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Openbare zitting 

1.  VRAGENHALFUURTJE 

Vraag van de heer Cedric Pauwels, Zelzatestraat 84 te 9960 Assenede aan de schepen Hilde 

Baetslé met betrekking tot de AED-toestellen in de gemeente. 

2.  NOTULEN 

Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraad van 29 augustus 2019. 

3.  SECRETARIAAT 

Kennisnemen van de klacht tegen goedkeuring reglement geveltuinen – gemeenteraad van 29 

mei 2019. 

4.  SECRETARIAAT 

Kennisnemen van de klacht tegen goedkeuring reglementen adviesraden - gemeenteraad van 27 

juni 2019. 

5.  SECRETARIAAT 

Goedkeuren van aanpassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. 

6.  SECRETARIAAT 

Goedkeuren van onderscheidingsteken voorzitter gemeenteraad. 

7.  FINANCIËN 

Kennisnemen van de goedkeuring van de jaarrekening 2018 door de Provinciegouverneur. 



8.  FINANCIËN 

Beslissen over de kapitaalverhoging van de rekeningsector B (Portfineco) van Zefier. 

9.  FINANCIËN 

Beslissen over de garantieverklaring van de Strategische Participaties van Zefier. 

10.  INTERCOMMUNALES 

Goedkeuren van de statuten intercommunale vereniging ter ondersteuning van het lokaal 

woonbeleid in Assenede-Kaprijke-Sint-Laureins en goedkeuren van de subsidieaanvraag voor het 

intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) Assenede-Kaprijke-Sint-Laureins. Aanduiden 

bestuurslid en plaatsvervanger. 

11.  MOBILITEIT 

Leaderproject 'Vervoersregio met aandacht voor het Platteland: van aanbod- naar vraag 

gestuurde mobiliteit op maat'. Goedkeuren van samenwerkingsovereenkomst, timing en  

projectbeschrijving. 

12.  PATRIMONIUM 

Princiepbeslissing voor de ruil van perceelsgedeelten in de Nieuwe Boekhoutestraat te 

Bassevelde. Aanstellen Dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid. 

13.  CULTUUR 

Goedkeuren verlenging lidmaatschap COMEET. 

Aanvullende dagorde Vlaams Belang 

14. Voorstel van beslissing: invoeren subsidiereglement herbruikbare luiers 
15. lnterpellatie: ontharding speelplaatsen 
16. lnterpellatie: ondernemersloket. 
17. lnterpellatie: belevingsbibliotheek. 

Aanvullende dagorde Anders 

18. lnterpellatie: verkeersveiligheid aan de schoolpoorten 
19. lnterpellatie: bouw nieuwe school. 
20. lnterpellatie: samenstelling landbouwschadecommissie 
21. lnterpellatíe: speeltuigen Oosteeklo. 
22. lnterpellatie: Poeldijkstraat. 
23. lnterpellatie: hondenlosloopweide.

Geheime zitting 

GZ 1. RUIMTELIJKE ORDENING 

Nieuw samenstellen van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - benoemen van 

de leden, de plaatsvervangers, de voorzitter en de vast secretaris. 

 

Openbare zitting 

1.  Vraag van de heer Cedric Pauwels, Zelzatestraat 84 te 9960 Assenede aan de schepen Hilde 

Baetslé met betrekking tot de AED-toestellen in de gemeente. 

De gemeente ontving op 03.09.2019 een verzoek per e-mail van de heer Cedric Pauwels, 

Zelzatestraat 84, 9960 Assenede om enkele vragen te mogen stellen op het vragenhalfuurtje van de 

gemeenteraad. 
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Onderwerp: AED-toestellen in de gemeente. 

De vraagstelling is gericht aan de schepen Hilde Baetslé. 

De heer Pauwels voerde recent onderzoek naar de aanwezigheid en bereikbaarheid van de AED-

toestellen in de gemeente. De interesse van de heer Pauwels kwam verder uit een verkregen 

opleiding waarin het belang van deze toestellen duidelijk werd uitgelegd. De aantallen en 

beschikbaarheid waren de heer Pauwels niet gekend. Tot zijn grote vreugde kon de heer Pauwels 

vaststellen dat de gemeente qua aantal en beschikbaarheid goed scoort. De heer Pauwels vergeleek 

dit dan ook met de buurgemeenten en kon concluderen dat Assenede ‘hartveilig’ werkt. Echter 

vielen de heer Pauwels toch zaken op waar hij graag de schepen volgende vragen over wil stellen: 

1. Via het FOD volksgezondheid kan men een lijst met alle geregistreerde toestellen opvragen. 
Op deze lijst zijn enkel de toestellen van het gemeentehuis (Assenede), sporthal (Assenede) 
en de ziekenwagen geregistreerd. Overige toestellen staan niet gekend bij deze instantie. Is 
hier een reden voor?  

2. De bekendheid  van de toestellen in de gemeente was tijdens mijn bevraging quasi unaniem 
negatief. Zal er in de toekomst werk gemaakt worden van een duidelijkere signalisatie in het 
straatbeeld en een informatieplan via site en/of sociale media?  

Schepen Hilde Baetslé antwoordt dat de diensten en zijzelf niet op de hoogte waren dat 

AED-toestellen kunnen geregistreerd worden bij FOD Volksgezondheid. Uit navraag blijkt dat de 

eerste 2 geïnstalleerde toestellen destijds wel geregistreerd zijn door de brandweer die ze heeft 

geplaatst. De meer recente zijn door de eigen diensten geïnstalleerd. Er zal aan de diensten gevraagd 

worden om alle gemeentelijke AED-toestellen te registreren. Sinds 2009 zijn er wel regelmatig 

persberichten en artikels in de Belleman verschenen om deze toestellen bekend te maken. Ook op de 

sociale media is daar af en toe aandacht voor. Op de open dag in 2014 zijn er demo’s georganiseerd. 

In 2018 is er bij de schenking van een AED-toestel door de organisatoren van de Harleydag behoorlijk 

wat persaandacht geweest. Maar misschien is dat nog niet genoeg. De communicatiedienst zal nog 

een extra inspanning doen en een vaste pagina op de website ontwikkelen. Er zal ook in de Belleman 

een artikel verschijnen op een dubbele bladzijde. Naar analogie met Ter Walle zullen er borden 

geplaatst worden bij de toegangen van de voetbalterreinen waar een AED-toestel aanwezig is. Er zal 

worden onderzocht of er voor het gemeentepersoneel en eventueel vrijwilligers extra opleiding kan 

worden georganiseerd door het Rode Kruis. 

2.  Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraad van 29 augustus 2019. 

De notulen van de gemeenteraad van donderdag, 29 augustus 2019 werden voorgelegd en 

goedgekeurd. 

Tussenkomsten 

 Anders komt terug op een notule van de gemeenteraad in juni waarin werd gezegd dat er 

opdracht ging gegeven worden om te onderzoeken of een fietsstraat in het Groentjen Oosteeklo 

kan ingevoerd worden. Is hier al iets mee gebeurd? 

 De algemeen directeur antwoordt dat dit buiten de goedkeuring van de notule van 29.08.2019 

valt, maar zal de opdracht nogmaals doorgeven aan de bevoegde dienst. 

Stemmen 
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Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

3.  Kennisnemen van de klacht tegen goedkeuring reglement geveltuinen – gemeenteraad van 29 

mei 2019. 

Bevoegdheid 

 Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikels 40 en 41. 

Wetten en Reglementen 

 Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikel 333. 

Verwijzingsdocumenten 

 Brief ABB 11.06.2019 klacht tegen goedkeuring reglement geveltuinen – gemeenteraad van 29 

mei 2019. 

 Antwoord college van burgemeester en schepenen 18.06.2019 op klacht tegen goedkeuring 

reglement geveltuinen – gemeenteraad van 29 mei 2019. 

 Antwoord waarnemend gouverneur 18.07.2019 op klacht tegen goedkeuring reglement 

geveltuinen – gemeenteraad van 29 mei 2019. 

Verantwoording 

 Onlangs werd een klacht in verband met gemeenteraadsbesluiten door de toezichthoudende 

overheid behandeld: klacht tegen goedkeuring reglement geveltuinen – gemeenteraad van 29 

mei 2019. 

 We ontvingen op 18.07.2019 een antwoord van waarnemend gouverneur Didier Detollenaere 

waarin de klacht ongegrond werd verklaard. Hij vraagt wel om in de toekomst er rekening mee te 

houden dat amendementen steeds voor de hoofdvraag ter stemming moeten worden gelegd. 

 Het decreet lokaal bestuur bepaalt in artikel 333 dat het antwoord van de gouverneur op 

klachten ingediend tegen een besluit van de gemeenteraad de eerstvolgende vergadering van de 

gemeenteraad ter kennis moet worden gebracht.  

 De administratie kwam hier pas achter nadat de agenda voor de gemeenteraad van 29.08.2019 

vertrokken was zodat dit niet meer kon geagendeerd worden op de eerstvolgende 

gemeenteraad. De gemeenteraadsleden werden wel via email in kennis gesteld op 23.08.2019  

met de melding dat dit op de gemeenteraad van 26.09.2019 zou worden geagendeerd. 

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad neemt kennis van het antwoord van de waarnemend gouverneur op de klacht 

tegen goedkeuring reglement geveltuinen – gemeenteraad van 29 mei 2019. 

4.  Kennisnemen van de klacht tegen goedkeuring reglementen adviesraden - gemeenteraad van 27 

juni 2019. 

Bevoegdheid 

 Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikels 40 en 41. 
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Wetten en Reglementen 

 Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikel 333. 

Verwijzingsdocumenten 

 Brief ABB 16.07.2019 klacht tegen goedkeuring reglementen adviesraden – gemeenteraad van 27 

juni 2019. 

 Antwoord college van burgemeester en schepenen 30.07.2019 op klacht tegen goedkeuring 

reglementen adviesraden – gemeenteraad van 27 juni 2019. 

 Antwoord waarnemend gouverneur 05.08.2019 op klacht tegen goedkeuring reglementen 

adviesraden – gemeenteraad van 27 juni 2019. 

Verantwoording 

 Onlangs werd een klacht in verband met gemeenteraadsbesluiten door de toezichthoudende 

overheid behandeld: klacht tegen goedkeuring reglementen adviesraden – gemeenteraad van 27 

juni 2019. 

 We ontvingen op 05.08.2019 een antwoord van waarnemend gouverneur Joan Halsberghe 

waarin wordt meegedeeld dat hij geen maatregel van toezicht zal overwegen. Hij wijst er ons wel 

op dat er in geval van een amendement, zoals elk voorstel tot wijziging van een ingediend 

voorstel dient te worden beschouwd, in principe telkens een stemming moet gehouden worden. 

Hij doet de aanbeveling om het huishoudelijk reglement voor wat betreft het indienen van 

amendementen in die zin aan te vullen dat amendementen steeds schriftelijk moeten worden 

ingediend (zoals ook bij andere gemeentebesturen het geval is). 

 Het decreet lokaal bestuur bepaalt in artikel 333 dat het antwoord van de gouverneur op 

klachten ingediend tegen een besluit van de gemeenteraad de eerstvolgende vergadering van de 

gemeenteraad ter kennis moet worden gebracht.  

 De administratie kwam hier pas achter nadat de agenda voor de gemeenteraad van 29.08.2019 

vertrokken was zodat dit niet meer kon geagendeerd worden op de eerstvolgende 

gemeenteraad. De gemeenteraadsleden werden wel via email in kennis gesteld op 23.08.2019  

met de melding dat dit op de gemeenteraad van 26.09.2019 zou worden geagendeerd. 

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad neemt kennis van het antwoord van de waarnemend gouverneur op de klacht 

tegen goedkeuring reglementen adviesraden – gemeenteraad van 27 juni 2019. 

5.  Goedkeuren van aanpassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. 

Bevoegdheid 

 Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikels 40 en 41. 

Wetten en Reglementen 

 Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikels 20, 22, 29, 32, 34, 36, 37, 38, 50 en 279. 

Verwijzingsdocumenten 

 Gemeenteraadsbesluit 28.02.2019 houdende goedkeuring huishoudelijk reglement. 
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 Huishoudelijk reglement gemeenteraad versie goedgekeurd 28.02.2019. 

 Ontwerp huishoudelijk reglement gemeenteraad versie 26.09.2019. 

 Brief waarnemend gouverneur 05.08.2019 betreffende klacht tegen goedkeuring reglementen 

adviesraden – gemeenteraad van 27 juni 2019. 

Verantwoording 

 Artikel 38 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017 bepaalt dat de gemeenteraad bij de 

aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement vaststelt waarin aanvullende 

maatregelen worden opgenomen voor de werking van de raad en waarin minstens bepalingen 

worden opgenomen over: 

1° de vergaderingen waarvoor presentiegeld wordt verleend, het bedrag van het presentiegeld 

en de nadere regels voor de eventuele terugbetaling van specifieke kosten die verband houden 

met de uitoefening van het mandaat van gemeenteraadslid of lid van het college van 

burgemeester en schepenen; 

2° de wijze van verzending van de oproeping en de terbeschikkingstelling van het dossier aan de 

gemeenteraadsleden, alsook de wijze waarop de algemeen directeur of de door hem 

aangewezen personeelsleden, aan de raadsleden die erom verzoeken, technische inlichtingen 

verstrekken over die stukken; 

3° de wijze waarop de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergaderingen van de 

gemeenteraad openbaar worden gemaakt; 

4° de voorwaarden voor het inzagerecht en het recht van afschrift voor gemeenteraadsleden en 

de voorwaarden voor het bezoekrecht aan de instellingen en diensten die de gemeente opricht 

en beheert; 

5° de voorwaarden waaronder de gemeenteraadsleden hun recht uitoefenen om aan de 

burgemeester en aan het college van burgemeester en schepenen mondelinge en schriftelijke 

vragen te stellen; 

6° de wijze van notulering en de wijze waarop de notulen en het zittingsverslag van de vorige 

vergadering ter beschikking worden gesteld van de gemeenteraadsleden; 

7° de nadere regels voor de samenstelling en de werking van de commissies en de fracties; 

8° de wijze waarop en de persoon door wie de stukken van de gemeente, vermeld in artikel 279, 

worden ondertekend; 

9° de nadere voorwaarden waaronder het recht om verzoekschriften in te dienen, wordt 

uitgeoefend, en de wijze waarop de verzoekschriften worden behandeld; 

10° de wijze van het ter kennis brengen van de beslissingen, vermeld in artikel 50, vijfde lid. 

 In het antwoord op de klacht van Vlaams Belang tegen goedkeuring reglementen adviesraden - 

gemeenteraad van 27 juni 2019 kregen we van de gouverneur de volgende aanbeveling : “Ik 

wens er u wel op te wijzen dat er in geval van een amendement, zoals elk voorstel tot wijziging 

van een ingediend voorstel dient te worden beschouwd, in principe telkens een stemming moet 

gehouden worden. Het staat uw bestuur vrij - en het valt wellicht aan te bevelen - om het 

huishoudelijk reglement voor wat betreft het indienen van amendementen in die zin aan te 

vullen dat amendementen steeds schriftelijk moeten worden ingediend (zoals ook bij andere 

gemeentebesturen het geval is).” 

 Onderstaand voorstel is vooral gebaseerd op het huishoudelijk reglement van de gemeente 

Zwalm en de gemeente Nijlen. 

 Er wordt een nieuw artikel toegevoegd in verband met amendementen : 
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§ 1. Een amendement is een wijzigingsvoorstel betreffende een tekst, waarover in de vergadering 

van de raad wordt beslist. Een subamendement is een voorstel tot wijziging van een 

amendement.  

§ 2. Elk lid van de raad dat amendementen of subamendementen wil indienen moet deze 

schriftelijk of digitaal aan de algemeen directeur overmaken, bij voorkeur vóór de vergadering. 

De algemeen directeur zal hiervoor formulieren ter beschikking stellen. 

§ 3. Deze amendementen en subamendementen dienen de integrale tekst te bevatten van de 

wijzigingen die worden voorgesteld.  

§ 4. Indien tijdens de bespreking van een punt op de agenda, een mondeling amendement wordt 

ingediend, schorst de voorzitter de zitting op eenvoudige vraag van het raadslid, indiener van het 

amendement, met het oog op de opmaak van het schriftelijk amendement.  

§ 5. Voorafgaande procedure geldt echter niet voor technische amendementen. Dit zijn 

amendementen bedoeld om tikfouten, schrijffouten en materiële vergissingen weg te werken 

zonder dat er zich een interpretatie en/of opportuniteitsbeoordeling opdringt.  

§ 6. De amendementen worden vóór de hoofdvraag en de subamendementen vóór de 

amendementen in stemming gebracht. Als verschillende amendementen en subamendementen 

worden ingediend, bepaalt de voorzitter de volgorde waarin hierover zal worden gestemd. 

Daarbij geldt de regel, dat het meest vérstrekkende (sub-)amendement het eerst in stemming 

wordt gebracht. Als dit meest vérstrekkende (sub-)amendement of subamendement wordt 

aangenomen, vervallen daarmee alle minder vérstrekkende (sub-)amendementen. Dit betekent 

dat hierover niet meer wordt gestemd. 

 Het artikel 25 §3 “Deze amendementen en subamendementen dienen de integrale tekst te 

bevatten van de wijzigingen die worden voorgesteld. “is geschrapt maar opnieuw toegevoegd in 

artikel 26 §6. 

 Door het toevoegen van een nieuw artikel is de nummering vanaf artikel 26 aangepast. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

BESLUIT 

Artikel 1 

De voorgestelde aanpassingen aan het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad worden 

goedgekeurd. 

 

6.  Goedkeuren van onderscheidingsteken voorzitter gemeenteraad. 

Bevoegdheid 

 Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 148, 4e lid. 

Wetten en Reglementen 

 Besluit van de Vlaamse regering van 19 januari 2007 houdende het statuut van de lokale en 

provinciale mandataris.  

 Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandataris 

(zie art. 60 e.v.). 
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Verwijzingsdocumenten 

 Het antwoord van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans op schriftelijke 

vraag nr.251 van de heer Willy Segers d.d. 26 januari 2018 inzake de onderscheidingstekens van 

de voorzitter van de gemeenteraad en het vast bureau. 

Verantwoording 

 Artikel 69 van het Gemeentedecreet machtigt de Vlaamse Regering om de ambtskledij en de 

onderscheidingstekens van de burgemeester en de schepenen vast te stellen.  

 Artikel 148, 4e lid, van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de Vlaamse Regering de 

ambtskledij en het onderscheidingsteken van de burgemeester en de schepenen en de voorzitter 

van het vast bureau bepaalt. 

 De Vlaamse Regering heeft bij besluit van 06 juli 2018 houdende het statuut van de lokale en 

provinciale mandataris het onderscheidingsteken van de burgemeester en de schepenen 

vastgesteld. 

 Uit het antwoord van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans op schriftelijke 
vraag nr.251 van de heer Willy Segers d.d. 26 januari 2018 blijkt letterlijk het volgende: "De 
Vlaamse Regering zal dus geen beslissing nemen tot vaststelling van een onderscheidingsteken 
voor de voorzitter van de gemeenteraad. [...] Op grond van het principe van de gemeentelijke 
autonomie kan de gemeenteraad een beslissing nemen over het dragen van een 
onderscheidingsteken door de voorzitter van de gemeenteraad."  

 Het decreet lokaal bestuur regelt niets over 'het onderscheidingsteken' (de sjerp) voor de 
gemeenteraadsvoorzitters. Ook het uitvoeringsbesluit zegt hier niets over. Het is dus een eigen 
beslissing van de gemeente om de voorzitter een sjerp te geven.  

 Ook zonder formele beslissing van de gemeenteraad of het college kan de voorzitter een sjerp 
krijgen. Specifieke wettelijke richtlijnen zijn er dan ook niet.  

 Het is aan te raden om de voorzitterssjerp te onderscheiden van de schepensjerp en dus andere 
kleuren te nemen dan het geel en het zwart van de schepenen. Immers, de voorzitter is geen 
schepen en de kleuren van de schepensjerpen liggen wel vast (zie uitvoeringsbesluit). Er zijn 
echter wel een aantal kanttekeningen bij de gelegenheden waarbij de sjerp mag worden 
gedragen. Het dragen van de sjerp, dat overigens nergens moet worden gemeld, kan volgens 
dezelfde principes als voor de burgemeester en de schepenen.  

 Door firma’s werd een sjerp voor voorzitter van de gemeenteraad op de markt gebracht. Deze 

sjerpen bestaan gewoonlijk uit de kleuren van de gemeente en op de sjerp worden de Vlaamse 

Leeuw en het wapenschild van de gemeente aangebracht. Deze sjerp is echter niet bepaald door 

de Vlaamse decreetgever en de Vlaamse Regering.  

Tussenkomsten 

 Het Vlaams Belang merkt op dat in er in artikel 3 van het ontwerpbesluit sprake is van de 

voorzitter van de gemeenteraad en OCMW en van “zijn” sjerp. Het Vlaams Belang vindt het 

correcter om te spreken van “de voorzitter van de gemeenteraad en de raad voor 

maatschappelijk welzijn” en van “de sjerp” in plaats van “zijn sjerp”. 

 De gemeenteraad is akkoord om dit zo aan te passen in het besluit. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 
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BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad beslist een onderscheidingsteken te voorzien (sjerp) voor de voorzitter van de 

gemeenteraad. 

Art. 2 

De voorzitterssjerp, een schoudersjerp met gouden franjes, groen/blauw, blauw aan de hals met een 
schild van de Vlaamse gemeenschap, is verschillend van die van de burgemeester en de schepenen. 

Art. 3 

De voorzitter van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn draagt de sjerp enkel 
naar aanleiding van en bij de openbare uitoefening van zijn bevoegdheid ter gelegenheid van 
evenementen of plechtigheden die uitsluitend op het grondgebied van de gemeente plaatsvinden. 

Art. 4 

Bij het beëindigen van het ambt of bij tuchtrechtelijke schorsing is de mandataris niet langer 
gerechtigd om de sjerp te dragen. 

7.  Kennisnemen van de goedkeuring van de jaarrekening 2018 door de Provinciegouverneur. 

Bevoegdheid 

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 40 en 41. 

Wetten en Reglementen 

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 332 §1, derde lid. 

 Het gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

 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. 

 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 beslissing van de gemeenteraad van 29 mei 2019 houdende het vaststellen van de 

jaarrekening 2018 van de gemeente. 

 De jaarrekening 2018. 

 Het besluit van de waarnemend Provinciegouverneur van 12 augustus 2019 houdende de 

goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2018 van de gemeente Assenede. 

Verantwoording 

 12 augustus 2019 werd de jaarrekening 2018 goedgekeurd door de waarnemend 

Provinciegouverneur.  

 Uit het onderzoek van de jaarrekening blijkt niet dat ze onjuist of onvolledig is of dat ze geen 

waar en getrouw beeld geeft van de financiële toestand. 

Tussenkomsten 
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 Het Vlaams Belang leest in de brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur dat er wel 

technische opmerkingen zijn gemaakt over de jaarrekening maar die zijn via mail naar de 

financieel en algemeen directeur gestuurd. Deze opmerkingen zijn niet terug te vinden in het 

dossier. 

Het college van burgemeester en schepenen vindt dit een terechte vraag en zal deze mail 

doorsturen naar de gemeenteraadsleden. 

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring van de jaarrekening 2018 van de gemeente door 

de waarnemend Provinciegouverneur. 

8.  Beslissen over de kapitaalverhoging van de rekeningsector B (Portfineco) van Zefier. 

Bevoegdheid 

 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 41. 

Wetten en Reglementen 

 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. 

 De wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180. 

Verwijzingsdocumenten 

 De statuten van de cvba Zefier, artikelen 8, 12 en 13. 

 De brief van cvba Zefier van 27 mei 2019. 

 De toelichtende nota van Zefier betreffende de kapitaalverhoging Portfineco nv. 

Verantwoording 

 De gemeente Assenede is vennoot van de cvba Zefier. 

 De gemeente Assenede onderschreef via Zefier Strategische Participaties. Eén van de 

Strategische Participaties is Portfineco waarin onze gemeente een aandeel van 0,42% 

vertegenwoordigt voor een bedrag van € 4.212,50. 

 Portfineco heeft te kennen gegeven dat bijkomende investeringen in windturbines in de haven 

van Zeebrugge noodzakelijk zullen zijn. 

 Zefier verzoekt de gemeente Assenede om een deel in het kapitaal van de rekeningsector de 

kapitaalverhoging, zijnde € 3.360,00, te onderschrijven. 

Tussenkomsten 

 De fractie Anders is ook akkoord om het investeringsbedrag niet te onderschrijven. In de 

historiek staat dat Sevion, de leverancier van twee turbines, bescherming tegen haar schuldeisers 

heeft gevraagd. De afloop hiervan is nog niet gekend. Het is dan ook maar de vraag of het 

beloofde rendement van 8 % zal behaald worden. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 
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BESLUIT 

Artikel 1 

Verzoekt Zefier in naam van de gemeente het haar toekomende investeringsbedrag, zoals blijkt uit 

het investeringsvoorstel van Zefier m.n. € 3.360,00, niet te onderschrijven. 

Art. 2 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan Zefier. 

9.  Beslissen over de garantieverklaring van de Strategische Participaties van Zefier. 

Bevoegdheid 

 Het decreet van 22 december 2017 betreffende het lokaal bestuur, artikel 40. 

Wetten en Reglementen 

 Het decreet van 22 december 2017 betreffende het lokaal bestuur. 

Verwijzingsdocumenten 

 De statuten van de cvba Zefier. 

 De brief van de cvba Zefier van 6 mei 2019. 

 Het information memorandum inzake het programma voor de uitgifte van multi-term 

thesauriebewijzen. 

 

Verantwoording 

  gemeente Assenede is vennoot van de coöperatieve vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid Zefier, met maatschappelijke zetel te Koning Albert II-laan 37, 1030 Schaarbeek 

en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandse afdeling) 

0680.832.904 (de “Vennootschap”). 

 Artikel 13, §1 van de statuten van de Vennootschap bepaalt dat de vennoten elk voor hun deel 

de verbintenis aangaan de leningen te waarborgen die de Vennootschap heeft aangegaan met 

het oog op de verwerving voor hun rekening van Strategische Participaties (zoals gedefinieerd in 

de statuten van de Vennootschap) en voor het financieren van de ondernemingen waarop deze 

Strategische Participaties betrekking hebben.  

 Overeenkomstig artikel 13, §2 en §3 zijn de vennoten van de Vennootschap de verbintenis 

aangegaan de lasten (interesten en aflossingen) waartoe de Vennootschap zich heeft verbonden 

in het kader van de verwerving van de Strategische Participaties, en de eventuele tekorten 

tussen de lasten en beheerskosten gedragen door de Vennootschap voor de verwerving van 

Strategische Participaties enerzijds en inkomsten uit die Strategische Participaties anderzijds, te 

zullen dekken. 

 De Vennootschap is in het verleden financieringen aangegaan (of overgenomen als 

rechtsopvolger van de Vlaamse financieringsverenigingen Figga, Finea, Fingem, Finilek en Finiwo) 

en zal ook in de toekomst  financieringen aangaan, al dan niet met tussenkomst van een 

financiële instelling (hierna de “Arranger”). 
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 De Vennootschap is voornemens een thesauriebewijzenprogramma op te zetten teneinde de 

verwerving van Strategische Participaties voor rekening van haar vennoten te financieren en dit 

met als Arranger Belfius Bank NV, met maatschappelijke zetel te Karel Rogierplein 11, 1210 

Brussel en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer (RPR Brussel, 

Franstalige afdeling) 0403.201.185 (het “Programma”). 

 De gemeente Assenede wenst voor de goede orde en voor zoveel als nodig de werking van 

artikel 13 van de statuten van de Vennootschap te erkennen en wenst om die reden de waarborg 

zoals daarin voorzien met betrekking tot de huidige en toekomstige financieringen uitdrukkelijk 

te bevestigen. 

 De waarborg vergroot de toegang van de Vennootschap tot de financiële markten, hetgeen 

mede in het belang van de gemeente is, omdat dit de financierbaarheid van de Strategische 

Participaties die de Vennootschap houdt voor rekening van de gemeente Assenede, en het 

rendement van de gemeente Assenede hierop, vergroot. 

Tussenkomsten 

 De fractie Anders stelt vast dat Belfius met deze beslissing extra zekerheid inbouwt. Dit is niet in 

het belang van de gemeente. De fractie vermoedt dat Belfius zich wil indekken tegen 

onzekerheden op de financiële markten. Door deze garantie kan Zefier betere 

financieringsvoorwaarden krijgen. Het is echter niet duidelijk over welke bedragen we hier 

spreken. Om die reden zal de fractie zich onthouden bij de stemming. 

 Het college van burgemeester en schepenen heeft dit overlegd met de financieel directeur en 

ziet hier weinig problemen in omdat we niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor 

financieringen van andere vennoten. 

 

Stemmen 

Stemresultaat 13 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, 
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé, 
Dominique Buysse, Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, 
Lieve Goethals, Pieter Dobbelaere) 
9 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, 
Nic Van Zele, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Dimitri Van Vooren, 
Stijn Van Hamme, Axl Van Boven) 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Zich als vennoot van de Vennootschap onvoorwaardelijk en onherroepelijk borg te stellen ten 

aanzien van (hierna de “Borgstelling”; de begunstigde(n) van deze financiering(en) hierna de 

“Begunstigde(n)”): 

(a) alle schulden (zowel huidig als toekomstig, bestaand of voorwaardelijk, als primaire schuldenaar 

of niet) in hoofdsom die de Vennootschap of één van haar rechtsvoorgangers is aangegaan en zal 

aangaan op verzoek van de gemeente Assenede (inclusief, doch zonder afbreuk te doen aan de 

algemeenheid van de borg , dat deel van het Programma aangegaan op verzoek van de gemeente 

Assenede) en alle (bank)garanties die de Vennootschap heeft afgegeven op verzoek van enige 
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financier, in het kader van de verwerving van die (en dat gedeelte van de) Strategische Participaties 

die de Vennootschap voor haar rekening aanhoudt, met inbegrip van herfinancieringen van 

bestaande financieringen of nieuwe leningen voor (dat gedeelte van de) bestaande Strategische 

Participaties die de Vennootschap voor haar rekening aanhoudt; evenals alle interesten (met 

inbegrip van de verwijlintresten), wederbeleggingsvergoedingen, vorderingen voor vergoedingen 

verschuldigd aan een financier of een (zekerheids)agent die optreedt namens de financier(s), 

schadevergoedingen en alle andere kosten en bijhorigheden die daaruit voortvloeien (de 

“Financieringen”); 

(b) in het bijzonder en zonder te willen afwijken van hetgeen bepaald onder (a), de verplichting tot 

vrijwaring en schadeloosstelling van de Arranger (in elke hoedanigheid die het opneemt in het kader 

van het Programma) voor alle verliezen, aansprakelijkheidsvorderingen, kosten, ingestelde eisen, 

schade, rechtsvorderingen, verzoeken of uitgaven (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle 

redelijke kosten, lasten en uitgaven voor onderzoek en verdediging, juridische kosten en uitgaven) 

die de Arranger onder enige hoedanigheid in het kader van het Programma zou kunnen lijden of 

maken ten gevolge van of in verband met of op basis van de uitoefening van diens volmachten en 

plichten overeenkomstig de documentatie met betrekking tot het Programma en dit in het kader van 

de verwerving van die (en dat gedeelte van de) Strategische Participaties aangegaan op verzoek en 

voor rekening van de gemeente Assenede (de “Schadeloosstellingsverbintenis”). 

De verbintenissen onder de Borgstelling, naar verzoek van de Begunstigde(n) volledig of gedeeltelijk, 

in één keer of in verschillende keren, te voldoen binnen de vijftien werkdagen na het verzenden van 

een aangetekende brief waarin de Begunstigde(n) middels de nodige stavingsstukken aantoont dat : 

(a) de Vennootschap in gebreke is gebleven om binnen 30 werkdagen na hiertoe aangemaand te zijn 

door de Begunstigde een betaling of enige andere verbintenis onder of in verband met één van de 

Financieringen of de Schadeloosstellingsverbintenis uit te voeren; of 

(b) er zich een geval van vervroegde opeisbaarheid heeft voorgedaan onder één van de 

overeenkomsten die tussen de Vennootschap en de Begunstigde is aangegaan en onder de 

Financieringen of de Schadeloosstellingsverbintenis valt: of 

(c) (i) enige rechterlijke uitspraak werd genomen of enige wettelijke procedure hangende is die tot 

gevolg heeft of tot gevolg kan hebben dat er een staking van betaling door de Vennootschap is, of (ii) 

een procedure werd gestart die de Vennootschap bescherming kan verlenen tegen haar schuldeisers 

(met inbegrip van collectieve schuldenregeling, uitstel van betaling of gerechtelijke reorganisatie), of 

(iii) een (gerechtelijke) ontbinding, de vereffening, of enige andere gelijkaardige procedure met 

betrekking tot de Schuldenaar is opgestart, of (iv) er sprake is van enig ander geval van samenloop in 

hoofde van de Begunstigde. 

De Borgstelling aan te gaan omwille van de reden(en) vermeld in het overwegend gedeelte en dat 

deze geen intuitu personae karakter heeft naar de Begunstigde(n) toe; 

Te erkennen dat de Borgstelling een voortdurende zekerheid is, die geen afbreuk zal ondervinden 

van of aangetast zal worden door elke andere zekerheid, elk ander rechtsmiddel of door overdracht  

(met inbegrip van fusie, splitsing of enige andere overdracht onder algemene titel) van een 

Financiering, de Schadeloosstellingsverbintenis of de Borgstelling, niet vervallen zal zijn door eender 

welke tussentijdse betaling of vergoeding van eender welk deel van de Financieringen of de  

Schadeloosstellingsverbintenis, of door enige vereffening van rekeningen en dat zij zal blijven 

bestaan voor het volledige bedrag van de Financieringen of de Schadeloosstellingsverbintenis, 

ongeacht een eventuele verkoop van een Strategische Participatie of waardeschommeling; 
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Kennis te nemen van het Information Memorandum van het Programma en dit zonder voorbehoud 

te aanvaarden;  

Zich niet te zullen beroepen op de bepalingen van eventuele overeenkomsten tussen zichzelf en de 

Vennootschap en/of enige Begunstigde, noch op om het even welke beschikking om haar 

verplichtingen uit hoofde van de Borgstelling niet uit te voeren, noch zal zij zich beroepen op enig 

recht van regres, schuldvergelijking of subrogatie ten opzichte van eender welke partij met inbegrip 

van de Vennootschap en de Begunstigde zo lang de gemeente Assenede vennoot is van de 

Vennootschap; 

Aan de Begunstigde of de Arranger het recht toe te staan om aan de Vennootschap alle uitstel, 

voordelen en schikkingen toe te kennen die Begunstigden en de Arranger geschikt achten; 

Uitdrukkelijk te verklaren dat de Borgstelling op geen enkele manier zal worden benadeeld of 

aangetast door enig verloop van tijd of afstand van recht, toegestaan door, of een schikking met, een 

Begunstigde of enige andere persoon, door een vernieuwing, wijziging (hoe fundamenteel ook) van 

of bijvoegsel aan een Financiering of de Schadeloosstellingsverbintenis, de statuten van de 

Vennootschap of enig ander document, door het nemen, de verandering, de hernieuwing of de 

vrijgave van of de weigering of het nalaten van het uitvoeren of afdwingen van eender welk recht, 

rechtsmiddel of zekerheid met betrekking tot de Borgstelling of door iets te doen of niet te doen, dat 

in afwezigheid van deze bepaling de Borgstelling zou kunnen vrijgeven; 

De Begunstigde(n) en de Arranger uitdrukkelijk te ontslagen van de verplichting de gemeente 

Assenede kennis te geven van enige wijziging aan enige Financiering of 

Schadeloosstellingsverbintenis; 

Voor zover van toepassing en zo ruim als toegelaten onder het toepasselijk recht, uitdrukkelijk en 

zonder enig voorbehoud afstand te doen van alle verweermiddelen, excepties en voorrechten met 

inbegrip van, doch niet uitsluitend, het voordeel van de artikelen 1253 (vrije toerekening van betaling 

door de schuldenaar), 1285 en 1287 (kwijtschelding van een schuldenaar), 2021 en 2022 (voorrecht 

van uitwinning), 2028 en 2029 (regres borgsteller), 2032 (proactief verhaalsrecht) en 2037, 2038 en 

2039 (tenietgaan van de borgstelling) van het Belgisch Burgerlijk Wetboek; 

Volmacht te verlenen aan de Vennootschap, en haar secretaris, om alle handelingen te stellen (met 

inbegrip van het opstellen en ondertekenen van alle aangiftes, kennisgevingen, registraties en 

informatiememorada) die op dit ogenblik of in de toekomst nodig of nuttig zouden kunnen zijn voor 

de creatie, de tegenstelbaarheid, het behoud of de uitwinning van de Borgstelling. 

10.  Goedkeuren van de statuten intercommunale vereniging ter ondersteuning van het lokaal 

woonbeleid in Assenede-Kaprijke-Sint-Laureins, goedkeuren van de subsidieaanvraag voor het 

intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) Assenede-Kaprijke-Sint-Laureins en goedkeuren 

van het financieel engagement. Aanduiden bestuurslid en plaatsvervanger. 

Bevoegdheid 

 Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikel 40 §2 dat de bevoegdheid van de 

gemeenteraad bepaalt. 

 Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, deel 3, titel 3 dat de voorwaarden tot 

intergemeentelijke samenwerking bepaalt. 
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 Het besluit van de Vlaamse regering van 16.11.2018 over het lokaal woonbeleid. 

Wetten en Reglementen 

 Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017. 

 Het besluit van de Vlaamse regering van 16.11.2018 over het lokaal woonbeleid. 

Verwijzingsdocumenten 

 Het gemeenteraadsbesluit van 26.04.2018 om de intergemeentelijke samenwerking ter 

ondersteuning van het lokaal woonbeleid “Wooncentrum Meetjesland” verder te zetten tot eind 

2019, tevens het einde van de lopende Vlaamse subsidieperiode. 

 Het collegebesluit van 21.05.2019 houdende principiële goedkeuring om de intergemeentelijke 

samenwerking ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid voor de periode 2020-2025 te 

vernieuwen en een subsidiedossier in te dienen bij het Agentschap Wonen Vlaanderen. 

 Het schrijven van SOM vzw (Woonwijzer Meetjesland) van 14.08.2019 waarin volgende 

goedkeuringen aan de gemeenteraad worden gevraagd: 

1. goedkeuring van het subsidiedossier zoals voorgelegd 

2. goedkeuring van het financieel engagement 

3. goedkeuring en ondertekening van de statuten zoals voorgelegd 

4. aanduiding van een bestuurder en zijn/haar plaatsvervanger in de interlokale vereniging. 

 Het voorgelegde subsidiedossier met daarin een engagementsverklaring voor de uitvoering van 

de verplichte activiteiten en een actieplan voor de eerste twee werkingsjaren voor de 

aanvullende activiteiten zoals opgenomen in het besluit van de Vlaamse regering van 16.11.2018 

over het lokaal woonbeleid. 

 De voorgelegde statuten ter oprichting van de interlokale vereniging zonder rechtspersoon ter 

ondersteuning van het lokaal woonbeleid in Assenede-Kaprijke-Sint-Laureins. 

Verantwoording 

 Projectuitvoerder SOM vzw biedt ondersteuning aan de gemeente om de regisseursrol van het 

bestuur inzake lokaal woonbeleid te versterken, woonkwaliteitsprocedures te doorlopen en de 

inwoners een klantgerichte dienstverlening rond wonen aan te bieden. 

 De colleges van burgemeester en schepenen van Kaprijke en Sint-Laureins hebben respectievelijk 

op 17.04.2019 en op 24.05.2019 ook hun principiële goedkeuring gegeven om de inter-

gemeentelijke samenwerking ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid voor de periode 

2020-2025 te vernieuwen en een subsidiedossier in te dienen bij het Agentschap Wonen 

Vlaanderen. 

 De financiering voor het uitbouwen van een gemeentelijk energieloket door 

streekontwikkelingsintercommunale VENECO wordt toegevoegd aan de financiering van de 

interlokale vereniging om zo te komen tot een kwalitatief en integraal burgerloket voor wonen 

en energie waardoor de gevraagde jaarlijkse bijdrage voor de basisdienstverlening kan dalen tot 

€ 14.151,22. 

 De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten moeten een goedkeuring van het 

subsidiedossier vóór 30.09.2019 overmaken aan de Vlaamse administratie om het dossier 

ontvankelijk te laten zijn voor Vlaamse cofinanciering. 

 De afgevaardigde bestuurder van de ter zitting op te richten interlokale vereniging wordt ook 

opgenomen als lid van de stuurgroep die het subsidiedossier inhoudelijk opvolgt. 
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 De statuten alsook de samenstelling van die stuurgroep moet ten laatste op 30.09.2019 

meegedeeld worden aan het Agentschap Wonen Vlaanderen om het dossier ontvankelijk te laten 

zijn voor Vlaamse cofinanciering. 

Tussenkomsten 

 Het Vlaams Belang leest in artikel 14 van de overeenkomst dat een huishoudelijk reglement de 

organisatie van de werkzaamheden van het beheerscomité regelt. Waar ligt dit reglement ter 

inzage ?  

 Het college van burgemeester en schepenen zal dit huishoudelijk reglement opvragen en aan de 

gemeenteraadsleden bezorgen. 

 Het Vlaams Belang leest in de begeleidende brief op pagina 2 dat de gemeente Assenede er voor 

heeft gekozen de leegstandadministratie niet door Woonwijzer te laten ondersteunen. Waarom 

is hier niet voor gekozen ?  

 Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat die keuze gemaakt is om de kostprijs 

te beheersen. 

 Het Vlaams Belang vraagt wat de concrete meerwaarde is van deze intergemeentelijke 

samenwerking ?  

 Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat wij als gemeente niet de mankracht 

en de financiële middelen hebben om deze opdracht uit te voeren en daarom deze expertise via 

de Woonwijzer binnenhalen. 
 

 

 

Stemmen over artikel 1 (goedkeuren van het subsidiedossier) 

Stemresultaat 20 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde,  
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé,  
Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, Nic Van Zele, 
Dominique Buysse, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Dieter Vercauter, 
Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals, Dimitri Van Vooren en 
Pieter Dobbelaere) 
2 onthoudingen (Stijn Van Hamme en Axl Van Boven) 

 

Stemmen over artikel 2 (goedkeuren van het financieel engagement) 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

Stemmen over artikel 3 (goedkeuren van de statuten) 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

Stemmen over artikel 4 (aanduiden van een bestuurslid in de interlokale vereniging) 

SamenPlus draagt Lieselotte Van Hoecke voor als bestuurslid. Anders en Vlaams Belang doen geen 

voordrachten. Met akkoord van de voltallige gemeenteraad wordt er gestemd met handopsteking. 
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Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

Stemmen over artikel 5 (aanduiden van een plaatsvervangend bestuurslid in de interlokale 

vereniging) 

SamenPlus draagt Hilde Baetslé voor als plaatsvervangend bestuurslid. Anders en Vlaams Belang 

doen geen voordrachten. Met akkoord van de voltallige gemeenteraad wordt er gestemd met 

handopsteking. 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

Stemmen over artikel 6 (afschrift aan SOM vzw) 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

BESLUIT 

Artikel 1 

Het subsidiedossier voor IGS Assenede-Kaprijke-Sint-Laureins voor de periode 2020-2025 zoals 

ingediend bij het Agentschap Wonen Vlaanderen goed te keuren. 

Art. 2 

De jaarlijkse bijdrage voor de basisdienstverlening van € 14.151,22 goed te keuren en te voorzien in 

de begroting van de meerjarenplanning. 

Art. 3 

De statuten ter oprichting van de interlokale vereniging zonder rechtspersoon ter ondersteuning van 

het lokaal woonbeleid in Assenede-Kaprijke-Sint-Laureins goed te keuren en een ondertekend 

afschrift te bezorgen aan SOM vzw (Woonwijzer Meetjesland). 

Art. 4 

Mevrouw Lieselotte Van Hoecke aan te duiden als bestuurslid van de “interlokale vereniging zonder 

rechtspersoon ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid in Assenede-Kaprijke-Sint-Laureins”. 

Art. 5 

Mevrouw Hilde Baetslé aan te duiden als plaatsvervangend bestuurslid van de “interlokale vereniging 

zonder rechtspersoon ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid in Assenede-Kaprijke-Sint-

Laureins”. 

Art. 6 

Een afschrift van deze beslissing over te maken aan SOM vzw (Woonwijzer Meetjesland) vóór 

30.09.2019. 

11.  Leaderproject 'Vervoersregio met aandacht voor het Platteland: van aanbod- naar vraag 

gestuurde mobiliteit op maat'. Goedkeuren van samenwerkingsovereenkomst, timing en  

projectbeschrijving. 

Bevoegdheid 
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 Decreet over het Lokaal Bestuur van 22.12.2017 art. 40, 41 en 56. 

Wetten en Reglementen 

 Decreet over het Lokaal Bestuur van 22.12.2017. 

Verwijzingsdocumenten 

 De e-mail van 13.06.2019 betreffende Overleg Leaderprojecten mobiliteit met daarbij het verslag 

overleg 12.06.2019. 

 De e-mail van 25.06.2019 betreffende Overleg Leaderprojecten mobiliteit. 

 De e-mail van 04.07.2019 betreffende Overleg Leaderprojecten mobiliteit met daarbij het verslag 

overleg van 04.07.2019. 

 De e-mail van 13.08.2019 betreffende vervolgoverleg Leaderprojecten mobiliteit. 

 De e-mail van 21.08.2019 betreffende vervolgoverleg Leaderprojecten mobiliteit met daarbij de 

projectaanvraag. 

 De e-mail van 01.09.2019 betreffende Leaderproject: vervoersregio met aandacht voor het 

Platteland: van aanbod- naar vraaggestuurde mobiliteit op maat met daarbij de 

samenwerkingsovereenkomst, de timing en de projectaanvraag.  

 De e-mail van 04.09.2019 betreffende Leaderproject mobiliteit met daarbij de 

samenwerkingsovereenkomst. 

 De e-mail van 16.09.2019 betreffende Leaderproject mobiliteit met daarbij de aangepaste 

samenwerkingsovereenkomst. 

 De e-mail van 19.09.2019 betreffende Leaderproject mobiliteit met daarbij de door het 

Platteland Meetjesland vzw ondertekende samenwerkingsovereenkomst. 

 De geactualiseerde projectaanvraag ‘Vervoerregio met aandacht voor het Platteland, van 

aanbod- naar vraaggestuurde mobiliteit op maat’, ontvangen op 25.09.2019. 

Verantwoording 

 Door het Plattelandscentrum Meetjesland samen met Veneco, de gemeenten Kaprijke, Sint-
Laureins en Assenede wordt een Leaderproject: vervoersregio met aandacht voor het 
Platteland: van aanbod- naar vraaggestuurde mobiliteit op maat opgestart.  

 Dit dossier wordt opgestart om reden van de invoering van het decreet basismobiliteit. 

 Het dossier moet vóór 01.10.2019 worden ingediend.  

 Daarom moet de samenwerkingsovereenkomst, de timing en de projectbeschrijving worden 
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26.09.2019.  

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De samenwerkingsovereenkomst tussen (co)promotoren betreffende de overeenkomst tussen 

Plattelandscentrum Meetjesland vzw en de gemeente Assenede voor het project ‘Vervoersregio met 

aandacht voor het platteland’, die werd opgemaakt binnen PDPO III Maatregel ‘uitvoering lokale 

ontwikkelingsstrategieën (LEADER)’, wordt goedgekeurd. 
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Art. 2 

De timing voor het project ‘Vervoersregio met aandacht voor het platteland’, wordt goedgekeurd. 

Art. 3 

De projectaanvraag – Vervoerregio met aandacht voor het Platteland: van aanbod naar 

vraaggestuurde mobiliteit op maat – Leader Meetjesland, wordt goedgekeurd.  

Art. 4 

Een exemplaar van de ondertekende samenwerkingsovereenkomst, een exemplaar van de 

goedgekeurde timing en goedgekeurde projectaanvraag wordt overgemaakt aan Plattelandscentrum 

Meetjesland vzw, Leemweg 24 te 9980 Sint-Laureins. 

12.  Princiepbeslissing voor de ruil van perceelsgedeelten in de Nieuwe Boekhoutestraat te 

Bassevelde. Aanstellen Dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid. 

Bevoegdheid  

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, artikels 40 en 41. 

Wetten en Reglementen 

 Het decreet van 19.12.2014 houdende Vlaamse Vastgoedcodex. 

 Het besluit van de Vlaamse Regering van 19.12.2014 houdende de uitvoering van het decreet 

van 19.12.2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex. 

 Het Ministerieel besluit van de Vlaamse Minister van Begroting, Financiën en Energie van 

12.01.2015 tot aanwijzing van de Vlaamse Commissarissen. 

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017. 

Verwijzingsdocumenten 

 Kopie uit het kadasterplan van het gedeelte van de Nieuwe Boekhoutestraat te Bassevelde ter 

hoogte van huisnummers 6 tot en met 24. 

 Het uittreksel uit de kadastrale legger met betrekking tot het perceel gelegen Nieuwe 

Boekhoutestraat +18 te 9968 Bassevelde, kadastraal gekend onder nr. 0930E2 der sectie B van 

de 3e afdeling Assenede. Onroerend goed momenteel eigendom van:  

- dhr. Bauwens Robert, Nieuwe Boekhoutestraat 18 te 9968 Bassevelde , vruchtgebruiker  

- mw. Bauwens Irene, Nieuwe Boekhoutestraat 18 te 9968 Bassevelde, blote eigenaar. 

 Het uittreksel uit de kadastrale legger met betrekking tot het perceel gelegen Nieuwe 

Boekhoutestraat +26 te 9968 Bassevelde, kadastraal gekend onder nr. 0930D2 der sectie B van 

de 3e afdeling Assenede. Onroerend goed momenteel eigendom van de gemeente Assenede. 

 De gemeentelijke brief van 10.07.2018 aan dhr. Patrick Bauwens, Mottedreef 23 te 9990 

Maldegem betreffende Bassevelde, Nieuwe Boekhoutestraat. 

 De kredieten voorzien bij budgetwijziging 2/2018 onder art. 005000 2200000 der uitgaven van 

het investeringskrediet (voor de eventuele opleg en het opmaken van het opmetingsplan). 

 De kredieten voorzien in budget 2019 onder:  

- art. 011900 6140100 der uitgaven van het exploitatiekrediet (o.a. voor de aanvraag van de 

kadastrale uittreksels)  

- art. 098400 6150420 der uitgaven van het exploitatiekrediet (o.a. voor de aanvraag van de 

bodemattesten). 
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Verantwoording 

 Door dhr. Patrick Bauwens, Mottedreef 23 te 9990 Maldegem werd gevraagd of de gemeente 

bereid is om:  

- een gedeelte (ongeveer 125m²) van het perceel gelegen Nieuwe Boekhoutestraat +18 te 

9968 Bassevelde, kadastraal gekend onder nr. 0930E2 der sectie B van de 3e afdeling 

Assenede, momenteel eigendom van de fam. Bauwens 

te ruilen met 

- een gedeelte (ongeveer 75m²) van het perceel gelegen Nieuwe Boekhoutestraat +26 te 9968 

Bassevelde, kadastraal gekend onder nr. 0930D2 der sectie B van de 3e afdeling Assenede, 

momenteel eigendom van de gemeente Assenede. 

 Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om in te gaan op dit voorstel en het 

dossier voor de ruil van de perceelsgedeelten op te starten. 

 Dit perceelsgedeelte paalt rechtstreeks aan het terrein van de gemeentelijke basisschool, 

Nieuwe Boekhoutestraat 26 te 9968 Bassevelde. 

 Aangezien de oppervlakte van het te ruilen deel van de gemeente kleiner is dan het gedeelte 

van de familie Bauwens zal de gemeente een bedrag moeten betalen aan de familie Bauwens. 

 Er wordt geopteerd om deze ruil te realiseren via de Vlaamse Overheid, Dienst 

Vastgoedtransacties, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 10 te 

9000 Gent. 

 Aangezien het gaat over een ruil van perceelsgedeelten is het noodzakelijk dat een 

opmetingsplan wordt opgemaakt door een landmeter. 

 In toepassing van art. 41, 2de lid, 11° van het decreet Lokaal bestuur van 22.12.2017 behoort 

het tot de bevoegdheden van de gemeenteraad om daden van beschikking met betrekking tot 

onroerende goederen te stellen. 

Stemmen  

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

BESLUIT 

Artikel 1 

Principieel over te gaan tot het opstarten van de procedure voor de ruil van: 

- een gedeelte (ongeveer 125m²) van het perceel gelegen Nieuwe Boekhoutestraat +18 te 9968 

Bassevelde, kadastraal gekend onder nr. 0930E2 der sectie B van de 3e afdeling Assenede, 

momenteel eigendom van : 

- dhr. Bauwens Robert, Nieuwe Boekhoutestraat 18 te 9968 Bassevelde , vruchtgebruiker  

- mw. Bauwens Irene, Nieuwe Boekhoutestraat 18 te 9968 Bassevelde, blote eigenaar  

met 

- een gedeelte (ongeveer 75m²) van het perceel gelegen Nieuwe Boekhoutestraat +26 te 9968 

Bassevelde, kadastraal gekend onder nr. 0930D2 der sectie B van de 3e afdeling Assenede, 

momenteel eigendom van de gemeente Assenede. 

Art. 2 

De eventuele opleg voor de ruil van de perceelsgedeelten te betalen van de kredieten voorzien bij 

budgetwijziging 2/2018 onder art. 005000 2200000 der uitgaven van het investeringskrediet. 
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Art. 3 

Een landmeter aan te stellen voor het opmeten en het opmaken van een opmetingsplan voor de te 

ruilen perceelsgedeelten zoals vermeld in artikel 1 van dit besluit. 

De kosten voor de opmeting te betalen van de kredieten voorzien bij budgetwijziging 2/2018 onder  

art. 005000 2200000 der uitgaven van het investeringskrediet. 

Art. 4 

De Dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria 

Hendrikaplein 70 bus 10 te 9000 Gent aan te stellen voor:  

- het voeren van de onderhandelingen  

- het opmaken van een ontwerpakte  

- het verlijden van de definitieve akte nadat de ontwerpakte door de gemeenteraad werd 

goedgekeurd. 

Art. 5 

Afschrift van deze beslissing over te maken aan: 

- de financieel directeur  

- de Vlaamse Overheid, Dienst Vastgoedtransacties, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria 

Hendrikaplein 70 bus 10 te 9000 Gent.

 

13.  Goedkeuren verlenging lidmaatschap COMEET. 

Bevoegdheid 

 Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017, artikels 40 en 41. 

Wetten en Reglementen 

 Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017, artikels 396 tot en met 412. 

Verwijzingsdocumenten 

 Statuten Comeet. 

 Voorstelling werking Comeet.  

Verantwoording 

 De beleidsperiode van Comeet eindigt op 31.12.2019.  

 Het lidmaatschap van Comeet moet telkens aan het begin van een nieuwe beleidsperiode 

verlengd worden. 

 Om de nodige subsidieaanvragen te kunnen indienen, moet Comeet zicht hebben op het 

lidmaatschap van de verschillende gemeenten vóór 01.10.2019. 

Tussenkomsten 

 Het Vlaams Belang vraagt of er advies is gevraagd aan de cultuurraad. 

 Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat de cultuurraad op de hoogte is. 

 Het Vlaams Belang vraagt of het nog zin heeft om hierover te stemmen. Maldegem heeft al 

beslist uit te stappen waardoor Comeet ontbonden zal moeten worden. 
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 Het college van burgemeester en schepenen heeft weet van een oplossing voor een heropstart. 

Op basis van een advies van Agentschap Binnenlands Bestuur vraagt Comeet toch om de 

verlenging te bekrachtigen. Hoe de heropstart verder zal verlopen moet nog juridisch worden 

uitgezocht. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad gaat akkoord met de verlenging van het lidmaatschap bij de projectvereniging 

Comeet. 

Art. 2 

De gemeenteraad gaat akkoord met een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van € 0,70 per inwoner. 

Art. 3 

Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan Comeet, Pastoor De Nevestraat 8, 9900 Eeklo. 
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14.  Voorstel van beslissing: invoeren subsidiereglement herbruikbare luiers. 

Het Vlaams Belang formuleert volgend voorstel van beslissing in verband met subsidiereglement 

herbruikbare luiers: 

Toelichting 

Kinderen hebben vooraleer ze zindelijk zijn ongeveer 5.000 luiers nodig. Alles bij elkaar geteld 
betekent dat een afvalberg van om en bij de 1.000 kilo aan luiers per kind wanneer wegwerpluiers 
gebruikt worden. Volgens berekeningen van OVAM zijn luiers goed voor ongeveer 8% van het totale 
restafval in Vlaanderen. 

Herbruikbare luiers vormen daarom een milieuvriendelijker alternatief. Ze zorgen niet alleen voor 
een pak minder restafval, maar ook voor 1,7 tot 3 keer minder C02-uitstoot bij de productie. Kortom, 
een prima alternatief volledig in de geest van de inzet tot de vermindering van de restafvalberg. 

Gelet op 

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 40 en 41  

Vraagt de fractie Vlaams Belang aan de gemeenteraad van Assenede te beslissen tot het invoeren 
van een subsidiereglement voor herbruikbare luiers. 

Voorstel van beslissing 

De gemeenteraad van Assenede beslist een subsidiereglement voor herbruikbare luiers in te voeren 
met volgende artikelen: 

Artikel 1. Doelstelling 
De gemeente Assenede kent, binnen de beschikbaarheid van de beschikbare middelen op het 
budget, een subsidie toe voor het gebruik van herbruikbare luiers bij kinderen tot 3 jaar. De 
gemeente Assenede hoopt hiermee de mensen te stimuleren tot het verminderen van de 
hoeveelheid huishoudelijk restafval. 

Artikel 2. Definitie 
Een herbruikbare luier is ieder luier die na gebruik niet weggegooid, maar gewassen en hergebruikt 

wordt. 

Artikel 3. Toepassingsgebied 
Het reglement is van toepassing op het grondgebied van de gemeente Assenede. 

Artikel 4. Doelgroep 
Natuurlijke personen ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Assenede met 
(minstens) een kind tussen 0 en 3 jaar ten laste waarvoor herbruikbare luiers gebruikt worden. 

Artikel 5. Subsidiebedrag 
De subsidie voor de aankoop van herbruikbare luiers bedraagt 50% van het op de originele 
aankoopfactuur vermelde bedrag, met een maximum van 100 euro. 
De subsidie kan enkel worden aangevraagd indien de totale aankoopprijs minimaal 200 euro 

bedraagt. 

Artikel 6. Beperkingen 
Per kind kan slechts eenmaal een subsidie, zoals beschreven in artikel 1, worden aangevraagd. 
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Artikel 7. Procedure 
§1. Aanvraag 

a) Iedere aanvraag verloopt enkel via het daartoe bestemde aanvraagformulier. Dit 
aanvraagformulier kan afgehaald of aangevraagd worden bij de milieudienst. 
b) Bij het volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier moet de oorspronkelijke 
aankoopfactuur van de herbruikbare luiers worden toegevoegd. Deze factuur moet op naam 
van de aanvrager staan en mag niet dateren van voor 01.01.2017. Het product waarvoor de 
subsidie wordt aangevraagd alsook de prijs en de datum van de aankoop moeten op de 
bijgevoegde, oorspronkelijke factuur vermeld zijn. 
c) Het volledig ingevulde en ondertekende formulier vergezeld van de oorspronkelijke 
aankoopfactuur moet per post of persoonlijk bezorgd worden aan de milieudienst van de 
gemeente Assenede. Per post, verstuurt u het formulier en de oorspronkelijke 
aankoopfactuur naar: Gemeentehuis, tav Milieudienst, Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede. 
d) Wanneer de milieudienst uw aanvraag ontvangt, krijgt u een ontvangstmelding. 
e) De aanvraag kan tot uiterlijk een dag voor de derde verjaardag van het kind waarop de 
aanvraag betrekking heeft worden ingediend. 
f) Onvolledige of laattijdige aanvragen komen niet in aanmerking voor een subsidie. 

§2. Beslissing 
a) Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing op basis van het advies 
van de milieudienst. 
b) De aanvrager wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de genomen beslissing. 
c) Tegen ieder beslissing kan bezwaar worden ingediend door de betrokken aanvrager. Dit 
bezwaar kan tot twee maanden nadat de beslissing genomen werd. leder bezwaar moet per 
aangetekende brief gericht worden aan: College van Burgemeester en Schepenen, 
Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede. 

Artikel 8. Inwerkingtreding 
Dit subsidiereglement loopt vanaf 1 juli 2020. 

Het college van burgemeester en schepenen staat achter ecologische alternatieven voor 

wegwerpluiers maar twijfelt of subsidies de ouders zullen overtuigen. Herbruikbare luiers leveren 

hen heel wat extra werk op. Het college gelooft meer in het verspreiden van informatie en 

sensibiliseren. Dat kan via Kind en Gezin, de Gezinsbond of het benaderen van onthaalouders. Het 

college zal bevragen bij IVM wat hun ervaring is met het geven van subsidies.  Er moet bovendien 

bekeken worden wat budgettair mogelijk is. Bij mogelijke invoering moet er een sluitend reglement 

worden opgemaakt. We mogen ook niemand discrimineren. Zo zijn er ook oudere mensen die luiers 

gebruiken. Naar gelang de interesse zal het voorstel verder worden bekeken. 

Voor het Vlaams Belang kan informeren en sensibiliseren een aanvulling zijn op het geven van 

subsidies. Het ene sluit het andere niet uit. Het Vlaams Belang zal zich constructief opstellen en zal 

het college enkele maanden tijd geven om dit verder te onderzoeken. Het voorstel van beslissing 

wordt ingetrokken.  

15.  Interpellatie: ontharding speelplaatsen. 

Het Vlaams Belang stelt vast dat de Vlaamse overheid oproept om gebetonneerde vlaktes te 
ontharden. Zij reikt daarvoor subsidies uit aan verenigingen en scholen. Veel scholen zijn ingegaan op 
deze oproep. Ook de milieuraad nam dit op in zijn memorandum. Het Vlaams Belang vraagt of onze 
gemeentescholen zijn ingegaan op deze oproep. Indien ja, binnen welke termijn zal deze ontharding 
worden uitgevoerd en op welke wijze? Indien nee, waarom niet? 
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Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat de gemeentescholen voorlopig niet zijn 
ingegaan op deze oproep. In Bassevelde is het na de grondruil nog niet duidelijk wat de plannen zijn 
met de nieuw verworven grond. Bij de 2de projectoproep voor ‘proeftuinen ontharding’ heeft het 
college van burgemeester en schepenen het project ‘ontharding van de parking Ertveldesteenweg 
22’ ingediend. Het departement Omgeving heeft intussen gemeld dat het ingediend project 
‘ontharding van de parking Ertveldesteenweg 22’ niet weerhouden is en dus niet in aanmerking komt 
voor subsidie. 

16.  Interpellatie: ondernemersloket. 

Het Vlaams Belang stelt dat een bedrijfsvriendelijke gemeente een gemeente is waar de lokale 
overheid op actieve wijze mogelijke drempels voor de (toekomstige) ondernemers tot een minimum 
beperkt. Een ondernemersloket is daarbij een ideale link tussen (toekomstige) ondernemers en de 
lokale overheid. Het Vlaams Belang vraagt of de meerderheid bereid is om een ondernemersloket op 
te richten. Indien ja, binnen welke termijn achten jullie de oprichting van het ondernemersloket 
mogelijk? Indien nee, waarom niet? 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat we wel een ambtenaar hebben die 
bevoegd is voor lokale economie in de dienst Vrije Tijd. Deze ambtenaar is bereikbaar tijdens de 
openingsuren of na afspraak. De dienst Lokale Economie fungeert reeds als ondernemersloket, maar 
onder een andere benaming. Deze ambtenaar volgt ook de werking van ALEA en de Cadozabon op. 
Om de dienstverlening verder te optimaliseren tekende het college halfweg dit jaar in op twee 
projectoproepen. Zowel Veneco als de provincie Oost-Vlaanderen dienden een subsidiedossier in 
voor de EFRO-oproep ‘intergemeentelijke samenwerking en digitalisering naar ondernemers’.  

Het Vlaams Belang wijst op het verkiezingsprogramma van SamenPlus waarin het oprichten van een 
ondernemersloket wel stond opgenomen.  

Het college van burgemeester en schepenen zal dit verder onderzoeken met de projectgroep. 

17.  Interpellatie: belevingsbibliotheek. 

Via de pers (onder meer in Het Nieuwsblad d.d. 18/09/19) werd gecommuniceerd dat de 
"bibliotheek van Assenede [...] een belevingsbibliotheek van de 21ste eeuw [wordt] met gezellige 
hoekjes waar je ook een koffie kan drinken". Wat wordt verstaan onder de noemer 
"belevingsbibliotheek van de 21ste eeuw"? In welke mate verschilt dit met de huidige invulling van 
het concept van de bibliotheek? Zal het personeel van onze gemeentelijke bibliotheek hiervoor een 
speciale opleiding moeten volgen? In de gemeente Niel werkt men met een dergelijk concept van 
'belevenisbibliotheek' en omschrijft men de taak van het personeel als volgt: "Het personeel stuurt 
de interactieve processen tussen de gebruikers, de collectie en de activiteiten aan en transformeert 
van baliemedewerker naar wimmer (wandelende informatiemedewerker)." Zal het personeel van 
onze gemeentelijke bibliotheek hiervoor een bijkomende opleiding volgen? Is de bijkomende 
meerprijs van dergelijke opleiding voorzien in het budget? Er wordt eveneens verwezen naar 'koffie'. 
Op welke basis werd de beslissing genomen om koffie aan te bieden? Werd hiervoor een enquête 
gehouden onder leners? Welke prijs zal er gehanteerd worden voor de koffie? Hoe zal dit concept 
concreet worden uitgewerkt? 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat de bibliotheek een plek is waar mensen 
zich thuis voelen, waar ze prikkels krijgen of net de stilte en de rust kunnen opzoeken die ze elders 
niet vinden. In een belevingsbibliotheek staat de gebruiker centraal. De bib is een uitstekende 
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schakel in het sociaal netwerk van de gemeente. Daar zetten wij nu al op in en willen dat in de 
toekomst nog meer bewerkstelligen door nog meer gezelligheid en gastvrijheid uit te stralen. Het 
personeel zal geen speciale opleiding ‘belevingsbibliotheek’ moeten volgen. Voor bijscholingen van 
personeel is er jaarlijks een vast budget voorzien. Voor nieuwe digitale diensten is de opleiding vaak 
inbegrepen. De verwijzing naar het aanbieden van koffie is op vraag van leners. Naar aanleiding van 
de komende verbouwing werd in oktober 2018 een ideeënbus in de bibliotheek gezet. Mensen 
konden hun ideeën over inrichting, dienstverlening, aanbod, … er in kwijt. Een gezellige zithoek en 
koffiehoek kwamen meerdere malen voor. Soorten dranken, apparatuur en prijzen moeten nog 
verder uitgezocht worden. In dit stadium is het nog te vroeg om daarop te kunnen antwoorden. 

18.  Interpellatie: verkeersveiligheid aan de schoolpoorten. 

De fractie Anders verwijst naar het nieuwe schooljaar dat is gestart op maandag 2 september 2019. 
Gezien verkeersveiligheid een belangrijk aandachtspunt is, wensen zij de volgende vragen te stellen: 
Zijn alle maatregelen die vorig schooljaar actief waren, opnieuw actief? Zijn er nieuwe bijkomende 
maatregelen genomen? Hoeveel gemachtigde opzichters zijn er actief? 

Het college van burgemeester en schepenen kan melden dat het ‘t Brugje in Bassevelde 23, Het 
Ooievaarsnest Assenede 25, Het Ooievaarsnest Boekhoute 6, ’t Staakje 2, Het Anker Boekhoute 6, De 
Wegwijzer Assenede 14, De Duizendpoot Bassevelde 9, De Kameleon Oosteeklo 10-15 en De 
Zeppelin 20 opzichters heeft. Momenteel ligt er een project op tafel ‘Schoolroutekaarten’, in 
samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen en studiebureau Abeonaconsult. Een eerste 
overleg met de directie hieromtrent is gepland op 01.10.2019. Dit is een project rond een app, 
waarbij ouders input moeten geven. Tegen einde van het schooljaar zal er een kaart ontwikkeld 
worden met schoolroutes waarbij knelpunten in kaart worden gebracht. Daarnaast zijn er nog 
verschillende acties gedaan de voorbije jaren: meer toezicht door gemeenschapswachten, 
potloodborden en diverse pogingen tot oprichten schoolstraten of fietsstraten maar hierbij zijn we 
teruggefloten door AWV. 

19.  Interpellatie: bouw nieuwe school. 

Anders vindt “Het Ooievaarsnest bouwt nieuwe school op kindermaat” een positief gegeven. De 
vraag stelt zich hierbij of er bij het bouwproject ook is nagedacht over verkeersveiligheid op 
kindermaat. Hierbij hebben wij de volgende vragen: Kan er uitleg gegeven worden over de geplande 
maatregelen in verband met de verkeersveiligheid bij de start van de bouwwerken? Tevens zal de 
opvang binnen de school eind dit jaar stoppen en zou dit worden overgenomen door de IBO: worden 
er daar problemen verwacht? Welke maatregelen zullen bijdragen tot een verhoging van de 
verkeersveiligheid eens dit bouwproject voltooid is? 
 
Het college van burgemeester en schepenen zal na goedkeuring van de omgevingsvergunning 
overleggen met de directie, de ontwerper, de aannemer en de dienst verkeer en mobiliteit inzake 
verkeersveiligheid bij aanvang en gedurende de bouwwerken. Op dit moment worden de nodige 
werken uitgevoerd om het IBO in Assenede uit te breiden. Het gaat om de aanbouw aansluitend op 
het IBO aan de achterzijde. De ruimte wordt opengemaakt en kan plaats bieden aan 60 kinderen. Er 
werd door het bestuur beslist om uit te breiden met 20 plaatsen. We hebben momenteel geen zicht 
op het aantal kinderen dat bijkomend naar het IBO zal komen. We mogen wel op sommige 
momenten tot 130 % gaan. Met de school zijn er afspraken om huiswerkklassen te organiseren. De 
huidige verkeerssituatie van de Leegstraat wordt verbeterd doordat enerzijds op het eigen terrein 
een parkeerplaats van 30 auto’s voor het personeel wordt gerealiseerd, die haar toegang krijgt aan 
het eind van de Leegstraat. Voor het haal- en brengverkeer wordt anderzijds een parkeerplaats 
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gerealiseerd op het oude terrein van de school. Deze wordt ingericht met een kiss-and-ride zone 
voor 6 auto’s en 43 parkeerplaatsen. Daarvan zijn er 5 parkeerplaatsen voor andersvaliden en 12 
plaatsen voor kinderdagverblijf ‘De Kinderkopjes’ en de later te realiseren serviceflats van WZC Sint-
Jozef. Een 4-tal plaatsen zijn, ten behoeve van de crèche, breed uitgevoerd om het instappen met 
kinderen te vereenvoudigen. Dit parkeerterrein krijgt een gescheiden in- en uitrit naar de Leegstraat. 
Aan de zuidkant van het perceel wordt een open fietsenstalling gerealiseerd voor 270 fietsen. Het is 
aangewezen dat de school een schoolvervoerplan opmaakt en dat er voldoende aandacht wordt 
geschonken aan het STOP-principe (Stappers-Trappers-Openbaar vervoer-Personenvervoer). Er zal 
overleg worden gepleegd met de wegbeheerders (gemeente en AWV) om de wegen in de 
onmiddellijke omgeving van de school zo veilig mogelijk te maken. 

20.  Interpellatie: samenstelling landbouwschadecommissie. 

De Andersfractie stelde vast dat op 3 september 2019 het schepencollege besliste over de 
samenstelling van de landbouwschadecommissie. Deze bestaat nu uit de schepen van landbouw, 2 
expert-landbouwers en een expert fruitteelt. De samenstelling van de schattingscommissie is bij 
wet strikt vastgelegd: 

- De burgemeester of zijn afgevaardigde, voorzitter 
- De bevoegde dienstchef van de plaatselijke controle der directe belastingen of zijn 

gemachtigde (ambtenaar FOD Financiën) 
- De gewestingenieur van de buitendienst van de afdeling ‘Structuur en Investeringen’ van 

het departement Landbouw en Visserij (verder gewestingenieur genoemd) 
- Een expert-landbouwer door de burgemeester aangewezen 
- Een expert-landbouwer op voorstel van de gewestingenieur. 

Waarom wordt daar in onze gemeente van afgeweken? Wie heeft deze afwijking goedgekeurd? 
Welke expert-landbouwer werd door de burgemeester aangewezen en welke expert-landbouwer 
op voorstel van de gewestingenieur? Er wordt ook aangeraden om een plaatsvervanger te voorzien 
voor elk van de expert-landbouwers. Kan dit ook geregeld worden voor onze gemeentelijke 
commissie? Is het ook niet aangewezen om een expert tuinbouw toe te voegen? 
 
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat er op 20.08.2019 twee aangiftes van 
landbouwschade aan de appelteelt zijn ontvangen. Na overleg met de milieuambtenaar werd een 
gepensioneerd fruitteler aangesproken om te zetelen in de landbouwschadecommissie. Het ging niet 
over een erkende ramp dus het ging hier enkel over de fiscale aangifte van betrokkenen. De 
vaststellingen zijn doorgestuurd. Er is geen vaste landbouwschadecommissie samengesteld. De 
opmerkingen van Anders zullen worden bezorgd aan de milieuambtenaar en hij zal de procedure 
verder bekijken en bijsturen indien nodig. 

21.  Interpellatie: speeltuigen Oosteeklo. 

De Andersfractie komt terug op de melding in het voorjaar dat het budget voor speeltuigen dit 
jaar volledig naar de speeltuin aan ‘de kleine kameleon’ zou gaan en dat de speeltuigen in 
september zouden geplaatst worden. Heeft dit project vertraging opgelopen? Welke is de reden? 
Wanneer zullen de beloofde speeltuigen geplaatst worden? 
 
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat de speeltoestellen op het speelplein aan 
De Kleine Kameleon in de Ertveldesteenweg werden weggehaald omwille van veiligheidsredenen. Er 
kwam een voorstel van een werkgroep voor de aankoop van nieuwe toestellen. Dit dossier kwam op 
de achtergrond door de personeelswissels op de dienst Vrije Tijd. De werkgroep is op de hoogte dat 
dit dossier prioriteit krijgt in het najaar. Het college wijst erop dat er op de gemeenteraad van 
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25.04.2019 wel is verwezen naar het overleg met de werkgroep maar dat er dan geen uitspraak is 
gedaan wanneer dit zou gebeuren. Momenteel worden de bestekken uitgeschreven. Het college 
wenst er geen definitieve datum op te zetten maar hoopt dit dossier nog dit jaar afgewerkt te 
krijgen. 

22.  Interpellatie: Poeldijkstraat. 

Anders heeft reeds eerder tal van problemen aangekaart in de Poeldijkstraat als gevolg van de 
afsluiting van de Westkade in Sas van Gent. Anders heeft hierbij de volgende vragen : 

- De stroken bezijden de rijweg en de afwateringsgoten lijden onder het vele verkeer. Kan 
er gezocht worden naar een structurele en duurzame aanpak? 

- De verkeersremmer ter hoogte van huisnummer 13 is verdwenen. Wordt deze 
teruggeplaatst? 

- Kan de gemeente vragen of er een verhoogd politioneel toezicht kan worden uitgevoerd 
op het verbod op vrachtverkeer boven 7,5 ton en op de snelheidsbeperking van 50 km/u? 

- Hoeveel ongevallen zijn er in de Poeldijkstraat gebeurd in de periode 15 juni - 15 
september 2019? 

- Hoe vaak was er overleg tussen de gemeenten Assenede en Terneuzen, en welke concrete 
afspraken konden er gemaakt worden? 
 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat de verkeersremmer was stuk gereden 

door het vele verkeer. Deze zal worden teruggeplaatst. De politiezone Assenede-Evergem heeft geen 

zicht op hoeveel controles er werden uitgevoerd. Er zal worden gevraagd om meer controles te 

doen. De politiezone Zelzate had omwille van capaciteitsproblemen tot nog toe slechts 1 controle 

uitgeoefend (op snelheid). De politie houdt geen statistieken bij met betrekking tot ongevallen met 

stoffelijke schade. Sinds 1 januari 2015 tot nu zijn er geen geregistreerde verkeersongevallen met 

lichamelijk letsel of doden gebeurd. Er waren 3 overlegmomenten: op 16.02.2019 met de gemeente 

Terneuzen, op  11.04.2019 met betrekking tot de omleiding en de problematiek van de Poeldijkstraat 

en op 06.09.2019 met betrekking tot de werken in de Vrijestraat en een korte stand van zaken van de 

kade.  

23.  Interpellatie: hondenlosloopweide. 

Anders stelt vast dat reeds veel gemeenten beschikken over een hondenlosloopweide. Honden lopen 

graag eens los van de leiband en dat kan op zo’n terrein. Ook Natuur en Bos speelt hier op in en heeft 

40 zones in Vlaanderen gecreëerd. Wij stellen voor om de evenementenweide in Assenede hiervoor 

ter beschikking te stellen waarbij de volgende principes gehanteerd worden, die bijvoorbeeld in een 

reglement kunnen uitgewerkt worden: 

- De evenementenweide doet dienst als hondenlosloopweide in de periodes dat dit terrein 

ongebruikt is. 

- Er wordt een zitbank geplaatst zodat de eigenaars van de hond rustig toezicht kunnen 

houden. 

- Er wordt een vuilnisbak (of speciale dispenser) geplaatst met het oog op het proper houden 

van de weide. 

- Op het terrein hoeven de honden niet aan de leiband te blijven; het terrein heeft de nodige 

(natuurlijke) afbakening. 

- Er kunnen openingsuren bepaald worden, bijvoorbeeld van 8u tot 20u. 
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- Het reglement wordt aan de toegang geplaatst zodat de afspraken voor de gebruikers 

duidelijk zijn. 

Volgens Natuur en Bos is er geen specifieke vergunning nodig voor een hondenlosloopweide. Er zijn 

wel een aantal richtlijnen: minimum 500 m², vlot bereikbaar, een bankje van waar de honden goed 

zichtbaar zijn, een vuilnisbak, een natuurlijk landschap en een bord met het reglement en de 

openingsuren. In het politiereglement kan opgenomen worden dat het terrein proper moet 

achtergelaten worden. Uiteraard is het terrein niet toegankelijk als er evenementen doorgaan. 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat dezelfde vraag werd gesteld in de 

gemeenteraad van 28.11.2018. Er werd toen geantwoord dat er momenteel al een 

hondenlosloopzone is in de gemeente. Dit is op een terrein van het Agentschap voor Natuur en Bos 

ter hoogte van het geboortebos in de Antwerpse Heirweg. Op vraag van de schepen werd toen ook 

geïnformeerd bij de andere gemeenten. Daaruit bleek dat niet veel gemeenten een 

hondenlosloopweide hebben. Enkel in Zelzate is er zo een terrein. Na de gemeenteraad werd 

geantwoord dat er voorlopig niet op de vraag zal ingegaan worden en dat de evenementenweide 

zeker is uitgesloten, ook in de toekomst. De evenementenweide zou moeten afgebakend worden 

met een omheining. De honden zouden schade kunnen toebrengen aan het terrein. Het college zegt 

dat alle suggesties welkom zijn voor een andere locatie. 

Anders is het niet eens dat er geen andere gemeenten in de regio zijn met een hondenlosloopweide. 

In Eeklo, Evergem, Maldegem en Zelzate hebben ze er één. Het terrein moet ook niet afgebakend zijn 

met een omheining, dat kan ook met natuurlijke elementen. Momenteel zijn er slechts enkele 

evenementen op de evenementenweide. Waarom testen we dit niet even in een proefperiode? 

Anders wil graag weten waar precies de hondenlosloopweide aan het geboortebos is. 

Het college zal de precieze locatie van de hondenlosloopweide aan het geboortebos opvragen en 

doorsturen aan de gemeenteraadsleden. Het college zal dit voorstel verder bekijken en zoeken naar 

een alternatieve locatie. De vraag zal ook gesteld worden aan Natuur en Bos. 

Geheime zitting 

GZ 1. Nieuw samenstellen van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - benoemen 

van de leden, de plaatsvervangers, de voorzitter en de vast secretaris. 

/ 

 

Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten. 
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