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Gemeenteraad van 01.06.2017 

Aanwezig 

Philippe De Coninck 

Burgemeester-voorzitter 

  

Alex Meulebroeck, Servaas Van Eynde, Hubert Staelens, Erik Roegis, Chantal Bobelijn, 

Dominique Buysse 

Schepenen 

  

Trees Van Eykeren, Koen Van Ootegem, Marc De Schepper, Marcel Scheir, Nic Van Zele, 

Annie Cuelenaere, Francine De Weweire, David Vercauteren, Hilde Baetsle, Brenda Van den Bossche, 

Marc Bobelyn, Koen Buysse, Heidi Schaght, Sabina De Craecker 

Gemeenteraadsleden 

  

Frederik Willems 

Gemeentesecretaris  

Verontschuldigd 

Guido Van de Veire, Stany Buysse 

Gemeenteraadsleden 

 

Voor de opening van de zitting geeft de communicatieambtenaar een korte voorstelling over de 

nieuwe website die op 04.07.2017 online zal gaan.  

N-VA vraagt welke firma de website heeft ontwikkeld en of er een chatbot is voorzien. De 

communicatieambtenaar antwoordt dat de website werd ontwikkeld door WeBrand. Er is geen 

chatbot voorzien, maar hiervoor wordt er intensief gebruik gemaakt van de sociale media kanalen 

zoals twitter en facebook.  

CD&V is op het eerste zicht tevreden van het resultaat. Het ziet er gebruiksvriendelijk uit. CD&V 

vraagt wel dat er voldoende aandacht is voor het actualiseren en bijhouden van de website. In het 

verleden was dat soms een probleem. 

 

Agenda 

 

Openbare zitting 

1.  NOTULEN 

Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraad dd. 27.04.2017. 

2.  FINANCIËN 

Vaststellen van de jaarrekening 2016. 

3.  FINANCIËN 

Vaststellen van de budgetwijziging nr. 1/2017. 
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4.  FINANCIËN 

Kennisnemen van de jaarrekening 2016 van het OCMW Assenede. 

5.  FINANCIËN 

Bekrachtigen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25.04.2017 

betreffende de herschikking van de aandelen van Veneco. 

6.  FINANCIËN 

Aanpassen van de dotatie aan de Hulpverleningszone Centrum voor het dienstjaar 2017. 

7.  INTERCOMMUNALES 

Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van Finiwo op 23.06.2017 en 

herbevestigen van de vertegenwoordigers. 

8.  INTERCOMMUNALES 

Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van de IGS Westlede op 13.06.2017. 

9.  INTERCOMMUNALES 

Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van IVM op 14.06.2017. 

10.  INTERCOMMUNALES 

TMVW: Goedkeuren van de agenda van de Algemene Vergadering van TMVW IC op 30.06.2017. 

11.  INTERCOMMUNALES 

Intercommunales : Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van Imewo, 

statutenwijzigingen, uitbreiding van de aansluiting tot de activiteit warmte en vaststellen van 

het mandaat voor de algemene vergadering dd. 19.06.2017. 

12.  INTERCOMMUNALES 

TMVW : Goedkeuren agenda en goedkeuren elk individueel punt van de agenda van de 

Buitengewone Algemene Vergadering van TMVW IC op 30.06.2017. 

13.  BELASTINGEN 

Vaststellen van de belasting op de afgifte van omgevingsvergunningen en vergunningen inzake 

springstoffen en ioniserende stralingen - aanslagjaar 2017. 

14.  ONDERWIJS 

Goedkeuren beginselverklaring neutraliteit gemeentelijk onderwijs. 

15.  WEGEN 

Goedkeuren nieuwe code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen. 

16.  BUURTWEGEN 

Adviseren tot gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 30 ter hoogte van Kasteeldijkstraat 10-12 

te 9960 Assenede voor de inplanting van een elektriciteitscabine. 

17.  RUIMTELIJKE ORDENING 

Princiepbeslissing straatnaamgeving verkaveling Recon Bouw NV aan de Noordstraat te 

Boekhoute: Mouterij. 

18.  MOBILITEIT 

Definitief aanvaarden van de beleidsnota van het gemeentelijk mobiliteitsplan. 
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19.  EVENEMENTEN 

Aanvaarden BNIP (Bijzonder Nood- en Interventieplan) Harleydag te Bassevelde op 09.07.2017. 

20.  JEUGD 

Goedkeuren reglement 'renteloze lening' voor investeringen in niet gemeentelijke infrastructuur 

(in gebruik) van jeugdverenigingen.  

21.  CULTUUR 

Vaststellen reglementen UiTPAS Meetjesland. 

22.  SPORT 

Vaststellen jaarrekening en jaarverslag 2016 van de Interlokale Vereniging Meetjeslandse 

Burensportdienst. 

 

Openbare zitting 

 

De voorzitter opent de zitting 

 

De voorzitter stelt voor om agendapunt 13. ‘BELASTINGEN – Vaststellen van de belasting op de 

afgifte  van omgevingsvergunningen en vergunningen inzake springstoffen en ioniserende stralingen 

– aanslagjaar 2017’ te schrappen van de agenda. Aangezien de Vlaamse regering recent de invoering 

van de omgevingsvergunning heeft uitgesteld tot 01.01.2018 is dit agendapunt zonder voorwerp. 

Stemming over het schrappen van agendapunt 13 van de agenda : 21 ja-stemmen. 

 

1.  Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraad dd. 27.04.2017. 

De notulen van de gemeenteraad van 27.04.2017 worden met eenparigheid van stemmen 

goedgekeurd. 

2.  Vaststellen van de jaarrekening 2016. 

De financieel beheerder Carla Van Dender vervoegt de zitting. 

 

Bevoegdheid 

 Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43 §2,3°. 

Wetten en Reglementen 

 Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 artikel 172, 173 §1 en 174. 

 Het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus 

van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere 

wijzigingen. 

Verwijzingsdocumenten 

 De jaarrekening 2016. 

Verantwoording 

 De uitslag die de jaarrekening 2016 vertoont. 
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Tussenkomsten 

 CD&V stelt vast in schema J7 ‘De staat van opbrengsten en kosten’ op pagina 32 dat de 

afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen in vergelijking met 2015 gedaald zijn van 

ongeveer 2,9 miljoen naar 1,8 miljoen euro. Heeft dit te maken met het pensioenfonds voor 

mandatarissen? 

De financieel beheerder antwoordt dat dit over de 63-rekeningen gaat waarin inderdaad 

pensioenfonds maar ook de responsabiliseringsbijdrage wordt geboekt. Op pagina 54 staat meer 

detail over deze 63-rekening en daaruit blijkt dat er minder voorzieningen voor pensioenen zijn 

aangelegd en dat ook de afschrijvingen voor materiële vaste activa fors zijn gedaald. 

 CD&V stelt vast in schema J7 ‘De staat van opbrengsten en kosten’ op pagina 32 dat er in 2016 

investeringssubsidies € 533.954,00 zijn toegestaan. Over welke investeringen gaat dit? 

De financieel beheerder antwoordt dat dit onder andere gaat over investeringen 

brandweerzone, OCMW, 2de fase Moerbeekvallei, kerk Assenede en een kleine subsidie 

verwarmingstoelage voor de kerk Boekhoute.  

 CD&V leest op pagina 34 in het schema ‘materiële verschillen tussen budget en rekening – 

exploitatie’ dat de opbrengst opvang en transport afvalwater VMW € 173.210,00 € bedraagt. 

Normaal zijn deze opbrengsten bedoeld voor investeringen in rioleringen. Is dat ook daarvoor 

voorzien? 

De financieel beheerder antwoordt dat de technische dienst vóór 1 juli een verantwoording van 

deze investeringen moet doorgeven. Hierin mag ook een stuk personeelskost worden verrekend. 

In het verleden werden veel rioleringswerken als wegeniswerken geboekt. Na een opmerking van 

toezicht binnenlands bestuur zullen deze ontvangsten in de toekomst als bestemde gelden 

geboekt worden voor toekomstige rioleringsprojecten. 

 CD&V stelt vast op pagina 36 in het schema TJ2 ‘Evolutie van de exploitatierekening’ dat de 

inkomsten personenbelasting gestegen zijn van ongeveer 3,2 miljoen in 2014, naar 3,8 miljoen in 

2015 en  bijna 4,1 miljoen euro in 2016. Wat is hiervan de reden? Heeft dit enkel te maken met 

groei bevolking? 

De financieel beheerder krijgt op 31.12 van elk jaar een formulier en controleert of alle 

boekingen correct zijn. 2014 was een speciaal jaar omdat er een fout gebeurd is bij de 

incohiering nationaal die in 2015 is rechtgezet. Ook de raming 2017 wijst op een nieuwe 

beperkte stijging van € 50.000,00. Ondanks de taxshift die ons in 2015 ongeveer € 13.000,00 € zal 

kosten en in 2016 € 62.000,00. 

Stemmen 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De jaarrekening 2016, zoals in bijlage, wordt vastgesteld. 

Art. 2 

Een afschrift van dit besluit zal voor goedkeuring worden overgemaakt aan de hogere overheid. 

 

3.  Vaststellen van de budgetwijziging nr. 1/2017. 

De financieel beheerder Carla Van Dender is aanwezig om vragen te beantwoorden 
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Bevoegdheid 

 Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43 §2,3°. 

Wetten en Reglementen 

 Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 154 §2. 

 Het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus 

van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappellijk welzijn en latere 

wijzigingen. 

 Het Ministerieel Besluit van 1 oktober 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 budgetwijziging nr. 1/2017. 

 Het verslag van het MAT inzake budgetwijziging nr. 1/2017. 

Verantwoording 

 Noodzaak tot wijzigen van de budgetten voor het dienstjaar 2017. 

Tussenkomsten 

 Het college van burgemeester en schepenen wil nog een extra budgetwijziging toevoegen die 

nog niet is opgenomen in de documenten. 

Deze week is het college in kennis gesteld dat er voor de erfpacht van een stukje grond voor het 

bouwen van een elektriciteitscabine door Eandis een symbolische euro erfpachtvergoeding moet 

worden betaald. Dit was nog niet opgenomen in het budget en wordt toegevoegd aan deze 

budgetwijziging die ter stemming voorligt. 

 CD&V stelt vast op pagina 3 bij de toelichting exploitatie dat er € 5.000,00 extra wordt voorzien 

voor aanwervingsprocedures personeel. Gaat dat over nieuwe aanwervingen of vervangingen? 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat er op de technische dienst een 

stafmedewerker en een projectleider wordt aangeworven. De projectleider zal vooral dossiers 

gebouwen opvolgen om het diensthoofd hiervan te ontlasten. De stafmedewerker zal 

ingeschakeld worden om het klimaatplan, GIS en opstart omgevingswerken op te volgen. 

Daarnaast zijn er nog wissels in de communicatiedienst, burgerzaken en boekhouding geweest, 

maar dat zijn interne procedures, dus goedkoper. 

 CD&V stelt vast op pagina 3 bij de toelichting exploitatie dat er € 5.000,00 extra wordt voorzien 

voor de aanleg van een oprit school Ertveldesteenweg. Was het niet de bedoeling om die 

gronden te verkopen? Waar komt deze oprit precies? 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat er budget wordt voorzien voor de 

aankoop klinkers die in eigen regie worden aangelegd. Het is de bedoeling om het fietspad van 

de nieuwe parking ’t Groentjen door te trekken tot aan de ingang. De fietsstalling zal een stukje 

worden verplaatst en de scheidingsmuur zal een stuk worden opengebroken. De gronden aan de 

Ertveldesteenweg zullen voorlopig niet worden verkocht. Eerst zal worden bekeken met de 

school en het bewonersplatform hoe deze best kunnen worden bestemd.  
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 CD&V stelt vast op pagina 4 bij de toelichting exploitatie dat er € 10.000,00 extra wordt voorzien 

voor de Zwarte Sluispolder voor een overwelving in de Kloosterstraat. Waar komt die 

overwelving? 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat deze nodig is ter hoogte van de 

asverschuiving omdat zware voertuigen moeten kunnen uitwijken en er anders instortingsgevaar 

dreigt voor de gracht. De Zwarte Sluispolder zal instaan voor de uitvoering. 

 CD&V stelt vast op pagina 4 bij de toelichting exploitatie dat het budget voor de 

gemeenschapswachten wordt geschrapt. Zij hadden toch hun rol in het signaleren van zwerfvuil, 

verkeer aan de school en als aanspreekpunt voor de bevolking in plaats van de politie? In 

Evergem wil men deze gemeenschapswachten wel behouden. Wat is de visie van het college 

hierover? 

Het college van burgemeester en schepenen kiest ervoor om dit project stop te zetten omdat de 

subsidiëring wegvalt. De bestaande gemeenschapswachten doen hun termijn nog uit maar zullen 

niet meer worden vervangen. Voor het veilig verkeer aan de scholen zal er in overleg met de 

scholen bekeken worden of er extra gemachtigde opzichters kunnen opgeleid en ingeschakeld 

worden. 

 CD&V merkt op pagina 4 bij de toelichting exploitatie dat er een bijdrage is voorzien voor 

gemeentelijke cadeaucheques en cadozondag. Over wat gaat dit precies? 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat op initiatief van ALEA een 

promotiedag voor de cadeaucheques zal georganiseerd worden. 

 CD&V merkt op dat op pagina 5 bij de toelichting exploitatie € 7.000,00 extra voorzien wordt op 

een initieel budget van € 4.000,00 voor elektriciteit in het bibliotheekgebouw door de komst van 

de dienst Vrije Tijd. Verbruikt deze dienst zoveel elektriciteit? 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat dit een schatting is op basis van de 

afrekening van voorgaande jaren. 

 CD&V stelt vast op pagina 7 bij de toelichting exploitatie dat er € 7.000,00 wordt voorzien voor 

het herstellen van een graf op het kerkhof van Bassevelde. 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat onze diensten enkele graven hebben 

afgebroken om weg te halen, maar nadien bleek dat deze onder het beschermd gedeelte erfgoed 

van de kerk van Bassevelde vielen. Onze diensten deden dit ter goeder trouw maar werden 

hiervoor op de vingers getikt door erfgoed die vraagt om het graf van een oud-burgemeester te 

herstellen. Er is dus voor elk graf dat moet worden afgebroken toestemming nodig van erfgoed. 

 N-VA stelt vast op pagina 6 bij de toelichting exploitatie dat er middelen worden voorzien voor 

de aankoop van benodigdheden voor anderstalige kleuters. Is dat materiaal enkel bestemd voor 

de gemeentescholen? 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat tegen deze uitgaven ook hetzelfde 

bedrag aan inkomsten staan door een toelage van de Vlaamse Overheid. Het college vermoedt 

dat ook de vrije scholen dit aanbod hebben gekregen. 

 CD&V stelt vast op pagina 18 bij de toelichting investeringen dat er een aankoop wordt voorzien 

voor gronden in de Pastoriestraat en een ruil voor een deel van het terrein van de KLJ-lokalen. 

Wat is hiervan de bedoeling? 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat de verkoop van het perceel KLJ-

lokaal al in het budget stond, maar dat ze het aanbod kregen van een eigenaar in de 

Pastoriestraat om een deel te ruilen. Aangezien de gemeente toch wenst dit binnengebied te 

ontwikkelen is dat een opportuniteit. In de ruil zullen de geschatte waarden van de gronden 

worden verrekend. 
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 CD&V stelt vast op pagina 19 bij de toelichting investeringen dat er € 50.000,00 wordt voorzien 

voor een geluidsinstallatie in de raadszaal. Is dat zo duur? 

Het college van burgemeester en schepenen vermoedt dat dit goedkoper kan, maar dit bedrag is 

bepaald op basis van een eerste prijsvraag. De huidige installatie is 10 jaar oud en voldoet niet 

meer aan de eisen wat verstaanbaarheid voor het publiek en akoestiek betreft. Er zal tevens 

worden bekeken of er stemapparatuur aan kan gekoppeld worden. 

 CD&V stelt vast op pagina 20 bij de toelichting investeringen dat er wellicht een drukfoutje is 

geslopen in het bedrag voor onderhoud van fietspaden. Gaat het om € 40.000,00 of  

€ 400.000,00? 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat dit een terechte opmerking is en dat 

er een nulletje is verdwenen. Het gaat wel degelijk over € 400.000,00. Dit zal worden rechtgezet. 

Stemmen 

Stemresultaat: 13 ja-stemmen (Philippe De Coninck, Alex Meulebroeck, Servaas Van Eynde, 
Hubert Staelens, Erik Roegis, Chantal Bobelijn, Dominique Buysse, 
Marc De Schepper, Marcel Scheir, Annie Cuelenaere, Francine De Weweire, 
David Vercauteren, Hilde Baetsle) 
8 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Koen Van Ootegem, Nic Van Zele, 
Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Koen Buysse, Heidi Schaght, 
Sabina De Craecker) 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De budgetwijziging nr. 1/2017, zoals in bijlage, vast te stellen. 

Art. 2 

De budgetwijziging nr. 1/2017 wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. 

 

4.  Kennisnemen van de jaarrekening 2016 van het OCMW Assenede. 

Bevoegdheid 

 Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn, art. 51. 

Wetten en Reglementen 

 Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn, art. 39, art. 149 en art. 174-175. 

 Organieke wet van 08 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 

art. 89. 

Verwijzingsdocumenten 

 Jaarrekening 2016 van het OCMW Assenede. 

 Beslissing OCMW-raad van 10 mei 2017 houdende het vaststellen jaarrekening 2016 

OCMW Assenede. 
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Verantwoording 

 Gelet op de uitslag die de jaarrekening 2016 vertoont. 

 De raad voor maatschappelijk welzijn dient in de loop van het eerste semester van het financiële 

boekjaar dat volgt op het financiële boekjaar waarop de rekening betrekking heeft zich uit te 

spreken over de vaststelling van de jaarrekening. 

 Gelet op het besluit van de OCMW-raad van 10 mei 2017 houdende het vaststellen 

jaarrekening 2016 OCMW Assenede. 

 Een afschrift van de vastgestelde jaarrekening wordt bezorgd aan de gemeenteraad, die binnen 

vijftig dagen na overzending, zijn opmerkingen ter kennis kan brengen van de 

provinciegouverneur. 

 Op 11 mei 2017 ontving het gemeentebestuur Assenede de jaarrekening 2016 van het 

OCMW Assenede, waardoor de gemeenteraad van 01 juni 2017 nog binnen de vijftig dagen 

eventuele opmerkingen ter kennis kan brengen van de provinciegouverneur. 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2016 van het OCMW Assenede, zoals in bijlage. 

Art. 2 

Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan het OCMW Assenede en aan de 

provinciegouverneur Oost-Vlaanderen. 

 

De financieel beheerder, Carla Van Dender, verlaat de zitting. 

 

5.  Bekrachtigen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25.04.2017 

betreffende de herschikking van de aandelen van Veneco. 

Bevoegdheid 

 Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42. 

Wetten en Reglementen 

 Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43 §2. 

 Het Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en latere 

wijzigingen, artikel 32. 

Verwijzingsdocumenten 

 Het schrijven van Veneco van 29 maart 2017 betreffende de herschikking van de aandelen van de 

gemeentelijke vennoten. 

 De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25 april 2017 houdende de 

herschikking van de aandelen van Veneco. 

Verantwoording 

 Ingevolge de statutenwijziging van Veneco, goedgekeurd door de Buitengewone Algemene 

Vergadering op 13 december 2016, dient het historisch gegroeid onevenwicht tussen de 



 

 34 

gemeenten van Veneco hersteld te worden tegen 31 december 2034. 

Bijgevolg dienen voor de gemeente Assenede nog bijkomend 67 aandelen aangekocht worden. 

 In het budget 2017 werd in de enveloppe overig beleid onder beleidsitem 003000, algemene 

rekening 2811000, € 27.000,00 voorzien voor de volstorting van deelnemingen Veneco. 

 Aangezien Veneco tegen uiterlijk 11 mei 2017 uitsluitsel wou krijgen en de nodige kredieten 

werden opgenomen in budget 2017, nam het college van burgemeester en schepenen op 25 

april 2017 de beslissing in 2017 over te gaan tot de aankoop van 67 aandelen van Veneco voor 

een totaal bedrag van € 26.795,88. 

 Deze beslissing dient, ingevolge de bepalingen van het gemeentedecreet, bekrachtigd te worden 

door de gemeenteraad. 

Stemmen 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 
 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25 april 2017 betreffende de 

herschikking van de aandelen van Veneco, wordt bekrachtigd. 

Art. 2 

Afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan Veneco. 

 

6.  Aanpassen van de dotatie aan de Hulpverleningszone Centrum voor het dienstjaar 2017. 

Bevoegdheid 

 Het Gemeentedecreet van 15 juli 2015, artikel 42 §1. 

Wetten en Reglementen 

 De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikelen 67 en 68. 

 Het Koninklijk Besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding 

van de hulpverleningszones. 

Verwijzingsdocumenten 

 Het overzicht van de exploitatie- en investeringsdotaties na de begrotingswijziging van de 

Hulpverleningszone Centrum. 

Verantwoording 

 De zoneraad van de Hulpverleningszone Centrum heeft op 28 oktober 2016 de begroting voor 

het dienstjaar 2017 goedgekeurd.  

 Voor de gemeente Assenede werden in het budget 2017 volgende dotaties opgenomen : 

- exploitatie :€ 637.472,74 

- investeringen : € 58.452,00. 

 De initiële begroting 2017 van de Hulpverleningszone werd bijgestuurd waardoor er een 

verschuiving plaats vindt van de exploitatie- naar de investeringsdotatie. 

Het ontwerp van de begrotingswijziging werd door het zonecollege van de hulpverleningszone op 

10 mei 2017 goedgekeurd. 
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 De gewijzigde dotaties van de gemeenten aan de Hulpverleningszone dienen goedgekeurd te 

worden door de gemeenteraad.  

 In functie van het ontwerp van de begrotingswijziging en de door de gemeenten aanvaarde 

verdeelsleutel worden voor 2017 door de gemeente Assenede volgende dotaties toegekend aan 

de Hulpverleningszone Centrum : 

- exploitatie : € 362.304,42 

- investeringen : € 66.864,12. 

Stemmen 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De dotatie van de Hulpverleningszone Centrum voor het dienstjaar als volgt aan te passen : 

- exploitatie : € 362.304,42 

- investeringen : € 66.864,12. 

Art. 2 

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid en aan de 

Hulpverleningszone Centrum. 

 

7.  Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van Finiwo op 23.06.2017 en 

herbevestigen van de vertegenwoordigers. 

Bevoegdheden 

 Het gemeentedecreet van 15.07.2005, art. 42. 

Wetten en Reglementen 

 Het gemeentedecreet van 15.07.2005, gewijzigd bij hersteldecreet van 23.01.2009 en latere 

wijzigingen en aanpassingen. 

 Art. 44 van het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarin 

opgenomen is dat de gemeenten, deelnemers van een intergemeentelijk 

samenwerkingsverband, hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van het 

intergemeentelijk samenwerkingsverband bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de 

leden van de gemeenteraad. 

 Het decreet van 18.01.2013 houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 

06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking biedt de mogelijkheid aan de 

gemeenten-deelnemers een vaste vertegenwoordiger en een vaste plaatsvervanger aan de 

duiden voor de algemene vergaderingen van Finiwo tot de algehele vernieuwing van de 

gemeenteraden in 2019. 

 Artikel 26 van de statuten van Finiwo betreffende de samenstelling van de nieuwe algemene 

vergadering. 

Verwijzingsdocumenten 

 Aangetekend schrijven van Finiwo dd. 28.03.2017 inzake de uitnodiging tot de algemene 

vergadering van 23.06.2017 met verzoek tot goedkeuren van de agenda en het verzoek om de 
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namen van onze vaste vertegenwoordigers bij wijze van herbevestiging expliciet op te nemen in 

het raadsbesluit betreffende de goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van 

Finiwo. 

 De documenten gevoegd bij de oproeping tot de algemene vergadering. 

 Het gemeenteraadsbesluit dd. 30.05.2013 houdende aanduiding van de heer  

Marcel Scheir als vaste mandataris-vertegenwoordiger van de gemeente voor het bijwonen van 

de algemene vergaderingen van Finiwo tot de algehele vernieuwing van de gemeenteraden in 

2019 en de heer Hubert Staelens als vaste mandataris-plaatsvervanger. 

Verantwoording 

 De gemeente is aangesloten bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband 

“Financieringsintercommunale voor investeringen in West- en Oost-Vlaanderen”, afgekort tot 

Finiwo. 

 De gemeente bepaalt het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de algemene vergadering. 

 Het verslag van de raad van bestuur is een getrouwe weergave van de activiteiten die Finiwo in 

2016 heeft ontwikkeld. 

 De commissaris heeft een verslag zonder voorbehoud opgemaakt over zijn 

controlewerkzaamheden. 

 De jaarrekening is een getrouwe weergave van de financiële situatie van Finiwo voor het 

boekjaar 2016 en de resultatenverdeling is opgemaakt conform de statutaire bepalingen. 

Tussenkomsten 

 N-VA vraagt de aparte stemming over de dagorde (artikel 1)  en over het herbevestigen van de 

mandataris-vertegenwoordigers (artikel 2). 

CD&V sluit zich daarbij aan en merkt op dat er bij de volgende agendapunten waarbij agenda’s 

van algemene vergaderingen van intercommunales moeten worden goedgekeurd veel 

onduidelijkheid is. Soms moeten mandataris-vertegenwoordigers herbevestigd worden, soms 

wordt dit niet gevraagd en soms moeten nog raadsleden opnieuw worden voorgedragen. 

Stemmen 

Stemming over artikel 1  

met 21 ja-stemmen 

Stemming over artikel 2 

13 ja-stemmen (Philippe De Coninck, Alex Meulebroeck, Servaas Van Eynde, Hubert Staelens,  

Erik Roegis, Chantal Bobelijn, Dominique Buysse, Marc De Schepper, Marcel Scheir,  

Annie Cuelenaere, Francine De Weweire, David Vercauteren, Hilde Baetslé) 

8 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Koen Van Ootegem, Nic Van Zele, Brenda Van den Bossche, 

Marc Bobelyn, Koen Buysse, Heidi Schaght, Sabina De Craecker) 

BESLUIT 

Artikel 1 

Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, worden de dagorde en alle 

afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van Finiwo van 23.06.2017 

goedgekeurd, zijnde: 

01. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2016 
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02. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2016 

03. Goedkeuring van de jaarrekening en de resultatenverdeling 2016 

04. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 

05. Statutaire benoemingen 

06. Statutaire mededelingen 

Art. 2 

De heer Marcel Scheir, raadslid, Landsdijk 87 te 9968 Bassevelde, vaste mandataris-

vertegenwoordiger van de gemeente zoals aangeduid bij gemeenteraadsbesluit  

dd. 30.05.2013, die zal deelnemen aan de algemene vergadering van Finiwo op23.06.2017, op te 

dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband 

met de te behandelen punten. 

Ingeval de heer Marcel Scheir zou verhinderd zijn, de heer Hubert Staelens, schepen,  

Fonteinestraat 21 te 9960 Assenede, vaste mandataris-plaatsvervanger zoals aangeduid in de 

gemeenteraad van 30.05.2013, op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 

genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen punten op de algemene vergadering 

van Finiwo op 23.06.2017. 

8.  Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van de IGS Westlede op 13.06.2017. 

Bevoegdheid 

 Gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen. 

Wetten en Reglementen 

 Decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en latere wijzigingen. 

Verwijzingsdocumenten 

 De statuten van de IGS Westlede. 

 Schrijven van 05.04.2017 van de IGS Westlede, met bijlagen, waarbij gevraagd wordt aan de 

gemeenteraad om zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van 

13.06.2017. 

 Gemeenteraadsbesluit van 30.05.2013 betreffende het aanduiden van een mandataris-

vertegenwoordiger en een mandataris-plaatsvervanger voor de algemene vergadering van de 

Intercommunale Crematoriumbeheer Oost-Vlaanderen op 18.06.2013 en alle volgende algemene 

vergaderingen tot de hernieuwing van de gemeenteraad in 2019. 

Verantwoording 

 De gemeente Assenede is toegetreden tot de IGS Westlede. 

 De gemeenteraad dient zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de  algemene 

vergadering van 13.06.2017 met daarop volgende agendapunten: 

 Goedkeuring verslag Algemene Vergadering  06.12.2016 

 Goedkeuring Balans en Resultatenrekening 2016 

 Verslag Commissaris-Revisor 

 Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris-Revisor 

 Werkingsverslag 2016 
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Tussenkomsten 

 N-VA en CD&V vragen een aparte stemming over de dagorde(artikel 1) en over de mandataris-

vertegenwoordigers(artikel 2). 

Stemmen 
Stemming over artikel 1 
21 ja-stemmen 

Stemming over artikel 2 
13 ja-stemmen (Philippe De Coninck, Alex Meulebroeck, Servaas Van Eynde, Hubert Staelens,  
Erik Roegis, Chantal Bobelijn, Dominique Buysse, Marc De Schepper, Marcel Scheir,  
Annie Cuelenaere, Francine De Weweire, David Vercauteren, Hilde Baetslé) 
8 onthoudingen(Trees Van Eykeren, Koen Van Ootegem, Nic Van Zele, Brenda Van den Bossche,  
Marc Bobelyn, Koen Buysse, Heidi Schaght, Sabina De Craecker) 

Stemming over artikel 3 
21 ja-stemmen 

BESLUIT 

Artikel 1  

Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van de IGS Westlede op 

13.06.2017 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten: 

1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 06.12.2016 

2. Goedkeuring Balans en Resultatenrekening 2016 

3. Verslag Commissaris-Revisor 

4. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris-Revisor 

5. Werkingsverslag 2016 

Art. 2 

De vertegenwoordiger van de gemeente, mevr. Francine De Weweire, of haar plaatsvervanger,  

dhr. Philippe De Coninck, die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de IGS Westlede 

wordt opgedragen ter zitting van de algemene vergadering overeenkomstig de wil van de 

onderhavige gemeenteraad te stemmen. 

Art. 3 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de IGS Westlede, Smalle Heerweg 60 te  

9080 Lochristi en aan de betrokken aangestelde personen. 

9.  Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van IVM op 14.06.2017. 

Bevoegdheid 

 Het gemeentedecreet 15.07.2005, art. 42. 

Wetten en Reglementen 

 Het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en latere 

wijzigingen. 

 De statuten van de IVM, inzonderheid artikel 30 bis. 
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Verwijzingsdocumenten 

 De dagorde voor de algemene vergadering van IVM van 14.06.2017, vastgesteld door de Raad 

van Bestuur in zijn zitting van 21.03.2017. 

 Het aangetekend schrijven van IVM van 20.04.2017 inzake de uitnodiging tot de algemene 

vergadering van 14.06.2017 met de agenda en de informatie betreffende de agendapunten. 

 Het aangetekend schrijven van IVM van 27.04.2017 betreffende de informatie over agendapunt 

3 (verslag van de commissaris). 

 De beslissing van de gemeenteraad 28.02.2013 waarbij de heer Marc De Schepper en de heer 

Marcel Scheir, respectievelijk als eerste en tweede bestuurder bij IVM worden voorgedragen en 

de beslissing van de algemene vergadering van IVM van 27.03.2013 houdende de benoeming. 

 De beslissing van de gemeenteraad 28.05.2014 waarbij de heer Hubert Staelens als 

vertegenwoordiger en mevrouw Annie Cuelenaere als plaatsvervangend vertegenwoordiger 

werden aangeduid deel te nemen aan de algemene vergadering van IVM voor de duurtijd van de 

huidige legislatuur. 

Verantwoording 

 De algemene vergadering van de IVM gaat door op woensdag 14.06.2017 om 19.00 uur in de 

vergaderzaal van het administratief gebouw, Sint-Laureinsesteenweg 29 te 9900 Eeklo. 

 De agenda van de algemene vergadering omvat volgende agendapunten: 

o Verslag van het directiecomité over de werking van de intergemeentelijke vereniging in 

2016 met inbegrip van de belangrijke actuele dossiers. 

o Verslag van de raad van bestuur m.b.t. de jaarrekening 2016. 

o Verslag van de commissaris. 

o Goedkeuring jaarrekening per 31 december 2016. 

o Verlenen van kwijting aan de bestuurders. 

o Verlenen van kwijting aan de commissaris. 

o Verlenging mandaat bedrijfsrevisor/commissaris – beslissing 

o Benoeming bestuurder en plaatsvervangend bestuurder gemeente Maldegem 

o Varia. 

Tussenkomsten 

 Om elke verwarring te vermijden over het goedkeuren dagorde en eventuele 

vertegenwoordigers legt de voorzitter de artikelen apart voor ter stemming. 

Stemmen 

Stemming over artikel 1 

21 ja-stemmen 

 

Stemming over artikel 2 

21 ja-stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van IVM van 14.06.2017 en 

aan de afzonderlijke agendapunten die dit vereisen: 
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o Verslag van het directiecomité over de werking van de intergemeentelijke vereniging in 

2016 met inbegrip van de belangrijke actuele dossiers. 

o Verslag van de raad van bestuur m.b.t. de jaarrekening 2016. 

o Verslag van de commissaris. 

o Goedkeuring jaarrekening per 31 december 2016. 

o Verlenen van kwijting aan de bestuurders. 

o Verlenen van kwijting aan de commissaris. 

o Verlenging mandaat bedrijfsrevisor/commissaris – beslissing 

o Benoeming bestuurder en plaatsvervangend bestuurder gemeente Maldegem 

o Varia. 

Art. 2 

De vertegenwoordiger of plaatsvervangende vertegenwoordiger van de gemeente te mandateren 

om op de algemene vergadering van IVM van 14.06.2017 zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de 

beslissing genomen in de gemeenteraad van heden inzake onderhavige aangelegenheid en verder al 

het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. De volmachtdrager beschikt over het 

totaal van het aantal stemmen waarover de gemeente beschikt, zijnde 13.942 stemmen. 

 

10.  TMVW: Goedkeuren van de agenda van de Algemene Vergadering van TMVW IC op 30.06.2017. 

Bevoegdheid 

 Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, art. 42. 

Wetten en Reglementen 

 Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, 

en later wijzigingen. 

 Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

 Decreet van 24 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

 Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen inzonderheid artikel 43§2,5°. 

Verwijzingsdocumenten 

 Het aangetekend schrijven van TMVW dd. 5 juli 2017 betreffende uitnodiging tot de Algemene 

Jaarvergadering van TMVW IC. 

 De agendapunten verstuurd door TMVW dd. 5 juli 2017 aan de gemeente.  

Verantwoording 

 De gemeente Assenede is aangesloten bij TMVW IC. 

 De statuten van TMVW IC. 

Tussenkomsten 

 Om elke verwarring te vermijden over het goedkeuren dagorde en eventuele 

vertegenwoordigers legt de voorzitter de artikelen apart voor ter stemming. 

Stemmen 

Stemming over artikel 1 : met 21 ja-stemmen 

Stemming over artikel 2 : met 13 ja-stemmen en 8 onthoudingen 
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Hebben ja- gestemd : Philippe De Coninck , Alex Meulebroeck,  Servaas Van Eynde , Hubert Staelens, 

Erik Roegis, Chantal Bobelyn, Dominique Buysse, Marc De Schepper, Marcel Scheir,  

Annie Cuelenaere, Francine de Weweire, David Vercauteren en Hilde Baetslé. 

Hebben zich onthouden : Trees Van Eykeren, Koen Van Ootegem, Nic Van Zele,  

Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn , Koen Buysse, Heidi Schaght en Sabina de Craecker 

Stemming over artikel 3 : met 21 ja-stemmen 

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de algemene 

vergadering TMVW IC van 30 juni 2017 en de daarbij horende documentatie nodig voor het 

onderzoek van de agendapunten: 

1. Toetreden en uitbreiding van toetredingen 

2. Actualisering van bijlagen 1, 2 en 5 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en 

uitbreiding van toetredingen 

3. Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2016 

4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2016 

5. Kennisname van het verslag van het college van commissarissen 

6. Kennisname van de verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR) 

7. Kwijting aan de bestuurders, commissarissen en de commissaris-revisor (lid IBR) 

8. Benoeming van vertegenwoordigers in de Directiecomités 

9. Benoeming van bestuurders in de Raad van Bestuur 

Art. 2 

De afgevaardigde van de gemeente die bij de aanvang van de legislatuur werd gemachtigd, mevr. 

Chantal Bobelijn te bevestigen en deze op te dragen haar stemgedrag af te stemmen op de 

beslissingen genomen in artikel 1 (*) 

Art. 3 

De gemeenteraad beslist het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering 

van dit besluit en beslist dat onverwijld een afschrift van deze beslissing aan TMVW IC, Stropstraat 1, 

9000 Gent, wordt bezorgd. 

(*) Ingevolge de algemene wettelijke bepalingen, tevens opgenomen in de statuten, en die verplicht 

in acht dienen genomen te worden, kunnen de bestuurders, commissarissen en de leden van de 

Directiecomités geen gemeentelijke vertegenwoordiger zijn in de Algemene Vergadering 

11.  Intercommunales : Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van Imewo, 

statutenwijzigingen, uitbreiding van de aansluiting tot de activiteit warmte en vaststellen van 

het mandaat voor de algemene vergadering dd. 19.06.2017. 

Bevoegdheid 

 Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, art. 42. 

Wetten en Reglementen 

 Het Vlaams decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals 

gewijzigd op 18.01.2013 

 Het gemeentedecreet van 15.07.20015 en latere wijzigingen 
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Verwijzingsdocumenten 

 Het aangetekend schrijven dd. 20.03.2017 van Imewo betreffende “Imewo – Algemene 

vergadering tevens jaarvergadering 19.06.2017” 

 Het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente werd overgemaakt 

Verantwoording 

 De gemeente Assenede neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en gas deel aan 

de opdrachthoudende vereniging Imewo, Intercommunale Maatschappij voor 

Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen 

Tussenkomsten 

 CD&V stelt vast dat in het digitaal dossier op cobra@home bij het financieel verslag een fout 

geslopen is bij het inscannen. Enkel de oneven pagina’s zitten in het document. 

De gemeentesecretaris kijkt dit na en stelt vast dat het papieren dossier wel correct is, maar 

digitaal ontbreken inderdaad een aantal pagina’s door het verkeerd inscannen. 

 CD&V zal ondanks dit onvolledige dossier toch meestemmen, maar vraagt om een betere 

controle van de documenten in de toekomst. 

 CD&V stelt ook vast dat het niet duidelijk is in het dossier wie de mandataris-vertegenwoordigers 

zijn en het besluit van aanstelling is ook niet te vinden bij de verwijzingsdocumenten. 

SamenPlus laat weten dat Hilde Baetslé als mandataris-vertegenwoordiger en Hubert Staelens 

als plaatsvervanger werden aangesteld op 28.02.2013 als lid van de algemene vergadering van 

Imewo voor een periode van 6 jaar. 

Stemmen 

21 ja-stemmen 

BESLUIT 

Artikel 1 

Zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering van de 

opdrachthoudende vereniging Imewo dd. 19.06.2017: 

1. Statutenwijzigingen: 

- Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met staat van 

activa en passiva per 31 december 2016 – in het kader van artikel 413 wetboek van 

vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging van het doel 

- Goedkeuren van de statutenwijzigingen 

- Verlenen van machtiging om  de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke akte  te doen 

vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen 

2. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de activiteit warmte 

3. Kennisneming verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2016 

4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 

5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en 

de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2016 

6. Bekrachtiging van de volmachtverlening inzake bestellingen van Imewo aan Eandis System 

Operator cvba en Fluvius cvba 

7. Statutaire benoemingen. 

8. Statutaire mededelingen. 
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Art. 2 

a. zijn goedkeuring te hechten aan de uitbreiding van de aansluiting van de gemeente  Assenede tot 

de activiteit warmte bij de opdrachthoudende vereniging Imewo; 

b. in het kader van punt a. de beheersoverdracht te verrichten met het oog op ontwikkeling, het 

aanleggen en de exploitatie van warmtenetten en de levering van al dan niet zelf geproduceerde 

warmte op haar grondgebied in het kader van de doelomschrijving van de opdrachthoudende 

vereniging; deze beheersoverdracht is steeds herroepbaar zonder recht op schadevergoeding voor 

de opdrachthoudende vereniging Imewo of haar deelnemers, onverminderd statutaire bepaalde 

vergoedingen in geval van overneming van installaties op basis van de uitoefening van een recht van 

voorkeur; 

c. ingevolge de beslissingen genomen in de punten a. en b. de aanleg van het warmtenet en de 

distributie van de warmte tot bij de verbruikers toe te vertrouwen aan de netbeheerder Imewo die 

door middel van haar exploitatiemaatschappij Eandis System Operator cvba hiervoor een beroep zal 

doen op haar filiaal Warmte@Vlaanderen onder opschortende voorwaarde van de eventueel te 

nemen beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit inzake aanmelding  van 

Warmte@Vlaanderen; 

d. de inbreng die de gemeente gedaan heeft overeenkomstig artikel 9 van de statuten van Imewo uit 

te breiden tot de activiteit warmte; 

Art. 3 

zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende 

vereniging Imewo 

Art. 4 

de vertegenwoordiger van de gemeente Assenede die zal deelnemen aan de algemene vergadering 

van de opdrachthoudende vereniging Imewo op 19.06.2017, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te 

stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1, 

2 en 3 van onderhavige raadsbeslissing 

Art. 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 

Imewo, ter attentie van het secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres 

intercommunales@eandis.be. 

 

12.  TMVW : Goedkeuren agenda en goedkeuren elk individueel punt van de agenda van de 

Buitengewone Algemene Vergadering van TMVW IC op 30.06.2017. 

Bevoegdheid 

 Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen 

Wetten en Reglementen 

 De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en later wijzigingen 

 Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 

 Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna het DIS), in 

het bijzonder artikel 25 e.v. 

mailto:intercommunales@eandis.be
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 Artikel 29 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 

ingevolge waarvan het besluit tot deelname van TMVW aan het intergemeentelijk 

samenwerkingsverband TMVS tot de bevoegdheid van de algemene vergadering van TMVW 

behoort 

Verwijzingsdocumenten 

 Het schrijven van FARYS dd. 5 mei 2017 betreffende uitnodiging tot de Buitengewone Algemene 

Vergadering TMVW IC op 30 juni 2017 

 De nodige documentatiestukken ons overgemaakt door FARYS op 5 mei 2017 

 De presentatie “Oprichting TMVS” bevat een concretisering van de principes uiteengezet in het 

hogervermelde oprichtingsdossier en werd eveneens goedgekeurd door het voormelde 

overlegorgaan. Deze presentatie maakt een integraal onderdeel uit van het oprichtingsdossier 

 De samenvattende TMVS kapitalisatietabel geeft een overzicht weer van het kapitaal en het 

aandeelhouderschap van TMVS bij oprichting en de daaropvolgende kapitaalsverrichtingen 

 Het overzicht van terug te nemen F1-aandelen 

 Het overzicht van terug te nemen TK- en DK- aandelen. Het bijzonder verslag overeenkomstig 

artikel 395 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 63, vierde lid van het decreet 

intergemeentelijke samenwerking inzake de hogervermelde inbreng in natura van de divisie 

Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS opgesteld door TMVW als medeoprichter van TMVS 

 Het controleverslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 395 van het wetboek van 

vennootschappen en artikel 63, vierde lid van het decreet intergemeentelijke samenwerking 

inzake de hogervermelde inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in 

TMVS opgesteld door Figurad Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 

Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door Tim Van 

Hullebusch, bedrijfsrevisor 

 Het dossier inzake de statutenwijziging van TMVW, waarin de volgende documenten werden 

opgenomen: 

- de  “Krachtlijnen nota” met daarin vervat een artikelsgewijze bespreking van de voorgestelde 

wijzigingen aan de statuten van TMVW 

- een ontwerp van de gewijzigde statuten van TMVW met als bijlagen: 

 a) de lijst van vennoten, de activiteit(en) met geografische sectie waarvoor zij zijn aangesloten 

  en de regio waartoe zij behoren 

 b) de lijst van vennoten met vermelding van het aantal aandelen per vennoot 

 c) het financieringsreglement Zuivering en Wegenis 

 d) het financieringsreglement inzake de secundaire activiteit  

 Het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen inzake 

de wijziging van het statutair doel van TMVW opgesteld door de raad van bestuur van TMVW 

 Het controleverslag van de commissaris van TMVW overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek 

van vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel van TMVW opgesteld door 

Figurad Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126 te  

9051 Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door Tim Van Hullebusch, bedrijfsrevisor 

 De uitnodigingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVW die gehouden zal 

worden op 30 juni 2017, waarin tevens de agenda werd meegedeeld en de agendapunten 

werden toegelicht 

 De overige ondersteunende documenten in verband met de hierboven geschetste verrichtingen 

die ontvangen werden door de gemeente 
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Verantwoording 

 De gemeente is aangesloten bij TMVW 

 Het samenwerkingsakkoord van 13 februari 2014 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse 

Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende 

intercommunales, waarmee het decreet van 24 april 2014 instemming werd betuigd, ingevolge 

waarvan de werking en organisatie van TMVW aangepast dient te worden aan het DIS 

 TMVW heeft voornemens om, teneinde zijn werking en organisatie aan te passen aan het DIS, 

over te gaan tot een geheel van samenhangende verrichtingen die een transitie naar het 

voormelde decreet zullen bewerkstelligen. Deze verrichtingen omvatten de oprichting van een 

nieuwe dienstverlenende vereniging, de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor 

Services (TMVS) door TMVW en een reeks van de huidige A-vennoten van TMVW. Naast een 

inbreng in cash in TMVS door TMVW in eigen naam en voor eigen rekening enerzijds en 

anderzijds een inbreng in cash die door TMVW wordt voorgeschoten voor de medeoprichters van 

TMVS, zal TMVW ter gelegenheid van deze oprichting overgaan tot een inbreng in natura van de 

divisie Aanvullende Diensten in TMVS. De aandelen in het kapitaal van TMVS die TMVW in ruil 

voor deze inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten ontvangt, zal TMVW bij wijze 

van scheidingsaandeel uitkeren aan de A-vennoten die samen met haar TMVS oprichten en 

uittreden uit TMVW ten belope van hun A-aandelen (waarvan de divisie aanvullende diensten 

ten grondslag ligt). Tenslotte zal TMVW overgaan tot een wijziging van haar statuten teneinde 

deze te conformeren aan het DIS. 

 Het overlegorgaan opgericht overeenkomstig artikel 25 van het decreet houdende de 

intergemeentelijke samenwerking met het oog op het bestuderen van de mogelijkheden en 

voorwaarden voor de oprichting van TMVS, overeenkomstig artikel 26 van hetzelfde, heeft een 

oprichtingsdossier ter beschikking gesteld waarin volgende documenten zijn opgenomen: 

a) een omstandige motiveringsnota 

b) een bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en de daaraan 

verbonden wijze van dienstverlening, en met een beschrijving van de bestuurlijke organisatie 

van de dienstverlenende vereniging 

c) een ondernemingsplan voor een periode van 6 jaar, met een omschrijving van de 

bedrijfsopdrachten, de financiële structuur en de in te zetten middelen, en de 

controlemogelijkheden op de uitvoering 

d) een ontwerp van statuten 

 De A-vennoten van TMVW die zullen deelnemen aan de oprichting van TMVS, zullen in eigen 

naam en voor eigen rekening inschrijven op nieuwe aandelen in TMVS, ter gelegenheid van de 

oprichting, maar dat de betaling van de volstorting van deze aandelen zal worden voorgeschoten 

door TMVW 

 Artikelen 23, 35 en 39 van de ontwerpstatuten van TMVW met betrekking tot de samenstelling 

van respectievelijk de raad van bestuur, de regionale adviescomités voor domeindiensten en de 

regionale adviescomités voor secundaire diensten 

 Het feit dat de gemeente geen A-vennoot is van TMVW, en de gemeenteraad dienvolgens dient 

te beslissen over het standpunt van de gemeente als vennoot van TMVW op de voormelde 

vergadering 

Tussenkomsten 

 Om elke verwarring te vermijden over het apart goedkeuren van de dagorde en eventuele 

vertegenwoordigers legt de voorzitter de artikelen apart voor ter stemming. 
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 Voor artikel 24, 25 en 26 met betrekking tot de voordracht van een lid van de raad van bestuur, 

een lid van het regionaal adviescomité voor domeindiensten en een lid voor het regionaal comité 

voor secundaire diensten wordt voorlopig niemand voorgedragen en is er dus ook niet gestemd. 

Stemmen 

Stemming over artikel 12 : met 21 ja-stemmen 

Stemming over artikel 13 : met 21 ja-stemmen 

Stemming over artikel 14 : met 21 ja-stemmen 

Stemming over artikel 15 : met 21 ja-stemmen 

Stemming over artikel 16 : met 21 ja-stemmen 

Stemming over artikel 17 : met 21 ja-stemmen  

Stemming over artikel 18 : met 21 ja-stemmen 

Stemming over artikel 19 : met 21 ja-stemmen 

Stemming over artikel 20 : met 21 ja-stemmen 

Stemming over artikel 21 : met 21 ja-stemmen 

Stemming over artikel 22 : met 21 ja-stemmen 

Stemming over artikel 23 : met 21 ja-stemmen 

Stemming over artikel 24 : geen stemming 

Stemming over artikel 25 : geen stemming 

Stemming over artikel 26 : geen stemming 

Stemming over artikel 27 : met 21 ja-stemmen 

Stemming over artikel 28 : met 21 ja-stemmen 

Stemming over artikel 29 : met 13 ja-stemmingen en 8 onthoudingen 

Hebben ja-gestemd : Philippe De Coninck, Alex Meulebroeck, Servaas Van Eynde, Hubert Staelens, 

Erik Roegis, Chantal Bobelijn, Dominique Buysse, Marc De Schepper, Marcel Scheir, Annie 

Cuelenaere, Francine De Weweire, David Vercauteren en Hilde Baetslé 

Hebben zich onthouden : Trees Van Eykeren, Koen Van Ootegem, Nic Van Zele, Brenda Van den 

Bossche, Marc Bobelyn, Koen Buysse, Heidi Schaght en Sabina De Craecker 

Stemming over artikel 30 : met 21 ja-stemmen 

Stemming over artikel 31 : met 21 ja-stemmen 

Stemming over artikel 32 : met 21 ja-stemmen 

Stemming over artikel 33 : met 21 ja-stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1:  
zijn goedkeuring te hechten aan de agenda’s en aan elk individueel agendapunt van de 

buitengewone algemene vergadering van TMVW die gehouden zal worden op 30 juni 2017. 

Art. 2 
zijn goedkeuring te verlenen aan het oprichtingsdossier van TMVS. 

Art. 3  
zijn goedkeuring te verlenen aan de inschrijving op en volstorting in cash van A-aandelen van TMVS door 

TMVW ter gelegenheid van de oprichting van TMVS zoals uiteengezet in de TMVS kapitalisatietabel.  

Art. 4  
zijn goedkeuring te verlenen aan (i) de inschrijving op en volstorting in cash van A-aandelen van TMVS door 

de mede-oprichtende deelnemers ter gelegenheid van de oprichting van TMVS en (ii) de voorfinanciering 
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van de volstorting van deze aandelen door het voorschieten door TMVW van deze volstorting door de 

desbetreffende deelnemers, een en ander zoals uiteengezet in de TMVS kapitalisatietabel.  

Art. 5  
zijn goedkeuring te verlenen aan en het controleverslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 395 

van het Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het decreet 

intergemeentelijke samenwerking inzake de inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten door 

TMVW in TMVS opgesteld door Figurad Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 

Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door Tim Van Hullebusch, 

bedrijfsrevisor. 

Art. 6  
zijn goedkeuring te verlenen aan het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 395 van het Wetboek van 

vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het decreet intergemeentelijke 

samenwerking inzake de inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS 

opgesteld door TMVW.  

Art. 7  
zijn goedkeuring te verlenen aan de verrichting waarbij TMVW de divisie Aanvullende Diensten inbrengt in 

TMVS ter gelegenheid van diens oprichting, zoals nader omschreven in het bijzonder verslag inzake de 

inbreng in natura en het controleverslag van de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura leidende tot een 

uitgifte van A-aandelen in TMVS aan TMVW zoals uiteengezet in de TMVS kapitalisatietabel.   

Art. 8  
zijn goedkeuring te verlenen aan de oprichting van TMVS middels een inbreng in natura en een inbreng in 

cash. 

Art. 9  
zijn goedkeuring te verlenen aan de overgangsbepalingen van TMVS waaronder de toepassing van artikel 

60 van het Wetboek van vennootschappen sedert 1 april 2017, de bepaling van het eerste boekjaar dat 

een einde zal nemen op 31 december 2017 waardoor de eerste jaarvergadering plaats zal vinden op de 

derde vrijdag volgend op de eerste juni van het jaar 2018 en aan het verlenen van een machtiging aan 

iedere bestuurder met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle vereiste administratieve formaliteiten 

met betrekking tot het voorgaande besluit te vervullen.  

Art. 10  
zijn goedkeuring te verlenen aan het wijzigen van de aard van het scheidingsaandeel van de A-aandelen 

zoals opgenomen in artikel 21 van de statuten van TMVW, met dien verstande dat het mogelijk wordt 

gemaakt het scheidingsaandeel uit te keren in natura.  

Art. 11 
zijn goedkeuring te verlenen aan de terugname van A-aandelen door ieder van de A-vennoten die daartoe 

de wens uitdrukken. 

Art. 12  
zijn goedkeuring te verlenen aan de uitkering van een scheidingsaandeel aan de voormelde A-vennoten:  
(a) aan de A-vennoten die besloten hebben tot oprichting van en deelneming in TMVS: scheidingsaandeel 

in natura in de vorm van A-aandelen in TMVS, zoals uiteengezet in de TMVS kapitalisatietabel; de aandelen 

die aldus bij wijze van scheidingsaandeel in natura zullen worden uitgekeerd, zijn die aandelen in TMVS die 

aan TMVW werden uitgereikt als vergoeding voor de hoger vermelde inbreng in natura van de divisie 

Aanvullende Diensten; 
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(b) aan de A-vennoten die niet besloten hebben tot oprichting van en deelneming in TMVS: door de 

scheidingsaandeel door de uitkering van de waarde van de A-aandelen in cash. 

Art. 13 
zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan de raad van bestuur teneinde de 

uittreding van de betrokken A-vennoten met betrekking tot de A-aandelen in te schrijven in het 

aandelenregister van TMVW en tot uitkering van een scheidingsaandeel. 

Art. 14 
zijn goedkeuring te verlenen aan de automatische gedeeltelijke terugname van de F1-aandelen ingevolge 

de door de A-vennoten verrichtte terugname van A-aandelen en tot toekenning van het 

scheidingsaandeel, een en ander zoals uiteengezet in overzicht van terug te nemen F1-aandelen.  

Art. 15  
zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan de raad van bestuur teneinde de 

gedeeltelijke terugname van de F1-aandelen in het aandelenregister van TMVW in te schrijven en tot 

uitkering van een scheidingsaandeel. 

Art. 16  
zijn goedkeuring te verlenen aan de omvorming en splitsing van de A-aandelen van TMVW andere dan 

deze waarvan de terugname op de algemene vergadering van TMVW van 30 juni 2017 zal worden 

goedgekeurd, naar F2-aandelen van TMVW en de daaropvolgende schrapping van de categorie van A-

aandelen ingevolge voormelde omvorming.  

Art. 17  
zijn goedkeuring te verlenen aan de gedeeltelijke terugname van de TK- en DK -aandelen door de vennoten 

die die daartoe de wens zouden uitdrukken, ingevolge de groepering van deze aandelen ter gelegenheid 

van de statutenwijziging en teneinde de afrondingsverschillen bij de ze groepering van aandelen weg te 

werken en tot toekenning van het scheidingsaandeel, een en ander zoals uiteengezet in het overzicht van 

terug te nemen TK- en DK -aandelen.  

Art. 18 
zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan de raad van bestuur teneinde de 

gedeeltelijke terugname van de TK- en DK -aandelen in het aandelenregister van TMVW in te schrijven en 

tot uitkering van een scheidingsaandeel. 

Art. 19 
zijn goedkeuring te verlenen aan het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van 

vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel van TMVW, opgesteld door de raad van 

bestuur van TMVW.  

Art.20   
zijn goedkeuring te verlenen aan het controleverslag van de commissaris van TMVW overeenkomstig 

artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel van TMVW 

opgesteld door Figurad Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126 te 

9051 Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door Tim Van Hullebusch, bedrijfsrevisor. 

Art. 21  
zijn goedkeuring te verlenen aan de wijziging van het statutair doel van TMVW zoals nader uiteengezet in 

het bijzonder verslag en het controleverslag inzake de wijziging van het statutair doel van TMVW, beiden 

opgesteld overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen.  
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Art. 22 
zijn goedkeuring te verlenen aan de artikelsgewijze wijziging van de artikelen 1 tot en met 71 van de 

statuten van TMVW om deze in overeenstemming te brengen met het voorstel tot statutenwijziging en 

doelwijziging van TMVW en schrapping van de artikelen 72 en 73 van de statuten van TMVW een en ander 

teneinde de statuten te conformeren aan de bepalingen van het decreet van 6 juni 2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking.  

Art. 23 
zijn goedkeuring te hechten aan het huishoudelijk reglement van TMVW.  

Art. 27 
zijn goedkeuring te verlenen aan de benoemingen van de leden van de raad van bestuur en de regionale 

adviescomités van TMVW, voorgedragen door de andere vennoten van TMVW.  

Art. 28 
zijn goedkeuring te verlenen aan de vaststelling van de mandaatsbeëindiging van het college van 

commissarissen. 

Art. 29 
als gemeentelijk vertegenwoordiger(s) voor de buitengewone algemene vergadering van TMVW d.d. 30 

juni 2017 of iedere andere algemene vergadering met dezelfde agenda aan te wijzen: 

Mevrouw Chantal Bobelyn, Molenstraat 17 te 9960 Assenede  
Met als vervanger de heer Marcel Scheir, Landsdijk 87 te 9968 Bassevelde 

Art. 30 
aan bovengenoemde vertegenwoordigers opdracht te geven om hun stemgedrag af te stemmen op de 

beslissingen genomen op de gemeenteraad van heden en zo aan deze beslissingen uitvoering te geven. 

Art. 31 
zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een machtiging aan ieder geassocieerd notaris van de 

notarissenassociatie NOTAS met standplaats te Gent, om een gecoördineerde tekst van de statuten van 

TMVW op te stellen in overeenstemming met de voornoemde wijziging van de statuten (met inbegrip van 

de wijziging van het maatschappelijk doel). 

Art. 32 
zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een machtiging aan de algemeen directeur van TMVW 

met recht van indeplaatsstelling teneinde alle vereiste administratieve formaliteiten met betrekking tot de 

voorgaande besluiten te vervullen.   

Art.33 
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit besluit waaronder het 

onverwijld bezorgen van een afschrift van deze beslissing aan TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent. 

 

13.  Vaststellen van de belasting op de afgifte van omgevingsvergunningen en vergunningen inzake 

springstoffen en ioniserende stralingen - aanslagjaar 2017. 

Dit punt werd bij het begin van de zitting geschrapt want het punt was zonder voorwerp gezien de 

Vlaamse regering recent de invoering van de omgevingsvergunning heeft uitgesteld tot 01.01.2018. 
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14.  Goedkeuren beginselverklaring neutraliteit gemeentelijk onderwijs. 

Bevoegdheid 

 Gemeentedecreet van 15.07.2005, artikel 42 

Wetten en Reglementen 

 Wet van 29.05.1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, artikelen 

6 en 6bis 

 Decreet basisonderwijs van 25.02.1997, artikelen 3, 42° en 62  

Verwijzingsdocumenten 

 Voorstel beginselverklaring neutraliteit van het gemeentelijk onderwijs  

Verantwoording 

 De algemene vergadering van OVSG vzw heeft op donderdag 09.06.2016 de beginselverklaring 

neutraliteit goedgekeurd. Ook de algemene vergadering van VVSG vzw heeft zich hierbij 

aangesloten 

 Het gemeentelijk onderwijs is een openbare dienst die moet beantwoorden aan de principes van 

neutraliteit. Met deze beginselverklaring wil het gemeentelijk onderwijs zich nog duidelijker 

profileren als neutrale onderwijsverstrekker. De beginselverklaring is als bijlage toegevoegd bij 

dit besluit, evenals een toelichting die de beweegredenen uitlegt en de wettelijke basis meegeeft 

 De beginselverklaring bevat de principes van wat neutraliteit betekent in een school, een 

academie of een centrum van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs 

 Het formuleren van een lokaal gedragen pedagogisch, artistiek of agogisch project behoort tot de 

autonomie van het schoolbestuur. De beginselverklaring vormt daarbij de gemeenschappelijke 

noemer voor het  hele stedelijk en gemeentelijk onderwijs, waaronder de lokale projecten een 

plek vinden 

 Het gemeentebestuur gaat door de goedkeuring het engagement aan om het eigen pedagogisch 

project, het eigen schoolreglement en de eigen onderwijspraktijk hiermee in overeenstemming 

te brengen 

Stemmen 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

De beginselverklaring neutraliteit van het gemeentelijk onderwijs, zoals opgenomen in de bijlage, 

wordt goedgekeurd. 

Art. 2 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit. 

Art. 3. 

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan OVSG vzw. 
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15.  Goedkeuren nieuwe code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen. 

Bevoegdheid 

 Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42 en 43§2. 

Wetten en Reglementen 

 De nieuwe gemeentewet, onder andere artikel 119 en 135. 

 Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, onder andere artikel 2, 28§1, 42, 43, 57, 58, 64 en 192. 

 De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen. 

Verwijzingsdocumenten 

 Het gemeenteraadsbesluit van 23 december 2004 houdende goedkeuren van de code voor 

infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen. 

 De code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen, goedgekeurd door de 

gemeenteraad van 23 december 2004. 

 De nieuwe code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen. 

Verantwoording 

 De gemeente en netwerkbeheerders zijn partners bij de aanleg van infrastructuur in het 

gemeentelijk openbaar domein. Gemeentewerken en nutswerken en nutswerken onderling 

vergen continu afstemming en overleg. 

 In 2001 stelden de Vlaamse Raad van Netwerkbeheerders (VRN) en de Vereniging van Vlaamse 

Steden en Gemeenten (VVSG) een code voor infrastructuur- en nutswerken langs 

gemeentewegen op met afspraken tussen de nutsbedrijven en gemeenten voor werken in het 

openbaar domein. 

 Ondertussen groeide vanuit de ervaringen op het terrein de vraag naar actualisatie van de code. 

Zo worden niet alle doelstellingen (o.a. kwaliteitsvol herstel, klachtenbehandeling, 

communicatie) voldoende gehaald. 

 Er is ook nood aan betere afdwingbaarheid. 

 De ervaring en vraag naar het ‘minder hinder’ concept nam toe. 

 Er ontstonden digitale tools (KLIP, KLIM, GIPOD, …) die de afspraken uit de code kunnen 

ondersteunen. 

 Om deze redenen actualiseerden de VVSG en de VRN de code van 2001. 

 Deze code wil zorgen voor duurzaam beheer en inrichting van het openbaar domein en van de 

ondergrondse en bovengrondse infrastructuur, kwaliteitsvolle uitvoering van werken (inclusief 

puntwerken) in het openbaar domein, een goed herstel van het openbaar domein na 

nutswerken, een betere afstemming van werken, een betere communicatie, aandacht voor 

omwonenden en (zwakke) weggebruikers en een performante opvolging voor meldingen en 

klachten. 

 In de code staan afspraken voor de handhaving ervan. 

 Bij het opstellen van deze code werd ernaar gestreefd om een behoorlijk bestuur door de 

overheid en minimale hinder voor de burger zoveel mogelijk te associëren met een goede 

dienstverlening aan de klanten van de nutsbedrijven. 
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 Deze code kwam tot stand na intensieve besprekingen tussen een delegatie van nutsbedrijven, 

een delegatie van gemeenten (van klein tot groot), de Vlaamse Raad voor Netwerkbeheerders, 

de VVSG, TedeWest en Igemo. 

 De VVSG roept alle gemeenten en nutsbedrijven op om deze code te onderschrijven. 

 Door een standaardisering van de afspraken zullen de nutsmaatschappijen de afspraken beter 

kunnen laten doorwerken in hun organisatie en zullen de afspraken beter kunnen afgedwongen 

worden bij de uitvoerders op het terrein. 

 De Raad van Bestuur van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten keurde de code voor 

infrastructuur- en nutswerken goed in de zittingen van 03 februari 2016 en 02 maart 2016. 

 Het is de bedoeling om de code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen 

toepasselijk te maken op alle nutsbedrijven werkzaam op het grondgebied van onze gemeente. 

 De goedkeuring van de code vormt geen belemmering voor de gemeente om nog bijkomende 

afspraken te maken met de betrokken nutsmaatschappijen bij de coördinatie, planning en 

uitvoering van infrastructuurwerken. 

 Om te voldoen aan de gemeentelijke engagementen van de code en om de afspraken uit de code 

te doen naleven kan er in de dagelijkse werking een impact zijn op het personeelsbestand. 

 De volgende taken vloeien voort uit de nieuwe code (niet limitatief): mandateren van een of 

meerdere gemeentelijke contactpersonen voor de technische opvolging van andermans werken 

op het openbaar domein en het toezicht op de naleving van de code, deelname aan 

coördinatievergaderingen, werfvergaderingen, plaatsbeschrijvingen, evaluatiemomenten, 

voorlopige en definitieve opleveringen, opstellen en bijhouden van een lijst met sperperiodes 

van alle werken (eigen werken en werken van andere opdrachtgevers) (digitaal), jaarlijks 

overmaken van deze lijst aan opdrachtgevers en deze later ingeven in GIPOD, het meerjarenplan 

wat betreft werken op het openbaar domein van de gemeente in het eerste jaar van elke 

legislatuur overmaken aan de nutsbedrijven, in het eerste jaar van de gemeentelijke legislatuur 

het inrichten van minstens één overlegmoment, concrete projecten ingeven in GIPOD, jaarlijks 

na de goedkeuring van het budget de jaarplanning met gemeentelijke investeringen op het 

openbaar domein bezorgen aan de nutsbedrijven en hierover jaarlijks minstens één 

overlegmoment organiseren, het inrichten van coördinatievergaderingen betreffende 

gemeentelijke projecten in de voorontwerpfase, het inrichten van coördinatievergaderingen 

betreffende gemeentelijke projecten in de ontwerpfase, het inrichten van 

coördinatievergaderingen betreffende gemeentelijke projecten in de uitvoeringsfase, het jaarlijks 

opmaken van een lijst met data en straten waar het verboden is tijdens bepaalde periodes in 

bepaalde zones werken uit te voeren (bv. bij evenementen) + updaten van deze lijst (bij voorkeur 

ingave in GIPOD), bij niet-naleving van afspraken vastgelegd in de code: 

aanmaning/ingebrekestelling sturen door de gemeente, ambtshalve optreden door de 

gemeente, bewijsmateriaal verzamelen, kosten verhalen op nutsbedrijven/opdrachtgevers, 

minder hinder maatregelen opleggen, werken geheel of gedeeltelijk stilleggen (deze maatregelen 

bv. treffen bij slecht uitgevoerde herstellingen, ontbrekende of verkeerde signalisatie, werken 

uitvoeren zonder toelating, bewoners niet in kennis stellen van de aanvang van de werken, 

ontbreken van infoborden, stockage die niet voldoet aan de regels, ontbreken van maatregelen 

in het kader van de toegankelijkheid van de woningen, herstel van schade, …). 

 Als de afspraken uit de code worden nageleefd, zullen de afstemming met werken door derden 

en de kwaliteit van werken door derden verbeteren. Hierdoor kunnen op termijn de uitgaven 

voor de gemeente dalen. 
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Tussenkomsten 

 N-VA vindt dat de vorige code zeer moeilijk toepasbaar was en hoopt dat deze beter is afgestemd 

op de noden. Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat deze code alvast een 

stuk uitgebreider is en dat discussies uit het verleden, juridische uitspraken, bepaalde leemten 

wellicht nu zijn meegenomen in de code. Er wordt nu ook gewerkt met verschillende 

categorieën. 

Stemmen 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 
 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad keurt de nieuwe code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen 

goed. Deze code is opgenomen als bijlage bij dit besluit. 

Art. 2 

De bepalingen van de nieuwe code gelden vanaf 01 januari 2018, voor elke opdrachtgever die de 

code heeft goedgekeurd en die werken uitvoert op het grondgebied van de gemeente. 

Art. 3 

De code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen, zoals goedgekeurd door de 

gemeenteraad van 23 december 2004, wordt opgeheven vanaf 01 januari 2018. 

Art. 4 

Dit besluit wordt opgestuurd aan: 

- de deputatie van de provincieraad Oost-Vlaanderen 

- de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent 

- de griffie van de Politierechtbank te Gent 

- de VVSG vzw. 

16.  Adviseren tot gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 30 ter hoogte van Kasteeldijkstraat 10-12 

te 9960 Assenede voor de inplanting van een elektriciteitscabine. 

Bevoegdheid  

 Het gemeentedecreet van 15.07.2005, artikel 42 en 43§2. 

Wetten en Reglementen  

 De wet van 10.04.1841 over de buurtwegen, gewijzigd door de wetten van 20.05.1866 en 

09.08.1948. 

 Het provinciaal reglement op de buurtwegen van 24.11.1977. 

 Het gemeentedecreet van 15.07.2005, gewijzigd bij het hersteldecreet van 23.01.2009 en latere 

wijzigingen en aanpassingen. 

 Het besluit van 20.06.2014 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de 

organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen.  
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Verwijzingsdocumenten    

 Het gemeenteraadsbesluit van 24.01.2013 betreffende Bestuurlijke bevoegdheden – vaststellen 

van het begrip “Dagelijks Bestuur”. 

 Het gemeenteraadsbesluit van 01.09.2011 betreffende Patrimonium – Princiepbeslissing voor:  

- gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 30 te Assenede ter hoogte van Kasteelstraat 10-12 

- het verlenen van opstalrecht aan EANDIS voor het af te schaffen gedeelte van buurtweg 30 

 De e-mail van dhr Philippe Snauwaert van 07.09.2015 waarbij meegedeeld wordt dat aan een 

landmeter opdracht zal gegeven worden om een opmetingsplan op te maken. 

 De brief van 08.09.2016 aan EANDIS met betrekking tot Assenede – Kasteelstraat 10-12 – 

oprichting nieuwe elektriciteitscabine.  

 De e-mail van 13.09.2016 van EANDIS met daarbij het opmetingsplan van de nieuw op te richten 

elektriciteitscabine samen met het voorstel overeenkomst voor aankoop.  

 Kopie opmetingsplan Studiebureau Goegebeur van 26.04.2010 waarop buurtweg 30 is aangeduid 

(enkel gedeelte tussen de Staakstraat en Kasteeldijkstraat 12). 

 Luchtfoto met aanduiding van het huidige inplantingsplaats van de elektriciteitscabine en het 

voorstel van de nieuwe inplantingsplaats voor de elektriciteitscabine.  

 Kadasterplan van het begin van de Kasteeldijkstraat.  

 Kopie uit de atlas der buurtwegen Assenede, Detailplan 19 waarop de inplantingsplaats van de 

nieuw op te richten elektriciteitscabine werd aangeduid.  

 Het gemeenteraadsbesluit van 26.01.2017 betreffende Assenede – Kasteeldijkstraat – 

Princiepbeslissing voor gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 30 ter hoogte van 

Kasteeldijkstraat 10-12 te 9960 Assenede voor de inplanting van een elektriciteitscabine. 

 De documenten van het tussen 03.04.2017 en 03.05.2017 gehouden publiek onderzoek, zijnde:  

- het proces-verbaal van opening van het publiek onderzoek  

- de bekendmaking van het publiek onderzoek  

- de publicatie in het Belgisch Staatsblad 

- de publicatie in het gemeentelijk infoblad de Belleman  

- het proces-verbaal van sluiting van het publiek onderzoek 

- het getuigschrift van bekendmaking 

 De kredieten voorzien in budget 2017 onder art. 005000 2200000 ontvangsten bij investeringen.  

Verantwoording 

 Momenteel staat er een oude elektriciteitscabine ingeplant op de Kasteeldijkstraat te Assenede. 

 Deze cabine is dringend aan vervanging toe. 

 De inplantingsplaats van de nieuwe elektriciteitscabine moet vrij dicht bij de oude te vervangen 

cabine zijn. 

 Destijds werd door Eandis gekozen voor opstalrecht en werd in 2016 gevraagd om deze grond 

aan te kopen. 

 Aangezien de nieuw op te richten elektriciteitscabine op een gedeelte van buurtweg 30 zou 

komen te staan, is het noodzakelijk dat de procedure voor de afschaffing van dit gedeelte van de 

buurtweg werd opgestart. 

 Er werd gedurende 30 dagen een publiek onderzoek georganiseerd waarbij geen bezwaren 

werden geuit of klachten werden ingediend. 

 Aangezien het noodzakelijk is dat op die locatie een nieuwe elektriciteitscabine wordt opgericht 

en er geen bezwaren werden ingediend is het aangewezen het verzoek voor gedeeltelijke 



 

 55 

afschaffing van buurtweg 30 gunstig te adviseren en daarna het dossier voor definitieve 

beslissing over te maken aan de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen.  

 

Stemmen  

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad adviseert om het gedeelte van buurtweg 30  nodig voor de oprichting van een 

nieuwe elektriciteitscabine ter hoogte van Kasteeldijkstraat 10-12 te 9960 Assenede zoals aangeduid 

op het opmetingsplan af te schaffen. 

Art. 2 

Vijf afschriften van deze beslissing en van het volledige dossier over te maken aan de Deputatie van 

de Provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent.  

 

17.  Princiepbeslissing straatnaamgeving verkaveling Recon Bouw NV aan de Noordstraat te 

Boekhoute: Mouterij. 

Bevoegdheid 

 Het gemeentedecreet van 15.07.2015, artikel 42. 

Wetten en Reglementen 

 Het decreet van 28.01.1977 en latere wijzigingen houdende bescherming van de namen van de 

openbare wegen en pleinen. 

 Het gemeentedecreet van 15.07.2005, en latere wijzigingen. 

Verwijzingsdocumenten 

 Gemeenteraadsbesluit van 27.10.2016, houdende goedkeuring van de voorgestelde wegenis - 

verkaveling met 4 meergezinswoningen voor in totaal 20 woongelegenheden aan de Noordstraat 

te Boekhoute. 

 Verkavelingsvergunning van 22.11.2016 door Recon Bouw NV, voor 4 meergezinswoningen of 20 

woongelegenheden. 

 Gemeentelijk schrijven van 23.02.2017 aan het Heemkundig Genootschap ‘De Twee Ambachten’ 

houdende verzoek om advies. 

 Schrijven van Heemkundig Genootschap ‘De Twee Ambachten’ van 20.03.2017, met voorstel 

straatnaam. 

 Plan met aanduiding straat en met toe te kennen huisnummers. 

Verantwoording 

 Er werd een verkavelingsvergunning aangevraagd door Recon Bouw NV, voor het verkavelen van 

gronden aan de Noordstraat te Boekhoute. 

 Het ganse project omvat naast het bouwen van woningen, tevens het aanleggen van een weg. 

 Het toekennen van een naam voor deze nieuwe weg dringt zich op. De weg situeert zich als 

zijstraat van de Noordstraat te Boekhoute, tussen de huisnummers 16 en 18. 
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 De straat situeert zich op gronden gelegen te 9961 Boekhoute, aan de Noordstraat, kadastraal 

gekend onder Sie B 699 k, 700 d, 701 a. 

 Advies Heemkundig Genootschap ‘De Twee Ambachten’ ontvangen op 20.03.2017 met volgend 

voorstel: 

“Op de plaats waar de nieuwe straat komt, stond het brouwershuis van de brouwerij Ingels. 

Deze brouwerij werd in 1887 uitgebreid tot een stoombierbrouwerij. Deze site is in Boekhoute 

gekend als de mouterij. 

Wij stellen daarom als nieuwe straatnaam voor: 

Mouterij 

Een tweede keuze zou kunnen zijn: 

Mouterijstraat” 

 In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 28.03.2017 werd voorgesteld om 

te kiezen voor volgende naam: 

Mouterij. 

Stemmen 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 
 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Als officiële straatnaam voor de nieuwe weg ter hoogte van verkaveling Recon Bouw NV, voor 

percelen, kadastraal gekend onder Sie B 699 k, 700 d, 701 a, tussen huisnummers 16 en 18 aan de 

Noordstraat te Boekhoute, wordt principieel voorgesteld: Mouterij. 

Art. 2 

Het dossier zal worden onderworpen aan een openbaar onderzoek. 

Art. 3 

Het dossier zal voor advies voorgelegd worden aan de Cultuurraad. 

 

18.  Definitief aanvaarden van de beleidsnota van het gemeentelijk mobiliteitsplan. 

Bevoegdheid  

 Het gemeentedecreet van 15.07.2005, artikel 42. 

Wetten en Reglementen 

 Het decreet van 20.03.2009 betreffende het mobiliteitsbeleid. 

 Het decreet van 10.02.2012 houdende wijziging van het decreet van 20.03.2009 betreffende het 

mobiliteitsbeleid en opheffing van het decreet van 20.04.2001 betreffende de 

mobiliteitsconvenants. 

 Het besluit van de Vlaamse Regering van 25.01.2013 tot bepaling van de nadere regels 

betreffende organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking voor het 

mobiliteitsbeleid. 

 Het gemeentedecreet van 15.07.2005 laatst gewijzigd bij het hersteldecreet van 23.01.2009. 

 Het gemeenteraadsbesluit van 24.01.2013 betreffende Bestuurlijke bevoegdheden – vaststellen 

van het begrip “Dagelijks Bestuur”. 
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Verwijzingsdocumenten    

 Het gemeenteraadsbesluit van 28.10.2002 houdende goedkeuring van het definitief gemeentelijk 

mobiliteitsplan. 

 Het op 28.10.2002 goedgekeurd beleidsplan van het gemeentelijk mobiliteitsplan. 

 De brief van de Vlaamse Overheid van 18.07.2007 en de bijhorende omzendbrief met betrekking 

tot het beleidsplan gemeentelijk mobiliteitsplan en het uitvoeren van een sneltoets. 

 Het gemeenteraadsbesluit van 28.05.2008 betreffende Verkeer – Princiepbeslissing voor het 

aanstellen van een ontwerper voor het uitvoeren van de sneltoets en het opmaken van een 

herzien beleidsplan van het gemeentelijk mobiliteitsplan. 

 Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 09.09.2008 betreffende Verkeer 

– Beleidsplan Gemeentelijk Mobiliteitsplan – Toewijs uitvoeren sneltoets. 

 Gemeentelijk Mobiliteitsplan Assenede – sneltoets. 

 De brief van 16.12.2008 van de Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare 

Werken, Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid met betrekking tot de auditvergadering over de 

mobiliteitsplannen en het daarbij horend advies van de Provinciale Auditcommissie Oost-

Vlaanderen over de sneltoets, waarbij meegedeeld wordt dat spoor 2 verbreden en verdiepen 

mag gevolgd worden. 

 Het gemeenteraadsbesluit van 29.01.2009 betreffende Mobiliteit– Herziening gemeentelijk 

mobiliteitsplan. Goedkeuren bijzonder bestek en gunningswijze voor het aanstellen van een 

ontwerper. 

 Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 17.03.2009 betreffende Verkeer 

– Herziening gemeentelijk mobiliteitsplan – Aanstellen ontwerper – Toewijs. 

 Het gemeenteraadsbesluit van 28.01.2010 betreffende Mobiliteit – gemeentelijk mobiliteitsplan 

– goedkeuren participatietraject. 

 De verkenningsnota. 

 De brief van 18.02.2010 van de Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare 

Werken, Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid met daarbij het verslag van de PAC (Provinciale 

AuditCommissie) van 18.01.2010 houdende goedkeuring van de verkenningsnota. 

 De uitwerkingsnota. 

 Het verslag van de PAC (Provinciale AuditCommissie) van 17.10.2011 houdende goedkeuring van 

de uitwerkingsnota. 

 Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 02.07.2013 betreffende 

Mobiliteit – Gemeentelijke BegeleidingsCommissie – voorstel samenstelling. 

 De ontwerpbeleidsnota van december 2015. 

 De verslagen van:  

- de vergadering met de gemeenteraadsleden van 24.09.2015 en de e-mail van de  

N-VA-fractie en de CD&V-fractie  

- de vergadering van 27.11.2015 met de leden van de GBC (Gemeentelijke 

BegeleidingsCommissie)  

- de infovergadering van 08.12.2015 voor de inwoners. 

 Het gemeenteraadsbesluit van 17.12.2015 betreffende Mobiliteit – Voorlopig aanvaarden 

beleidsnota gemeentelijk mobiliteitsplan. 

 De brief van 22.02.2016 van de Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare 

Werken, Beleid, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 80 te 9000 Gent met daarbij het advies van 

de Kwaliteitsadviseur van de Regionale Mobiliteitscommissie van 18.01.2016. 
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 Het addendum van januari 2016 behorende bij de beleidsnota van het gemeentelijk 

mobiliteitsplan. 

 Het besluit van 20.09.2016 van het college van burgemeester en schepenen betreffende 

Mobiliteit – Gemeentelijk mobiliteitsplan – Beleidsnota. 

 Het verslag van de GBC (Gemeentelijke BegeleidingsCommissie) van 23.01.2017. 

 De aangepaste versie van de beleidsnota februari 2017. 

 Het gemeenteraadsbesluit van 23.02.2017 betreffende Wegen en Verkeer – Voorlopig 

aanvaarden van de beleidsnota van het gemeentelijk mobiliteitsplan. 

 Het aangetekend schrijven van 23.02.2017 aan de voorzitter en leden van de Regionale 

Mobiliteitscommissie met daarbij de beleidsnota. 

 De brief van 09.03.2017 van de Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare 

Werken, Beleid, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 80 te 9000 Gent betreffende Regionale 

Mobiliteitscommissie. 

 De e-mail van 16.05.2017 van mw An Saye, Mobiliteitsbegeleider betreffende  RMC Assenede 

Beleidsplan definitieve versie. 

Verantwoording 

 In zitting van de gemeenteraad van 23.02.2017 werd de beleidsnota van het gemeentelijk 

mobiliteitsplan voorlopig aanvaard. 

 Daarna werd de beleidsnota voor advies overgemaakt aan de voorzitter en de leden van de RMC 

(Regionale Mobiliteitscommissie) om te bespreken op de vergadering van 20.03.2017.  

 Op 16.05.2017 ontvingen wij het gunstig advies van de kwaliteitsadviseur van de Regionale 

Mobiliteitscommissie. 

 Nu dient de beleidsnota definitief aanvaard te worden door de gemeenteraad en daarna dient 

een bekendmaking te gebeuren in het Belgisch Staatblad.  

Tussenkomsten 

 CD&V wil zijn tussenkomst van de gemeenteraad februari bij het voorlopig aanvaarden van het 

mobiliteitsplan herbevestigen. Het blijft een zwak en ondermaats plan en de CD&V-fractie zal dit 

dan ook niet goed keuren. 

Het college van burgemeester en schepenen wijst erop dat door de  mobiliteitsbegeleider en 

onze deskundige verkeer nog hard is gewerkt aan dit plan en dat dit nu wel positief is 

geadviseerd door de kwaliteitsadviseur, die het plan eerder afkeurde. Hij schrijft in zijn advies dat 

het plan is geëvolueerd naar een concreet mobiliteitsplan met een visie en een actieplan voor de 

toekomst. Enkel het kaartmateriaal is nog steeds niet optimaal. Het college betreurt dat CD&V 

dit niet wil goedkeuren omdat we zonder plan geen subsidies kunnen krijgen voor fietspaden. 

 CD&V vindt een kwaliteitsadvies van nauwelijks 2 pagina’s minimaal. Het plan is conform de 

regels, maar bevat weinig uitdaging en visie. 

 N-VA vindt dit geen ideaal document maar zal dit toch goedkeuren vanwege het belang voor het 

krijgen van subsidies. N-VA vraagt om, net als in Gent, het mobiliteitsplan goed uit te leggen aan 

de bewoners. 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat ook de kwaliteitsadviseur benadrukt 

dat het communiceren naar de bewoners via onder andere de website en het gemeentelijk 

infoblad de volgende stap is in het proces. De dienst verkeer zal hier samen met de 

communicatiedienst werk van maken. 
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Stemmen  

Stemresultaat: 15 ja-stemmen (Philippe De Coninck, Alex Meulebroeck, Servaas Van Eynde, 
Hubert Staelens, Erik Roegis, Chantal Bobelijn, Dominique Buysse, 
Marc De Schepper, Marcel Scheir, Annie Cuelenaere, Francine De Weweire, 
David Vercauteren, Hilde Baetsle, Heidi Schaght, Sabina De Craecker) 
6 nee-stemmen (Trees Van Eykeren, Koen Van Ootegem, Nic Van Zele, 
Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Koen Buysse) 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De beleidsnota van het gemeentelijk mobiliteitsplan wordt definitief aanvaard.  

 

19.  Aanvaarden BNIP (Bijzonder Nood- en Interventieplan) Harleydag te Bassevelde op 09 juli 2017. 

Bevoegdheid 

 Het gemeentedecreet van 15.07.2005, artikel 42. 

Wetten en Reglementen 

 De wet van 31.12.1963 en de wet van 28.03.2003 betreffende de civiele bescherming. 

 De wet van 15.05.2007 betreffende de civiele veiligheid. 

 Het KB van 16.02.2006 betreffende de nood- en interventieplannen. 

 De Ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26.10.2006 betreffende de nood- en interventieplannen. 

 De Ministeriële omzendbrief NPU-2 van 30.03.2009 betreffende het algemeen nood- en 

interventieplan van de Provinciegouverneur. 

 De Ministeriële omzendbrief NPU-3 van 30.03.2009 betreffende de goedkeuring van de 

provinciale nood- en interventieplannen. 

 De Ministeriële omzendbrief NPU-4 van 30.03.2009 betreffende de disciplines. 

 De omzendbrief van 10.12.1987 betreffende de ordehandhaving. 

Verwijzingsdocumenten 

 Het Bijzonder Nood- en Interventieplan Harleydag te Bassevelde op 09 juli 2017.  

 Nota van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Crisiscentrum van 

01.02.2011 betreffende goedkeuring van NIP – Reikwijdte en aanvaarding door de gemeenteraad. 

 Het gemeenteraadsbesluit van 19.12.2008 houdende aanvaarding van het gemeentelijk algemeen 

nood- en interventieplan Assenede. 

Verantwoording 

 De opmaak van een bijzonder nood- en interventieplan is aangewezen naar aanleiding van de 

Harleydag te Bassevelde op 09 juli 2017. 

 Dit BNIP moet goedgekeurd worden door de veiligheidscel, aanvaard worden door de 

gemeenteraad, en in laatste instantie goedgekeurd worden door de Provinciegouverneur.  

Stemmen 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 
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BESLUIT 

Artikel 1 

Het Bijzonder Nood- en Interventieplan opgemaakt naar aanleiding van de Harleydag te Bassevelde 

op 09 juli 2017 wordt aanvaard. 

Art.2 

Een afschrift van dit besluit samen met een exemplaar van het BNIP Harleydag te Bassevelde wordt 

overgemaakt aan de Provinciegouverneur. 

 

20.  Vaststellen reglement 'renteloze lening' voor investeringen in niet gemeentelijke infrastructuur 

(in gebruik) van jeugdverenigingen.  

Bevoegdheid 

 Gemeentedecreet van 15.07.2005, artikel 42.  

Wetten en Reglementen 

 Wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 

latere wijzigingen. 

 Decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

 Gemeentedecreet van 15.07.2005, meer bepaald artikels 248-264 betreffende het bestuurlijk 

toezicht. 

Verwijzingsdocumenten 

 Het positief advies van de jeugdraad dd. 13.05.2017. 

Verantwoording 

 Scouts Michiel de Ruyter bouwt nieuwe jeugdlokalen en stelde de vraag aan het 

gemeentebestuur naar een renteloze lening.  

 Het gemeentebestuur wenst een reglement om andere jeugdverenigingen de kans te bieden om 

onder dezelfde modaliteiten een renteloze lening te vragen en zo een rechte lijn te kunnen 

hanteren binnen een vooropgesteld kader. 

Stemmen 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

Het reglement ‘Renteloze lening voor investeringen in niet gemeentelijke infrastructuur (in gebruik 

van) jeugdverenigingen’,  zoals in bijlage aan dit besluit toegevoegd, wordt vastgesteld. 

Art. 2 

Dit besluit treedt in werking vanaf 2.06.2017. 

Art. 3. 

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en de toezichthoudende 

overheid. 
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Reglement ‘Renteloze lening’ voor investeringen in niet gemeentelijke infrastructuur (in 

gebruik) van jeugdverenigingen 

TITEL 1: Inleiding 

Artikel 1 

De gemeente verleent binnen de grenzen van dit reglement en binnen de perken van de kredieten 

goedgekeurd op het budget van de gemeente Assenede, ‘renteloze leningen’ voor investeringen in 

niet- gemeentelijke infrastructuur in gebruik van jeugdverenigingen. 

Art. 2 

Renteloze leningen worden toegekend aan jeugdverenigingen aangesloten bij de jeugdraad, voor 

investeringen in infrastructuur van onroerende aard die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van 

de activiteiten die behoren tot de normale werking van de vereniging.  

Meer bepaald: 

 - het kopen, bouwen of verbouwen van gebouwen, het aanpassen, inrichten of herinrichten 

 van gebouwen en aanhorigheden,  

 - de aankoop van bouwmaterialen voor bouw-, verbouwings- of (her)inrichtingswerken,  

 - het kopen, bouwen, verbouwen, aanpassen van bijhorende installaties. 

De jeugdvereniging moet rechtspersoonlijkheid bezitten om in aanmerking te komen voor een 

renteloze lening. 

De infrastructuur moet gelegen zijn binnen de gemeentelijke grenzen. 

 

TITEL 2: Aanvraag 

Art. 3 

De jeugdvereniging vraagt de lening schriftelijk aan bij het college van burgemeester en schepenen 

uiterlijk op 1 oktober van het jaar voorafgaand aan de aanvang van de uitvoering van de investering.  

Bij wijze van uitzondering kan voor het aanvangsjaar 2017 de aanvraag ingediend worden na 

goedkeuring van dit reglement door de gemeenteraad. 

De aanvrager voegt bij zijn aanvraag tot lening: 

1e een verslag inzake het beheer en de financiële toestand van de vereniging; 

2e een laatste publicatie van de statuten in het B.S.; 

3e een afschrift van de laatste publicatie van de lijst van beheerder in het B.S., 

4e een exploitatievoorstel inzake de eigen financiële inbreng in functie van de financiële toestand van 

de vereniging, de uitbating van de aangepaste en/of nieuwe infrastructuur en de eigendomsstructuur 

van de infrastructuur; 

5e een omstandige motivatie voor en een gedetailleerde omschrijving en raming van de investering; 

6e indien de investering een verbreding van de activiteiten van de vereniging betreft, een 

businessplan dat minstens een periode van 5 jaar beslaat; 

Art. 4 

Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt de ontvankelijkheid van de aanvragen en 

vraagt indien nodig bijkomende informatie op. De aanvrager machtigt impliciet het college van 

burgemeester en schepenen door zijn aanvraag om alle relevante informatie in te winnen die nuttig 

is voor de beoordeling van de aanvraag. 

Art. 5 

Geval per geval wordt door het college van burgemeester en schepenen beslist over de opportuniteit 

tot toekenning van een lening. De lening is een gunst en geen recht. Bij de toekenning van een 
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renteloze lening wordt een overeenkomst afgesloten tussen gemeentebestuur Assenede en de 

jeugdvereniging waarin alle modaliteiten met betrekking tot de renteloze lening worden opgenomen.  

Art. 6 

Elke beslissing tot het verlenen van een lening vermeldt: 

- de aard van de lening en de afschrijvingstermijn ervan (in functie van de economische levensduur 

van de investering); 

- de omvang van de lening; 

- de aanwendingsvoorwaarden en –termijnen van de lening. 

Elke beslissing bevat in bijlage een voorstel van overeenkomst met de vereniging. 

Art. 7 

De aard van de lening is: 

- Gehele of gedeeltelijke lening van maximaal € 50.000 per vereniging en op voorwaarde dat 

de investeringskost minimaal het dubbel van het geleende bedrag is.  

- Indien de bevoegde overheid oordeelt dat de toekenning van de lening risicovol is, kan zij 

een borgstelling eisen in de vorm van een persoonlijke hoofdelijke borgstelling of een 

hypothecaire borgstelling bij middel van een notariële akte of een hypothecair mandaat. 

De borgstellers waarborgen tegenover gemeentebestuur Assenede de naleving van alle in 

artikel 6 bedoelde overeenkomst aangegane financiële verbintenissen van de vereniging. Zij 

doen hierbij uitdrukkelijk afstand van het voorrecht van uitwinning en van het voorrecht van 

schuldsplitsing tegenover de vereniging. 

 

TITEL 3: Ter beschikking stellen van de lening 

Art. 8 

De lening wordt in één keer integraal ter beschikking gesteld.  

 

TITEL 4: Terugbetalingsmodaliteiten en aanwending van de lening 

Art. 9 

De lening wordt in gelijke schijven terugbetaald via jaarlijkse aflossingen. Deze aflossingen starten 

uiterlijk 2 jaar na de opname van het bedrag. 

De periode van terugbetaling bedraagt maximum 10 jaar, met een minimale aflossing van 10% van 

het geleende bedrag per jaar. 

De uitbetalingsmodaliteiten worden opgenomen in de overeenkomst tussen het gemeentebestuur 

Assenede en de jeugdvereniging. 

Art. 10  

De minimale aanwendingsvoorwaarden van de lening zijn: 

- de aanvrager dient de lening aan te wenden voor het doel waarvoor zij is aangevraagd en 

toegekend; 

- de lening dient volledig aangewend te zijn binnen de 2 jaar na het verkrijgen ervan. 

Het gemeentebestuur Assenede heeft recht op informatie en financiële controle over de begroting 

en de rekening van de aanvrager. Het gemeentebestuur heeft het recht om ter plaatse de 

aanwending van de renteloze lening te controleren.  

Elke met de bestemming strijdige aanwending van de renteloze lening (of een gedeelte ervan) heeft 

van rechtswege de onmiddellijke opeisbaarheid van het totale ontleende bedrage tot gevolg, 

vermeerderd met de rente aan de wettelijke intrestvoet op het totale ontleende bedrag vanaf de 

uitvoeringsdatum. 
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Art. 11 

Bij laattijdige terugbetaling van de jaarlijkse aflossing wordt vanaf de 9de dag na de vervaldag de 

wettelijke interest aangerekend op het verschuldigde bedrag. 

Het gemeentebestuur kan de aanvrager bij laattijdige terugbetaling van de jaarlijkse aflossing 

aangetekend in gebreke stellen.  

Het niet betalen van de jaarlijkse aflossing binnen de 30 dagen na de postdatum van de 

aangetekende ingebrekestelling heeft van rechtswege de onmiddellijke opeisbaarheid van het totale 

ontleende bedrag (verminderd met de reeds terugbetaalde aflossingen) tot gevolg, vermeerderd met 

de wettelijke intrest op dit bedrag, te rekenen vanaf de postdatum van de aangetekende 

ingebrekestelling.  

Art. 12 

Alle wettelijke vergunningen, keuringen, toelatingen e.d. moeten aangevraagd worden door de 

aanvrager. Registraties, taksen, administratiekosten e.d. zijn ten laste van de aanvrager. 

Art. 13 

De minimale verantwoordingsvoorwaarden- en termijnen zijn: 

- de aanvrager rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen uiterlijk 1 maand na de 

voltooiing van de investering en minstens om de 6 maanden vanaf de aanvang van de investering; 

- de aanvrager rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen over de stand van zaken 

van de investering en van de aanwending van de lening. 

Art. 14 

Na realisatie van de investering kan de gemeente, afhankelijk van de aard van de investering, 

bijkomende documenten opvragen: as-built-plannen, eigendomstitel, … 

Art. 15 

De aanvrager is er toe gehouden de gemeente onmiddellijk in te lichten van elke wijziging aan de 

wijze van uitvoering en/of de raming van de investering.  

 

TITEL 5: Slotbepalingen 

Art. 17: 

Eenzelfde vereniging kan slechts aanspraak maken op een volgende renteloze lening van zodra de 

vorige renteloze lening werd terugbetaald.  

Art. 18: 

De lening wordt toegekend binnen de grenzen van de respectievelijke kredieten op het budget van 

de gemeente en voor zover ze het evenwicht in het financieel meerjarig beleidsplan niet verstoort. 

Art. 19: 

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakte aan de financieel beheerder. 

 

21.  Vaststellen reglementen UiTPAS Meetjesland. 

Bevoegdheid 

 Het gemeentedecreet van 15.07.2005. 

Verwijzingsdocumenten 

 Beslissing college van burgemeester en schepenen van 02.02.2016 m.b.t. het indienen van een 

aanvraag tot UiTPAS Meetjesland i.s.m. Eeklo en COMEET. 

 Beslissing van Cultuurnet Vlaanderen van 01.07.2016 m.b.t. de goedkeuring van het 

aanvraagdossier UiTPAS Meetjesland. 
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Verantwoording 

 UiTPAS Meetjesland is project dat cultuur- en vrijetijdsparticipatie bevordert. Het is een spaar- en 

voordelen programma voor de vrije tijd. Er kunnen niet alleen punten gespaard worden, ook 

mensen in armoede kunnen met de UiTPAS genieten van speciale kortingen of reductietarieven. 

 Om de implementatie van UiTPAS Meetjesland te kunnen doorvoeren, moeten een aantal 

reglementen goedgekeurd worden. 

 Concreet gaat het om volgende documenten: 

1. Regionale samenwerkingsovereenkomst UiTPAS Meetjesland  

2. Regionaal regelement UiTPAS Meetjesland 

3. Huishoudelijk reglement UiTPAS Meetjesland – Assenede 

4. Samenwerkingsovereenkomst verenigingen – UiTPAS Meetjesland – Assenede 

5. Basisovereenkomst Cultuurnet – UiTPAS Meetjesland 

6. Lokale gebruiksvoorwaarden UiTPAS Meetjesland 

Stemmen 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad keurt volgende reglementen en samenwerkingsovereenkomsten goed: 

1. Regionale samenwerkingsovereenkomst UiTPAS Meetjesland 

2. Regionaal regelement UiTPAS Meetjesland 

3. Huishoudelijk reglement UiTPAS Meetjesland – Assenede 

4. Samenwerkingsovereenkomst verenigingen – UiTPAS Meetjesland – Assenede 

5. Basisovereenkomst Cultuurnet – UiTPAS Meetjesland 

6. Lokale gebruiksvoorwaarden UiTPAS Meetjesland 

Art. 2 

Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan COMEET, gemeentebestuur Eeklo en 

OCMW Eeklo. 

 

22.  Vaststellen jaarrekening en jaarverslag 2016 van de Interlokale Vereniging Meetjeslandse 

Burensportdienst. 

Bevoegdheid 

 Het gemeentedecreet van 15.07.2005, art. 42 

Verwijzingsdocumenten 

 Resultatenrekening MBSD 2016 

 Budget MBSD 2016 

 Balans MBSD 2016 

 Verslag nazicht der rekeningen 2016 

 Jaarverslag MBSD 2016 

 Verslag Algemene Vergadering MBSD Eeklo dd. 21.02.2017 

 Jaarprogramma 2017 
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Verantwoording 

 Op de algemene vergadering van de Interlokale Vereniging Meetjeslandse Burensportdienst 

(MBSD) werden het programma en het budget voor het huidige werkjaar 2017 goedgekeurd, het 

jaarverslag 2016 goedgekeurd en de jaarrekening 2016 voorlopig vastgesteld. 

 De jaarrekening is echter pas goedgekeurd als alle gemeenteraden van de deelnemende 

gemeenten ze bij gewone meerderheid goedkeuren. 

 Samen met de jaarrekening 2016 moet ook het jaarverslag 2016 ter goedkeuring voorgelegd 

worden aan de deelnemende gemeenten. 

Stemmen 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2016 van de Meetjeslandse Burensportdienst goed. 

Art. 2 

De gemeenteraad keurt het jaarverslag 2016 van de Meetjeslandse Burensportdienst goed. 

 

Aanvullende dagorde van de N-VA-fractie 

 

23.  Interpellatie: storting GROS subsidie op privérekening. 

N-VA kreeg op 12 mei van de bevoegde ambtenaar een mail met meer uitleg als antwoord op de 

vragen rond de werking van het GROS, meer bepaald op de vraag op welke rekening de toegekende 

subsidies werden gestort. Blijkt dat de GROS deze subsidies effectief op een privérekening heeft 

gestort. N-VA heeft inhoudelijk geen problemen met dit project maar is van mening dat subsidies, 

toegekend door adviesraden aan projecten van welke aard ook, niet kunnen en mogen doorgestort 

worden op privérekeningen. Dit is absoluut onaanvaardbaar. Een sluitend controlesysteem is hier op 

zijn plaats. Dat is tot op heden nog niet het geval. Welke maatregelen zal het schepencollege nemen 

opdat dergelijke gelden niet meer op privérekeningen worden gestort? 

Het college van burgemeester en schepenen erkent dat dit moet worden bijgestuurd, maar wil wel 

benadrukken dat er hierover momenteel niks in het reglement staat dus eigenlijk is er ook geen fout 

gemaakt. Het reglement zal worden herbekeken. Preventief is dit echter onmogelijk te controleren. 

We moeten ook opletten dat we door nieuwe regels geen problemen veroorzaken bij andere 

gemeentelijke organisaties zoals de feestcommissies. 

N-VA vindt dat er geen transparantie was en dat de gemeente wel verantwoordelijk blijft. Er is geen 

jaarverslag, dus ook weinig zicht op de bestemming van de subsidies. De gemeente moet hierop 

controle kunnen uitoefenen. 

 

24.  Interpellatie: verkeerssituatie Dijkstraat Assenede - verkeersbord E7. 

N-VA stelt vast dat op de Dijkstraat aan één kant van de weg, ter hoogte van huisnummer 21, één 

verkeersbord E7 staat om beurtelings te parkeren. Buurtbewoners vragen zich af of dit nog enig nut 

heeft omdat in de rest van de straat al geruime tijd geen enkel bord ‘beurtelings parkeren’ meer te 
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vinden is. Gezien dit toch voor verwarring zorgt vraagt men zich af of dit niet beter weggehaald 

wordt. 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat de vraag van deze buurtbewoners 

terecht is.  In deze straat staan verder ook nergens verkeersborden E5 of E7. De gemeentediensten 

zullen dit verkeersbord verwijderen. 

 

25.  Interpellatie: prioritaire doelstelling 'digitalisering' : stand van zaken. 

N-VA merkt op dat digitalisering één van de drie prioritaire doelstellingen is binnen het 

meerjarenplan. Kan de meerderheid een stand van zaken geven? Hoever staat men met alle 

vooropgestelde doelen? Zal deze prioritaire doelstelling gehaald worden? Hoever staat men met de 

nieuwe website en wanneer wordt die online gezet? Waarom werd er nog altijd geïnvesteerd in 

glasvezelkabel? 

Hubert Staelens verlaat de zitting. 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat die doelstelling zal gehaald worden.  

1. Telewerken : Deze doelstelling werd gerealiseerd. Alle OCMW- en gemeentepersoneel kunnen 

toegang krijgen tot de server en e-mailserver om te telewerken. In de praktijk is dit echter nog 

maar sporadisch toegestaan. Voorlopig kiest het bestuur ervoor telewerken niet te promoten.  

Daarnaast werd er via de implementatie van Cobra voor gezorgd dat collegedossiers, 

gemeenteraadsdossiers en dossiers voor het Vast Bureau voortaan ook digitaal beschikbaar zijn. 

2. Digitale loketten optimaliseren, uitbreiden en promoten : De nieuwe website is klaar en wordt op 

4 juli gelanceerd. De nieuwe website beschikt over het nieuwste e-loket van Cevi en over 

reserveringssoftware waar gemeentelijke zalen en gebouwen digitaal gereserveerd kunnen 

worden. Daarnaast zullen jeugd- en sportkampen online gereserveerd kunnen worden, de 

website maakt een koppeling met de Lokale Producten Catalogus van Vlaanderen,  de nieuwe 

website beschikt over een digitale meldingskaart waar burgers klachten en meldingen kunnen 

doen, het evenementenloket wordt deels gedigitaliseerd, er wordt gewerkt met een ‘veel 

gevraagde info’-functie waarbij de top 10 van meest aangevraagde producten altijd via 1 klik te 

raadplegen zijn. Daarnaast werden ook het 3-clicksprincipe en het mobile first-principe 

gehanteerd. Ondertussen is ook ons gemeentelijk informatieblad ‘De Belleman’ al drie jaar 

digitaal beschikbaar.  

3. Digitaliseren interne werking : Er werd een nieuw tijdsregistratiesysteem geïntroduceerd 

waardoor iedereen digitaal verlof kan aanvragen, overuren registreren, recup opnemen,…. Er 

wordt ook via de pc geprikt. Via Cobra werd alle notulering gedigitaliseerd. Via de nieuwe 

reserveringsoftware werden ook heel wat reservatieprocessen gedigitaliseerd. Er wordt werk 

gemaakt van een nieuw postregistratiesysteem, verder wordt projectmatig bekeken welke 

projectprocessen gedigitaliseerd kunnen worden.  

4. Beveiliging data en disaster recovery : We werken met een dubbel datacenter en enkele virtuele 

servers waardoor er altijd een back up is van al onze data. Het recente Wannacry-virus en andere 

ransomeware heeft bewezen dat dit zeker geen overbodige luxe is. Het virus heeft ook bewezen 

dat onze firewall voldoende gewapend is tegen dergelijke virussen gezien ons systeem niet 

besmet werd. De gemeente beschikt over een disaster recoveryplan.  

Er werd al twee jaar geen glasvezelkabel meer aangekocht.  
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26.  Interpellatie: onkruidbestrijding binnen onze deelgemeenten : plan van aanpak 2017. 

N-VA stelt vast dat de lente al flink is begonnen en de zomer in aantocht is. Gekeken naar de 

overwoekering door onkruid in de vorig jaren, kennen zij graag het plan van aanpak t.b.v. 

onkruidbestrijding dit en volgende jaren.  

Hubert Staelens vervoegt de zitting. 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat het onderhoud van de begraafplaatsen 

Assenede, Boekhoute en Assenede werd uitbesteed en gegund aan Groep Intro. Het onderhoud van  

Ter Walle werd uitbesteed en gegund aan Pro Natura.  De groendienst werd vorig jaar hervormd. De 

veegwagen en het heetwatertoestel worden nu dagelijks ingezet. De groendienst werkt meer in  

groep in plaats van een afzonderlijke persoon  per gemeente.  

 

27.  Interpellatie: zwerfvuil, overvolle vuilnisbakken en centrum deelgemeenten en sluikstorten: plan 

van aanpak. 

Volgens N-VA blijft het sluikstorten een doorn in vele ogen: de overvolle vuilnisbakken, het zwerfvuil 

dat her en der in het centrum en in de straten slingert en de vele zakjes, dozen en ander materiaal 

dat overal zomaar wordt achtergelaten. Wat is de aanpak van SamenPlus om dit weg te werken? 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat wekelijks de straatvuilbakjes worden 

geledigd en de glasbolsites worden gereinigd door onze diensten. Bij meldingen van sluikstorten 

worden deze binnen de 24 uur opgeruimd. Waar nodig worden extra straatvuilbakjes geplaatst. 

Jaarlijks wordt door de milieuraad een grote zwerfvuilopruimactie georganiseerd in samenwerking 

met de verenigingen en de scholen. De gemeente beschikt over een 30-tal zwerfvuilmeters en –

peters die op geregelde tijdstippen hun straat, wijk, buurt proper houden. Dit jaar is de gemeente 

Assenede geselecteerd voor het coachingstraject in het kader van het Netheidsnetwerk. Er wordt 

een actieprogramma opgesteld en uitgewerkt in de komende 2 jaar. Regelmatig verschijnen er 

preventieve artikelen in De Belleman. Repressief optreden door de politie blijft een moeilijk gegeven. 

Zelfs een naamkaartje of enveloppe zijn niet voldoende als bewijs. Het college pleit ervoor bij de 

hogere overheid om statiegeld in te voeren voor blikjes en drankflesjes. 

 

28.  Interpellatie: meldingen dierenverwaarlozing en -mishandeling: stand van zaken. 

Een klein jaar geleden stelde de N-VA fractie de vraag om, naast een algemeen klachtenregister, ook 

een register aan te leggen met meldingen van dierenverwaarlozing en –mishandeling. Dit register 

zou door de Schepen van Dierenwelzijn besproken en aangelegd worden bij de dienst Milieu van 

onze gemeente. Graag kreeg N-VA een stand van zaken omtrent de invoering en het bijhouden van 

dit register. Vanaf wanneer werd dit aangelegd? Hoeveel meldingen werden er genoteerd? Welke 

meldingen zijn er binnengekomen? Welke acties werden genomen na de meldingen?  

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat er vorig jaar drie meldingen zijn 

binnengekomen. Het ging om de melding van een verwaarloosde kat, loslopende honden en een 

doodgeschoten meeuw. De eigenaars werden aangeschreven, de politie werd verwittigd en voor de 

doodgeschoten meeuw werd de natuurinspectie van het Agentschap voor Natuur en Bos op de 

hoogte gebracht. Sommige meldingen gaan niet over mishandeling maar over overlast zoals 

blaffende honden of kraaiende hanen.  
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29.  Interpellatie: GAS-boetes dierenverwaarlozing: stand van zaken. 

Een tweetal jaar geleden vroeg de N-VA fractie om ook GAS-boetes voor dierenverwaarlozing in te 

voeren. Is dit ondertussen geconcretiseerd? Zo ja, hoeveel GAS-boetes werden reeds uitgeschreven? 

Zo neen? Waarom werd hier nog niets mee gedaan? 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat de GAS-boetes voor dierenverwaarlozing 

al in het politiereglement stonden. Vorig jaar werden geen GAS-boetes uitgeschreven. In eerste 

instantie moet de dierenverwaarlozing vastgesteld worden. De politie probeert meestal in 

onderhandeling met de eigenaar de situatie op te lossen.  

 

30.  Interpellatie: zwerfkattenbeleid: informatie klachten + evaluatie. 

Vrijwilligers van het zwerfkattenproject Evergem – zwerfkattenbeleid ondersteund door Schepen 

voor Dierenwelzijn Kathleen Depoorter – contacteerden N-VA met heel wat informatie over het 

‘zwerfkattenbeleid’ van Assenede. Ook andere bewoners hebben handelingen die onaanvaardbaar 

zijn, aangekaart. Men neemt de zaak duidelijk niet ernstig. Als het weghalen en doden van kittens 

door de groendienst, de interpretatie is van ‘zwerfkattenbeleid’ door Samenplus, dan heeft onze 

fractie liever dat u er gewoon mee stopt. Bovendien is het belachelijk dat RATO maar 2x per jaar 

gedurende 1 dag vangt. De uitgegeven bedragen door de meerderheid van dit bestuur (3.000 euro 

per jaar) is absoluut minimaal. In Evergem werd vorig jaar 20.000 euro en dit jaar 10.000 euro 

besteed. Waar het zwerfkattenbeleid in Evergem resulteerde in een sterk terugdringen van de 

populatie, is deze in Assenede alleen maar toegenomen. N-VA vermoedt dat vele klachten niet in het 

register komen. N-VA heeft de volgende vragen: Gaf het OCMW de opdracht aan de groendienst om 

kittens uit de Moestuinstraat te verwijderen en te vernietigen? Waarom worden klachten van 

inwoners rond zwerfkatten afgewimpeld met een standaardantwoord (verwijzing naar de 

tweejaarlijkse vangst gedurende 1 dag door RATO). Waarom wordt een terechte vraag om hulp, 

gesteld door vrijwilligers uit Evergem bij onze Milieudienst, op dezelfde standaardmanier 

afgewimpeld? Welke ernstige acties zal SamenPlus ondernemen om de huidige gang van zaken te 

verbeteren en te optimaliseren? 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat het OCMW ontkent dat zij opdracht 

hebben gegeven aan de groendienst tot het verwijderen van de kittens in de Moestuinstraat. Ook de 

ploegbaas van de groendienst en de andere diensten zijn niet op de hoogte van dergelijke opdracht. 

Dit jaar zijn er vier vangweken (in maart, mei, september en november) van zwerfkatten door RATO 

voorzien. Tijdens de vangweek worden de kooien op maandag klaargezet. Dinsdag worden de kooien 

gecontroleerd en terug klaargezet. De woensdag worden de kooien terug gecontroleerd en 

weggehaald. Op donderdag en vrijdag worden de zwerfkatten terug uitgezet. Het aantal vangkooien 

worden steeds aangepast aan het aantal geschatte zwerfkatten op de locatie. Indien niet alle 

zwerfkatten op een locatie na een vangweek zijn afgevangen worden de volgende keer terug 

vangkooien geplaatst op dezelfde locatie. 

 

Aanvullende dagorde van de CD&V-fractie 
 

31.  Interpellatie: verkeersveiligheid aan de schoolpoorten. 

De CD&V-fractie krijgt regelmatig opmerkingen van inwoners dat er te snel wordt gereden aan de 

schoolpoorten in zone 30. Tevens wordt er geklaagd dat de parkeerregels aan de scholen niet 

worden gerespecteerd. Hierbij heeft CD&V volgende vragen : Hoeveel snelheidscontroles in zone 
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30 zijn er al gebeurd door de politie? Hoeveel keer hebben de snelheidsborden van de gemeente 

al in zone 30 gehangen? Wat waren de resultaten? Aan bepaalde scholen zijn er 

sensibilisatieacties gebeurd. Worden er nog preventieve acties gepland? Hoeveel gemachtigde 

opzichters zijn er al opgeleid sedert januari 2016? 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat aan de politiediensten een brief zal 

worden gestuurd waarin volgende zaken worden gevraagd: Wanneer werden er snelheidscontroles 

uitgevoerd in schoolomgevingen en wat zijn de resultaten van deze metingen? Hoeveel gemachtigde 

opzichters werden opgeleid sinds januari 2016? Aangezien een aantal schooluitgangen gelegen zijn 

langs een gewestweg, werd hierover advies gevraagd aan de wegbeheerder, nl. de Vlaamse 

overheid, Afdeling Wegen en Verkeer (brief op 29.03.2017 en herinneringsbrief op 10.05.2017). Tot 

op heden hebben wij hierop geen antwoord ontvangen. De politiediensten hebben de intentie om 

potloodborden aan te kopen. Op 28.03.2017 is er in Oosteeklo een overleg geweest met politie, 

scholen, bewonersplatform en het college om de problematiek van de verkeersonveilige 

schoolpoorten in Oosteeklo te bespreken. De politie zal controles uitvoeren en foto’s nemen. Deze 

zullen worden doorgestuurd aan de directie die contact opneemt met de ouders. Na deze 

preventieve actie zal men overgaan tot verbaliseren. Op 02.06.2017 wordt er een jaarlijkse 

evaluatievergadering gehouden met de Asseneedse scholen over ‘veilig naar school’. 

CD&V stelt voor om ook de oudercomité’s hierbij te betrekken. 

32.  Interpellatie: verkeersplateaus. 

CD&V stelt vast dat de gemeente bijna geen rijbaankussens gebruikt om meer snelheid te 

remmen daar er geregeld klachten zijn van omwoners. Bij nieuwe verkavelingen wordt er nog een 

verkeersplateau aangelegd (voorbeeld van de Molenstraat). De regels hieromtrent zijn al enige 

tijd aangepast. Hierbij heeft de CD&V-fractie volgende vragen: Hoeveel verkeersplateaus zijn er 

nog in de gemeente die niet voldoen aan de nieuwe regels? Het verkeersplateau ter hoogte van 

Meuleken-Notelaarstraat: asfalt is in de omgeving van het verkeersplateau omhoog gekomen : 

kan dit aangepakt worden? 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat er een probleem is met de 

verkeersdrempel op het kruispunt Sasdijkstraat/Staakstraat en de verkeersdrempel op het kruispunt 

Hogevorst/Dorp. Deze laatste is aangelegd in asfalt met een glooiing en daarover zijn geen klachten. 

Het verkeersplateau ter hoogte van Meuleken-Notelaarstraat zal worden aangepakt en is reeds 

opgenomen in het onderhoudscontract evenals de verkeersdrempel in de Hogevorst. 

Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten 

 

 

 

 

F. Willems Ph. De Coninck 

Gemeentesecretaris Burgemeester-voorzitter 


