Zitting van 27.10.2016
AANWEZIG :
Burgemeester-voorzitter
Ph. De Coninck
Schepenen
S. Van Eynde, H. Staelens, H. Baetslé, E. Roegis en D. Buysse
Raadsleden
T. Van Eykeren, K. Van Ootegem, G. Van de Veire, M. De Schepper, M. Scheir, N. Van Zele, A. Cuelenaere,
F. De Weweire, D. Vercauteren, B. Van den Bossche, M. Bobelyn, K. Buysse, Ch. Bobelijn, H. Schaght
en S. De Craecker.
S. Buysse vervoegt de zitting later.
Gemeentesecretaris
F. Willems.
VERONTSCHULDIGD
A. Meulebroeck

Agenda
Openbare zitting
1.

NOTULEN
Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraad dd. 29.09.2016.
2. ORGANISATIE
Aanstellen waarnemend gemeentesecretaris en waarnemend financieel beheerder.
3. RUIMTELIJKE ORDENING
Verkaveling met 4 meergezinswoningen voor in totaal 20 woongelegenheden aan de Noordstraat te
Boekhoute – Goedkeuren van de voorgestelde wegenis.
4. RUIMTELIJKE ORDENING
Partiële herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
5. INTERCOMMUNALES
Goedkeuren van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Veneco² op 13.12.2016.
6. INTERCOMMUNALES
Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de buitengewone
algemene vergadering van Veneco² op 13.12.2016.
7. MILIEU
Vaststellen van het gemeentelijk retributiereglement voor het ophalen van snoeihout op afroep tegen
betaling.
8. FINANCIËN
Vaststellen van de budgetwijziging nr. 2/2016.
9. FINANCIËN
Goedkeuren van de dotatie aan de Hulpverleningszone Centrum voor het dienstjaar 2017.
10. PERSONEEL
Vastleggen brugdagen 2017.
11. PERSONEEL
Wijzigen rechtspositieregeling – verhogen werkgeversbijdrage maaltijdcheques met ingang van
01.01.2017.
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Openbare zitting
1.GOEDKEUREN VAN DE REDACTIE VAN DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD DD. 29.09.2016.
De Raad,
CD&V merkt op dat het gemeentelijk reglement voor de inzameling van textiel via textielcontainers nog niet op
de website staat zoals het college had aangekondigd op de vorige raad. Ook het politiereglement op de website
blijkt nog een versie te zijn van 2014. Daarnaast ging het college navragen bij de diensten of de
erfpachtovereenkomst voor het dorpshuis in Bassevelde eerst op de gemeenteraad moet goedgekeurd
worden.
De gemeentesecretaris zal de bevoegde diensten aan deze afspraken herinneren.
Stany Buysse vervoegt de zitting.
De redactie van de notulen van de gemeenteraad dd. 29.09.2016 wordt goedgekeurd met 22 ja-stemmen.
2.AANSTELLEN WAARNEMEND GEMEENTESECRETARIS EN WAARNEMEND FINANCIEEL BEHEERDER.
De Raad,
Wetten en
Reglementen
 Gemeentedecreet dd. 15.07.2005 en latere wijzigingen, in bijzonder artikel 81.
 Decreet tot wijziging van het gemeentedecreet van 15.07.2015 dd. 03.06.2016.
VerwijzingsDocumenten
 Gemeenteraadsbeslissing dd. 28.01.2010 houdende aanstellen waarnemend
gemeentesecretaris en waarnemend financieel beheerder.
 Beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW Assenede zoals goedgekeurd op
de gemeenteraad dd. 26.05.2016 en de OCMW-raad
dd. 08.06.2016.
Verantwoording
 Op 3 juni 2016 zijn een aantal wijzigingen aangebracht aan het gemeentedecreet.
Artikel 81 dat de vervanging van de gemeentesecretaris en de financieel beheerder
regelt is vervangen en stelt nu :
o Met behoud van de toepassing van artikel 91 regelt de gemeenteraad de
vervanging van de gemeentesecretaris en de financieel beheerder bij hun
afwezigheid of verhindering.
o Er wordt in elk geval in een waarneming van het ambt van gemeentesecretaris of
financieel beheerder voorzien als de afwezigheid of verhindering van de
gemeentesecretaris of financieel beheerder langer dan honderdtwintig dagen
duurt of bij vacature van het ambt.
o De waarnemend gemeentesecretaris en de waarnemend financieel beheerder
oefenen alle bevoegdheden uit die aan het ambt verbonden zijn.
o De gemeenteraad kan de effectieve aanstelling van een waarnemend
gemeentesecretaris of financieel beheerder toevertrouwen aan het college van
burgemeester en schepenen en aan de functiehouder van het ambt.
Artikel 82 dat een aantal voorwaarden oplegt aan de waarnemers is opgeheven.
 In de beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW Assenede zoals goedgekeurd
op de gemeenteraad dd. 26.05.2016 en de OCMW-raad
dd. 08.06.2016 staat “Vanaf 17.05.2016 zal de beleidsmedewerker van het OCMW ook
ingeschakeld worden voor opdrachten voor de gemeente (oa. opvolging interne
controle, verzekeringen, voorbereiding gemeenteraad en college, opmaak en
opvolging strategische meerjarenplanning, algemene beleidsondersteuning).” Een
logisch gevolg is dat de beleidsmedewerker wordt aangesteld als eerste op de ranglijst
voor het waarnemen van de functie van gemeentesecretaris bij diens afwezigheid.
 Om de continuïteit van de diensten te garanderen is het aangewezen om een
rangorde op te maken voor de vervanging van gemeentesecretaris en financieel
beheerder en de effectieve aanstelling toe te vertrouwen aan de functiehouder van
het ambt, volgens de ranglijst goedgekeurd door de gemeenteraad.
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Stemmen
BESLUIT

Voor de vervanging van de gemeentesecretaris wordt de volgende ranglijst
voorgesteld :
1. Annelies De Mey
2. Peter Van Staveren
3. Sonja Buysse
 Voor de vervanging van de financieel beheerder wordt de volgende ranglijst
voorgesteld :
1. Marion Baete
2. Evelien Van Hamme
met 22 ja-stemmen
Artikel 1
De gemeenteraadsbeslissing dd. 28.01.2010 houdende aanstellen waarnemend
gemeentesecretaris en waarnemend financieel beheerder wordt opgeheven.
Art. 2
Bij afwezigheid of verhindering van de gemeentesecretaris worden de volgende
medewerkers aangesteld als waarnemend gemeentesecretaris volgens rangorde :
1. Annelies De Mey
2. Peter Van Staveren
3. Sonja Buysse
Art. 3
Bij afwezigheid of verhindering van de financieel beheerder worden de volgende
medewerkers aangesteld als waarnemend financieel beheerder volgens rangorde :
1. Marion Baete
2. Evelien Van Hamme
Art.4
De effectieve aanstelling (volgens de ranglijst goedgekeurd door de gemeenteraad) wordt
toevertrouwd aan de functiehouder van het ambt.

3.VERKAVELING MET 4 MEERGEZINSWONINGEN VOOR IN TOTAAL 20 WOONGELEGENHEDEN AAN DE
NOORDSTRAAT TE BOEKHOUTE - GOEDKEUREN VAN DE VOORGESTELDE WEGENIS.
De Raad,
Wetten en
Reglementen
 De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
 Het gemeentedecreet van 15.07.2005 – artikel 42 en latere wijzigingen
VerwijzingsDocumenten
 De verkavelingsaanvraag, ontvangen op 31.05.2016 op naam van Recon Bouw NV –
Oude weg 39 – 9991 Adegem, voor het verkavelen van gronden gelegen te 9961
Boekhoute, Noordstraat (huidige huisnummers 16 en 18)
 De motivatienota
 Het verkavelingsontwerp, principeprofielen, inplantingsplan en liggingsplan
 Het wegenis- en rioleringsontwerp, plan bestaande toestand, details keerpunt en
constructie HO1, lengteprofiel en (type)dwarsprofiel
 De stedenbouwkundige voorschriften
 De nota bij de verkavelingsaanvraag
 Een verklaring van kosteloze overdracht van de wegenis en de openbare
nutsvoorzieningen aan de gemeente
 De fotoreportage
 Een overeenkomst + addendum tussen Recon Bouw NV en de eigenaar van Oude
Havenstraat 4 m.b.t. de aanleg van een regenwaterrioleringsbuis en een
vuilwaterrioleringsbuis over haar eigendom
 Een detail van het keerpunt voor de brandweer
 Het bijzonder bestek
 De raming
 Advies Agentschap Wegen en Verkeer dd. 21.06.2016
 Advies Brandweerzone Centrum dd. 16.06.2016
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Verantwoording














Het dossier omvat een verkavelingsaanvraag met 4 loten voor de realisatie van 4
meergezinswoningen met in totaal 20 woonentiteiten, met inbegrip van wegenis- en
rioleringswerken.
Het terrein staat kadastraal gekend als ASSENEDE, Afdeling 4 Boekhoute, Sectie B, nrs.
699/k, 700/d en 701/a.
De 4 meergezinswoningen worden ontsloten vanuit de Noordstraat met nieuw aan te
leggen wegenis die aansluit op een nieuwe, door de verkavelaar uit te voeren trage
weg, uitgevend op de Graafjanstraat.
De wegenis wordt uitgevoerd in waterdoorlatende betonstraatstenen.
Het rioleringsstelsel wordt als een volledig gescheiden stelsel ontworpen dat aansluit
op de gemengde riool in de Graafjanstraat.
De verkaveling is deels gelegen in overstromingsgevoelig gebied. In functie daarvan
wordt een buffering met vertraagde afvoer voorzien.
Op het terrein worden groenzones voorzien met bomen van het type Acer campestre
‘Elsrijk’ en struiken van het type Ligustrum Vulgare. In functie van de aanleg van de
riolering dient een notelaar op perceel 704/a te worden gekapt.
Het advies van Agentschap Wegen en Verkeer dd. 21.06.2016 was gunstig.
Het advies van Brandweerzone Centrum dd. 16.06.2016 was voorwaardelijk gunstig.
De plannen werden aangepast aan het advies van de gemeentelijke technische dienst

Tussenkomsten


Stemmen
BESLUIT

CD&V vindt dit een zeer waardevolle inbreiding, maar vraagt of het project geen
impact zal hebben op de parkeergelegenheid in de Noordstraat omdat er wellicht
parkeerplaatsen in deze straat verdwijnen.
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat elke nieuwe
woongelegenheid verplicht een parkeerplaats moet voorzien. In de toekomst wil het
college dit zelfs optrekken naar 1,5. In dit project zijn er inpandige garages voorzien
die uitkomen op het woonerf.
 N-VA vraagt of het niet mogelijk was om een doorsteek te voorzien voor fietsers naar
het Botermanstraatje. Het college van burgemeester en schepenen heeft dit bekeken
maar dit kon niet opgelegd worden omdat het gaat over verschillende eigenaars. Er is
wel een verbinding gemaakt met de Graafjanstraat.
met 22 ja-stemmen
Artikel 1
Het tracé van de ontworpen wegenis en de ontworpen riolering voor de verkaveling Recon
Bouw NV, gelegen te 9961 Boekhoute, aan de Noordstraat 16-18 en kadastraal gekend
onder ASSENEDE (Boekhoute), Afdeling 4, Sectie B, nrs. 699/k, 700/d en 701/a wordt
goedgekeurd, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden :
- het advies van Brandweerzone Centrum dient strikt te worden nageleefd.
- er dient nog een bijkomend lot te worden gecreëerd voor een elektriciteitscabine van
Eandis.

4.PARTIËLE HERZIENING VAN HET GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN.
De Raad,
Wetten en
Reglementen
 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
 Het gemeentedecreet 15.07.2005 en latere wijzigingen.
VerwijzingsDocumenten
 Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen
 Het provinciaal ruimtelijk structuurplan.
 Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de gemeente Assenede, goedgekeurd
door de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen dd. 19.02.2009
Verantwoording
 In de gewenste economische structuur van het richtinggevend gedeelte van het
goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de gemeente Assenede wordt
126







voorgesteld om de KMO-zone ( oude ECA-site ) gelegen tussen de Leegstraat en de
Kapellestraat te behouden.
De verdere ruimtelijke ontwikkeling van deze zone te onderzoeken en eventueel
wijzigingen aanbrengen in het richtinggevend en bindend gedeelte van het
goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
Indien noodzakelijk de visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de deelkern
Assenede aanpassen.
Een deel van de op het gewestplan aangeduide KMO-zone is momenteel braakliggend.
Het bedrijf ECA is niet meer actief op deze locatie en de gebouwen worden verhuurd
aan verscheidene kleine ondernemingen.

Tussenkomsten


Stemmen
BESLUIT

CD&V stelt voor om het volledige document te laten nakijken want bepaalde
gegevens zijn ondertussen gedateerd. Er is bijvoorbeeld nog sprake van 30 café’s in
Assenede en van de contact GB in de Hoogstraat die al verdwenen is. De gebruikte
cijfers van het jaar 2000 kunnen worden geactualiseerd. CD&V vraagt of er geen
advies kan gevraagd worden over mogelijke herbestemming van niet gebruikte
landbouwbedrijven in agrarisch gebied? Ook de aanpassing van de Begijnenakker zou
kunnen worden meegenomen in deze herziening.
Het college van burgemeester en schepenen wil zich nu beperken tot het herzien van
deze economische activiteit. Voor een complete herziening moeten we een traject
doorlopen van 2 tot 3 jaar. Dit is momenteel niet relevant. Deze herziening wordt
enkel gevraagd in het kader van het RUP ECA. Ook de provincie werkt op deze manier.
 CD&V vraagt wat de voorwaarden zijn om met dergelijke versnelde procedure te
kunnen werken? Geldt het wettelijk kader voor de opmaak van een gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan ook voor een beperkte herziening ?
Het college van burgemeester en schepenen zal dit navragen bij de diensten en het
antwoord doorsturen aan de fractieleiders.
met 22 ja-stemmen
Artikel 1
Beslist tot de partiële herziening van het door de Deputatie van de Provincie OostVlaanderen dd. 19.02.2009 goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
Art. 2
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de opmaak van de partiële
herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en het nemen van de nodige
maatregelen tot opmaak.
Art. 3
De nodige kredieten werden voorzien in budget 2016 BI 061000 BV 0610 AR 2140007.

5.GOEDKEUREN VAN DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN VENECO² OP
13.12.2016.
De Raad,
Wetten en
Reglementen
 Het gemeentedecreet 15.07.2005 en latere wijzigingen.
 Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
VerwijzingsDocumenten
 Statuten van de dienstverlenende vereniging Veneco²
 Schrijven van Veneco² met uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering
van Veneco² op 13.12.2016
 De beleidsvisie bij de voorgestelde verlenging, de beleidsnota en het werkprogramma
voor 2017
 De door Veneco georganiseerde informatievergaderingen, die plaatsvonden op 26 en
28 september 2016, waarbij ondermeer de toekomstvisie en de voorgestelde
statutenwijzigingen zijn toegelicht
Verantwoording
 De gemeente Assenede is aangesloten bij de intercommunale Veneco².
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De algemene vergadering van de dienstverlenende intergemeentelijke vereniging
Veneco zal dienen te beslissen over de verlenging van Veneco per 31.12.2016 voor
een nieuwe periode van 18 jaar
Het verlengen van de deelname in Veneco voor gemeente Assenede heeft een aantal
belangrijke troeven: Veneco beschikt over een doelgericht, volledig en kwalitatief
aanbod om de deelnemende gemeenten ondersteunende diensten te verlenen op
verschillende beleidsdomeinen
De deelnemers van Veneco genieten van de schaalvoordelen die gegenereerd worden
door samenwerking tussen gemeentebesturen en intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden
Er zijn rechten en voordelen verbonden aan de deelname in Veneco o.m. op het vlak
van medezeggenschap en inspraak in het door Veneco gevoerde beleid
De werking van Veneco in de voorbije periode mag positief worden geëvalueerd
Voor de toekomst werd een beleidsnota door Veneco opgesteld, waaruit blijkt dat
onder alle omstandigheden een verdere werking optimaal is gegarandeerd
Er bestaat een duidelijke en toekomstgerichte beleidsvisie voor Veneco die is
toegelicht tijdens de door Veneco georganiseerde informatievergaderingen, die
plaatsvonden op 26 en 28 september 2016
Er een aantal lopende projecten van Veneco zijn die voordelen bieden voor de
gemeente Assenede en die ook na 2016 nog doorlopen
De agenda van de buitengewone algemene vergadering ziet er als volgt uit:
ste
1. Akteneming van verslag 56 Jaarvergadering dd.14.06.2016
2. Goedkeuring van de verlenging van de statutaire duur van Veneco t.e.m.
31.12.2034
3. Akteneming van de uittreding en deelname aan de verlenging van aandeelhouders
4. Goedkeuring statutenwijziging, die na goedkeuring door de Vlaamse regering of het
verstrijken van de goedkeuringstermijn uitwerking zal vinden met ingang van 1 januari
2017
5. Goedkeuring beleidsnota Veneco
6. Goedkeuring werkprogramma en begroting 2017
7. Benoeming en desgevallend ontslag van bestuurders

Tussenkomsten


Stemmen
BESLUIT

CD&V leest in de begroting van Veneco dat er 899.525 € ingeschreven staat als
inkomsten voor de AKMO II-zone in Assenede. Zijn er nog verkopen gepland? Welk
project zit in welke fase? Daarnaast wil CD&V ook graag weten hoever het staat met
de provinciale AKMO-zone die samen met de provincie en de gemeente Zelzate zou
gerealiseerd worden?
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat er slechts enkele percelen
niet verkocht zijn en dat er enkele opties lopen. Het college zal Veneco vragen om een
stand van zaken te geven. Voor het regionaal bedrijventerrein zal AWV samen met de
POM (provinciale ontwikkelingsmaatschappij) kijken of deze exploitatie voldoende
draagkracht heeft. Dit hangt samen met de afwikkeling van het verkeer uit Assenede
en Boekhoute naar de N49. Men onderzoekt de piste om een verbindingsweg aan te
leggen zodat de Paul Christiaensstraat niet moet gebruikt worden voor de ontsluiting
van de gemeente. Deze verbindingsweg kan dan ook dienen als ontsluiting voor het
regionaal bedrijventerrein.
met 22 ja-stemmen
Artikel 1
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda en elk van de afzonderlijke punten van de
agenda van de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging
Veneco² die plaatsvindt op 13.12.2016:
ste
1. Akteneming van verslag 56 Jaarvergadering dd.14.06.2016
2. Goedkeuring van de verlenging van de statutaire duur van Veneco t.e.m. 31.12.2034
3. Akteneming van de uittreding en deelname aan de verlenging van aandeelhouders
4. Goedkeuring statutenwijziging, die na goedkeuring door de Vlaamse regering of het
verstrijken van de goedkeuringstermijn uitwerking zal vinden met ingang van 01.01.2017.
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5. Goedkeuring beleidsnota Veneco
6. Goedkeuring werkprogramma en begroting 2017
7. Benoeming en desgevallend ontslag van bestuurders
Art. 2
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er
kennis van te geven aan Veneco², ter attentie van Veronique Verstraeten
6.AANDUIDEN VAN EEN MANDATARIS-VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER VOOR DE
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN VENECO² OP 13.12.2016.
De Raad,
Wetten en
Reglementen
 Het gemeentedecreet 15.07.2005 en latere wijzigingen, in het bijzonder art. 35
 Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
VerwijzingsDocumenten
 Statuten van de dienstverlenende vereniging Veneco²
 Schrijven van Veneco² met uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering
van Veneco² op 13.12.2016
 De beleidsvisie bij de voorgestelde verlenging, de beleidsnota en het werkprogramma
voor 2017
 De door Veneco georganiseerde informatievergaderingen, die plaatsvonden op 26 en
28 september 2016, waarbij ondermeer de toekomstvisie en de voorgestelde
statutenwijzigingen zijn toegelicht
 De vorm en inhoud van de ter beschikking gestelde stembiljetten
Verantwoording
 Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de
buitengewone algemene vergadering van Veneco² dd. 13.12.2016
 De afgevaardigde en de plaatsvervanger dienen lid te zijn van de gemeenteraad.
 Raadslid Mevr. F. De Weweire mag als lid van de Raad van Bestuur niet aangeduid
worden als mandataris-vertegenwoordiger of plaatsvervanger.
Tussenkomsten
 SamenPlus draagt de heer Servaas Van Eynde als mandataris-vertegenwoordiger en
mevrouw Annie Cuelenaere als plaatsvervanger van de gemeente Assenede voor in de
algemene vergadering van Veneco.
 CD&V en N-VA doen geen voordrachten. Met akkoord van de gemeenteraad wordt er
gestemd met handopsteking.
Stemmen
met 12 ja-stemmen en 10 onthoudingen
Hebben ja gestemd: Ph. De Coninck, S. Van Eynde, D. Buysse, D. Vercauteren, H. Staelens,
E. Roegis, M. De Schepper, M. Scheir, A. Cuelenaere, F. De Weweire, H. Baetslé en
Ch. Bobelijn
Hebben zich onthouden: T. Van Eykeren, K. Van Ootegem, G. Van de Veire, N. Van Zele,
S. Buysse, B. Van den Bossche, M. Bobelyn, K. Buysse, H. Schaght en S. De Craecker
BESLUIT
Artikel 1
De Heer Servaas Van Eynde wordt aangeduid als mandataris-vertegenwoordiger voor de
buitengewone algemene vergadering van Veneco² dd. 13.12.2016.
Art. 2
Mevrouw Annie Cuelenaere wordt aangeduid als plaatsvervanger voor de buitengewone
algemene vergadering van Veneco² dd. 13.12.2016.
Art. 3
Aan de vertegenwoordiger van de gemeente Assenede, houder van 94 aandelen, die zal
deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de Dienstverlenende
2
Vereniging Veneco die plaatsvindt op 13 december 2016 om 20.00 u in het ‘Huis van de
Bouw’ – Tramstraat 59 – 9052 Zwijnaarde, wordt het mandaat gegeven om, met recht van
indeplaatsstelling door mevrouw Annie Cuelenaere.
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 Er 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 om de
agendapunten van de Algemene Vergadering uit te voeren.
Deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde, in geval de op
13 december 2016 geplande buitengewone algemene vergadering niet rechtsgeldig zou
kunnen beraadslagen en daarbij 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 om de
agendapunten van de Algemene Vergadering te realiseren.
Art. 4
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er
kennis van te geven aan Veneco², ter attentie van Veronique Verstraeten.
7.VASTSTELLEN VAN HET GEMEENTELIJK RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET OPHALEN VAN SNOEIHOUT OP
AFROEP TEGEN BETALING.
De Raad,
Wetten en
Reglementen
 Het gemeentedecreet 15.07.2005 en latere wijzigingen.
VerwijzingsDocumenten
 Het gemeenteraadsbesluit dd. 29.04.2004 betreffende het retributiereglement voor
de ophaling van tuinafval op afroep.
 Het schrijven dd. 22.06.2016 van IVM betreffende het proefproject ophalen snoeihout
op afroep.
 Het collegebesluit dd. 13.09.2016 betreffende het goedkeuren van het proefproject
voor de ophaling van snoeihout op afroep tegen betaling via IVM in 2017.
 Het advies van de milieuraad dd. 06.10.2016.
Verantwoording
 De gemeente heeft momenteel een reglement voor het ophalen van groenafval op
afroep.
 Door de technische dienst wordt aangegeven niet meer te kunnen instaan voor het
ophalen van het groenafval op afroep gezien de gemeentelijke vrachtwagen niet
beschikt over een tachograaf.
 In 2017 zou IVM starten met een ophaling van snoeihout op afroep gelijkaardig aan de
ophaling van grof huisvuil.
 Vier keer per jaar zou IVM snoeihout op afroep ophalen. Het snoeihout (doorsnede
max. 10 cm) moet aangeboden worden in samengebonden bundels van max. 20 kg,
lengte 1,5 meter, geen wortels en geen fijn tuinafval in zakken. Prijs per ophaling
€ 40,00 (tot 300 kg). Boven de 300 kg wordt extra € 0,03 per kg aangerekend.
 Het voorstel werd besproken in de milieuraad dd. 06.10.2016. De milieuraad gaat
akkoord met dit proefproject. Het proefproject moet geëvalueerd worden na een jaar.
De milieuraad vraagt om de evaluatie ook te bespreken in de milieuraad.
 De milieuraad vindt dat er als tip kan meegeven worden naar de inwoners om per
wijk, straat, … samen een ophaling aan te vragen. IVM vindt het een minder goed idee
om dit expliciet te vermelden in de tekst van het gemeentelijk infoblad. Dit om geen
zaken aan te raden die eventueel tot misbruik en onenigheid tussen buren zouden
kunnen leiden.
Tussenkomsten
 N-VA vraagt wat de gevolgen zijn voor de burger. Er staat in de documenten dat het
gaat om een “kleine” verhoging.
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat er € 0,03 zal aangerekend
worden boven de 300 kg.
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Met 19 ja-stemmen en 3 onthoudingen
Hebben ja-gestemd: Ph. De Coninck, S. Van Eynde, H. Staelens, H. Baetslé, E. Roegis,
D. Buysse, T. Van Eykeren, K. Van Ootegem, M. De Schepper, M. Scheir, N. Van Zele,
A. Cuelenaere, S. Buysse, F. Weweire, D. Vercauteren, B. Van den Bossche, M. Bobelyn,
K. Buysse en Ch. Bobelijn.
Hebben zich onthouden: G. Van de Veire, H. Schaght en S. De Craecker.
Artikel 1
Het gemeenteraadsbesluit dd. 29.04.2004 betreffende het retributiereglement voor de
ophaling van tuinafval op afroep wordt met ingang van 01.01.2017 opgeheven.
Art. 2
Vanaf 01.01.2017 wordt de retributie voor de ophaling van snoeihout op afroep
vastgelegd op € 40,00 voor de eerste 300 kg. Per extra kg wordt € 0,03 aangerekend.
Art. 3
Vier keer per jaar zal IVM snoeihout op afroep ophalen. Het snoeihout (doorsnede max. 10
cm) moet aangeboden worden in samengebonden bundels van max. 20 kg en lengte
1,5 meter. Er worden geen wortels en fijn tuinafval in zakken aanvaard.

8.VASTSTELLEN VAN DE BUDGETWIJZIGING NR. 2/2016.
De Raad,
Wetten en
Reglementen
 Het Gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen
 Het Besluit van de Vlaamse Regering van 25.06.2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn
 Het Ministerieel Besluit van 01.10.2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn
VerwijzingsDocumenten
 De beleidsnota
 De financiële nota
 De toelichting bij de budgetwijziging nr. 2/2016
 Het verslag van het MAT inzake de budgetwijziging nr. 2/2016
Verantwoording
 Noodzaak tot wijzigen van de budgetten voor het dienstjaar 2016
Tussenkomsten
 Met betrekking tot beleidsitem 020000 – algemene rekening 6150420 (pagina 3) stelt
de N-VA-fractie vast dat er in budgetwijziging 1 € 13.000,00 en in budgetwijziging 2
nog eens € 10.000,00 extra voorzien wordt voor leveringen van gietasfalt. De fractie
vraagt of er nog meer herstellingen nodig zijn of het om nieuwe projecten gaat?
Het college van burgemeester en schepenen wil het gietasfalt gebruiken voor de
hoogstnodige herstellingen. In de Kriekerijstraat is er bijvoorbeeld een herstel
geweest in afwachting van een volledig herstel.
De N-VA-fractie vraagt een overzicht van de herstelde wegen en de planning voor het
gebruik van het nieuwe asfalt. Daarnaast wil de fractie er op wijzen dat het
teergehalte hoger is bij gietasfalt, hetgeen tot een meerkost leidt indien hij later moet
afgeschraapt en verwerkt worden.
Het college van burgemeester en schepenen zal een overzicht van de asfaltwerken
bezorgen aan de fractieleiders. Het hergebruik van asfalt is niet meer zo evident als
vroeger. Dat kan enkel nog op hetzelfde perceelnummer, anders moet het asfalt eerst
weggevoerd en gecontroleerd worden. Dit is bijna even duur als rechtstreeks
aankopen.
De N-VA-fractie vindt de herstelling van de Kriekerijstraat zeer slecht uitgevoerd en
stelt dat het wellicht die dag te warm was om asfalt te gieten. Dit is weggegooid geld.
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Het college van burgemeester en schepenen vindt eveneens dat het geen groot
succes is. Dit is volgens hen niet aan de warmte te wijten maar wel aan de gietdikte.
Met betrekking tot actieplan O.4.1 – fietsgebruik stimuleren – en actieplan O.4.2 –
aanleg van fietspaden (pagina 16) stelt de N-VA-fractie vast dat er meer kredieten
worden uitgetrokken voor onderhoud dan voor vernieuwing van de fietspaden. Het
huidige budget van € 355.000,00 is ruim onvoldoende om deze acties te realiseren.
Het college van burgemeester en schepenen heeft bij het begin van de legislatuur
jaarlijks € 100.000,00 voorzien maar door het niet goedgekeurde mobiliteitsplan
kunnen geen subsidies aangevraagd worden. Bovendien zijn de meeste van onze
bestaande fietspaden te smal om in aanmerking te komen voor subsidiëring. Indien
we herstellen kan de breedte behouden blijven, indien we fietspaden willen
verbreden moeten we meestal ook de weg aanpakken en wordt het bijgevolg
onbetaalbaar. Om die reden wordt er gekozen om het fietspad van Oosteeklo naar de
N49 volledig opnieuw aan te leggen. Hiervoor is het volledige budget van ongeveer
€ 400.000,00 nodig. Volgende jaren wil het college echter de inspanning verder
zetten. Er zal ook extra aandacht zijn voor openen en onderhouden van trage wegen
en kerkpaden.
Het college van burgemeester en schepenen zal de huidige normen waaraan moet
voldaan worden bezorgen aan de fractieleiders.

Stemmen

BESLUIT

met 12 ja-stemmen en 10 onthoudingen
Hebben ja gestemd: Ph. De Coninck, S. Van Eynde, D. Buysse, D. Vercauteren, H. Staelens,
E. Roegis, M. De Schepper, M. Scheir, A. Cuelenaere, F. De Weweire, H. Baetslé en
Ch. Bobelijn
Hebben zich onthouden: T. Van Eykeren, K. Van Ootegem, G. Van de Veire, N. Van Zele,
S. Buysse, B. Van den Bossche, M. Bobelyn, K. Buysse, H. Schaght en S. De Craecker
Artikel 1
De budgetwijziging nr. 2/2016 zoals in bijlage vast te stellen.
Art. 2
De budgetwijziging nr. 2/2016 wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

9.GOEDKEUREN VAN DE DOTATIE AAN DE HULPVERLENINGSZONE CENTRUM VOOR HET DIENSTJAAR 2017.
De Raad,
Wetten en
Reglementen
 Het gemeentedecreet van 15.07.2005, artikel 42 § 1
 De wet van 15.05.2007 betreffende de civiele veiligheid, artikelen 67 en 68
VerwijzingsDocumenten
 De ontwerpbegroting van de Hulpverleningszone Centrum zoals besproken in zitting
van het college van de Hulpverleningszone Centrum van 07.09.2016
Verantwoording
 De dotaties van de gemeenten aan de hulpverleningszone worden jaarlijks vastgelegd
door de gemeenteraad op basis van een akkoord bereikt tussen de verschillende
betrokken gemeenten
 In functie van de ontwerpbegroting 2017 en de door de gemeenten aanvaarde
verdeelsleutel dient de gemeente Assenede volgende dotaties te betalen voor het
dienstjaar 2017 :
- voor exploitatie : € 637.472,74
- voor investeringen : € 58.451,62
 De goedkeuring van de dotatie door de respectievelijke gemeenten die deel uitmaken
van de Hulpverleningszone Centrum is vereist alvorens de zoneraad de begroting kan
vaststellen. De begroting 2017 dient te worden vastgesteld in de zoneraad van
oktober omwille van de door de regelgeving vastgelegde termijnen inzake het
goedkeuringstoezicht. De goedkeuring van de toezichthoudende overheid is immers
vereist opdat de begroting uitvoerbaar zou zijn.
Stemmen
met 22 ja-stemmen
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Artikel 1
De gemeenteraad keurt goed dat de volgende dotaties voor het dienstjaar 2017
toegekend worden aan de Hulpverleningszone Centrum :
- voor exploitatie : € 637.472,74
- voor investeringen : € 58.451,62

10.VASTLEGGEN BRUGDAGEN 2017.
De Raad,
Wetten en
Reglementen
 Besluit van de Vlaamse Regering dd. 07.12.2007 en latere wijzigingen houdende de
minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende
enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
 Bepalingen gemeentedecreet dd. 05.07.2005 en latere wijzigingen.
VerwijzingsDocumenten
 Gemeenteraadsbeslissing dd. 24.01.2013 en latere wijzigingen houdende vaststellen
van de lokale rechtspositieregeling.
 Aktename toezichthoudende overheid dd. 27.03.2013.
 Verslag Bijzonder Onderhandelings- en Overlegcomité dd. 05.10.2016.
Verantwoording
 In zitting van de gemeenteraad dd. 24.01.2013 werd de rechtspositieregeling van het
gemeentepersoneel vastgesteld.
 Conform artikel 299 van onze rechtspositieregeling moet, wanneer een feestdag
samenvalt met een zaterdag, zondag of andere inactiviteitsdag deze dag vervangen
worden door een andere dag, die bepaald wordt door de gemeenteraad vóór 15
december van het voorafgaande jaar.
 In het dienstjaar 2017 vallen er 3 feestdagen samen met een zaterdag of een zondag,
nl.
1. Zondag 01.01.2017
2. Zaterdag 11.11.2017
3. Zondag 31.12.2017
 Gelet op het voorstel om 2 compensatiedagen vast te leggen en 1 compensatiedag
naar keuze op te nemen.
o Vrijdag 26.05.2017 (feestdag van 01.01.2017)
o Maandag 14.08.2017 (feestdag van 11.11.2017)
o 1 dag naar keuze op te nemen (feestdag van 31.12.2017)
Stemmen
met 22 ja-stemmen
BESLUIT
Artikel 1
De compensatiedagen voor de feestdagen van 01.01.2017 en 11.11.2017 worden
vastgelegd op :
4. Vrijdag 26.05.2017 (feestdag van 01.01.2017)
5. Maandag 14.08.2017 (feestdag van 11.11.2017)
Art. 2
De feestdag van zondag 31.12.2017 kan naar vrije keuze opgenomen worden en wordt
bijgeteld bij het verlofsaldo.
Art. 3
Voor bepaalde personeelscategorieën die op zaterdag, zondag of een andere
inactiviteitsdag werken, kunnen de compensatiedagen voor de feestdagen naar vrije keuze
opgenomen worden.
11.WIJZIGEN RECHTSPOSITIEREGELING - VERHOGEN WERKGEVERSBIJDRAGE MAALTIJDCHEQUES MET INGANG
VAN 01.01.2017.
De Raad,
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Wetten en
Reglementen








Koninklijk Besluit dd. 26.05.2015 tot wijziging van het Koninklijk Besluit dd. 29.06.2014
tot wijziging van artikel 19bis van het Koninklijk Besluit van 28.11.1969 tot uitvoering
van de wet van 27.06.1969 tot herziening van de Besluitwet van 28.12.1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
Koninklijk Besluit dd. 29.06.2014 tot wijzing van artikel 19bis van het Koninklijk Besluit
van 28.11.1969 tot uitvoering van de wet van 27.06.1969 tot herziening van de
besluitwet van 28.12.1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
Besluit van de Vlaamse Regering dd. 07.12.2007 en latere wijzigingen houdende de
minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende
enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Gemeentedecreet dd. 15.07.2005 en latere wijzigingen.

VerwijzingsDocumenten





Gemeenteraadsbeslissing dd. 24.01.2013 houdende vaststelling van de lokale
rechtspositieregeling.
Aktename toezichthoudende overheid dd. 27.03.2013.
Verslag Bijzonder Onderhandelings-en Overlegcomité dd. 05.10.2016.
Advies MAT dd. 18.10.2016.

Verantwoording


Stemmen

In zitting van de gemeenteraad dd. 24.01.2013 werd de lokale rechtspositieregeling
vastgesteld.
 In Hoofdstuk VI ‘De sociale voordelen’ – afdeling 1 – wordt het toekennen en het
bedrag van de maaltijdcheques vastgesteld.
 Een lokaal bestuur is op grond van het Besluit dd. 07.12.2007 verplicht om
maaltijdcheques toe te kennen en dit voor alle personeelsleden. Het toekennen van
de maaltijdcheques moet wel gebeuren met inachtneming van de onderrichtingen
verstrekt door de DIBSS en de federale belastingsadministratie.
 Maaltijdcheques worden in principe beschouwd als loon. Bijgevolg zijn
maaltijdcheques in beginsel onderworpen aan sociale en fiscale inhoudingen.
Evenwel, mits naleving van een aantal voorwaarden kunnen maaltijdcheques toch
toegekend worden met vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen en
bedrijfsvoorheffing.
 Eén van de voorwaarden is dat de werknemersbijdrage in de maaltijdcheque minstens
1,09 € moet bedragen en dat de werkgeversbijdrage niet meer mag zijn dan 5,91 €.
 Ingevolge het Koninklijk Besluit van 26.05.2015 wordt het maximumbedrag van
5,91 € verhoogd met 1,00 € tot maximum 6,91 € per maaltijdcheque met ingang van
01.01.2016. Dit betekent dat het maximumbedrag van de maaltijdcheques verhoogd
wordt van 7,00 € naar 8,00 €.
 In artikel 270 van de RPR wordt het bedrag van de huidige maaltijdcheque voor het
gemeentepersoneel vastgesteld op 6,00 €, zijnde 4,88 € werkgeversbijdrage en
1,12 € werknemersbijdrage.
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen wordt de
werkgeversbijdrage van de maaltijdcheques met ingang van 01.01.2017 verhoogd met
0,50 € per maaltijdcheque. Dit betekent dat de werkgeversbijdrage wordt vastgesteld
op 5,88 € per maaltijdcheque.
De werknemersbijdrage blijft 1,12 € per maaltijdcheque. De totale waarde van een
maaltijdcheque bedraagt dan 7,00 € met ingang van 01.01.2017.
 Voor de financiering van de verhoging van de werkgeversbijdrage van de
maaltijdcheques zal gedeeltelijk beroep gedaan worden op middelen ter beschikking
gesteld via het Vlaams Intersectoraal Akkoord (restmiddelen VIA-4).
met 22 ja-stemmen

134

BESLUIT

Artikel 1
Met ingang van 01.01.2017 wordt artikel 270 van de rechtspositieregeling, zoals
vastgesteld in gemeenteraadszitting van 24.01.2013, gewijzigd als volgt :
“Het personeelslid heeft recht op maaltijdcheques. De waarde van één maaltijdcheque
bedraagt 7,00 €. De werkgeversbijdrage bedraagt 5,88 €. De werknemer neemt een
bedrag van 1,12 € voor zijn rekening. Dit bedrag wordt maandelijks afgehouden van de
netto-wedde. Met ingang van 01.01.2017 bedraagt de waarde van één maaltijdcheque
7,00 €.”
Art. 2
Conform art. 253 § 1 van het gemeentedecreet wordt binnen de 20 dagen een afschrift
van deze beslissing overgemaakt aan de Provinciegouverneur.

VARIA
De Raad,
N-VA vraagt wat de stand van zaken is voor de opmaak van het mobiliteitsplan.
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat de ontwerper betaald is en dat de verdere
samenwerking is stopgezet. Dat was ook het advies dat we kregen van AWV. Een eigen ambtenaar van de
dienst verkeer zal het document nu volledig afwerken, maar dit vraagt extra tijd.
N-VA stelt vast dat er in de Abdijstraat wel bermen zijn gemaaid, maar dat er nog geen onkruid is verwijderd op
het fietspad.
Het college van burgemeester en schepenen heeft een gesprek gehad met de aannemer en dit zal binnen de 14
dagen gebeuren.
Volgende gemeenteraad is op 24.11.2016 om 20.00 u.
Om 18.30 u is er raad van bestuur van het AGB en om 19.00 u toelichting COBRA. Ook de OCMW-raadsleden
zullen hierop worden uitgenodigd.
Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten

F. WILLEMS
Gemeentesecretaris,

Ph. DE CONINCK
Burgemeester-voorzitter,
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