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Gemeenteraad van 27.08.2020 
Notulen 

Aanwezig 

Lieven Rummens 

Voorzitter gemeenteraad 

  

Philippe De Coninck 

Burgemeester 

  

Servaas Van Eynde, David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé 

Schepenen 

  

Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, Nic Van Zele, Dominique Buysse, 

Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, 

Evert Geldhof, Lieve Goethals, Pieter Dobbelaere, Stijn Van Hamme, Axl Van Boven 

Gemeenteraadsleden 

  

Frederik Willems 

Algemeen directeur  

Verontschuldigd 

Hilde Baetsle 

Gemeenteraadslid verontschuldigd voor agendapunt 5 

  

Koen Van Ootegem 

Gemeenteraadslid verontschuldigd voor agendapunt 5 

  

Dimitri Van Vooren 

Gemeenteraadslid 

Besloten zitting 

1. Bekrachtigen van het besluit burgemeester betreffende beperkende maatregelen gemeenteraad 

en raad voor maatschappelijk welzijn in het kader van de verspreiding van het coronavirus 

COVID-19. 

Bevoegdheid 

 Nieuwe Gemeentewet, artikel 134. 

Wetten en Reglementen 

 Nieuwe Gemeentewet, artikel 133, 134 §1 en 135 §2 2e lid 5°. 

 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 286 en 287. 

 Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase 

betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19. 
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 Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van 

het coronavirus COVID-19 te beperken. 

 Ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van 

het coronavirus COVID-19 te beperken. 

 Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van 

het coronavirus COVID-19 te beperken. 

 Ministerieel besluit van 3 april 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van 

het coronavirus COVID-19 te beperken. 

 Koninklijk Besluit van 6 april 2020 over de bestrijding van de niet-naleving van de dringende 

maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken door de invoering van 

Gemeentelijke Administratieve Sancties. 

 Ministerieel besluit van 17 april 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van 

het coronavirus COVID-19 te beperken. 

 Ministerieel besluit van 30 april 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van 

het coronavirus COVID-19 te beperken. 

 Ministerieel besluit van 8 mei 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 

2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 

beperken. 

 Ministerieel besluit van 15 mei 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 

maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 

te beperken. 

 Ministerieel besluit van 20 mei 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 

maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 

te beperken. 

 Ministerieel besluit van 25 mei 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 

maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 

te beperken. 

 Ministerieel besluit van 30 mei 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 

maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 

te beperken. 

 Ministerieel besluit van 5 juni 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 

2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 

beperken. 

 Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van 

het coronavirus COVID-19 te beperken. 

 Ministerieel besluit van 10 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 

2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID−19 te 

beperken. 

 Ministerieel besluit van 24 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 

2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID−19 te 

beperken. 

 Ministerieel besluit van 28 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 

2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID−19 te 

beperken. 

 

 

https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/kb_-_6_april_2020.pdf
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Verwijzingsdocumenten 

 Webpagina lokaalbestuur.vlaanderen.be, COVID-19: vergaderingen lokale bestuursorganen - 

overzicht (update 25 juni 2020). 

 Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, versie 30.01.2020. 

 Huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn, versie 30.01.2020. 

 Besluit burgemeester van 18.08.2020 m.b.t. beperkende maatregelen gemeenteraad en raad 

voor maatschappelijk welzijn in het kader van de verspreiding van het coronavirus COVID-19. 

Verantwoording 

 Teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 maximaal te beperken is het 

gelet op de ernstige huidige situatie noodzakelijk om bij fysieke vergaderingen van de 

gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn de richtlijnen inzake hygiëne en social 

distancing in acht te nemen. 

 De burgemeester heeft overeenkomstig artikel 134, §1 en 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet 

maatregelen uitgevaardigd voor de organisatie van de vergaderingen van gemeenteraad en raad 

voor maatschappelijk welzijn. 

 Bij besluit burgemeester 18.08.2020 zullen de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk 

welzijn van 27.08.2020 in besloten zitting in de zaal ‘Korf’ in de Bijenkorf, Sportstraat 4, 9960 

doorgaan. 

 Dit besluit vervalt wanneer dit niet op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad wordt 

bekrachtigd. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Het besluit burgemeester van 18.08.2020 m.b.t. beperkende maatregelen gemeenteraad en raad 

voor maatschappelijk welzijn van 27.08.2020 in het kader van de verspreiding van het coronavirus 

COVID-19 wordt bekrachtigd. 

2. Goedkeuren van de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 

28.05.2020. 

Verantwoording 

 De notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 28.05.2020 worden ter 

goedkeuring voorgelegd. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 28.05.2020 worden goedgekeurd. 
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3. Goedkeuren van de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 

25.06.2020. 

Verantwoording 

 De notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 25.06.2020 worden ter 

goedkeuring voorgelegd. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

De notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 25.06.2020 worden goedgekeurd. 

4. Kennisnemen van de opvolgingsrapportering meerjarenplan 2020. 

Bevoegdheid 

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

Wetten en Reglementen 

 Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, art. 263. 

 Besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale [en de 

provinciale] besturen van 30.03.2018 titel 3 De opvolgingsrapportering, artikel 29. 

 Ministerieel besluit van 26.06.2018, hoofdstuk 3, De opvolgingsrapportering, artikel 5. 

Verwijzingsdocumenten 

 Overzicht halfjaarlijkse rapportage deel 1, gemeente Assenede. 

Verantwoording 

 De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn bepalen wanneer hen een 

opvolgingsrapportering, met een stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan, 

wordt voorgelegd. 

Er wordt minstens voor het einde van het derde kwartaal een opvolgingsrapportering over het 

eerste semester van het boekjaar voorgelegd. 

 De opvolgingsrapportering, vermeld in artikel 263 van het decreet van 22.12.2017 over het lokaal 

bestuur of artikel 155 van het Provinciedecreet van 9 december 2005, bevat minstens al de 

volgende elementen: 

1° een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan; 

2° een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende 

jaar; 

3° in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de opmaak van 

het meerjarenplan of de aanpassing ervan; 

4° in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico's. 
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KENNISNAME 

Artikel 1 

Er wordt kennis genomen van de stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan. 

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

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

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

gemeenteraad bepaalt. 

 De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid Titel I, Hoofdstuk III, Afdeling 3. 

Wetten en Reglementen 

 Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017. 

 De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

Verwijzingsdocumenten 

 Gemeenteraadsbesluit van 26.09.2019 – Nieuw samenstellen van de Gecoro. 

 Gemeenteraadsbesluit van 23.04.2020 - Goedkeuren nieuwe samenstelling geledingen + aantal 

deskundigen Gecoro. 

 Gemeenteraadsbesluit van 23.04.2020 - Goedkeuren van de oproepprocedure i.v.m. het 

benoemen van de leden, de plaatsvervangers en de voorzitter van de gemeentelijke commissie 

voor ruimtelijke ordening. 

 Gemeenteraadsbesluit van 23.04.2020 - Goedkeuren van de stemprocedure i.v.m. het benoemen 

van de leden, de plaatsvervangers, de voorzitter en de vaste secretaris van de gemeentelijke 

commissie voor ruimtelijke ordening. 

 Vernietiging van het gemeenteraadsbesluit van 26.09.2019 – Nieuw samenstellen van de Gecoro 

door de gouverneur. 

 De ingediende persoonlijke kandidaturen als deskundige na oproep in het gemeentelijk 

informatieblad ‘De Belleman’ en via de gemeentelijke website. 

 De kandidatuurstellingen voor de maatschappelijke geledingen. 

 Het collegebesluit van 11.08.2020 houdende voordracht van een voorzitter en een vaste 

secretaris voor de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening. 

 De oproepprocedure, goedgekeurd op de gemeenteraad van 23.04.2020. 

 De stemprocedure, goedgekeurd op de gemeenteraad van 23.04.2020. 

 Oproep juni voor Gecoro kandidaturen, e-mail van 02.06.2020. 

 Oproep gemeentelijk infoblad De Belleman en op de gemeentelijke website voor Gecoro 

kandidaturen, juni 2020. 

 Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19.08.2020 i.v.m. gemotiveerd 

globaal voorstel tot samenstelling van de Gecoro. 

Verantwoording 

 Na de installatie van een nieuwe gemeenteraad moet in elke gemeente ook de Gecoro opnieuw 

worden samengesteld. 

 Het besluit van de Gecoro van 26.09.2019 werd ingetrokken door de gouverneur omwille van 

een klacht. Daarom werd de procedure opnieuw opgestart.  

 In december 2019 lanceerden we een nieuwe oproep maar kwamen tot de vaststelling dat er een 

administratieve fout was geslopen in de uiterlijke indieningstermijn van de kandidaturen.  
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 Daarom werd de procedure stopgezet en werd een uitgeschreven stemprocedure, 

oproepprocedure en de nieuwe samenstelling van de geledingen en het aantal deskundigen voor 

de Gecoro voorgelegd en goedgekeurd op de gemeenteraad van 23.04.2020.  

 In juni werd een nieuwe oproep gelanceerd. De kandidaturen konden worden ingediend ten 

laatste op 15.07.2020. 

 Volgende kandidaturen werden ontvangen : 

Als deskundige omwille van hun opleiding of nuttige ervaring in de materie ruimtelijke ordening : 

1. Acke Jan 

2. Claerhout Nicolas 

3. Degroote Toon 

4. De Kesel Ive 

5. De Smet Michel 

6. De Sutter Bernadette 

7. Gouwy Geerard 

8. Vanden Borre Jeroen 

9. Vanrenterghem Angelo 

10. Van Vooren Steven 

11. Vanwynsberghe Greta 

12. Verstraeten Jan 

13. Verwilst Isabelle 

 

 Volgende kandidaturen werden ontvangen vanuit de geledingen: 

 
Voor de geleding landbouwers:  
Landbouwcomice Ertvelde - draagt Lambrecht Günther als effectief en Lambrecht Luc als 
plaatsvervanger voor. 
Boerenbond Assenede – draagt Moens Romy als effectief en Van Ootegem Luc als 
plaatsvervanger voor. 
 
Voor de geleding milieu -en natuurverenigingen:  
Velt Meetjesland – draagt De Bock Birgit als effectief en Cornille Peter als plaatsvervanger voor. 
Natuurpunt Meetjeslandse Kreken – draagt Haers Hendrik als effectief en Grambras Philippe als 
plaatsvervanger voor. 
Milieuraad Assenede – draagt Haers Hendrik als effectief en Vandendriessche Wim als 
plaatsvervanger voor. 
 
Voor de geleding werkgevers of zelfstandigen : 
Hiervoor werd geen kandidatuur ingediend. 
 
Voor de geleding handelaars : 
Unizo – draagt Van de Keere Tom als effectief en Snoeck Nele als plaatsvervanger voor. 
 
Voor de geleding vereniging van werknemers : 
ACV – draagt Verbeke Inge als effectief en De Neve Mia als plaatsvervanger voor. 
 
Voor de sport -en jeugdverenigingen : 
Jeugdraad – draagt De Smet Silke als effectief en geen plaatsvervanger voor. 
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Voor de sociale huisvestingsmaatschappijen : 
Meetjeslandse Bouwmaatschappij draagt Verwilst Isabelle als effectief en Verschoote Luc als 
plaatsvervanger voor. 

  

 Er werd 1 spontane kandidatuur ingediend door Assenede voor Iedereen. Deze organisatie 

draagt Blancke Etienne als effectief en Geys Tony als plaatsvervanger voor. Deze organisatie 

vormt echter geen geldige geleding en de kandidaturen werden bovendien laattijdig ingediend 

en dienen onontvankelijk verklaard te worden.  

 Er werd 1 kandidatuur ingediend voor de jeugd -en sportverenigingen. De jeugdraad draagt De 

Smet Silke voor als effectief maar gaf geen plaatsvervanger aan en de kandidatuur werd 

bovendien laattijdig ingediend en dient onontvankelijk verklaard te worden. 

 Voor de geleding handelaars draagt Unizo Van de Keere Tom voor als effectief lid en Snoeck Nele 

als plaatsvervanger maar zij gebruikten hiervoor het kandidatuurformulier van de oproep van 

december 2019 in plaats van het kandidatuurformulier van de oproep van juni 2020. Tussen de 2 

kandidatuurformulieren is nagenoeg geen verschil, enkel de indiendatum verschilt. Daarom stelt 

het college van burgemeester en schepenen voor om de kandidatuur voor de geleding 

handelaars toch als ontvankelijk te beschouwen.  

 In toepassing van het gemeenteraadsbesluit van 23.04.2020 komen we, met de ingekomen 
kandidaturen, tot volgende samenstelling : 

 4 deskundigen inzake ruimtelijke ordening,  

 1 van de kandidaturen van de milieu -of natuurverenigingen, 

 Geen vertegenwoordiger van werkgevers of zelfstandigen bij gebrek aan kandidatuur, 

 1 vertegenwoordiger van de handelaars, mits aanvaarden dat de kandidatuur tijdig 
maar op het oude formulier werd ingevuld,  

 1 van de kandidaturen van de landbouwers,  

 1 vertegenwoordiger van de werknemers,  

 1 vertegenwoordiger van de sociale huisvestingsmaatschappijen,  

 Geen vertegenwoordiger van de jeugd -en sportverenigingen wegens laattijdige 
kandidatuur. 

De som hiervan is 9. 
Voor elk effectief lid wordt een plaatsvervanger aangeduid, behalve voor de voorzitter/ 

deskundige. 

 Bij de samenstelling van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening dient rekening te 

worden gehouden met de decretaal vastgelegde man/vrouw-verhouding, nl. dat maximum 2/3 

van de effectieve leden van hetzelfde geslacht mag zijn. 

 Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen dient de gemeenteraad tevens 

de voorzitter en de vaste secretaris van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening te 

benoemen. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 11.08.2020, Verstraeten Jan 
voorgedragen als voorzitter, met volgende motivatie : Verstraeten Jan is notaris te Assenede. In 
zijn juridische opleiding neemt ruimtelijke ordening een belangrijke plaats in. Hij schoolt zich 
permanent bij in deze materie. In zijn hoedanigheid van notaris wordt hij dagelijks 
geconfronteerd met de problematiek van ruimtelijke ordening in Assenede en omgeving. Hij is 
reeds 18 jaar voorzitter van Gecoro Assenede en kent ten gronde de werking van deze commissie 
en de samenwerking met andere actoren inzake ruimtelijke ordening. Als voorzitter heeft hij een 
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grondige kennis van de hangende dossiers. Het college wil graag voor continuïteit gaan en hem 
opnieuw als voorzitter voordragen. 

 Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 11.08.2020, Clapp Ingrid, 

omgevingsambtenaar, voorgedragen als vaste secretaris, met volgende motivatie : Clapp Ingrid is 

stedenbouwkundig ambtenaar in Assenede en de taak van vast secretaris sluit goed aan bij haar 

functie. Het college vindt haar ervaring en connectie met de gemeente een voordeel. Bovendien 

was ze voorheen ook secretaris van de Gecoro. 

 Het college stelt de volgende gemotiveerde samenstelling voor: 

Deskundige 1: Verstraeten Jan 

Motivering: Verstraeten Jan is notaris te Assenede. In zijn juridische opleiding neemt ruimtelijke 
ordening een belangrijke plaats in. Hij schoolt zich permanent bij in deze materie. In zijn 
hoedanigheid van notaris wordt hij dagelijks geconfronteerd met de problematiek van ruimtelijke 
ordening in Assenede en omgeving. Hij is reeds 18 jaar voorzitter van Gecoro Assenede en kent 
ten gronde de werking van deze commissie en de samenwerking met andere actoren inzake 
ruimtelijke ordening. 
Als voorzitter heeft hij een grondige kennis van de hangende dossiers. 

Deskundige 2: De Kesel Ive 

Motivering: De Kesel Ive is Master of science in de geomatica en landmeetkunde en Master in 

stedenbouw en ruimtelijke planning. Hij heeft reeds in de Gecoro gezeteld te Assenede tijdens de 

vorige legislatuur. Hij is stafmedewerker stedenbouw-ruimtelijke ordening te Knokke-Heist sinds 

2013 en sinds 2020 diensthoofd. Hij heeft ervaring met de juridische regelgeving in verband met 

ruimtelijke ordening en stedenbouw. Hij heeft ook het vak landschapszorg en -design gevolgd. 

Deskundige 3: Acke Jan 

Motivering: Acke Jan is architect-ingenieur bouwkunde, actief te Assenede sedert 13 jaar. Als 

architect heeft hij voeling met ruimtelijke ordening in de brede betekenis, zowel in Assenede als 

in het ganse Meetjesland. Hij staat open om nieuwe initiatieven te helpen uitbouwen, zoals 

bijvoorbeeld de beeldkwaliteitskamer. Hij wenst bij te dragen aan een beleid die de natuur, 

eigenheid, ordening en het sociaal weefsel van onze gemeente verder ondersteunt. 

Deskundige 4: Van Vooren Steven 

Motivering: Van Vooren Steven is architect. Hij heeft deskundigheid opgebouwd in grote 

bouwprojecten, vb. Dok Noord te Gent, Nieuwe Molens te Brugge, diverse wijken voor de 

Vlaamse maatschappij voor sociaal wonen in Zelzate. Hij is kapitein bij de Brandweerzone 

Centrum en lid van de veiligheidscel van diverse gemeentes in de brandweerzone. Hij volgde 

diverse opleidingen kaderend in veiligheid, noodplanning en preventiemaatregelen. Hij heeft ook 

affiniteit met het verenigingsleven in Assenede. 

Plaatsvervanger van deskundige nr. 2: Claerhout Nicolas 

Motivering: Claerhout Nicolas is advokaat, actief te Assenede sedert 10 jaar. In zijn praktijk 

behartigt hij geregeld stedenbouwkundige dossiers, gaande van traditionele bouwaanvragen tot 

meer complexe project- of verkavelingsontwikkelingen. Het juridisch jargon en plichtmatigheden 

zijn hem goed bekend. Hij heeft ook voldoende toegang tot diverse bronnen en materiaal. De 

lokale karakteristieken inzake stedenbouw met de eigen mobiliteit- en andere vraagstukken zijn 

hem ten zeerste bekend. 
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Plaatsvervanger van deskundige nr. 3: Vanrenterghem Angelo 

Motivering: Vanrenterghem Angelo is landmeter, tekenaar van nieuwe wegenis te Gent en 

adviseur voor omgevingsvergunningen voor de dienst ‘Wegen, bruggen en waterlopen van de 

stad Gent’. Hij is consulent op het vlak van gemeentewegen (vroegere buurtwegen) en 

waterlopen. Bij het ontwerpen van wegenis houdt hij rekening met alle factoren van de 

samenleving, mobiliteit, hulpdiensten, groenvoorziening, riolering en nutsvoorzieningen. Een 

combinatie van deze factoren zorgt voor de beste resultaten op vlak van ruimtelijke ordening. 

Plaatsvervanger van deskundige nr. 4: Gouwy Geerard 

Motivering: Gouwy Geerard is Master in de architectuur – afstudeerrichting Urban Architectural 

Design. Hij was ontwerper bij het Nederlands bureau VG-architecten waar hij betrokken was bij 

de herontwikkeling van een kanaalsite, herbestemming van de kerken te Sas van Gent en 

Ijzendijke, renovatie van schoolgebouwen, enz. Hij voelt zich betrokken bij de leefbaarheid in 

onze gemeente. 

Geleding milieu- of natuurverenigingen effectief: De Bock Birgit 

Motivering: De Bock Birgit is bio-ingenieur bij Aquafin. Professioneel ondervindt zij hoe belangrijk 

het is om woningen en verkavelingen correct in te plannen om problemen, zoals bijvoorbeeld 

wateroverlast, te vermijden. Gezien de huidige uitdagingen op vlak van klimaat en biodiversiteit, 

vindt ze het belangrijk om op lokaal niveau de stem van Velt (visie ecologisch tuinieren, leven en 

koken) te vertolken. 

Geleding milieu- of natuurverenigingen plaatsvervanger: Cornille Peter 

Motivering: Cornille Peter is advocaat. Invloed van klimaat, landbouw (gebruik van pesticiden), 

een versnipperd landschap hebben invloed op de bijenpopulatie. Zo is zijn bewustzijn gegroeid 

dat de insectenpopulatie een belangrijke taak heeft voor de voedselproductie. Op gemeentelijk 

niveau is hij bezorgd dat de aanplant van fruitbomen in de nabijheid van scholen en woonwijken 

een gevaar kan vormen voor de volksgezondheid door het gebruik van bestrijdingsmiddelen. 

Geleding handelaars effectief: Van de Keere Tom 

Motivering: Van de Keere Tom is vastgoedmakelaar in Assenede en heeft dus voeling met de 

woning- en huurmarkt. Hij is tevens lid van de adviesraad ALEA (adviezen voor 

beleidsaangelegenheden en activiteiten op vlak van de lokale economie). Hij is bereid ruimtelijke 

dossiers en plannen door te nemen en daarover een duidelijke mening te vormen. 

Geleding handelaars plaatsvervanger: Snoeck Nele 

Motivering: Snoeck Nele heeft een opleiding in boekhouding en fiscaliteit. Ze werd afgevaardigd 

door UNIZO, wat een belangrijke organisatie is voor de handelaars in Assenede. Ze sluit zich aan 

bij de motivering van de effectieve kandidaat, Van de Keere Tom. 

Geleding landbouwers effectief: Moens Romy 

Motivering: Moens Romy heeft dossierkennis van ruimtelijke ordening in het algemeen en lokaal. 

Ze heeft affiniteit met de sector alsook opvolging sector van gerelateerde dossiers. 
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Geleding landbouwers plaatsvervanger: Van Ootegem Luc 

Motivering: Van Ootegem Luc is voorzitter van de bedrijfsgilde Assenede. Hij heeft dossierkennis 

inzake ruimtelijke ordening en Natura 2000, het gewestplan en bevaarbare en onbevaarbare 

waterwegen. Hij is sectorhoofd van de Gentse binnenwateren en van de Vlaamse Waterweg NV. 

Geleding werknemers effectief: Verbeke Inge 

Motivering: Verbeke Inge zetelt reeds enkele jaren in de Gecoro. Voor haar is werkgelegenheid 

en veiligheid een belangrijk aandachtspunt waarin ze haar expertise wil aanwenden. 

Geleding werknemers plaatsvervanger: De Neve Mia 

Motivering: De Neve Mia wil het evenwicht bewaren tussen groene ruimte en bewoond gebied 

en wenst ook dat de inbreiding van de dorpskernen verantwoord verloopt. 

Geleding Sociale Huisvestingsmaatschappijen effectief: Verwilst Isabelle 

Motivering: Verwilst Isabelle is accountant en directeur van de Meetjeslandse Bouwmaatschappij 

voor Volkswoningen Eeklo. Ze heeft passie voor de huisvestingssector en de regio. Als 

bijkomende opleidingen is ze huisvestingsconsulent, vastgoedcoach en opleiding inzake 

verkavelingen die een meerwaarde kunnen betekenen voor Assenede. 

Geleding Sociale Huisvestingsmaatschappijen plaatsvervanger: Verschoote Luc 

Motivering: Verschoote Luc is architect. Hij vindt het belangrijk dat er een plaatsvervanger uit de 

sector wordt aangeduid. De ruimere visie op de sociale huisvesting en zijn expertise hierin, kan 

een meerwaarde zijn voor de Gecoro Assenede. 

Stemmen over Artikel 1, Art. 2 en Art. 3 
Stemresultaat 12 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, 

David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Dominique Buysse, 
Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals, 
Pieter Dobbelaere) 
8 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Nic Van Zele, 
Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Stijn Van Hamme, 
Axl Van Boven) 

Stemmen over Art. 4 
Stemresultaat 12 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, 

David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Dominique Buysse, 
Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals, 
Pieter Dobbelaere) 
2 neen-stemmen(Stijn Van Hamme, Axl Van Boven)  
6 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Nic Van Zele, 
Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn) 

Stemmen over Art. 5  
Aangezien niet alle raadsleden akkoord zijn om te stemmen over het globaal voorstel van het 

college van burgemeester en schepenen, wordt er tot stemming per kandidaat overgegaan.  

Individuele stemming per kandidaat: 
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Benoemen deskundigen: 4 effectieve leden 

 

Acke Jan:  

Stemresultaat 12 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, 
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Dominique Buysse, 
Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals, 
Pieter Dobbelaere) 
8 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Nic Van Zele, 
Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Stijn Van Hamme, 
Axl Van Boven) 

 

Claerhout Nicolas 

Stemresultaat 20 onthoudingen  

Degroote Toon 

Stemresultaat 20 onthoudingen  

De Kesel Ive 

Stemresultaat 12 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, 
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Dominique Buysse, 
Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals, 
Pieter Dobbelaere) 
8 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Nic Van Zele, 
Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Stijn Van Hamme, 
Axl Van Boven) 

 

De Smet Michel 

Stemresultaat 20 onthoudingen  

De Sutter Bernadette 

Stemresultaat 20 onthoudingen  

Gouwy Geerard 

Stemresultaat 20 onthoudingen  

Vanden Borre Jeroen 

Stemresultaat 20 onthoudingen  

Vanrenterghem Angelo 

Stemresultaat 20 onthoudingen  

Van Vooren Steven  

Stemresultaat 12 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, 
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Dominique Buysse, 
Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals, 
Pieter Dobbelaere) 
8 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Nic Van Zele, 
Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Stijn Van Hamme, 
Axl Van Boven) 
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Van Wynsberghe Greta 

Stemresultaat 20 onthoudingen  

Verstraeten Jan 

Stemresultaat 12 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, 
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Dominique Buysse, 
Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals, 
Pieter Dobbelaere) 
8 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Nic Van Zele, 
Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Stijn Van Hamme, 
Axl Van Boven) 

 

Verwilst Isabelle 

Stemresultaat 20 onthoudingen  

Stemmen over Art. 6  
Benoemen voorzitter en vast secretaris op voordracht van het college van burgemeester en 

schepenen. 

 

Voorzitter : Verstraeten Jan 

Vaste secretaris : Clapp Ingrid 

Stemresultaat 12 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, 
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Dominique Buysse, 
Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals, 
Pieter Dobbelaere) 
8 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Nic Van Zele, 
Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Stijn Van Hamme, 
Axl Van Boven) 

Stemmen over Art. 5 (vervolg) 
Individuele stemming per kandidaat: 

 

Benoemen deskundigen: 3 plaatsvervangers 

 

Claerhout Nicolas 

Stemresultaat 12 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, 
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Dominique Buysse, 
Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals, 
Pieter Dobbelaere) 
8 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Nic Van Zele, 
Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Stijn Van Hamme, 
Axl Van Boven) 

 

De Smet Michel 

Stemresultaat 20 onthoudingen  
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Gouwy Gerard 

Stemresultaat 12 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, 
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Dominique Buysse, 
Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals, 
Pieter Dobbelaere) 
7 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Nic Van Zele, Remi Van de Veire, 
Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Stijn Van Hamme, Axl Van Boven) 

 

Vanrenterghem Angelo 

Stemresultaat 12 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, 
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Dominique Buysse, 
Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals, 
Pieter Dobbelaere) 
7 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Nic Van Zele, Remi Van de Veire, 
Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Stijn Van Hamme, Axl Van Boven) 

 

Vanwynsberghe Greta 

Stemresultaat 19 onthoudingen  

Verwilst Isabelle 

Stemresultaat 19 onthoudingen  

De Sutter Bernadette 

Stemresultaat 19 onthoudingen  

 

Benoemen effectief vertegenwoordiger milieu- en natuurverenigingen 

 

Velt meetjesland: De Bock Birgit 

Stemresultaat 12 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, 
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Dominique Buysse, 
Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals, 
Pieter Dobbelaere) 
8 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Nic Van Zele, 
Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Stijn Van Hamme, 
Axl Van Boven) 

 

Natuurpunt Meetjeslandse Kreken: Haers Hendrik 

Stemresultaat 20 onthoudingen  

Milieuraad Assenede: Haers Hendrik  

Stemresultaat 20 onthoudingen  
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Benoemen plaatsvervanger vertegenwoordiger milieu- en natuurverenigingen 

 

Velt Meetjesland: Cornille Peter 

Stemresultaat 12 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, 
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Dominique Buysse, 
Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals, 
Pieter Dobbelaere) 
8 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Nic Van Zele, 
Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Stijn Van Hamme, 
Axl Van Boven) 

Natuurpunt Meetjeslandse Kreken: Grambras Philippe 

Stemresultaat 20 onthoudingen  

Milieuraad Assenede: Vandendriessche Wim 

Stemresultaat 20 onthoudingen  

 

Benoemen effectief vertegenwoordiger geleding handelaars 

Unizo: Van de Keere Tom 

Stemresultaat 12 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, 
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Dominique Buysse, 
Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals, 
Pieter Dobbelaere) 
8 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Nic Van Zele, 
Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Stijn Van Hamme, 
Axl Van Boven) 

 

Benoemen plaatsvervanger vertegenwoordiger geleding handelaars 

 

Unizo: Snoeck Nele 

Stemresultaat 12 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, 
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Dominique Buysse, 
Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals, 
Pieter Dobbelaere) 
8 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Nic Van Zele, 
Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Stijn Van Hamme, 
Axl Van Boven) 

 

Benoemen effectief vertegenwoordiger geleding landbouwers 

Landbouwcomice Ertvelde: Lambrecht Günther 

Stemresultaat 20 onthoudingen  

Boerenbond Assenede: Moens Romy 

Stemresultaat 12 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, 
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Dominique Buysse, 
Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals, 
Pieter Dobbelaere) 
8 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Nic Van Zele, 
Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Stijn Van Hamme, 
Axl Van Boven) 
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Benoemen plaatsvervanger vertegenwoordiger geleding landbouwers 

 

Landbouwcomice Ertvelde: Lambrecht Luc 

Stemresultaat 20 onthoudingen  

Boerenbond Assenede: Van Ootegem Luc 

Stemresultaat 12 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, 
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Dominique Buysse, 
Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals, 
Pieter Dobbelaere) 
8 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Nic Van Zele, 
Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Stijn Van Hamme, 
Axl Van Boven) 

 

Benoemen effectief vertegenwoordiger geleding werknemers 

ACV: Verbeke Inge 

Stemresultaat 12 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, 
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Dominique Buysse, 
Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals, 
Pieter Dobbelaere) 
8 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Nic Van Zele, 
Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Stijn Van Hamme, 
Axl Van Boven) 

 

Benoemen plaatsvervanger vertegenwoordiger geleding werknemers 

ACV: De Neve Mia 

Stemresultaat 12 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, 
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Dominique Buysse, 
Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals, 
Pieter Dobbelaere) 
8 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Nic Van Zele, 
Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Stijn Van Hamme, 
Axl Van Boven) 

 

Benoemen effectief vertegenwoordiger sociale huisvestingsmaatschappijen 

 

Meetjeslandse Bouwmaatschappij: Verwilst Isabelle 

Stemresultaat 12 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, 
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Dominique Buysse, 
Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals, 
Pieter Dobbelaere) 
8 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Nic Van Zele, 
Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Stijn Van Hamme, 
Axl Van Boven) 
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Benoemen plaatsvervanger vertegenwoordiger sociale huisvestingsmaatschappijen 

 

Meetjeslandse Bouwmaatschappij: Verschoote Luc 

Stemresultaat 12 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, 
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Dominique Buysse, 
Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals, 
Pieter Dobbelaere) 
8 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Nic Van Zele, 
Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Stijn Van Hamme, 
Axl Van Boven) 

Stemmen over Art. 7 
Stemresultaat 12 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, 

David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Dominique Buysse, 
Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals, 
Pieter Dobbelaere) 
8 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Nic Van Zele, 
Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Stijn Van Hamme, 
Axl Van Boven) 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad verklaart onderstaande kandidaturen onontvankelijk:  

Kandidatuur van Blancke Etienne als effectief en Geys Tony als plaatsvervanger voor Assenede 

voor Iedereen, wegens geen geldige geleding en laattijdige indiening.  

Kandidatuur van De Smet Silke als effectief voor de jeugdraad, wegens het niet opgeven van een 

plaatsvervanger en laattijdige indiening. 

Art. 2 

De gemeenteraad verklaart onderstaande kandidatuur ontvankelijk:  

Kandidatuur van Van de Keere Tom als effectief lid en Snoeck Nele als plaatsvervanger voor 

Unizo, gezien het gebruik van het oude kandidatuurformulier procedureel geen verschil maakt. 

Art. 3 

De gemeenteraad verklaart alle andere kandidaturen eveneens ontvankelijk. 

Art. 4 

De gemeenteraad gaat niet unaniem akkoord voor stemming met voordracht door het college 

van burgemeester en schepenen. 

Art. 5 

Op basis van een individuele stemming per kandidaat wordt de Gecoro als volgt samengesteld :  

Deskundige 1: Jan Verstraeten 

Motivering: Verstraeten Jan is notaris te Assenede. In zijn juridische opleiding neemt ruimtelijke 
ordening een belangrijke plaats in. Hij schoolt zich permanent bij in deze materie. In zijn 
hoedanigheid van notaris wordt hij dagelijks geconfronteerd met de problematiek van 
ruimtelijke ordening in Assenede en omgeving. Hij is reeds 18 jaar voorzitter van Gecoro 
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Assenede en kent ten gronde de werking van deze commissie en de samenwerking met andere 
actoren inzake ruimtelijke ordening. Als voorzitter heeft hij een grondige kennis van de 
hangende dossiers. 
 

Deskundige 2: Acke Jan 

Motivering: Acke Jan is architect-ingenieur bouwkunde, actief te Assenede sedert 13 jaar. Als 

architect heeft hij voeling met ruimtelijke ordening in de brede betekenis, zowel in Assenede als 

in het ganse Meetjesland. Hij staat open om nieuwe initiatieven te helpen uitbouwen, zoals 

bijvoorbeeld de beeldkwaliteitskamer. Hij wenst bij te dragen aan een beleid die de natuur, 

eigenheid, ordening en het sociaal weefsel van onze gemeente verder ondersteunt. 

Deskundige 3: De Kesel Ive 

Motivering: De Kesel Ive is Master of science in de geomatica en landmeetkunde en Master in 

stedenbouw en ruimtelijke planning. Hij heeft reeds in de Gecoro gezeteld te Assenede tijdens 

de vorige legislatuur. Hij is diensthoofd stedenbouw-ruimtelijke ordening te Knokke-Heist.  

Deskundige 4: Van Vooren Steven 

Motivering: Van Vooren Steven is architect. Hij heeft deskundigheid opgebouwd in grote 

bouwprojecten. Hij is kapitein bij de Brandweerzone Centrum en lid van de veiligheidscel van 

diverse gemeentes in de brandweerzone. Hij volgde diverse opleidingen kaderend in veiligheid, 

noodplanning en preventiemaatregelen. Hij heeft ook affiniteit met het verenigingsleven in 

Assenede en hij heeft reeds ervaring als lid van de Gecoro. 

Plaatsvervanger van deskundige nr. 2: Claerhout Nicolas 

Motivering: Claerhout Nicolas is sedert 10 jaar actief te Assenede als advocaat. In zijn praktijk 

behartigt hij geregeld stedenbouwkundige dossiers, gaande van traditionele bouwaanvragen tot 

meer complexe project- of verkavelingsontwikkelingen. Het juridisch jargon en 

plichtmatigheden zijn hem goed bekend. De lokale karakteristieken inzake stedenbouw met de 

eigen mobiliteit- en andere vraagstukken zijn hem ten zeerste bekend. 

Plaatsvervanger van deskundige nr. 3: Gouwy Geerard 

Motivering: Gouwy Geerard is Master in de architectuur. Hij was ontwerper bij het Nederlands 

bureau VG-architecten waar hij betrokken was bij oa. herbestemming van de kerken te Sas van 

Gent. Hij voelt zich betrokken bij de leefbaarheid in onze gemeente. 

Plaatsvervanger van deskundige nr. 4: Vanrenterghem Angelo 

Motivering: Vanrenterghem Angelo is landmeter, tekenaar van nieuwe wegenis te Gent en 

adviseur voor omgevingsvergunningen voor de dienst ‘Wegen, bruggen en waterlopen van de 

stad Gent’. Hij is consulent op het vlak van gemeentewegen en waterlopen. Bij het ontwerpen 

van wegenis houdt hij rekening met alle factoren van de samenleving, mobiliteit, hulpdiensten, 

groenvoorziening, riolering en nutsvoorzieningen. Hij heeft visie op ruimtelijke ordening op 

macro-niveau. 

Geleding milieu- of natuurverenigingen effectief: De Bock Birgit 

Motivering: De Bock Birgit is bio-ingenieur bij Aquafin. Professioneel ondervindt zij hoe 

belangrijk het is om woningen en verkavelingen correct in te plannen om problemen, zoals 

bijvoorbeeld wateroverlast, te vermijden. Gezien de huidige uitdagingen op vlak van klimaat en 
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biodiversiteit, vindt ze het belangrijk om op lokaal niveau de stem van Velt (visie ecologisch 

tuinieren, leven en koken) te vertolken. Ze hoopt om op een pragmatische en integrale manier 

advies te verlenen over ecologische thema’s.  

Geleding milieu- of natuurverenigingen plaatsvervanger: Cornille Peter 

Motivering: Cornille Peter is advocaat. Hij is tevens imker. De invloed van klimaat, landbouw 

(gebruik van pesticiden) en een versnipperd landschap hebben volgens hem invloed op de 

bijenpopulatie. Hij wil zich inzetten voor herbebossing en meer diversiteit in teelten. 

Geleding handelaars effectief: Van de Keere Tom 

Motivering: Van de Keere Tom is vastgoedmakelaar in Assenede en heeft dus voeling met de 

woning- en huurmarkt. Hij is tevens lid van de adviesraad ALEA (adviezen voor 

beleidsaangelegenheden en activiteiten op vlak van de lokale economie). Hij is bereid 

ruimtelijke dossiers en plannen door te nemen en heeft al ervaring in de Gecoro. 

Geleding handelaars plaatsvervanger: Snoeck Nele 

Motivering: Snoeck Nele heeft een opleiding in boekhouding en fiscaliteit. Ze werd afgevaardigd 

door UNIZO, wat een belangrijke organisatie is voor de handelaars in Assenede. Ze sluit zich aan 

bij de motivering van de effectieve kandidaat. Ze heeft al ervaring in de Gecoro. 

Geleding landbouwers effectief: Moens Romy 

Motivering: Moens Romy heeft dossierkennis van ruimtelijke ordening in het algemeen en 

lokaal. Ze heeft affiniteit met de landbouwsector. Ze was vroeger ook al lid van de Gecoro. 

Geleding landbouwers plaatsvervanger: Van Ootegem Luc 

Motivering: Van Ootegem Luc is voorzitter van de bedrijfsgilde Assenede. Hij heeft dossierkennis 

inzake ruimtelijke ordening en Natura 2000, het gewestplan en bevaarbare en onbevaarbare 

waterwegen. Hij is sectorhoofd van de Gentse binnenwateren en van de Vlaamse Waterweg NV. 

Geleding werknemers effectief: Verbeke Inge 

Motivering: Verbeke Inge zetelt reeds enkele jaren in de Gecoro. Voor haar is werkgelegenheid 

en veiligheid een belangrijk aandachtspunt waarin ze haar expertise wil aanwenden. 

Geleding werknemers plaatsvervanger: De Neve Mia 

Motivering: De Neve Mia wil het evenwicht bewaren tussen groene ruimte en bewoond gebied 

en wenst ook dat de inbreiding van de dorpskernen verantwoord verloopt. 

Geleding Sociale Huisvestingsmaatschappijen effectief: Verwilst Isabelle 

Motivering: Verwilst Isabelle is accountant en directeur van de Meetjeslandse 

Bouwmaatschappij voor Volkswoningen Eeklo. Ze heeft passie voor de huisvestingssector en de 

regio. Als bijkomende opleidingen is ze huisvestingsconsulent, vastgoedcoach en opleiding 

inzake verkavelingen die een meerwaarde kunnen betekenen voor Assenede. 

Geleding Sociale Huisvestingsmaatschappijen plaatsvervanger: Verschoote Luc 

Motivering: Verschoote Luc is architect. Hij vindt het belangrijk dat er een plaatsvervanger uit de 

sector wordt aangeduid. De ruimere visie op de sociale huisvesting en zijn expertise hierin, kan 

een meerwaarde zijn voor de Gecoro Assenede. 
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Art. 6 

Verstraeten Jan wordt benoemd als voorzitter van de Gecoro met als motivatie : 
Verstraeten Jan is notaris te Assenede. In zijn juridische opleiding neemt ruimtelijke ordening 
een belangrijke plaats in. Hij schoolt zich permanent bij in deze materie. In zijn hoedanigheid 
van notaris wordt hij dagelijks geconfronteerd met de problematiek van ruimtelijke ordening in 
Assenede en omgeving. Hij is reeds 18 jaar voorzitter van Gecoro Assenede en kent ten gronde 
de werking van deze commissie en de samenwerking met andere actoren inzake ruimtelijke 
ordening. Als voorzitter heeft hij een grondige kennis van de hangende dossiers. 

 
Clapp Ingrid wordt benoemd als vaste secretaris van de Gecoro met als motivatie : 
Clapp Ingrid is stedenbouwkundig ambtenaar in Assenede en de taak van vaste secretaris sluit 
goed aan bij haar functie. Haar ervaring en connectie met de gemeente vormen een voordeel. 
Bovendien was ze voorheen ook secretaris van de Gecoro. 

Art. 7 

Een afschrift van deze beslissing wordt, overeenkomstig artikel 1.3.3. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, voor goedkeuring overgemaakt aan de Deputatie van de provincie Oost-
Vlaanderen. 
 

6. Princiepbeslissing straatnaamgeving project FB Bouwteam aan de Ertveldesteenweg te 

Oosteeklo: Zulma Rondasstraat. 

Bevoegdheid 

 Het decreet locaal bestuur van 22.12.2017, artikel 40 en 41. 

Wetten en Reglementen 

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

openbare wegen en pleinen. 

 Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, en latere wijzigingen. 

Verwijzingsdocumenten 

 Gemeenteraadsbesluit 19.12.2019 ivm het goedkeuren van het tracé van de nieuwe wegenis aan 

de Ertveldesteenweg te Oosteeklo nav het groepswoningbouwproject voor 19 woningen. 

 Gemeentelijk schrijven van 08.04.2020 aan het Heemkundig Genootschap ‘De Twee Ambachten’ 

houdende verzoek om advies. 

 Schrijven van Heemkundig Genootschap ‘De Twee Ambachten’ van 11.05.2020, met voorstel 

straatnamen. 

 Gemeentelijk schrijven van 02.06.2020 aan het Bewonersplatform Oosteeklo houdende verzoek 

om bevraging bij de bevolking. 

 E-mailbericht van het Bewonersplatform Oosteeklo van 31.07.2020, met hun bevindingen. 

 Plan met aanduiding straat en met toe te kennen huisnummers. 

Verantwoording 

 Er werd een omgevingsvergunning afgeleverd aan FB Bouwteam, Predikherenlei 37, 9940 

Evergem voor groepswoningbouw van totaal 19 woongelegenheden met wegenis, aan de 

Ertveldesteenweg tussen de nrs. 15 en 17, te Oosteeklo. 

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

 De vergunning hiervoor werd verleend op 24.12.2019, het toekennen van een naam voor deze 

nieuwe weg dringt zich op. De weg situeert zich als zijstraat van de Ertveldesteenweg tussen de 
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nrs. 15 en 17 op gronden gelegen te 9968 Oosteeklo, kadastraal gekend onder Sie C 82 L, d, 83 L, 

105 p2. 

 Advies Heemkundig Genootschap ‘De Twee Ambachten’ ontvangen op 11.05.2020 met volgende 

voorstellen : 

Zulma Rondasstraat: Zulma Rondas smokkelde tijdens de Eerste Wereldoorlog berichten over de 

grens met Nederland. Deze boerendochter uit Oosteeklo werd daarvoor gestraft: zij vloog in de 

gevangenis in Lippstadt en werd zelfs opgesloten in het concentratiekamp van Holzminden. Zij 

overleefde de gruwelen van de oorlog en verdient het zeker dat er een straat naar haar genoemd 

wordt. 

Valery Stuyverstraat: Valery Stuyver was onderpastoor in Oosteeklo van 1948 tot 1956. Hij 

schreef meerdere boeken, waaronder Ken Oosteeklo, een boek over de geschiedenis van 

Oosteeklo. Daarnaast schilderde hij ook en nam in Oosteeklo, met de brede medewerking van de 

plaatselijke bevolking, verschillende films op. 

Hij is vooral gekend gebleven als beeldhouwer. Zijn oeuvre is ongetwijfeld een parel van midden-

twintig-eeuwse religieuze kunst. 

Hedendaagse sporen zijn o.a.: beeldhouwwerken in de parochiekerk van Oosteeklo, 

beeldhouwwerken in privé-bezit, de films Boerken Naas en Hans Spiegelaar in privé-bezit, het 

boek Ken Oosteeklo en één beeldhouwwerk in de Sint-Baafskathedraal te Gent. 

De Oosteeklonaren leven al lang met de bijnaam van de varkens. Dit voorstel omvat twee 

straatnamen in verband met het varken: 

Smoutpotstraat: In vroegere tijden werd bijna alles van het varken opgegeten. Zo werd het vet 

gesmolten en als het dan opnieuw gestold was, werd het smout. Dit smout werd bewaard in een 

smoutpot. Vandaag zijn deze smoutpotten zeer zeldzaam geworden. 

Kaantjesstraat: Kaan, of kaantjes zoals men bij ons zegt, is het overblijfsel van uitgebraden vet. 

Kaantjes is het ultieme bewijs dat er niets van het varken verloren ging. Het werd dikwijls als 

broodbeleg gegeten en is nu nog maar weinig bekend. 

 Het Bewonersplatform Oosteeklo kreeg de kans een bevraging bij de bevolking te organiseren en 

1 straatnaam te kiezen uit voorgaande voorstellen, aangeleverd door het Heemkundig 

Genootschap. 

 Hun antwoord werd ontvangen op 31.07.2020, waarbij de volgende naam de meeste stemmen 

haalt : Zulma Rondasstraat. De daaropvolgende naam is : Smoutpotstraat. 

 Wij stellen daarom als nieuwe straatnaam voor: Zulma Rondasstraat. 

 In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 06.08.2020 werd voorgesteld om 

te kiezen voor de volgende naam : Zulma Rondasstraat. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Als officiële straatnaam voor de nieuwe weg, aan te leggen naar aanleiding van de afgeleverde 

omgevingsvergunning aan FB Bouwteam, Predikherenlei 37, 9940 Evergem voor percelen, kadastraal 

gekend onder Sie C 82 L, d, 83 L, 105 p2, aan de Ertveldesteenweg te Oosteeklo, wordt principieel 

voorgesteld : Zulma Rondasstraat. 

Art. 2 

Het dossier zal worden onderworpen aan een openbaar onderzoek. 
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Art. 3 

Het dossier zal voor advies voorgelegd worden aan de Cultuurraad. 

7. Renovatie doortocht N436 - goedkeuring dading tussen gemeente Assenede en Vlaamse 

Gewest. 

Bevoegdheid 

 Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 artikels 40 en 41 

Wetten en Reglementen 

 Het Burgerlijk Wetboek van 21 maart 1804 boek III titel XV en later wijzigingen. 

Verwijzingsdocumenten 

 Het gemeenteraadsbesluit dd. 09.07.2002 betreffende princiepsbeslissing project 

dorpskernvernieuwing deelgemeente Assenede. 

 Het gemeenteraadsbesluit dd. 26.04.2007 betreffende princiepbeslissing herinrichting doortocht 

N436 te Assenede. 

Goedkeuren van module 3 betreffende de herinrichting van doortochten. Goedkeuren van de 

overeenkomst met ref. X40/N436/6 tussen gemeente Assenede en het Vlaamse Gewest afdeling 

Wegen en Verkeer Oost – Vlaanderen m.b.t. de doortocht N436 te Assenede. 

 Het gemeenteraadsbesluit dd. 31.01.2008 houdende principiële goedkeuring m.b.t. het 

uitvoeren van de opdracht “Heraanleg Kasteelstraat te Assenede”. 

 Het gemeenteraadsbesluit dd. 19.12.2008 betreffende beslissen tot uitbreiding project 

“heraanleg N436 te Assenede” met het project “Renovatie Kasteelstraat te Assenede”. 

 Het schepencollegebesluit dd. 07.06.2011 betreffende heraanleg N436 en Kasteelstraat te 

Assenede. Goedkeuren van de gunning der werken door het Vlaamse Gewest. 

 De ingebrekestelling door Aclagro nv van 08.01.2016 met betrekking tot de betaling van de 

laatste vorderingsstaat betreffende herinrichting N436 te Assenede. 

 Schrijven van de gemeente dd. 10.02.2016 aan Mr. Ottevaere mbt het standpunt van de 

gemeente op de ingebrekestelling door Aclagro nv. 

 Het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 28.06.2016 betreffende 

standpunt inname waarbij aan het advocatenkantroo Rika Heijse wordt gevraagd om AWV (het 

Agenschap Wegen en Verkeer) in gebreke te stellen n.a.v. de laattijdige informatie/reacties 

m.b.t. de vorderingsstaten ingediend door de nv Aclagro in het kader van het project “Heraanleg 

N436 te Assenede”. 

 De dagvaarding dd. 17.08.2016 op verzoek van nv Aclagro met vennootschapszetel te 9032 

Wondelgem, Industrieweg 74 gegeven aan het Vlaams Gewest en de gemeente Assenede, 

vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen met zetel te 9960 Assenede, 

Kasteelstraat 1-3 om op vrijdag 16.09.2016 te verschijnen voor de Rechtbank van Eerste Aanleg 

te Brussel. 

 Het tussenvonnis van de twaalfde kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, 

afdeling Gent dd. 01.03.2019. 

 Het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 23.04.2019 betreffende de 

rechtszaak N436 Assenede – Aclagro. Goedkeuren van de berusting in het tussenvonnis. 

 Het dadingsvoorstel van nv Aclagro dd. 11.06.2019. 

 Het dadingsvoorstel tussen AWV en gemeente Assenede dd. 07.07.2020 
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 Het schepencollegebesluit dd. 14.07.2020 betreffende de goedkeuring van de dading tussen 

gemeente Assenede en het Vlaamse Gewest onder opschortende voorwaarde. 

Verantwoording 

 Na het tussenvonnis van de twaalfde kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-

Vlaanderen, afdeling Gent dd. 01.03.2019 stelde nv Aclagro een dading voor dd. 11.06.2019. 

Een van de dadingsvoorstellen van nv Aclagro betrof een voorstel mbt intresten op laattijdig 

betaalde facturen. 

Omdat de laattijdigheid van betaling door gemeente Assenede verband hield met het laattijdig 

ontvangen van de benodigde documenten voor betaling van het Vlaamse Gewest werd een 

dading opgemaakt tussen het Vlaamse Gewest en de gemeente Assenede. 

Deze dading tussen het Vlaamse Gewest en de gemeente Assenede houdt het volgende in : 

Beide partijen gaan akkoord dat het voorliggende geschil in hun onderlinge rechtsverhouding kan 

worden beëindigd mits betaling door het Vlaamse Gewest aan de gemeente Assenede van een 

éénmalig totaal bedrag van 14.863,91 euro alles inbegrepen en dit tot slot van alle rekeningen. 

Beide partijen dragen elk hun eigen gerechtskosten en zijn elkander niets meer verschuldigd uit 

hoofde daarvan. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De dading tussen het Vlaamse Gewest en de gemeente Assenede, als addendum bij dit besluit, 

wordt, goedgekeurd. 

Art. 2 

De dading tussen het Vlaamse Gewest en de gemeente Assenede omvat het volgende : 

Beide partijen gaan akkoord dat het voorliggende geschil in hun onderlinge rechtsverhouding kan 

worden beëindigd mits betaling door het Vlaamse Gewest aan de gemeente Assenede van een 

éénmalig totaal bedrag van 14.863,91 euro alles inbegrepen en dit tot slot van alle rekeningen. 

Beide partijen dragen elk hun eigen gerechtskosten en zijn elkander niets meer verschuldigd uit 

hoofde daarvan. 

Art. 3 

Dit besluit over te maken aan het Vlaamse Gewest. 

8. Fietssnelwegen - Goedkeuren van de voorwaarden van de samenwerkingsovereenkomst met de 

provincie. 

Bevoegdheid  

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

Wetten en Reglementen 

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017. 
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Verwijzingsdocumenten 

 De brief van 16.06.2020 van de provincie Oost-Vlaanderen, Dienst Ruimte en Mobiliteit 

betreffende fietssnelwegen.  

 Het reglement met betrekking tot het toekennen van subsidies voor regulier onderhoud van 

fietssnelwegen. 

 De samenwerkingsovereenkomst voor de betoelaging ‘Onderhoud Fietssnelwegen’ op de 

fietssnelweg F423 op grondgebied Assenede voor het kalenderjaar 2020. 

 Plannen fietssnelwegen. 

Verantwoording 

 Van de dienst Ruimte en Mobiliteit van de provincie Oost-Vlaanderen ontvingen wij een 

samenwerkingsovereenkomst “Subsidie Onderhoud Fietssnelwegen” met betrekking tot de 

fietssnelweg F423 op het grondgebied van de gemeente Assenede. 

 Fietssnelweg F423 is gelegen op de oude spoorwegbedding. 

 Door de dienst Ruimte en Mobiliteit wordt gevraagd om een gemeenteraadsbesluit te treffen 

voor het goedkeuren van de voorwaarden van de samenwerkingsovereenkomst. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad gaat akkoord met de voorwaarden vervat in de samenwerkingsovereenkomst voor 

de betoelaging ‘Onderhoud Fietssnelwegen’ op de fietssnelweg F423 op grondgebied Assenede voor 

het kalenderjaar 2020. 

Art. 2 

Afschrift van deze beslissing samen met de door het college van burgemeester en schepenen 

ondertekende samenwerkingsovereenkomst over te maken aan de dienst Ruimte en Mobiliteit van 

de provincie Oost-Vlaanderen.  

9. Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst en het reglement UiTPAS Meetjesland. 

Bevoegdheid 

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

Verwijzingsdocumenten 

 Het gemeenteraadsbesluit van 01.06.2017 betreffende het vaststellen van de reglementen 

UiTPAS Meetjesland. 

 De getekende samenwerkingsovereenkomst UiTPAS Meetjesland van 14.12.2017 tussen 

COMEET, Stad Eeklo, OCMW Eeklo, gemeente Assenede en OCMW Assenede. 

 Het gemeenteraadsbesluit van 31.05.2018 betreffende het goedkeuren addendum regionale 

samenwerkingsovereenkomst UiTPAS Meetjesland. 

 Het ondertekend addendum samenwerkingsovereenkomst UiTPAS Meetjesland van 31.08.2018 

tussen COMEET, Stad Eeklo, OCMW Eeklo, Gemeente Assenede, OCMW Assenede, Gemeente 

Maldegem en OCMW Maldegem. 
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Verantwoording 

 De regionale samenwerkingsovereenkomst UiTPAS Meetjesland en bijhorend addendum moeten 

aangepast worden. 

 De gemeente Maldegem stapt uit de samenwerkingsovereenkomst en de gemeenten Kaprijke en 

Wachtebeke sluiten zich aan bij UiTPAS Meetjesland vanaf 01.09.2020. 

 In de voorliggende samenwerkingsovereenkomst wordt opgenomen dat enkel gemeenten die 

aangesloten zijn bij projectvereniging COMEET kunnen deelnemen aan UiTPAS Meetjesland. 

 Het regionaal reglement UiTPAS Meetjesland moet aangepast worden, omdat een 

MAGDA-koppeling werd mogelijk gemaakt. 

 Het toekennen van een UiTPAS met kansentarief moet jaarlijks herzien worden. Sinds april is het 

mogelijk om voor rechthebbenden op basis van verhoogde tegemoetkoming dit automatisch te 

laten verlopen d.m.v. een koppeling met het MAGDA-platform.  

 Publiq stelt een bestand op met alle pashouders van wie de geldigheid van het kansenstatuut aan 

de hand van het rijksregisternummer moet worden gecontroleerd. Publiq stuurt dit bestand door 

naar MAGDA die nagaat of de persoon nog steeds  

a. recht heeft op verhoogde tegemoetkoming 

b. dezelfde postcode heeft 

 Het verlengen van UiTPASSEN met kansentarief op basis van andere criteria dan verhoogde 

tegemoetkoming, blijft door een medewerker van het OCMW zelf gebeuren.  

 Er werd advies gevraagd aan Cultuurraad Assenede op 04.06.2020. 

 Het voorstel voor regionale samenwerkingsovereenkomst UiTPAS Meetjesland en het voorstel 

regionaal reglement UiTPAS Meetjesland werden goedgekeurd door de raad van bestuur van 

COMEET op 25.05.2020. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De regionale samenwerkingsovereenkomst UiTPAS Meetjesland, zoals goedgekeurd door de 

gemeenteraad op 01.06.2017 en het addendum regionale samenwerkingsovereenkomst UiTPAS 

Meetjesland zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 31.05.2018 worden opgeheven. 

Art. 2 

Het regionaal reglement UiTPAS Meetjesland, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 

01.06.2017 wordt opgeheven. 

Art. 3 

De regionale samenwerkingsovereenkomst UiTPAS Meetjesland, zoals in bijlage aan deze beslissing 

toegevoegd, wordt goedgekeurd. 

Art. 4 

Het regionaal reglement UiTPAS Meetjesland, zoals in bijlage aan deze beslissing toegevoegd, wordt 

goedgekeurd. 

Art. 5 

De regionale samenwerkingsovereenkomst UiTPAS Meetjesland en het regionaal reglement UiTPAS 

Meetjesland gaan van kracht op 01.09.2020 
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Art. 6 

Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de UiTPAS Meetjesland partners, COMEET, 

gemeente en OCMW Eeklo, gemeente en OCMW Kaprijke, gemeente en OCMW Wachtebeke. 

 

10. Vrije Tijd - Toelagen 2020 aan organisaties voor geannuleerde activiteiten naar aanleiding van de 

federale maatregelen tegen de verspreiding van het Covid-19 virus. 

Bevoegdheid 

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, art. 56. 

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, art. 41, 23°. 

Wetten en reglementen 

 Ministerieel besluit van 13.03.2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van 

het coronavirus covid-19 te beperken. 

 Ministerieel besluit van 14.03.2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van 

het coronavirus covid-19 te beperken. 

 Ministerieel besluit van 18.03.2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van 

het coronavirus covid-19 te beperken. 

 De gemeenteraadsbeslissing van 23.04.2020 Financiën – toekennen van de nominatieve 

subsidies 2020. 

 Wet van 14.11.1983, artikel 3. 

Verwijzingsdocumenten 

 Email van Agentschap Binnenlands Bestuur van 19.06.2020, rond de vraag in verband met 

uitbetaling toelage voor geannuleerde activiteiten en hun advies hierrond. 

 Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28.04.2020 Vrije Tijd – Toelagen 

2020 aan organisaties voor geannuleerde activiteiten naar aanleiding van de federale 

maatregelen tegen de verspreiding van het covid-19 virus. 

 Beslissing van het college van burgemeester en schepenen 16.06.2020 Vrij Tijd – Intrekken 

beslissing Vrije Tijd – Toelagen 2020 aan organisaties voor geannuleerde activiteiten naar 

aanleiding van de federale maatregelen tegen de verspreiding van het covid-19 virus. 

Verantwoording 

 De gemeenteraad keurde in zitting van 23.04.2020 de nominatieve subsidies 2020 goed. Er werd 

in deze lijst verkeerdelijk verwezen naar de feestcommissie van Bassevelde voor de toelage voor 

de intrede van de Sint. Dit moet de feestcommissie van Boekhoute zijn. 

 Door de federale maatregelen tegen de verspreiding van het covid-19 virus kunnen een aantal 

organisaties niet plaatsvinden. Het verbod op het organiseren van evenementen, maar ook het 

gebrek aan tijd om een gepland evenement nog te organiseren binnen de normen van de 

vooropgestelde federale maatregelen en het feit dat bepaalde evenementen niet te organiseren 

zijn binnen deze normen, het in gedrang komen van de veiligheid inzake besmettingsgevaar,  

alsook het niet meer rendabel zijn van de activiteit, zijn zaken die maken dat bepaalde 

organisaties niet konden of kunnen plaatsvinden. 

 Sommige organisatoren maakten echter reeds grote kosten. 

 Het gemeentebestuur wenst de organisatoren te ondersteunen in deze moeilijke tijden en moet 

een beslissing nemen rond de uitbetaling van de nominatieve subsidies bij annulering van 

activiteiten omwille van de federale maatregelen. Het college van burgemeester en schepenen 
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nam op 28.04.2020 de beslissing deze subsidies toch uit te keren onder bepaalde voorwaarden. 

Op 16.06.2020 werd deze beslissing terug ingetrokken, omdat dit gemeenteraadsmaterie is. 

 Artikel 3 van de Wet van 14.11.1983 bepaalt het volgende: ‘Ieder trekker van een toelage 

verleend door een van de in artikel 1 bedoelde verstrekkers moet de toelage gebruiken voor het 

doel waarvoor zij is toegekend en moet, tenzij hij er door of krachtens de wet van vrijgesteld is, 

het gebruik ervan rechtvaardigen.’ 

 Het advies van Agentschap Binnenlands Bestuur, op 19.06.2020,  luidt als volgt: 

‘Ons inziens sluit dit niet uit dat reeds gemaakte kosten voor een activiteit of evenement dat 

omwille van de coronacrisis geannuleerd wordt, toch met een toelage of subsidie vergoed 

worden door de gemeente. 

Als men bijvoorbeeld al drukwerk of affiches besteld en betaald heeft voor een activiteit die men 

nadien wegens overmacht moet annuleren, dan zijn deze kosten wel degelijk gemaakt voor het 

doel waarvoor er een subsidie werd/wordt toegekend. 

Uiteraard kan het niet de bedoeling zijn om kosten te maken wanneer men al weet dat de 

activiteit toch niet kan plaats vinden. 

De exacte modaliteiten waarbinnen de subsidies toch worden toegekend, kunnen nauwer 

omschreven worden in het gemeenteraadsbesluit.’ 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De toelagen aan de adviesraden en bewonersplatformen worden uitbetaald zoals voorzien, met 

uitzondering van de toelage aan de cultuurraad van € 1.000 voor ‘Vlaanderen Feest’. Voor 

‘Vlaanderen Feest’ moet de cultuurraad kosten bewijzen, zoals beschreven onder artikel 5 van dit 

besluit. 

Omgeving  
0380 - Participatie 
en sensibilisering  

6490300 
Toelage milieuraad (€ 1.500) + 
zwerfvuilactie (€ 1.000) 

        €  2 500,00  

Vrije tijd - leren  
en welzijn  

0160 - Hulp aan het 
buitenland  

6490300 
Toelage Raad 
ontwikkelingssamenwerking  
(Werkingskost en Noodhulp) 

         € 5 000,00  

Vrije tijd - leren  
en welzijn  

0160 - Hulp aan het 
buitenland  

6490300 Fair Trade           € 1 000,00  

Vrije tijd - leren  
en welzijn  

0719 - Overige 
evenementen  

6490300 
Cultuurraad (€ 1.500,00 
werkingskosten + € 1.000,00  
"Vlaanderen feest" ) 

         € 2 500,00  

Vrije tijd - leren  
en welzijn  

0740 -Sport  6490300 

Toelage Sportraad (werkingskosten 
€ 1.500,00 + organisatie 
evenementen en projecten € 
2.000,00) 

         € 3 500,00  

Vrije tijd - leren  
en welzijn  

0750 - Jeugd  6490300 

Toelage Jeugdraad (werkingskosten                            
€ 1.500,00  + organisatie 
evenementen en projecten € 
2.000,00) 

         € 3 500,00  
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Zorg en wonen 

0959 - Overige 
verrichtingen 
betreffende 
ouderen 

6490300 Ouderenadviesraad           €   250,00  

Burger  

0500 - Handel en 
Nijverheid  

6490300 
Toelage Adviesraad Lokale 
Economie 

         €    250,00  

Vrije tijd - leren  
en welzijn  

0909 - Overige 
verrichtingen 
inzake sociaal 
beleid  

6490300 Bewonersplatform Oosteeklo           € 1 000,00  

Vrije tijd - leren  
en welzijn  

0909 - Overige 
verrichtingen 
inzake sociaal 
beleid  

6490300 Bewonersplatform Bassevelde          € 1 000,00  

 

Art. 2 

De toelagen aan de feestcommissies worden uitbetaald zoals voorzien: 

Vrije tijd - leren  
en welzijn  

0710 - Feesten en 
plechtigheden  

6490300 Feestcommissie Assenede        € 9 000,00  

Vrije tijd - leren  
en welzijn  

0710 - Feesten en 
plechtigheden  

6490300 Feestcommissie  Bassevelde        € 5 000,00  

Vrije tijd - leren  
en welzijn  

0710 - Feesten en 
plechtigheden  

6490300 Feestcommissie Oosteeklo       € 5 000,00  

Vrije tijd - leren  
en welzijn  

0710 - Feesten en 
plechtigheden  

6490300 Feestcommissie Boekhoute                                          €  5 000,00  

 

Art. 3 

De toelagen aan de feestcommissies voor onderstaande activiteiten worden uitbetaald zoals 

voorzien. Ook als deze activiteiten niet doorgaan omwille van de maatregelen tegen het verspreiden 

van Corona, zal een toelage worden uitbetaald op basis van de reeds gemaakte kosten.  

Vrije tijd - leren  
en welzijn  

0710 - Feesten en 
plechtigheden  

6490300 
Toelage voor "Intrede van de 
Sint" 

      € 1 000,00  

Vrije tijd - leren  
en welzijn  

0710 - Feesten en 
plechtigheden  

6490300 
Feestcommissie  Bassevelde - 
toelage veeprijskampen 

          € 500,00  

Vrije tijd - leren  
en welzijn  

0710 - Feesten en 
plechtigheden  

6490300 
Feestcommissie Oosteeklo - 
toelage veeprijskampen 

         € 500,00  

 

Art. 4 

De toelagen voor onderstaande organisaties/evenementen worden uitbetaald zoals voorzien. Ook als 

deze activiteiten niet doorgaan of konden doorgaan omwille van de maatregelen tegen het 

verspreiden van Corona, zal een toelage worden uitbetaald op basis van de reeds gemaakte kosten.  
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Vrije tijd - leren  
en welzijn  

0710 - Feesten en 
plechtigheden  

6490300 

"De carnavalsvîrkens"  ter 
ondersteuning carnavalsstoet te 
Oosteeklo 

     € 1 000,00  

Vrije tijd - leren  
en welzijn  

0719 - Overige 
evenementen  

6490300 Gîrnaertfeesten       € 2 500,00  

Vrije tijd - leren  
en welzijn  

0719 - Overige 
evenementen  

6490300 
Harley-Davidson Club ter 
ondersteuning Harleydag 

        € 500,00  

Vrije tijd - leren  
en welzijn  

0740 -Sport  6490300 
U13 Cup - Bassevelde                                                
Vzw Maarten  

€  10 000,00  

Vrije tijd - leren  
en welzijn  

0740 -Sport  6490300 

Wielervereniging Boekhoute - 
Oosteeklo ter ondersteuning 
"Omloop van de Gouden 
Garnaal" 

          € 750,00  

 

Art. 5 

De toelagen voor geannuleerde activiteiten vermeld in artikel 3 en artikel 4 en de toelage aan de 

cultuurraad voor Vlaanderen Feest zoals vermeld onder artikel 1, zullen worden uitbetaald op basis 

van de reeds gemaakte kosten voor deze activiteit. Hiervoor moeten betaalbewijzen en facturen 

worden ingediend, uiterlijk 6 maanden na de datum waarop de activiteit was gepland. De toelage die 

zal worden uitgekeerd, zal niet hoger zijn dan de bewezen kosten of de voorziene toelage. 

11. Goedkeuren lokaal relanceplan Assenede. 

Bevoegdheid 

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

Wetten en Reglementen 

 Decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017. 

 Ministerieel besluit van 13.03.2020 houdende de afkondiging van de federale fase betreffende 

de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19. 

 Ministerieel besluit van 18.03.2020 houdende dringende maatregelen om verspreiding van het 

coronavirus COVID-19 te beperken. 

 Ministerieel besluit van 23.03.2020 houdende dringende maatregelen om verspreiding van het 

coronavirus COVID-19 te beperken en alle latere wijzigingen van dit besluit. 

 Het reglement CADOZA zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 23.04.2020. 

 De gemeentebelasting voor kermissen en markten op het gebruik van privaat en openbaar 

domein zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 19.12.2019. 

Verwijzingsdocumenten 

 Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 07.07.2020 betreffende het 

goedkeuren verdere uitwerking van de voorstellen uit het relanceplan van SamenPlus. 

 Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28.04.2020 betreffende het 

overzicht huurders gemeentelijke gebouwen en huurprijs n.a.v. een vraag rond vrijstelling huur 

tijdens maatregelen Corona. 
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 Het besluit van de raad van bestuur AGB Assenede van 27.05.2020 betreffende het goedkeuren 

crediteren van de concessies n.a.v. de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 

COVID-19 te beperken. 

Verantwoording 

 Vanuit de federale overheid werden verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van 

het coronavirus COVID-19 te beperken. 

 Dit heeft een grote impact gehad op vele vlakken en sectoren in onze samenleving. 

 De nood aan ondersteuning is groot en ook de inspanningen die door velen genomen zijn mogen 

niet onopgemerkt voorbijgaan. 

 Om aan deze vragen ter ondersteuning en erkenning te voldoen werd een lokaal relanceplan 

uitgewerkt dat hierop een antwoord biedt. 

 De maatregelen in het relanceplan focussen zich op: 

o Het aspect welzijn van de inwoners - in het bijzonder van onze meest kwetsbare inwoners 

o Op het ondersteunen van de lokale handelaars en van de horeca die verplicht waren om te 

sluiten en die niet konden rekenen op inkomsten uit evenementen en/of 

plattelandstoerisme 

o Op het verenigingsleven in het algemeen dat door Covid-19 grotendeels stilgevallen is 

o Op maatregelen die ook op langere termijn het sociaal en economisch welvaren van onze 

gemeente stimuleren. 

 Voor het relanceplan wordt € 300.000,00 uitgetrokken. Dit kan gefinancierd worden met het 

overschot van 2019 en eventuele verschuivingen van uitgaven. Indien noodzakelijk zullen de 

nodige aanpassingen aan het meerjarenplan ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 

gemeenteraad. 

 De uitwerking van de verschillende maatregelen wordt opgedeeld in 3 pijlers:  

1. Welzijn;  

2. Handel, horeca en toerisme;  

3. Sport-, jeugd-, cultuur- en seniorenverenigingen en andere organisaties.  

Voor elke pijler wordt € 80.000,00 voorzien. Het restbudget dient als buffer om eventuele latere 

acties of hogere kosten op te vangen. 

 Voor een aantal maatregelen moeten bestaande belastingen en reglementen tijdelijk aangepast 

worden: 

o Het reglement CADOZA, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 23.04.2020. 

o De gemeentebelasting voor kermissen en markten op het gebruik van privaat en openbaar 

domein, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 19.12.2019. 

 Voor het aanpassen van de nominatieve subsidies is een beslissing van de gemeenteraad 

noodzakelijk. 

 Om gegevens over de corona-hinderpremie, corona-compensatiepremie en cultuurcoronapremie 

te ontvangen, moeten de voorgestelde acties door de gemeenteraad goedgekeurd worden. 

Stemmen 

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

Artikel 1 

Voor de uitwerking van dit lokale relanceplan wordt een budget van € 300.000,00 uitgetrokken. 

Indien noodzakelijk zullen de nodige aanpassingen aan het meerjarenplan ter goedkeuring worden 

voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Art. 2 

Volgende maatregelen worden goedgekeurd: 

Pijler 1: welzijn (€ 80.000,00) 

 Verhogen budget voor rechtstreekse hulp met € 40.000,00 (via het OCMW) 

 ICT materiaal inzamelen en gebruiksklaar maken, zodat ook kinderen die in armoede leven 

digitaal onderwijs kunnen volgen. 

 Voor gemeente- en OCMW-personeel dat gewerkt heeft tijdens de cornonaperiode wordt en 

horecabon van € 25,00 voorzien, te besteden bij de lokale horecazaken. 

 Alle personeelsleden van WZC Sint-Jozef in Assenede en WZC Sint-Bernardus in Bassevelde 

ontvangen een cadozabon van € 25,00. 

 Het vrijwilligersnetwerk dat werd opgebouwd tijdens de coronaperiode wordt verder 

uitgebouwd. 

Pijler 2: handel, horeca en toerisme (€ 80.000,00) 

 Het Cadozanetwerk zal beter bekend gemaakt worden en verder uitgebreid naar alle 

handelaars en horeca-uitbaters. 

 Uitgave van een publiciteitsgids waarin elke lokale handelaar en horecazaak gratis vermeld 

wordt en de kans krijgt om promoties bekend te maken. 

 Elk gezin ontvangt een Cadozabon van € 5,00 die samen met de publiciteitsgids verdeeld 

wordt. 

 Elke gemeentelijke vrijwilliger krijgt een Cadozabon van € 25,00. 

 Toerisme, horeca en lokale handel worden samengebracht, om op die manier een 

synergieëffect te creëren dat ook op lange termijn meerwaarde heeft. 

 Er worden wandel- en fietsroutes gecreëerd die langs de verschillende horecazaken lopen. 

 Handelaren en ondernemingen die een corona-hinderpremie, corona-compensatiepremie of 

een cultuurcoronapremie ontvangen hebben, krijgen een éénmalige Cadozabon van  

€ 100,00.  

Pijler 3: Sport-, jeugd-, cultuur- en seniorenverenigingen en andere organisaties (€ 80.000,00) 

 Éénmalige verhoging van de nominatieve subsidies in 2021 met 20%. 

 Kwijtschelden van de huurgelden voor gemeentelijke en AGB-gebouwen voor een periode 

van 3 maanden. 

 Verenigingen die vermeld staan op de lijst van nominatieve subsidies en die onkosten 

hebben gemaakt voor een evenementen dat niet kon plaatsvinden, zullen toch een deel van 

hun subsidies ontvangen om de gemaakte kosten te vergoeden. 

 Verenigingen die geen recht hebben op nominatieve subsidies zullen kunnen rekenen op een 

gemeentelijke tussenkomst als er kosten zijn gemaakt voor evenementen die niet konden 

plaatsvinden. 

 Kwijtschelden van standgeld voor kermis- en marktkramers voor de periode van half maart 

tot december 2020. 



141 

Art. 3 

Het reglement CADOZA, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 23.04.2020 is van toepassing 

op de corona-Cadozabon van € 5,00 voor gezinnen. Specifiek voor deze bon worden volgende 

uitzonderingen op het reglement goedgekeurd:  

 De corona-Cadozabon heeft een waarde van € 5,00. 

 Elke handelaar, ongeacht of deze lid is van het Cadoza-netwerk, mag de bon aanvaarden, 

mits registratie vooraf bij het gemeentebestuur. 

Art 4 

Voor alle handelaren en zelfstandigen die een corona-hinderpremie, een corona-compensatiepremie 

of een cultuurcoronapremie ontvangen hebben, wordt éénmalig € 100,00 aan Cadozabonnen 

uitgereikt. 

De gegevens voor verdeling van deze bonnen zullen opgevraagd worden bij het Vlaams Agentschap 

Innoveren en Ondernemen (VLAIO). 

Art. 5 

Voor elke persoon die voor een handels-, publicitair- en beroepsdoeleinde een plaats wenst in te 

nemen op openbaar domein of privaat domein met de bedoeling tot verkoop of consumptie op de 

openbare weg, wordt een vrijstelling op de gemeentebelasting voor kermissen en markten op het 

gebruik van privaat en openbaar domein, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 19.12.2019 

toegestaan. Deze vrijstelling is geldig van 13.03.2020 tot en met 31.12.2020 en is geldig met 

terugwerkende kracht.   

Eventuele reeds betaalde belastingen die betrekking hebben op deze vrijstelling, zullen terugbetaald 

worden. 

Art. 6 

Voor 2021 wordt een éénmalige verhoging van 20% toegekend aan volgende nominatieve subsidies 

(AR 6490300 – Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen): 

Beleidsitem Omschrijving 
Subsidie 

2020 

Verhoging 

2021 

BI 0490 Toelage Rode Kruis € 1.100,00 + € 220,00 

BI 0500 Toelage Klaver Vier € 250,00 + € 50,00 

BI 0500 Toelage Adviesraad Lokale Economie (ALEA) € 250,00 + € 50,00 

BI 0380 Toelage Milieuraad + zwerfvuilactie € 2.500,00 + € 500,00 

BI 0680 Toelage ‘Vrienden van de Begijnakker’ € 250,00 + € 50,00 

BI 0160 Toelage Raad ontwikkelingssamenwerking (GROS) € 5.000,00 + € 1.000,00 

BI 0160 Fair Trade € 1.000,00 + € 200,00 

BI 0160 Actie 11-11-11 € 4.000,00 + € 800,00 

BI 0710 Feestcommissie Assenede € 9.000,00 + € 1.800,00 

BI 0710 Toelage voor ‘intrede van de sint’ € 1.000,00 + € 200,00 

BI 0710 Feestcommissie Bassevelde € 5.000,00 + € 1.000,00 

BI 0710 Feestcommissie Bassevelde – toelage veeprijskamp € 500,00 + € 100,00 

BI 0710 Feestcommissie Oosteeklo  € 5.000,00 + € 1.000,00 

BI 0710 Feestcommissie Oosteeklo – toelage veeprijskamp € 500,00 + € 100,00 

BI 0710 Feestcommissie Boekhoute € 5.000,00 + € 1.000,00 

BI 0710 ‘De Carnavalvîrkens’ ter ondersteuning carvanalstoet Oosteeklo € 1.000,00 + € 200,00 

BI 0710 Oudstrijdersbond Assenede € 100,00 + € 20,00 
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BI 0710 Oudstrijdersbond Bassevelde € 100,00 + € 20,00 

BI 0710 Oudstrijdersbond Boekhoute € 100,00 + € 20,00 

BI 0710 Oudstrijdersbond Oosteeklo € 100,00 + € 20,00 

BI 0719 Heemkundig kring ‘De Twee Ambachten’ € 2.000,00 + € 400,00 

BI 0719 Gîrnaertfeesten € 2.500,00 + € 500,00  

BI 0719 Toelage Cultuurraad € 2.500,00 + € 500,00 

BI 0719 Harley-Davidson Club ter ondersteuning Harleydag € 500,00 + € 100,00 

BI 0740 U13 Cup – Bassevelde Maarten vzw € 10.000,00 + € 2.000,00 

BI 0740 Toelage Sportraad  € 3.500,00 + € 700,00 

BI 0740 Wielervereniging Boekhoute – Oosteeklo: ‘Omloop de Gouden Garnaal’ € 750,00 + € 150,00 

BI 0750 Oranje Meetjesland € 6.000,00 + € 1.200,00 

BI 0750 Toelage jeugdraad € 3.500 + € 700,00 

BI 0909 Bewonersplatform Oosteeklo € 1.000,00 + € 200,00 

BI 0909  Bewonersplatform Bassevelde € 1.000,00 + € 200,00 

BI 0959 Toelage Ouderenadviesraad € 250,00 + € 50,00 

Art. 7 

De gemeenteraad geeft een mandaat aan het college van burgemeester en schepenen voor de 

verder inhoudelijke uitwerking van het lokale relanceplan. Het college van burgemeester en 

schepenen wordt opgedragen deze maatregelen verder uit te werken en uit te voeren, binnen de 

vooropgestelde budgetten en het hierboven geschetste kader. 

Art. 8 

Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de financieel directeur en het VLAIO. 

15. Voorstel van beslissing: Charter 'Sterk Fietsbeleid'. 

Bevoegdheid 

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

Verwijzingsdocumenten 

 Het Charter van Sevilla van de European cyclists Federation uit 2011  

 Het Charter ‘Sterk Fietsbeleid’ op fietsberaad.be/over-ons/charter-tekenen/  

 Het Meerjarenplan 2020-2025, goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 19.12.2019  

Verantwoording 

 Tijdens de corona-crisis en afgelopen zomer maakten meer mensen gebruik van de fiets. Ook in 

onze gemeente werd fietstoerisme aangemoedigd. Het (stimuleren) van het gebruik van de fiets 

behoort zelfs tot een van de duidelijke intenties uitgesproken in het Meerjarenplan 2020-2025. 

Veilig en comfortabel kunnen fietsen blijft echter een aandachtspunt, zoals ook eerder bleek uit 

het ‘Fietsrapport’. De basis voor veilig en comfortabel fietsen is een degelijk en voldoende 

onderbouwd fietsbeleid.  

 Een dergelijk fietsbeleid is gestoeld op duidelijke engagementen en algemene uitgangspunten. 

Deze uitgangspunten werden eerder opgesomd in het Charter van Sevilla, opgesteld door de 

European Cyclists Federation.  

 Gemeenten kunnen autonoom beslissen om op dit charter in te tekenen en vrij beslissen voor 

welke drie maatregelen zij een concrete actie willen realiseren als engagement bij deze 
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ondertekening. Men engageert zich desgevallend om deze acties te realiseren voor 31 december 

2024.  

 De ondertekening van dit charter zou een duidelijke stap voorwaarts zijn in het realiseren van 

een volwaardig fietsbeleid in onze gemeente.  

 De Vlaams Belang-fractie aan de gemeenteraad van Assenede te beslissen tot de ondertekening 

van het charter ‘Sterk fietsbeleid’ 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeente Assenede ondertekent het charter ‘Sterk fietsbeleid’. 

Art. 2 

Volgende beleidspunten worden geselecteerd:  

- Fietsen bevordert de verkeersveiligheid.  

- Fietsen bespaart ruimte.  

- Maak werk van comfort en veiligheid voor fietsers. 

 

 

Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten. 

 

 

Namens de gemeenteraad 

 

Get. Frederik Willems Lieven Rummens 

Algemeen directeur Voorzitter gemeenteraad 

 


