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Notulen van de voorgaande vergadering.

De notulen van voorgaande vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.
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Goedkeuring kandidatuurstelling en bestek uitbreiding camerabewaking.

Het bureau DS-Consulting uit Lokeren en de dienst ICT hebben een lastenboek opgemaakt voor de
uitbreiding van het bestaande camera-netwerk.
Het bestek omvat het plaatsen van 15 nieuwe camera’s in de gemeente Zele, een VMS (Video
Management System) platform en een opnameserver.
De camera’s zouden geplaatst worden op volgende locaties :
- Sport- en wandelpark Ter Elst : 2 dome’s
- Hoek Markt – C. Meeusstraat : 1 dome
- Zwaanstraat: 1 vaste
- Markt rondpunt Kerk : 1 dome
- Zandbergplein: 1 dome + 1 vaste
- Sportplein Den Bunder ( A. De Beulelaan) : 2 vaste
- Hoek Spoorwegstraat – Kon. Astridplein (richting ingang station en fietsenstalling) : 2
vaste
- H. Van Daele Centrum + bibliotheek : 2 dome’s
- Park Peeters : 1 dome
- Speelplein H. Consciencestraat : 1 dome
Het VMS (Video Management System) laat toe om beelden te bekijken en incidenten op een eenvoudige
manier op te zoeken. Bij dit systeem worden ook 6 grootformaat schermen voorzien om de beelden te
kunnen bekijken. De opnameserver wordt voorzien met voldoende opslagcapaciteit om alle beelden
voor een termijn van 30 dagen te bewaren. Er wordt hierbij ook extra capaciteit voorzien voor
toekomstige uitbreidingen.
In het bestek is ook opgenomen om evaluatie en nazicht uit te voeren van de bestaande camera’s.
Het budget voor de uitbreiding van het camerasysteem voor 2017 en 2018 bedraagt € 130.000 en is
voorzien in investeringsenveloppe art. 2014/BURWL/01 AR 2289000/ BI 04900. De totale kost wordt
geraamd op € 216.000 inclusief BTW. Het krediet zal aangepast worden in de eerstvolgende
budgetwijziging 2017.
Het college stelt aan de gemeenteraad voor om goedkeuring te verlenen:
a. tot deze aankoop te willen beslissen;
b. het bestek en de raming ten bedrage van € 216.000 inclusief BTW goed te keuren;
c.

het college te machtigen deze opdracht te gunnen via beperkte offerteaanvraag met
bekendmaking.

d. Het resterend bedrag op te nemen in de eerstvolgende budgetwijziging 2017.
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Overname plantrecht – Dwarsstraat – goedkeuring overname.

In het college van 25 januari 2011 werd door het college een procedure voor de vrijwillige overname
van het plantrecht goedgekeurd.
Het plantrecht is het recht dat eigenaars van percelen hebben om bomen te planten op een strook van
het openbaar domein gelegen tussen het perceel en de openbare weg. De eigenaar van het aanpalend
perceel is ook eigenaar van de bomen.
Aan de eigenaars van bomen waarop het plantrecht van toepassing is wordt bij kappingen met
heraanplantingen voorgesteld dit plantrecht vrijwillig af te staan aan de gemeente. Door het afstaan van
het plantrecht vervalt de aansprakelijkheid en de eventuele vordering tot schadevergoeding ingeval er
beschadigingen, veroorzaakt door de nieuw aangeplante bomen, vastgesteld worden aan het wegdek.
Als tegemoetkoming zorgt de gemeente voor het wegfrezen van de oude worteldoelen en de verplichte
heraanplant. De gemeente draagt dan ook de verantwoordelijkheid voor eventuele schade veroorzaakt
door de nieuw aangeplante bomen.
De procedure verloopt in een aantal stappen en wordt opgestart bij het indienen van een aanvraag voor
een kapvergunning of bij kappingen omwille van veiligheidsredenen.
- Luc Cleemput en Nadine Verniers, Scheldestraat 45, 9240 Zele, gaan akkoord om het plantrecht
aanpalend aan het perceel gelegen in de Dwarsstraat ‘Zele, Afd. 2, sectie C, nr. 1121A af te staan aan
de gemeente.
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Vervangen van de huidige schoolraad.

Schoolraden werden ingevoerd op 1 april 2005 via het decreet van 2 april 2004 betreffende de
participatie en de Vlaamse Onderwijsraad (hierna Participatiedecreet genoemd). Het Participatiedecreet
is zowel van toepassing op het gewoon als op het buitengewoon basis- en secundair onderwijs. De
regelgever voorziet in de mogelijkheid van het opstarten van een ouderraad, een pedagogische raad en
een leerlingenraad wanneer er een voldoende vraag was. Het opstarten van een leerlingenraad is niet
overal van toepassing in het basisonderwijs. Onze school heeft geen officiële leerlingenraad en dus ook
geen afvaardiging in de schoolraad.
Dit schooljaar loopt de derde periode van 4 schooljaren af en dienen er voor een volgende periode
(2017-2021) nieuwe schoolraden te worden samengesteld. Voor deze (her)samenstelling maakt het al
dan niet aanwezig zijn van deelraden een wezenlijk verschil uit.
In scholen, die reeds over deelraden beschikken, of er dit schooljaar nog oprichten, zijn het immers
deze deelraden die rechtstreeks hun gekozenen aanduiden in de schoolraad. Scholen zonder deelraden
moeten verkiezingen organiseren voor de schoolraad. Ook gemengde situaties zijn mogelijk.
De Gemeentelijke School beschikt reeds over deelraden: een ouderraad en een pedagogische raad.
Zoals eerder vermeld zijn het in dit geval de deelraden die ervoor zorgen dat de schoolraad opnieuw
wordt samengesteld; het schoolbestuur dient enkel te waken over het proces.
Het schoolbestuur nodigt de vertegenwoordigers van de deelraden uit voor een vergadering waarin ze
bij consensus de vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap coöpteren. Het schoolbestuur deelt
de namen van de effectieve leden, van de plaatsvervangers en eventueel van de waarnemers (=
vertegenwoordigers schoolbestuur) van de schoolraad mee aan de geledingen.
Het schoolbestuur nodigt de nieuwe schoolraad uit voor een eerste vergadering (ten
vroegste 1 april).
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de pedagogische raad en ouderraad te machtigen om hun
vertegenwoordiging in de schoolraad in de Gemeentelijke School te vernieuwen.
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Intercommunale FINIWO: algemene vergadering van 23 juni 2017.
Bij brief van 28 maart 2017 nodigt de intercommunale FINIWO de gemeente uit om deel te nemen aan
de algemene vergadering op 23 juni 2017 te Lochristi.
Aan de gemeenteraad zal worden voorgesteld:
1. Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de vergadering;
 Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2016
 Verslag van de commissaris over het boekjaar 2016
 Goedkeuring van de jaarrekening en resultatenverdeling 2016
 Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
 Statutaire benoemingen
 Statutaire mededelingen
2. De vertegenwoordiger(s) van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene
vergadering van FINIWO van 23 juni 2017 op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
3. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat
van het intergemeentelijk samenwerkingsverband FINIWO.
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IDM: statutaire algemene vergadering van 2 juni 2017: goedkeuren agendapunten.
Bij brief van 30 maart 2017 nodigt de intercommunale Durme-Moervaart de gemeente uit tot het
bijwonen van de statutaire algemene vergadering op vrijdag 2 juni 2017 te Wachtebeke.
Aan de gemeenteraad zal worden voorgesteld:
 Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de vergadering;
 Inzamelresultaten 2016.
 Goedkeuring van het jaarverslag van de Raad van Bestuur betreffende het
werkingsjaar 2016.
 Goedkeuring van:
a. De balans betreffende het boekjaar 2016;
b. De resultatenrekening betreffende het boekjaar 2016;
c. De sociale balans betreffende het boekjaar 2016.
 Aanvaarding van het verslag van de revisor
 Kwijting te verlenen aan de bestuurders en revisor voor de uitoefening van hun
mandaat in 2016.
 Benoeming Bestuurders.
 De vertegenwoordiger van de gemeente op te dragen het stemgedrag af te stemmen op de
beslissing genomen in de gemeenteraad in verband met de agenda van de vergadering.
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Jaarverslag en jaarrekening 2016 intergemeentelijke archivaris.
Het college neemt kennis van het jaarverslag en de jaarrekening van 2016 van de intergemeentelijke
archivaris, Frauke De Wilde. In 2015 engageerde de Gemeente Zele zich samen met vijf andere
gemeenten (Buggenhout, Hamme, Laarne, Lebbeke en Wichelen) om een intergemeentelijke archivaris
aan te stellen. Zij blijft voorlopig aan het werk tot eind 2017. In het jaarverslag staat te lezen wat de
intergemeentelijke archivaris tot nu toe gerealiseerd heeft voor de Gemeente Zele en de vijf andere
gemeenten. Het jaarverslag en de jaarrekening worden ter kennisgeving voorgelegd aan de
gemeenteraad.

