.12.1954

Argumentatie en advies



om dit project te kunnen realiseren zijn een aantal grondinnemingen noodzakelijk
door de ontwerper, Studiebureau Irtas, werd een grondinnemingsdossier opgemaakt








in totaal dienen 76 innames gerealiseerd te worden, waarvan 63 innemingen ten laste zijn van
de gemeente
de grondinnames zijn o.a. nodig voor het herprofileren van het grachtenstelsel waar nodig en
de realisatie van de rooilijnen in de verschillende straten van het project, zodat een veilige
weginfrastructuur kan gerealiseerd worden;
volgende overeenkomsten konden al opgemaakt worden:
o inname 32
 deel van sectie D nr. 1026/y
 bovengrondse inneming met een oppervlakte van 9 m²
 eigendom van de heer en mevrouw Demir Ertürk & Bugdayci Nevin,
Wezepoelstraat 97, 9240 Zele
 voor een bedrag van 308,14 euro
o inname 58
 deel van sectie D nr. 1251/d
 bovengrondse inneming met een oppervlakte van 10 m²
 eigendom van de heer en mevrouw Kenneth Troch & Ianthe De Roose,
Hoogstraat 6, 9240 Zele
 voor een bedrag van 3.423,75 euro
o inname 60
 deel van sectie D nr. 1252/k
 bovengrondse inneming met een oppervlakte van 9 m²
 eigendom van:
 mevrouw Miriam Drieghe, Mosseveldstraat 47, 9290 Overmere
 de heer Filip Drieghe, Rechtstraat 416, 9160 Eksaarde
 de heer Kristof Drieghe, Sint-Jozefstraat 22, 9160 Lokeren
 mevrouw Andrea Van der Jeugt, Hoogstraat 10, 9240 Zele
 voor een bedrag van 3.081,37 euro
o inname 61
 deel van sectie D nr. 1252/l
 bovengrondse inneming met een oppervlakte van 13 m²
 eigendom van de heer en mevrouw Bert Rupus & Caroline Audenaert,
Hoogstraat 12, 9240 Zele
 voor een bedrag van 445,09 euro
de aktes zullen opgemaakt worden door notariskantoor Caroline Heiremans en Steven
Vandersnickt, A. De Beulelaan 34, 9240 Zele
kosten, ereloon en rechten verbonden aan deze aktes worden gedragen door de gemeente

Budget / Visum


de uitgave voor deze opdracht is voorzien op
investeringsproject
Riolering en wegeniswerken
subproject
Werken Bosstraat / Wezepoelstraat
actieplan
2.8
actie
2.8.2
budget – U
8.204.987,00 euro (totaal meerjarenplan)

Bespreking


gezien de bespreking zoals opgenomen in het digitaal zittingsverslag

Stemming
Goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen.

Beslissing
Artikel 1.
Volgende overeenkomsten voor het realiseren van de grondinnemingen in het kader van de wegenen rioleringswerken Bosstraat – Wezepoelstraat worden goedgekeurd:
 inname 32
o deel van sectie D nr. 1026/y
o bovengrondse inneming met een oppervlakte van 9 m²

eigendom van de heer en mevrouw Demir Ertürk & Bugdayci Nevin, Wezepoelstraat
97, 9240 Zele
o voor een bedrag van 308,14 euro
inname 58
o deel van sectie D nr. 1251/d
o bovengrondse inneming met een oppervlakte van 10 m²
o eigendom van de heer en mevrouw Kenneth Troch & Ianthe De Roose, Hoogstraat 6,
9240 Zele
o voor een bedrag van 3.423,75 euro
inname 60
o deel van sectie D nr. 1252/k
o bovengrondse inneming met een oppervlakte van 9 m²
o eigendom van:
 mevrouw Miriam Drieghe, Mosseveldstraat 47, 9290 Overmere
 de heer Filip Drieghe, Rechtstraat 416, 9160 Eksaarde
 de heer Kristof Drieghe, Sint-Jozefstraat 22, 9160 Lokeren
 mevrouw Andrea Van der Jeugt, Hoogstraat 10, 9240 Zele
o voor een bedrag van 3.081,37 euro
inname 61
o deel van sectie D nr. 1252/l
o bovengrondse inneming met een oppervlakte van 13 m²
o eigendom van de heer en mevrouw Bert Rupus & Caroline Audenaert, Hoogstraat 12,
9240 Zele
o voor een bedrag van 445,09 euro
o







Artikel 2.
De optie wordt gelicht bij aangetekende brief naar de verschillende eigenaars.
Artikel 3.
Deze beslissing zal toegestuurd worden aan notariskantoor Caroline Heiremans en Steven
Vandersnickt, A. De Beulelaan 34, 9240 Zele, met het oog op het verder afhandelen van deze
dossiers en het verlijden van de notariële aktes. Tevens zal Aquafin nv en Studiebureau Irtas van
deze beslissing in kennis worden gesteld.
Artikel 4.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien op
investeringsproject
Riolering en wegeniswerken
subproject
Werken Bosstraat / Wezepoelstraat
actieplan
2.8
actie
2.8.2
budget – U
8.204.987,00 euro (totaal meerjarenplan)

4. Gemeenteschool - renovatie hoogspanningscabine:
goedkeuring contract Fluvius
Motivering
Aanleiding en context



de intercommunale Imewo biedt via Fluvius een aantal energiediensten voor gemeentelijke
gebouwen aan
in dit verband werd een kaderovereenkomst gesloten tussen het gemeentebestuur en Imewo
waarbij de ondersteuning op het vlak van energiediensten wordt vastgelegd; deze
kaderovereenkomst werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 augustus 2010

Juridische grond



Decreet Lokaal Bestuur
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.









wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de
goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 139.000,00 euro niet).
koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
Vlaams decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het
energiebeleid
Besluit van de Vlaamse regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over
het energiebeleid (energiebesluit van 19 november 2010)
gelet op de kaderovereenkomst dd. 30 juni 2010 gesloten tussen het gemeentebestuur en
Imewo waarbij de ondersteuning op het vlak van energiediensten wordt vastgelegd;
gelet op de goedkeuring van deze kaderovereenkomst in de gemeenteraad van 30 augustus
2010;

Argumentatie en advies






de hoogspanningscabine in de Gemeenteschool dient gerenoveerd te worden; hierbij zal de
klantcabine gesaneerd worden en een extra transformator met beveiliging ten behoeve van
Pius X in het bestaande lokaal opgesteld worden
Imewo, optredend via Fluvius, kan eveneens instaan voor de aanbesteding en uitvoering van
de werkzaamheden tot en met de oplevering en conform de wetgeving inzake
overheidsopdrachten
hiertoe werd een contract (ZELE-G-PC-18-18-360) opgemaakt voor een projectovereenkomst
voor de renovatie van de klantcabine in de Gemeenteschool
in deze overeenkomst is o.m. de projectcoördinatie voorzien, gaande van aanbesteding over
periodieke opvolging van de uitgevoerde werken tot en met de oplevering en overdracht van
de installaties
de maximale ramingsprijs voor dit project bedraagt 73.409,90 euro excl. btw vermeerderd met
een bedrag van 6.489,52 euro (excl. btw) voor onvoorziene meerwerken tijdens de uitvoering

Budget / Visum



een visum is niet vereist
deze uitgave werd voorzien in het investeringsbudget onder referentie AP 4.12, A 4.12.3

Bespreking


gezien de bespreking zoals opgenomen in het digitaal zittingsverslag

Stemming
Goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen.

Beslissing
Artikel 1.
Goedkeuring wordt verleend aan het contract tussen de intercommunale Imewo, optredend via Fluvius
(de DNB), en het gemeentebestuur houdende een projectovereenkomst voor de renovatie van de
hoogspanningscabine in de Gemeenteschool, Bookmolenstraat 21, 9240 Zele.

Artikel 2.
De maximale kostprijs voor dit project bedraagt 73.409,90 euro excl. btw vermeerderd met een bedrag
van 6.489,52 euro (excl. btw) voor onvoorziene meerwerken tijdens de uitvoering.

5. Overname plantrecht - Haststraat - Dossier PR/44/2021
Motivering
Aanleiding en context

Aan Cleemput Petrus, Kamershoek 185, 9240 Zele werd een omgevingsvergunning verleend door het
college van burgemeester en schepenen op 8 oktober 2018, voor het rooien van 8 bomen in de
Haststraat zn, ter hoogte van de percelen gelegen te Zele, 2e Afdeling, Sectie C, nrs. 0764A en 0763.
Bij nazicht van het naleven van de voorwaarden van de kapvergunning stelde het gemeentebestuur
aan de betrokken eigenaar van dit perceel voor het plantrecht ter hoogte van voornoemd perceel
gratis aan de gemeente over te dragen, waarbij de gemeente dan zal instaan voor het uitfrezen van
de wortelresten en de opgelegde heraanplant in de omgevingsvergunning.
Bij overname van het plantrecht kan de gemeente zelf bepalen welke boomsoort er zal geplant
worden.
De eigenaars, Cleemput Petrus, Kamershoek 185, 9240 Zele, Cleemput An, Hoekstraat 42, 9240 Zele
en Cleemput Katrien, Heikantstraat 89, 9290 Berlare zijn bereid om hun plantrecht gratis aan de
gemeente af te staan. Het ontwerp van overeenkomst tot afstand van het plantrecht, werd door
betrokkenen ondertekend op 28 november 2021.
In zijn zitting van 6 december 2021 keurde het college van burgemeester en schepenen de overname
goed van het plantrecht gelegen in de Haststraat zn, ter hoogte van de percelen kadastraal gekend
als Zele, 2e Afdeling, Sectie C, nrs. 0764A, 0763.

Juridische grond



Decreet Lokaal Bestuur
Beslissingen college van burgemeester en schepenen van 29/9/2009 en 27/10/2009

Argumentatie en advies


Team Omgeving – Milieu verleende gunstig advies aan voornoemd voorstel

Bespreking
Gezien de bespreking zoals opgenomen in het digitaal zittingsverslag

Stemming
Goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen.

Beslissing
Artikel 1.
Akkoord te gaan met de gratis verwerving van het plantrecht gelegen te Zele in de Haststraat zn, ter
hoogte van de percelen gelegen te Zele, 2e Afdeling, Sectie C, nrs. 0764A, 0763 en het ontwerp van
overeenkomst daartoe goed te keuren.
Artikel 2.
De overdracht geschiedt om reden van openbaar nut.

6. Driesstraat 161 - realisatie rooilijn door grondafstand goedkeuren ontwerpakte
Motivering
Aanleiding en context
Op 8 maart 2021 heeft Algemeen Bouwbedrijf Van Rumst, Beekstraat 3, 9240 Zele een
omgevingsvergunning verkregen voor het bouwen van een woning na sloop van de bestaande
woning. Het dossiernummer is OMV_2020179030 – 2020/322. Deze vergunning werd afgeleverd door
het college van burgemeester en schepenen;
Het betrokken perceel is gelegen langsheen de Driesstraat 161, gekadastreerd 3e afdeling, sectie E
met nummer(s) 632/C – 633/P. Het perceel is getroffen door de rooilijn.
In deze omgevingsvergunning is als voorwaarde opgelegd dat de rooilijn dient gerealiseerd te worden.
Dit zal deels gebeuren door aankoop van de getroffen grond en deels door grond gratis af te staan.
Het van toepassing zijnde rooilijnplan Buurtweg nr. 39-31-7-28-16 is goedgekeurd bij KB op 5
september 1958.

Gevolg gevend aan de opgelegde voorwaarde werden een metingsplan, een schattingsverslag en een
ontwerpakte opgemaakt. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de ontwerpakte goed te keuren.

Juridische grond







Decreet Lokaal Bestuur
Decreet omgevingsvergunning en de van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten
Codex Ruimtelijke Ordening en de van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten
Decreet gemeentewegen.
Rooilijnplan Buurtweg nr. 39-31-7-28-16, goedgekeurd bij KB op 5 september 1958.
Omgevingsvergunning OMV_ 2020179030 – 2020/322 d.d. 8 maart 2021

Argumentatie en advies









De realisatie van de rooilijn is een voorwaarde van de omgevingsvergunning.
Er werd een opmetingsplan opgemaakt door beëdigd landmeter-expert Marc Schelstraete,
Verbindingsstraat 24, 9240 Zele.
Volgens het vermeld metingsplan heeft de af te stane strook een totale oppervlakte van 45,18
m², bestaande uit perceel 1, aangeduid in geel op het opmetingsplan, dat gratis wordt
afgestaan, met een oppervlakte van 14,90m² en perceel 2, aangeduid in groene kleur op het
opmetingsplan, dat wordt aangekocht met een oppervlakte van 30,28m².
Er werd een schattingsverslag opgemaakt door voornoemd landmeter-expert. De totale
verkoopwaarde bedraagt € 11 650.
Aangezien de rooilijn wordt gerealiseerd houdt dit een wijziging van de gemeenteweg in. De
afgestane strook wordt opgenomen in het openbaar domein.
Er werd een ontwerpakte opgemaakt door notaris, Arne Ryssaert, Bookmolenstraat 1, 9240
Zele.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de ontwerpakte goed te keuren

Budget / Visum
De kosten van deze grondaankoop worden gedragen door de gemeente. Deze uitgave is voorzien
binnen het investeringsbudget GE/2200000/060000.

Bespreking
Gezien de bespreking zoals opgenomen in het digitaal zittingsverslag

Stemming
Goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen.

Beslissing
Artikel 1.
De ontwerpakte voor de grondaankoop van een deel van het perceel, gelegen te Zele, Driesstraat
161, gekadastreerd 3e afdeling, sectie E met nummer(s) 632/C – 633/P, met een totale oppervlakte
van 45,18 m² wordt goedgekeurd.
Artikel 2.
De kosten worden gedragen door de gemeente. De uitgave is voorzien binnen het investeringsbudget
GE/2200000/060000.
Artikel 3.
Het overgedragen perceel wordt opgenomen in het openbaar domein.

7. Veldekensstraat 173 - realisatie rooilijn door grondafstand goedkeuren ontwerpakte
Motivering
Aanleiding en context
Op 14 december 2020 hebben de heer El Kejairi Jaouad en mevrouw Michiels Ellen, een
omgevingsvergunning verkregen voor het bouwen van een woning na sloop van de bestaande

woning. Het dossiernummer is OMV_2020110611 – 2020/219. Deze vergunning werd afgeleverd door
het college van burgemeester en schepenen.
Het betrokken perceel is gelegen langsheen de Veldekensstraat 173, gekadastreerd 2e afdeling,
sectie C met nummer 1998/Z. Het perceel is getroffen door de rooilijn.
In deze omgevingsvergunning is als voorwaarde opgelegd dat de rooilijn dient gerealiseerd te worden.
Dit zal gebeuren door het gratis afstaan van de getroffen grond.
Het van toepassing zijnde rooilijnplan is goedgekeurd bij KB op 16 september 1969.
Gevolg gevend aan de opgelegde voorwaarde werden een metingsplan en een ontwerpakte
opgemaakt. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de ontwerpakte goed te keuren.

Juridische grond







Decreet Lokaal Bestuur
Decreet omgevingsvergunning en de van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten
Codex Ruimtelijke Ordening en de van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten
Decreet gemeentewegen.
Rooilijnplan ‘Buurtwegen nrs 43-24-1 en 45, goedgekeurd bij KB op 16 september 1969
omgevingsvergunning OMV_2020110611 – 2020/219 d.d. 14 december 2020

Argumentatie en advies







De realisatie van de rooilijn is een voorwaarde van de omgevingsvergunning.
Er werd een opmetingsplan opgemaakt door beëdigd landmeter-expert Marc Schelstraete,
Verbindingsstraat 24, 9240 Zele
Volgens het vermeld metingsplan heeft de af te stane strook een oppervlakte van 2,75 m²
(aangeduid in gele kleur, met de hoekpunten 1,2,3 en 4).
Aangezien de rooilijn wordt gerealiseerd houdt dit een wijziging van de gemeenteweg in. De
afgestane strook wordt opgenomen in het openbaar domein.
Er een ontwerpakte opgemaakt door notaris Sylvie Sergeant, Markt 1, 9240 Zele.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de ontwerpakte goed te keuren

Budget / Visum
De kosten van deze gratis grondafstand worden gedragen door de gemeente. Deze uitgave is
voorzien binnen het investeringsbudget GE/2200000/060000.

Bespreking
Gezien de bespreking zoals opgenomen in het digitaal zittingsverslag

Stemming
Goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen.

Beslissing
Artikel 1.
De ontwerpakte voor de grondaankoop van een deel van het perceel, gelegen te Zele,
Veldekensstraat 173, gekadastreerd 2e afdeling, sectie C met nummer 1998/Z, met een oppervlakte
van 2,75 m² wordt goedgekeurd.
Artikel 2.
De kosten worden gedragen door de gemeente. De uitgave is voorzien binnen het investeringsbudget
GE/2200000/060000.
Artikel 3.
Het overgedragen perceel wordt opgenomen in het openbaar domein.

8. Verdeling werkingssubsidies GRIS werkjaar 2021
Motivering
Aanleiding en context

De aanhoudende coronamaatregelen in 2021 hebben de werking van heel wat organisaties en
instanties bemoeilijkt of zelfs onmogelijk gemaakt. Ook de verenigingen aangesloten bij het GRIS
(Gemeentelijke Raad voor Internationale Samenwerking) konden buiten hun wil om niet voldoen aan de
voorwaarden voor het verkrijgen van een werkingssubsidie voor werkjaar 2021 gezien er niet voldoende
mogelijkheden waren om activiteiten en evenementen te organiseren. Net zoals gebeurde voor werkjaar
2020 wordt voorgesteld om de verenigingen aangesloten bij het GRIS die een subsidie hebben
gekregen voor het werkjaar 2019 ook een toelage voor werkjaar 2021 toe te kennen. De verenigingen
dienen wel nog steeds actief te zijn en deel uit te maken van het GRIS.

Juridische grond



Decreet Lokaal Bestuur
Subsidiereglement GRIS d.d. 10.06.2008

Argumentatie en advies





De GRIS besprak dit voorstel in haar vergadering van 21.12.2021 en stemde in met een
gelijke subsidieverdeling als in 2019.
Volgende verenigingen hebben nog steeds een actieve werking: Wereldwinkel, Rikolto
(Vredeseilanden), Akibu, Finado, Artsen Zonder Grenzen en Project Malawi.
4de Wereld en Rode Kruis maken geen actief deel meer uit van het GRIS en zullen op advies
van de leden van de adviesraad geen toelage voor werkingsjaar 2021 ontvangen.
Volgende subsidies werden verdeeld onder de leden van het GRIS voor werkingsjaar 2019 en
2020 (actieve leden):
Vereniging
Wereldwinkel
Rikolto
Akibu
Finado
Arsten Zonder Grenzen
ProjectMalawi
Totaal

Bedrag
€1.507,00
€570,00
€722,00
€266,00
€988,00
€1.140,00
€5.193,00

Budget / Visum
6492000/016000

Bespreking
Gezien de bespreking zoals opgenomen in het digitaal zittingsverslag

Stemming
Goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen.

Beslissing
Artikel 1.
De gemeenteraad stemt in met de afwijking van het subsidiereglement van het GRIS voor het werkjaar
2021. De toelagen aan de nog actieve verenigingen zullen uitbetaald worden volgens de
subsidieverdeling van werkjaar 2019.

9. Armoede actieplan - toelages scholen voor kwetsbare leerlingen
Motivering
Aanleiding en context
In het kader van de eenmalige algemene werkingssubsidie inzake armoedebestrijding naar aanleiding
van de COVID-19-pandemie werd het lokaal bestuur Zele een bedrag toegekend van 44.365,49 euro
met het oog op het uitwerken van een Lokaal Armoede Actieplan. Er werd daarop een plan opgemaakt

waarbij de financiële middelen verdeeld worden volgens drie accenten: steun aan
armoedeverenigingen, steun aan kwetsbare leerlingen en steun aan acties binnen het Kansenplatform.
De eerste pijler van het plan, met name steun aan armoedeverenigingen werd reeds ingevuld door een
beslissing van de gemeenteraad van 16.12.2020.
De beslissing die voorligt gaat over de steun aan kwetsbare leerlingen als tweede pijler binnen het
Lokaal Armoede Actieplan.

Juridische grond





Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonder artikel 41, 2de lid, 23°.
Decreet van 19 juni 2020 tot het nemen van dringende maatregelen met betrekking tot de
noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en met betrekking tot de
armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-pandemie, inzonder Hoofdstuk 3,
artikelen 13 t/m 16 (bevoegdheid orgaan).
Gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2020 aangaande de steun aan
armoedeverenigingen binnen het lokaal armoede actieplan.

Argumentatie en advies









Tijdens het schooljaar 2020-2021 werden alle Zeelse scholen (zowel basis- als secundair
onderwijs) bevraagd over de noden die zij zagen in het licht van de coronacrisis om kwetsbare
leerlingen te ondersteunen. Het oorspronkelijke doel was om één of twee algemene acties
nadien uit te werken. Uit de bevraging bleek echter dat de noden die de scholen aangaven erg
verschilden. Hierop is beslist om elke school de kans te geven een project in te dienen ter
waarde van maximaal € 1500 per school. In totaal gaat het over tien Zeelse basis- en secundaire
scholen die werden aangeschreven.
Elke school diende in hun projectvoorstel te motiveren hoe ze op een structurele en duurzame
manier leerlingen wil ondersteunen die het financieel moeilijk hebben in de nasleep van deze
coronapandemie alsook een geraamde kost aangeven.
Aanvragen konden worden ingediend tot 31.10.2021 waarna de voorstellen werden afgetoetst
aan de criteria ‘structurele en duurzame ondersteuning’ door Team Samenlevingsopbouw. In
sommige voorstellen werden niet alle deelacties weerhouden of werd om verduidelijking
gevraagd.
Volgende scholen gaven aan geen projectvoorstel in te dienen: De Kouter-basis, De
Kleuterkouter, De Vlinderboom. De Gemeentelijke School diende een aanvraag in, maar deze
doorstond een eerste toetsing aan de criteria niet. De school liet weten door de Corona-drukte
geen nieuw voorstel te zullen indienen.
Ter controle van de toelage werden facturen of aankoopbewijzen gevraagd aan de scholen.
Een oplijsting werd hiervan gemaakt. Bij sommige scholen is er een verschil tussen de
geraamde en effectieve uitgaven. Elke school kan maximaal een toelage van € 1500 ontvangen.

Budget / Visum
AR 7401/4 Andere algemene werkingssubsidies BI 001000

Bespreking
Gezien de bespreking zoals opgenomen in het digitaal zittingsverslag

Stemming
Goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen.

Beslissing
Artikel 1.
Een deel van de financiële middelen met betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de
COVID-19-pandemie wordt verdeeld aan onderstaande Zeelse scholen om acties aangaande
kwetsbare leerlingen te versterken.
School
Pius-X Basis
GO Talent!
OLVI-Pius X

Bedrag
€ 1 426,97
€ 1 500,00
€ 1 499,00

De Zonnewijzer
GO! Basisschool Bunderbos
VBS Heikant
Totaal

€ 1 500,00
€ 1 008,00
€ 1 418,88
€ 8 352,85

10. Kennisname ontslag lid beheerraad bibliotheek en aanstelling
nieuw lid
Motivering
Aanleiding en context
De N-VA – Zele Vlakaf fractie meldde het ontslag van mevrouw Cindy Van Herck als lid van de
beheerraad van de bibliotheek.
De gemeenteraad is bevoegd om een nieuw lid aan te stellen.

Juridische grond




Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
Decreet Lokaal Cultuurbeleid van 6 juli 2012 en latere wijzigingen tem 1/1/2019
Decreet van 28 januari 197- betreffende het cultuurpact

Argumentatie en advies









De samenstelling van de beheerraad van de bibliotheek gebeurt volgens een evenredige
vertegenwoordiging die bestaat uit enerzijds afgevaardigden van de inrichtende overheid en
anderzijds uit vertegenwoordigers van de filosofische en ideologische strekkingen (formule 9B
van de cultuurpactwetgeving).
De beheerraad van de bibliotheek dient te bestaan uit 20 stemgerechtigde leden.
De groep van de inrichtende overheid wordt aangewezen volgens het proportioneel stelsel
met voorafname. Op basis daarvan krijgt de CD&V fractie 4 zetels toegewezen, N-VA – Zele
Vlakaf en Open VLD fracties elk 2 zetels en Vooruit Zele en Leefbaarder Zele fracties elk 1
zetels.
Door het ontslag van mevrouw Cindy Van Herck is er één zetel van de N-VA – Zele Vlakaf
fractie vacant.
De gemeenteraad dient kennis te nemen van het ontslag van mevr. Cindy Van Herck
Mevrouw An De Coninck wordt voorgedragen als lid voor de N-VA – Zele Vlakaf fractie in de
beheerraad van de bibliotheek.

Budget / Visum
Niet van toepassing.

Bespreking
Gezien de bespreking zoals opgenomen in het digitaal zittingsverslag

Stemming
Goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen.

Beslissing
Artikel 1.
De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van mevrouw Cindy Van Herck als lid van de
beheerraad van de bibliotheek.
Artikel 2.
De gemeenteraad stelt mevrouw An De Coninck aan als lid van de beheerraad van de bibliotheek
voor de N-VA – Zele Vlakaf fractie.

11. Aanvullend agendapunt namens N-VA – Zele Vlakaf - Vaccinatie
bij kinderen

De gemeenteraad neemt kennis van dit punt.
Steven Simoens is gezondheidseconoom aan de KU Leuven die werkt aan het Value of Immunization
Program for Children (VIP-C). Met het basisvaccinatieschema van Kind & Gezin kunnen ziekte, sterfte
en de bijbehorende kosten in ons land op grote schaal worden voorkomen. Dankzij het Belgische
basisvaccinatieschema werden bij een specifieke groep jonge kinderen meer dan 200.000
ziektegevallen en 200 vroegtijdige sterfgevallen voorkomen.
Daarnaast heeft het VIP-C-onderzoek eveneens aangetoond dat het basisvaccinatieschema 126
miljoen euro aan ziektebehandelingskosten en 265 miljoen euro aan productiviteitsverlies - 110 miljoen
euro door ziekte en 155 miljoen euro door ziektegerelateerde sterfgevallen - heeft bespaard. Dat
benadrukt het belang van een levenslange immunisatie en de nood aan investeringen.
Tenslotte blijkt dat voor elke euro die aan kindervaccinatie wordt besteed, 3 euro terugvloeit naar de
samenleving. Dat betekent dat voor elke euro die aan een vaccin wordt besteed 3 euro bespaard wordt
die anders wordt uitgegeven aan voorkombare ziektes bij een niet-gevaccineerde.
Het belang mag dus niet onderschat worden, vandaar volgende vragen:
-

We ontvingen de laatste tijd verontrustende verhalen in de media dat ouders het
basisvaccinatieschema van Kind & Gezin in vraag stellen naar aanleiding van het fake news
rond de coronavaccins. Merken we in dat dit gevolgen heeft in Zele?
Merken we dat dit gevolgen heeft in de andere gemeenten binnen onze eerstelijnszone?
Om ouders te informeren over de kindervaccinatie voor corona, werd een webinar
georganiseerd door de eerstelijnszone. Namen er veel ouders deel aan dit webinar?
In hoeverre werden alle vragen van de ouders nadien nog beantwoord?
Is de kindervaccinatie in de prikballon een succes?
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