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Gemeenteraad van 28.05.2020 

Zittingsverslag 
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, Evert Geldhof, 

Lieve Goethals, Dimitri Van Vooren, Pieter Dobbelaere, Stijn Van Hamme, Axl Van Boven, 

Nicolas Claerhout 

Gemeenteraadsleden 

  

Frederik Willems 

Algemeen directeur  

 

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°.  

• 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. 

• 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.  
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Verwijzingsdocumenten 

• Webpagina lokaalbestuur.vlaanderen.be Gemeenteraden en COVID-19 vraag en antwoord 

(update 25 maart 2020). 

• Webpagina lokaalbestuur.vlaanderen.be COVID-19 Virtueel vergaderen van raden - voorlopige 

richtlijnen (publicatiedatum: 17.03.2020). 

• Besluit burgemeester van 18.05.2020 m.b.t. beperkende maatregelen gemeenteraad en raad 

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

• Agenda digitale gemeente- en raad voor maatschappelijk welzijn 28.05.2020. 

Verantwoording 

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

gelet op de ernstige huidige situatie noodzakelijk om geen fysieke bijeenkomsten van 

gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn te laten doorgaan. 

• 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 van 18.05.2020 zal de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk 

welzijn van 28.05.2020 in een besloten en digitale zitting doorgaan, wat concreet betekent dat 

deze vergaderingen zullen doorgaan door middel van videoconferentie met Microsoft Teams. De 

werkwijze wordt vastgelegd in een handleiding die bij de uitnodiging van deze raden zal worden 

gevoegd.  

• Dit besluit burgemeester vervalt wanneer dit niet op de eerstvolgende vergadering van de 

gemeenteraad wordt bekrachtigd. 

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, Evert Geldhof, Lieve Goethals,  
Pieter Dobbelaere, Nicolas Claerhout) 
8 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,  
Dimitri Van Vooren) 
2 onthoudingen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven) 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Het besluit burgemeester van 18.05.2020 mbt beperkende maatregelen gemeenteraad en raad voor 

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

bekrachtigd. 

 

2. Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 07.05.2020. 

Tussenkomsten 

• De voorzitter meldt dat er een verkeerde titel staat bij het ontwerp van het zittingsverslag. Er 

staat notulen, maar dat zal worden rechtgezet. 
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Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

Artikel 1 

De notulen en zittingsverslag van de gemeenteraad van 07.05.2020donderdag, 07 mei 2020 worden 

goedgekeurd. 

3. Vaststellen van de jaarrekening 2019 van de gemeente. 

De financieel directeur, Carla Van Dender, vervoegt de zitting. 

Bevoegdheid 

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

Wetten en Reglementen 

• Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, artikel 260. 

• Het Besluit van de Vlaamse Regering van 25.06.2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus 

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

wijzigingen. 

Verwijzingsdocumenten 

• De jaarrekening 2019 van de gemeente Assenede. 

Verantwoording 

• De uitslag die de jaarrekening 2019 vertoont. 

Tussenkomsten 

• De financieel directeur, Carla Van Dender, geeft een toelichting bij de jaarrekening van de 

gemeente.  

• Het Vlaams Belang heeft een vraag bij pagina 43. In de rubriek kosten worden er 600.000 € 

afschrijvingen geboekt t.o.v. vorig boekjaar. Het operationeel overschot is gedaald met 1,1 

miljoen euro t.o.v. vorig boekjaar. Wat is daarvan de reden? 

• De financieel directeur antwoordt dat dit niet allemaal afschrijvingen zijn, maar ook 

waardeverminderingen en voorzieningen. Er zijn mogelijks meer afschrijvingen dan vorige jaren 

omdat een aantal werken in uitvoering overgeboekt zijn. Bv. het project Bou8 is afgesloten en in 

2020 zal hiervoor nieuw krediet voorzien worden. Ook voor de verantwoording riolering 

subsidies is het van belang projecten af te sluiten en opnieuw op te starten. De voorzieningen die 

zijn voorzien voor vakantiegeld, pensioenen van mandatarissen en responsabiliseringsbijdrage 

zijn wellicht ook gestegen. Het operationeel overschot is de samentelling van alles. Dit zou post 

per post moeten bekeken worden maar de afschrijvingen zijn al met 600.000 € gestegen. Het 

overschot bestaat uit verschillende componenten. Dit is louter boekhoudkundig en niet 

budgettair. Als we naar de resultaten op kasbasis kijken is er minder verschil tussen de 

werkjaren. 

• Het Vlaams Belang stelt vast dat het project verharding begraafplaatsen (pagina 51) niet is 

uitgevoerd. Waarom is dit niet uitgevoerd en is er al een datum gepland? 
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• Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat de begraafplaats Bassevelde vandaag 

pas definitief is opgeleverd. We kunnen nu verder het contract uitvoeren met Innec. Er staat 

geen locatie bij dus er zal worden nagevraagd of dat wel over Bassevelde gaat. 

• Anders stelt vast dat bij de indicatoren op pagina 8 de aantal diensten digitaal loket niet staan 

opgenomen. Anders vraagt of er in het kader van corona meer gebruik wordt gemaakt van het 

digitaal loket. Bij het aantal digitale processen in workflowsysteem staat vermeld dat er server - 

en databasesoftware ging klaargemaakt worden om verdere uitbouw mogelijk te maken. Over 

welke uitbouw gaat dit? Dit lijkt in tegenspraak met de 275.000 € voor informatica die niet is 

uitgegeven, terwijl dit een prioritaire doelstelling was. 

• Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat de stijging te maken heeft met de 

reserveringssoftware voor de zalen. In kader van corona gaat dit nog stijgen omdat binnenkort 

ook voor milieupark en burgerzaken moet gereserveerd worden. Dit wordt nu uitgetest. Dit jaar 

is ook gestart met het uitrollen van Office 365 maar dit is niet meer als prioritaire doelstelling 

opgenomen in het nieuwe meerjarenplan. 

• Anders stelt vast bij de fiscale aangelegenheden op pagina 46 dat er een meeropbrengst 

personenbelasting 430.000 euro, een meeropbrengst saneringsbijdrage 178.000 euro en een 

meeropbrengst opcentiemen onroerende voorheffing 128.000 euro werden geboekt. Samen is 

dat ongeveer 735.000 euro. Van waar komt die meeropbrengst personenbelasting die niet 

begroot was? Wat wordt er met die meeropbrengsten gedaan? 

• De financieel directeur antwoordt dat deze zijn geraamd op basis van cijfers die we krijgen van 

FOD financiën. We krijgen hierop voorschotten en achteraf wordt er afgerekend. Deze week 

hebben we wel melding gekregen dat er een afrekening met minopbrengsten van 99.000 euro is 

gemaakt.  

• Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat de saneringsbijdrage integraal moet 

worden uitgegeven voor rioleringsprojecten. Een deel van die opbrengst zal voorbehouden 

worden voor steunmaatregelen in het kader van corona. 

• Anders stelt vast dat er in 2019 194.000 euro is uitgegeven aan verzekeringen. Wanneer is de 

laatste herziening van de verzekeringscontracten geweest en wordt er binnenkort een nieuwe 

aanbesteding gepland? 

• De financieel directeur antwoordt dat er 4 jaar geleden een aanbesteding is geweest met 

contracten die vastgelegd zijn op 3 jaar met mogelijkheid tot verlenging. Voor 2020 is dit 

verlengd. Er zal worden nagekeken of dit nog verder verlengd kan worden of de markt moet 

geconsulteerd worden. 

Stemmen 

Stemresultaat 21 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, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, 
Dieter Vercauter, Evert Geldhof, Lieve Goethals, Dimitri Van Vooren, 
Pieter Dobbelaere, Nicolas Claerhout) 
2 nee-stemmen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven) 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De jaarrekening 2019 van de gemeente, zoals in bijlage, wordt vastgesteld.  
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Art. 2 

De toezichthoudende overheid zal overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal 

bestuur van 22.12.2017 op de hoogte worden gebracht van de bekendmaking van dit besluit. 

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

4. Kennisnemen van de jaarrekening 2019 van het OCMW. 

Bevoegdheid 

• Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn, art. 51. 

Wetten en Reglementen 

• Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 

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

• De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 

art. 89. 

Verwijzingsdocumenten 

• De jaarrekening 2019 van het OCMW Assenede. 

• De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 mei 2020 houdende het 

vaststellen van de jaarrekening 2019 van het OCMW Assenede. 

Verantwoording 

• De uitslag die de jaarrekening 2019 van het OCMW Assenede vertoont. 

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

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

spreken over de vaststelling van de rekening. 

• Gelet op de vaststelling van de jaarrekening 2019 van het OCMW Assenede in zitting van de raad 

voor maatschappelijk welzijn van 28 mei 2020. 

• Na de vaststelling van de jaarrekening van het OCMW beschikt de gemeenteraad over een 

termijn van vijftig dagen om eventuele opmerkingen ter kennis te brengen aan de 

provinciegouverneur. 

 

KENNISNEMEN 

Artikel 1 

De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2019 van het OCMW Assenede zoals in bijlage. 

Art. 2 

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

provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen. 

5. Goedkeuren van de overeenkomst van scholengemeenschap Meetjesland 2020-2026 in de vorm 

van een interbestuurlijk samenwerkingsverband. 

Bevoegdheid 

• Decreet van 22.12.2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 40 en 41. 
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Wetten en Reglementen 

• Decreet basisonderwijs van 25.02.1997, de artikelen 125bis tot en met 125quaterdecies, zoals 

gewijzigd door het decreet van 05.04.2019 betreffende het onderwijs XXIX. 

• Decreet van 22.12.2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 388 tot en met 395. 

Verwijzingsdocumenten 

• Gemeenteraadsbeslissing van 26.06.2014 over het verlengen van de scholengemeenschap 

“Meetjesland” voor de periode 2014-2020 in de vorm van een interlokale vereniging. 

• Overeenkomst scholengemeenschap “Meetjesland” 2014-2020. 

• Overeenkomst scholengemeenschap “Meetjesland” 2020-2026. 

• Advies van het bijzonder onderhandelingscomité onderwijs dd. 28.04.2020. 

• Advies van de schoolraad dd. 04.05.2020. 

Verantwoording 

• Op 01.09.2020 wordt er opnieuw een samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor 6 jaar. 

• De gemeentelijke basisschool “Kruipuit” van Maldegem wordt overgenomen door het 

gemeenschapsonderwijs en zal bijgevolg aansluiten bij de scholengroep van het 

gemeenschapsonderwijs. Dit wijzigt de samenstelling van de huidige scholengemeenschap. 

• De samenwerking was naar tevredenheid van de huidige partners en door de uittreding van een 

partner zijn er wijzigingen aan de bestaande overeenkomst noodzakelijk. 

• De gemeentelijke basisscholen van Zelzate, Lievegem, Bassevelde, Sint Laureins en de provinciale 

scholen campussen Assenede en Eeklo gaan akkoord met het ontwerp overeenkomst 

scholengemeenschap “Meetjesland” 2020-2026 in de vorm van een interbestuurlijk 

samenwerkingsverband. 

• In de overeenkomst, die een samenwerkingsovereenkomst zonder rechtspersoonlijkheid betreft, 

wordt nu van “interbestuurlijke” gesproken omdat er nog een “andere overheid dan gemeenten” 

participeert, cfr. artikel 392 van het decreet over het lokaal bestuur : 

“Twee of meer gemeenten kunnen een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid 

vormen om, zonder beheersoverdracht, een welbepaald project van gemeentelijk belang te 

verwezenlijken.  

Met behoud van de toepassing van andersluidende decretale bepalingen kunnen andere 

rechtspersonen van publiek recht en privaat recht deelnemen aan de samenwerkingsverbanden, 

vermeld in het eerste lid. 

De samenwerkingsverbanden, vermeld in het eerste lid, heten interlokale verenigingen en ze 

voegen die term altijd toe aan hun naam. 

Als in een samenwerkingsverband, als vermeld in het eerste lid, andere overheden dan 

gemeenten deelnemen dan mag het zich, in afwijking van het derde lid, ook interbestuurlijk 

samenwerkingsverband noemen.” 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 
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BESLUIT 

Artikel 1 

De overeenkomst inzake scholengemeenschap “Meetjesland” 2020-2026 in de vorm van een 

interbestuurlijk samenwerkingsverband wordt goedgekeurd. 

6. Goedkeuren van het huishoudelijk reglement van scholengemeenschap Meetjesland, werking 

van het beheerscomité, 2020-2026. 

Bevoegdheid 

• Decreet van 22.12.2017 over het lokaal bestuur. 

Wetten en Reglementen 

• Decreet basisonderwijs van 25.02.1997. 

• Decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

Verwijzingsdocumenten 

• Gemeenteraadsbeslissing van 27.11.2014 houdende goedkeuren van het huishoudelijk 

reglement scholengemeenschap “Meetjesland” voor de periode 2014-2020. 

• Gemeenteraadsbeslissing van 28.05.2020 houdende goedkeuren van de overeenkomst 

scholengemeenschap “Meetjesland” 2020-2026, in de vorm van een interbestuurlijk 

samenwerkingsverband. 

• Huishoudelijk reglement houdende de werking van scholengemeenschap “Meetjesland” tot en 

met 31.08.2020. 

• Huishoudelijk reglement houdende de werking van scholengemeenschap “Meetjesland” vanaf 

01.09.2020. 

• Advies van het bijzonder onderhandelingscomité onderwijs dd. 28.04.2020. 

• Advies van de schoolraad dd. 04.05.2020. 

Verantwoording 

• Ten gevolge van het uittreden van de gemeentelijke basisschool “Kruipuit” van Maldegem uit 

scholengemeenschap “Meetjesland” werd een nieuwe overeenkomst opgemaakt. 

• Het huishoudelijk reglement waarin de werking van scholengemeenschap “Meetjesland” wordt 

geregeld dient bijgevolg te worden aangepast. 

• De gemeentelijke basisscholen van Zelzate, Lievegem, Bassevelde, Sint-Laureins en de provinciale 

scholen campussen Assenede en Eeklo gaan akkoord met het ontwerp overeenkomst van het 

huishoudelijk reglement voor de periode 2020-2026. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Het huishoudelijk reglement van de scholengemeenschap “Meetjesland” houdende de werking van 

de scholengemeenschap wordt goedgekeurd. 
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7. Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van Veneco op 11.06.2020 en 

vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente Assenede. 

Bevoegdheid 

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

Wetten en Reglementen 

• Artikel 436 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 met betrekking tot de 

onverenigbaarheden. 

• Artikel 33 § 5 van de gecoördineerde statuten van Veneco van 6 december 2018 dat stelt dat de 

vertegenwoordiger voor de volledige duur van de legislatuur kan worden aangeduid, de concrete 

inhoud van het mandaat van de vertegenwoordiger daarentegen dient herhaald te worden voor 

elke algemene vergadering. 

• Gelet op het feit dat de gemeente Assenede vennoot is van de Intergemeentelijke Vereniging 

Veneco. 

Verwijzingsdocumenten 

• De uitnodiging voor de algemene vergadering van Veneco dd. 19.02.2020 met aanduiding van de 

agenda voor de algemene vergadering dd. 11.06.2020, met bijlagen. 

• Besluit van de gemeenteraad van 28.02.2019 houdende aanduiden van een mandataris-

vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene vergadering van Veneco. 

• Het jaarverslag en de jaarrekening 2019 van Veneco. 

• Het verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van Veneco. 

Verantwoording 

• Overwegende dat de afgevaardigde geen lid mag zijn van de Raad van Bestuur. 

• Op 05.07.2020 werd onderhavige beslissing reeds geagendeerd op de gemeenteraad. Dit punt 

werd verdaagd omdat belangrijke dossierstukken (jaarverslag en jaarrekening 2019, verslag van 

de commissaris) pas één dag voor de gemeenteraadszitting aan het dossier werden toegevoegd. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De agenda en elk van de afzonderlijke punten van de agenda van de algemene vergadering van de 

Intergemeentelijke Vereniging Veneco die plaatsvindt op 11.06.2020 worden goedgekeurd: 

1.Akteneming/goedkeuring verslag buitengewone algemene vergadering dd. 12.12.2019 

2.Jaarverslag 2019 Raad van Bestuur 

3.Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat. 

4.Verslag van de commissaris. 

5.Goedkeuring van het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en verwerking 

van het resultaat. 
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6.Goedkeuren statutenwijziging, die na goedkeuring door de Vlaamse regering of het verstrijken van 

de goedkeuringstermijn uitwerking zal vinden met ingang van 01.07.2020. 

7.Goedkeuring toetreding nieuwe vennoten 

 - Cultuurregio Leie Schelde 

 - OCMW Assenede 

 - Solva 

8.Verlenen van kwijting aan de bestuurders 

9.Verlenen van kwijting aan de commissaris 

10.Aanstellen commissaris 

11.Benoeming en desgevallend ontslag van bestuurders en deskundigen 

Art. 2 

Aan de vertegenwoordiger van de gemeente Assenede, houder van 161 aandelen, die zal deelnemen 

aan de algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging Veneco die plaatsvindt op 

11.06.2020 om 18 u 00 in Brouwerij Huyghe, Geraardsbergsesteenweg 4B, 9090 Melle , wordt het 

mandaat gegeven om, met recht van indeplaatsstelling door de plaatsvervanger: 

Er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de 

agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het 

algemeen, het nodige te doen om de agendapunten van de algemene vergadering uit te voeren. 

Deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde, in geval de op 

11.06.2020 geplande algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen en daarbij 

aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de 

agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het 

algemeen, het nodige te doen om de agendapunten van de algemene vergadering te realiseren. 

Art. 3 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen 

beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis van te geven aan 

Veneco, ter attentie van mevrouw Veronique Verstraeten, Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen. 

 

8. Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van IVM op 10.06.2020 en vaststellen 

van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente Assenede. 

Bevoegdheid 

• Decreet over het Lokaal Bestuur van 22.12.2017 artikels 40 en 41. 

Wetten en Reglementen 

• Het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en latere 

wijzigingen. 

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

Verwijzingsdocumenten 

• Het aangetekend schrijven van IVM van 07.05.2020 inzake de uitnodiging tot de algemene 

vergadering van 10.06.2020 met de agenda en de informatie betreffende de agendapunten. 

• De beslissing van de gemeenteraad 31.01.2019 waarbij mevrouw Hilde Baetslé als 

vertegenwoordiger en de heer Alex Meulebroeck als plaatsvervangend vertegenwoordiger 
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werden aangeduid deel te nemen aan de algemene vergadering van IVM voor de duurtijd van de 

huidige legislatuur. 

Verantwoording 

• De algemene vergadering van de IVM gaat door op woensdag 10.06.2020 om 19.00. De locatie 

van de algemene vergadering is nog te bepalen.  

• De agenda van de algemene vergadering omvat volgende agendapunten: 

o Jaarverslag/verslag raad van bestuur 2019 over de werking van de intergemeentelijke 

vereniging. 

o Verslag van de raad van bestuur m.b.t. de jaarrekening 2019. 

o Verslag van de commissaris. 

o Goedkeuring jaarrekening per 31 december 2019. 

o Verlenen van kwijting aan de bestuurders. 

o Verlenen van kwijting aan de commissaris. 

o Aanstelling bedrijfsrevisor/commissaris. 

o Coronacrisis – impact op IVM. 

o Varia. 

Tussenkomsten 

• Het Vlaams Belang merkt op in de jaarrekening bijlage 1 dat er € 48.753 werd uitgegeven aan 

dienstreizen, representatiekosten, drank en verplichtingen. Dat is een stijging van meer dan 20% 

t.o.v. 2018. Is hiervoor een verklaring? Het Vlaams Belang heeft hier vragen bij. Goed beheer 

kan je dat niet noemen. Kan de vertegenwoordiger vragen stellen hierover op de algemene 

vergadering? 

• De voorzitter antwoordt dat er informatie is ingewonnen over het vragen stellen van raadsleden 

aan andere raadsleden. Dat mag in verband met stemgedrag, maar inhoudelijke vragen i.v.m. 

dergelijke onkostenposten moeten in principe gesteld worden op het moment dat die 

intercommunale verslag uitbrengt aan de gemeenteraad wat zij in principe om de zes maanden 

moeten doen. Zij moeten daarvoor zelf het initiatief nemen. Als raadslid kan die informatie ook 

worden opgevraagd.  

• Het Vlaams Belang antwoordt dat die zesmaandelijkse rapportering op de gemeenteraad niet 

gebeurt en stelt voor dat de vertegenwoordiger zich bij dat punt onthoudt op de stemming. 

• De voorzitter meldt nog dat er een typfout staat in de ontwerpbeslissing. 

Stemmen over artikel 1, agendapunt goedkeuren jaarrekening 2019 

Stemresultaat 21 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, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, 
Dieter Vercauter, Evert Geldhof, Lieve Goethals, Dimitri Van Vooren, 
Pieter Dobbelaere, Nicolas Claerhout) 
2 onthoudingen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven) 

Stemmen over artikel 1 met uitzondering van agendapunt goedkeuren jaarrekening 2019, en 

artikel 2 
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Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van IVM van 10.06.2020 en 

aan de afzonderlijke agendapunten die dit vereisen: 

o Jaarverslag/verslag raad van bestuur 2019 over de werking van de intergemeentelijke 

vereniging. 

o Verslag van de raad van bestuur m.b.t. de jaarrekening 2019. 

o Verslag van de commissaris. 

o Goedkeuring jaarrekening per 31 december 2019. 

o Verlenen van kwijting aan de bestuurders. 

o Verlenen van kwijting aan de commissaris. 

o Aanstelling bedrijfsrevisor/commissaris. 

o Coronacrisis – impact op IVM. 

o Varia. 

Art. 2 

De vertegenwoordiger of plaatsvervangende vertegenwoordiger van de gemeente te mandateren 

om op de algemene vergadering van IVM van 10.06.2020 zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de 

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

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

totaal van het aantal stemmen waarover de gemeente beschikt, zijnde 14.200 stemmen. 

 

9. Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van TMVS dv op 16.06.2020 en 

vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente Assenede. 

Bevoegdheid 

• Het decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017 artikels 40 en 41. 

Wetten en Reglementen 

• Het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

• Het decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017. 

• Het besluit van de Vlaamse Regering houdende het statuut van de lokale mandataris van 

06.07.2018. 

Verwijzingsdocumenten 

• De brief van CREAT van 27.03.2020 betreffende uitnodiging tot de algemene vergadering van 

TMVS dv. op 16.06.2020. 

• De brief van CREAT van 13.05.2020 i.v.m. de algemene vergadering van TMVS dv. Op 16.06.2020. 

• De agenda van de algemene vergadering van TMVS dv. van 16.06.2020. 

• Het gemeenteraadsbesluit van 28.02.2019 i.v.m. het aanduiden van de gemeentelijke 

vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van TMVS dv. 

Verantwoording 
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• De Gemeente Assenede is aangesloten bij de dienstverlenende vereniging Tussengemeentelijke 

Maatschappij voor Services (TMVS). 

• In de gemeenteraad van 28.02.2019 werden schepen Alex Meulebroeck en schepen Chantal 

Bobelijn aangeduid als respectievelijk mandataris-vertegenwoordiger en mandataris-

plaatsvervanger voor de algemene vergadering van TMVS dv. tot het einde van de gemeentelijke 

legislatuur. 

• De agendapunten zijn: 

1. Toetreding van deelnemers en overdracht van een deelnemer. 

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetreding van deelnemers en de 

overdracht van een deelnemer. 

3. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019. 

4. Verslag van de commissaris. 

5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2019 afgesloten per 31.12.2019. 

    b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2019. 

6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris. 

7. Statutaire benoemingen – raad van bestuur. 

8. Varia en mededelingen. 

Tussenkomsten 

• Het college van burgemeester en schepenen meldt dat het gaat over een schriftelijke stemming. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de agenda en aan alle afzonderlijke 

agendapunten van de algemene vergadering van TMVS dv. van 16.06.2020 en de daarbij behorende 

documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten: 

1. Toetreding van deelnemers en overdracht van een deelnemer. 

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetreding van deelnemers en de 

overdracht van een deelnemer. 

3. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019. 

4. Verslag van de commissaris. 

5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2019 afgesloten per 31.12.2019. 

    b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2019. 

6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris. 

7. Statutaire benoemingen – raad van bestuur. 

8. Varia en mededelingen 

Art. 2 

De gemeenteraad draagt de aangeduide vertegenwoordiger: dhr. Alex Meulebroeck en de 

plaatsvervangend vertegenwoordiger mevr. Chantal Bobelijn, op om namens het bestuur alle akten 

en bescheiden met betrekking tot de algemene vergadering van TMVS dv. op 16.06.2020, te 

onderschrijven en hun stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van 
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heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene 

vergadering. 

Art. 3 

Een afschrift van dit besluit over tet maken aan: 

TMVS dv., Stropstraat 1 te 9000 Gent of elektronisch op volgend adres : 20200616AVTMVS@farys.be 

10. Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van Imewo op 25.06.2020, 

goedkeuren van de partiële splitsing door overneming en akkoord verlenen over elk van de 

voorliggende agendapunten. 

Bevoegdheid 

• Het decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017 artikels 40 en 41. 

Wetten en Reglementen 

• Het decreet van 06.07.2001 houdende intergemeentelijke samenwerking. 

• Het decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017. 

• Artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de 

vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke 

algemene vergadering. 

Verwijzingsdocumenten 

• Het aangetekend schrijven van Imewo van 26.03.2020 betreffende uitnodiging gemeente om 

deel te nemen aan de algemene vergadering (tevens jaarvergadering) van Imewo op 25.06.2020 

te Lochristi + documentatiestukken. 

• Het aangetekend schrijven van Imewo van 13.05.2020 betreffende de algemene vergadering op 

25.06.2020 + bijhorende documenten. 

• Het gemeenteraadsbesluit van 31.01.2019 houdende aanduiding vertegenwoordigers AV Imewo. 

Verantwoording 

• De gemeente is aangesloten voor één of meerdere activiteiten bij de opdrachthoudende 

vereniging Imewo. 

• Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de 

informatie via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 en de 

impact hiervan op onderhavige bijeenkomst, wordt gevraagd om een expliciete beslissing over 

alle voorliggende agendapunten. Op deze manier kan desgevallend overgegaan worden tot het 

houden van een schriftelijke algemene vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken. 

• Naar aanleiding van de beslissing van de stad Deinze (gemeenteraadsbeslissing van 19.06.2019) 

om met ingang van 01.01.2021 voor alle activiteiten op haar grondgebied met postcode 9800 uit 

te treden uit de opdrachthoudende vereniging Gaselwest en haar aansluiting bij de 

opdrachthoudende vereniging Imewo daarmee uit te breiden en waarvan akte genomen werd op 

de buitengewone algemene vergaderingen van respectievelijk 11.12.2019 (Imewo) en 

12.12.2019 (Gaselwest)  werd een voorstel van partiële splitsing door overneming overgemaakt. 

• Het gehele vermogen van deze activiteiten, die alle activa en passiva en alle rechten en plichten 

omvat, zal overeenkomstig artikel 12:8 en volgende van het Wetboek Vennootschappen en 

Verenigingen overgaan naar Imewo en dit vanaf 01.01.2021; 
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• De opschortende voorwaarden inzake de partiële splitsing door overneming zijn: 

* De voorafgaande goedkeuring door de Algemene Aandeelhoudersvereniging van Imewo van de 

omzetting van het aantal bestaande aandelen binnen Imewo à rato van 25 euro per eigen 

vermogenswaarde voor de activiteit elektriciteit, aardgas, Publi-T en Publigas. 

* De voorafgaande goedkeuring door de Algemene Aandeelhoudersvergaderingen van de 

opdrachthoudende verenigingen Gaselwest en Imewo van de voorgestelde partiële splitsing door 

overneming. 

* Het verkrijgen va de beslissing van de VREG tot aanwijzing van Imewo als 

distibutienetbeheerder voor elektriciteit en gas voor de stad Deinze – postcode 9800. 

• Er wordt geopteerd voor een voorlopige ruilverhouding gebaseerd op de gegevens per 

31.12.2019. Op basis van de definitieve cijfers per 31.12.2020 die geattesteerd zullen worden 

door de betrokken commissarissen, zal de definitieve ruilverhouding, bepaald aan de hand van 

de goedgekeurde ruilverhoudingsmethodiek met betrekking tot de cijfers van 31.12.2019 

(voorlopige ruilverhouding), worden vastgelegd en verwerkt. Deze werkwijze laat in de eerste 

plaats toe om met de meest geactualiseerde boekhoudkundige cijfers rekening te kunnen 

houden die zo dicht mogelijk aansluiten op de datum van 01.01.2021, waarop genoemde partiële 

splitsing binnen Gaselwest en Imewo fiscaal en juridisch van kracht wordt. 

Tussenkomsten 

• Het college van burgemeester en schepenen meldt dat het gaat over een schriftelijke stemming. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van 

de opdrachthoudende vereniging Imewo van 25.06.2020: 

1. Kennisneming verslagen Imewo van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 

2019. 

2. Goedkeuring van de jaarrekening van Imewo afgesloten op 31.12.2019 (balans, 

resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels). 

3. Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV – netto-actieftest (artikel 6:115 

WVV). 

4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurcomités en 

de commissaris van Imewo met betrekking tot het boekjaar 2019. 

5. Realisatie van een partiële beslissing door overneming overeenkomstig artikelen 12:8 en 12:59 en 

volgende van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen van de opdrachthoudende vereniging 

Gaselwest (partieel te  splitsen vereniging) om de activiteiten van de stad Deinze – postcode 9800 

welke zij heeft toevertrouwd aan Gaselwest over te brengen naar de opdrachthoudende vereniging 

Imewo (overnemende vereniging). 

5.1. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en 

tijdsbepaling. 

5.2.Goedkeuring van de omzetting van het aantal bestaande aandelen à rato van 25 euro per eigen 

vermogenswaarde voor de activiteit elektriciteit, aardgas, Publi-T en Publigas. 
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5.3. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WVV), van het bijzonder verslag van de raad 

van bestuur (art.12:61 WVV) en van de commissaris (art. 12:62 WVV) met betrekking tot het voorstel 

tot partiële splitsing door overneming en van eventuele belangrijke wijzigingen in activa en passiva 

van het vermogen (art. 12:63 WVV), met juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de 

partiële splitsing per 01.01.2021. 

De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de vereniging 

kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige stukken bedoeld in de 

artikelen  12:59, 12:61 en 12:62 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen en kosteloos 

een kopie van deze stukken verkrijgen. 

5.4. Goedkeuring van: 

a. de partiële splitsing door overneming van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest (partieel te 

splitsen vereniging) om de activiteiten van de stad Deinze – postcode 9800 welke zij heeft 

toevertrouwd aan Gaselwest over te brengen naar de opdrachthoudende vereniging Imewo 

(overnemende vereniging) omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets 

uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 31.12.2020, met 

inwerkingtreding per 01.01.2021 en dit op basis van de ruilverhouding (voorlopige) van de balans 

afgesloten op 31.12.2019 en een definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31.12.2020. 

 b. de overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen. 

5.5. Aanvaarding van de aansluiting (toetreding) van de stad Deinze – postcode 9800 vanaf 

01.01.2021. 

5.6. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende 

machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsing en wijzigingen aan 

het eigen vermogen en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad van bestuur met 

mogelijkheid tot subdelegatie om: 

a. de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de partiële 

splitsing zoals vermeld onder punt 5.1. vast te stellen; 

b. de verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen; 

c. het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene Administratie van 

de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving; 

d. de definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing vast te stellen op basis van de 

geactualiseerde netto-waarde van de partieel te splitsen vereniging en de overnemende vereniging 

per 31.12.2020, berekend volgens de principes vastgelegd in het partiële splitsingsvoorstel en de 

bijzondere verslagen over het partiële splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 

31.12.2020; 

e. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles wat nodig of nuttig kan 

zijn; 

f. alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van de beslissingen 

van de algemene vergadering en de uitvoering van de partiële splitsing in de meest brede zin. 

5.7. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in onderhavig agendapunt bij authentieke 

akte te doen vaststellen. 

6. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten. 

7. Statutaire benoemingen. 

8. Benoeming van een commissaris. 

9. Statutaire mededelingen. 
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Art. 2 

Zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel van partiële beslissing door overneming inzake de 

overgang van de activiteiten verbonden aan de stad Deinze (postcode 9800) van de 

opdrachthoudende vereniging Gaselwest naar de opdrachthoudende vereniging Imewo. 

Art. 3  

Zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten. Dit geeft het standpunt van de 

gemeente Assenede weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene vergadering als een 

bindend akkoord te worden beschouwd dat opgenomen zal worden in een overzichtslijst “houdende 

ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers” die gevoegd zal worden bij de notulen 

van bovenvermelde Algemene Vergadering en waarbij de individuele gemeenteraadsbeslissingen via 

het digitaal loket zullen overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid. 

Art. 4 

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 

beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging 

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

vennootschapssecretariaat@fluvius.be. 

 

11. Goedkeuren van de concessieleidraad voor het prefinancieren, leveren, plaatsen en exploiteren 

van zonnepanelen op publieke gebouwen in de gemeente Assenede met burgerparticipatie en 

aanduiden van Veneco als aanbestedende overheid. 

Bevoegdheid 

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

Verwijzingsdocumenten 

• Het gemeenteraadsbesluit van 27.04.2017 betreffende het goedkeuren van de ondertekening 

van het Burgemeestersconvenant. 

• Het gemeenteraadsbesluit van 30.08.2018 betreffende het goedkeuren van het duurzaam 

energie- en klimaatactieplan (luik mitigatie) in het kader van het Burgemeestersconvenant. 

• De brief van Veneco van 29.10.2019 betreffende een interessepeiling voor het plaatsen van 

zonnepanelen via derdepartijfinanciering met burgerparticipatie op publieke gebouwen. 

• Het collegebesluit van 25.02.2020 betreffende het voorstel van Veneco voor het plaatsen van 

zonnepanelen via burgercoöperatie en collectieve relighting in openbare gebouwen. 

• De concessieleidraad van 15.05.2020 voor het prefinancieren, leveren, plaatsen en exploiteren 

van zonnepanelen op publieke gebouwen in de gemeente Assenede met burgerparticipatie. 

• Overzicht gebouwen concessie zonnepanelen. 

• De op 27.05.2020 aangepaste concessieleidraad voor het prefinancieren, leveren, plaatsen en 

exploiteren van zonnepanelen op publieke gebouwen in de gemeente Assenede met 

burgerparticipatie. Aanpassingen zijn: 

- pag. 26: Toewijzingscriterium 1: Bedrag van de concessievergoeding (40 punten) → 

‘Concessievergoeding (50 punten)’ vervangen door ‘Concessievergoeding (40 punten)’ 

- pag. 36: Gebouwgegevens Lokaal Dienstencentrum De Piramide aangevuld → Piekverbruik  

28 991 kWh, ingeschat potentieel PV-vermogen 20 kWp 

mailto:vennootschapssecretariaat@fluvius.be
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- pag. 37: Gebouwgegevens GC de Bijenkorf aangevuld → Ingeschat potentieel PV-vermogen 20 

kWp. 

• De ‘Toelichting PV-project Assenede 27.05.2020’. 

Verantwoording 

• De gemeente ondertekende op 27.04.2017 het Burgemeestersconvenant waarmee de gemeente 

zich engageert om te streven naar 40% CO2-reductie tegen 2030 ten opzichte van het 

referentiejaar 2011. Op 30.08.2018 werden de concrete mitigatieacties goedgekeurd. Hier zijn 

onder meer acties opgenomen die de CO2-uitstoot van de eigen gemeentelijke gebouwen dienen 

te reduceren. 

• Op 19.05.2017 werd het project Meetjesland Klimaatgezond opgestart. Via dit project gaan de 

gemeenten in het Meetjesland, Veneco en de Provincie Oost-Vlaanderen het engagement aan 

om concrete klimaatacties uit te voeren. De gemeente Assenede neemt deel aan dit project. 

• De raad van bestuur van Veneco besliste op 24.09.2019 om het aanbod van regionale 

klimaatacties te kaderen binnen vijf klimaatkapstokken. 

• Op 29.10.2019 bezorgde Veneco aan het college en de bevoegde dienst een projectvoorstel voor 

het plaatsen van zonnepanelen via derdepartijfinanciering op gemeentegebouwen. 

• Op 25.02.2020 besliste het college om interesse te laten blijken voor een installatie met 

zonnepanelen via burgerparticipatie op meerdere gemeentelijke gebouwen, alsook op het Lokaal 

Dienstencentrum De Aster en de kerk van Boekhoute. 

• Veneco kan voor dit project optreden als aanbestedende overheid voor de gemeente, het 

OCMW en het AGB. 

• Veneco heeft, op basis van de reeds doorgegeven gebouwenlijst, een beknopte prescreening 

uitgevoerd per opgegeven gebouw (een uitgebreide haalbaarheidsstudie vormt onderdeel van de 

nog aan te besteden opdracht). Volgende gebouwen werden reeds weerhouden voor het 

project: 

1. School Bassevelde, Nieuwe Boekhoutestraat 26; 

2. School Boekhoute, Boekhoutedorp 3; 

3. School Assenede + oude sporthal, Schoolstraat 1; 

4. School Oosteeklo, Ertveldesteenweg 22; 

5. Lokaal Dienstencentrum de Piramide, Moestuinstraat 22 en Hoogstraat 57 

6. Lokaal Dienstencentrum De Aster (gebouw voormalige pastorie), Koning Albertlaan 7 

7. Gemeenschapscentrum de Bijenkort, Sportstraat 4 

• Voor de kerk van Boekhoute, de jeugdlokalen in Assenede en De Aster (serviceflats) kan 

bijkomend worden onderzocht of de zonnepanelen kunnen gerealiseerd worden in uitbreiding 

op deze opdracht. De gebouwen zijn in de leidraad opgenomen als ‘optioneel te onderzoeken’. 

• De schoolgebouwen, het voormalige pastoriegebouw en het GC de Bijenkorf zijn eigendom van 

gemeente Assenede. De school in Oosteeklo wordt verhuurd aan het OCMW (IBO) en de VBS De 

Kameleon. De school en de oude sporthal in Assenede wordt verhuurd aan GO! Basisschool De 

Wegwijzer. Het voormalige pastorie gebouw wordt verhuurd aan OCMW Assenede. Het GC de 

Bijenkorf is in erfpacht bij het AGB Assenede. 

• De concessieleidraad kwam tot stand in nauw overleg met de bevoegde gemeentelijke diensten 

en het college. 

• Het benutten van potentieel zonne-energie op publieke gebouwen via burgerparticipatie en 

derdepartijfinanciering heeft volgende voordelen: 

- Het gemeentebestuur hoeft niet zelf te investeren in de zonnepanelen; 
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- De zonnestroom is meteen goedkoper dan de huidige stroomprijs; 
- Na de looptijd wordt de installatie kosteloos overgedragen en geniet het gemeentebestuur 

verder van gratis groene stroom (na 25 jaar hebben zonnepanelen doorgaans nog een 
opbrengstgarantie van ongeveer 85%); 

- Met meer zonnepanelen bouwt het gemeentebestuur het aandeel fossiele brandstoffen af 
en wordt minder CO2 uitgestoten; 

- De inwoners kunnen samen met het gemeentebestuur investeren in hernieuwbare energie 
waardoor de betrokkenheid bij het gemeentelijk klimaatbeleid wordt vergroot; 

- Burgerparticipatie binnen dergelijk project kan een hefboom zijn voor een breder algemeen 
bewustzijn rond de thema’s klimaat en energie; 

• Binnen deze opdracht worden meerwaardeprojecten mogelijk gemaakt, zoals andere 

energiebesparende maatregelen in gemeentegebouwen, acties naar huishoudens of acties in 

andere sectoren. De huidige stroomprijs die de gemeente (of de huurders) nu betaalt zal hierbij 

niet overschreden worden. 

• Er is geen investeringsbudget nodig voor de realisatie van dit project. De totale opdracht zal tot 

gevolg hebben dat de jaarlijkse elektriciteitskosten voor de gemeente zullen dalen of (in geval 

van integratie van meerwaardeprojecten) maximaal gelijk blijven. 

• De gedetailleerde financiële aspecten zullen bekend worden in de fase van de offertevergelijking 

en het opmaken van het gunningsadvies. 

• Veneco zal voor de opzet van dit project de gemeente maximaal ontzorgen. 

• De gemeenteraad kan de concessieleidraad voor de opdracht ‘Prefinancieren, leveren, plaatsen 

en exploiteren van zonnepanelen op gemeentegebouwen in Assenede met burgerparticipatie’ 

goedkeuren. 

• De gemeenteraad kan Veneco aanduiden als aanbestedende overheid. 

Tussenkomsten 

• Het college van burgemeester en schepenen meldt dat er na de bespreking gisteren op het AGB 

nog een bijkomende aanpassing is gedaan. De gebouwen van Jeugd en Sport Ter Walle zijn 

toegevoegd aan de lijst. Daarnaast werden gisteren nog 3 aanpassingen gedaan in de 

concessieleidraad op vraag van Veneco. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad keurt de concessieleidraad voor de opdracht ‘Prefinancieren, leveren, plaatsen en 

exploiteren van zonnepanelen op gemeentegebouwen in Assenede met burgerparticipatie’ goed. 

Art. 2 

De gemeenteraad duidt Veneco aan als aanbestedende overheid voor deze opdracht. 

Art. 3 

Dit besluit wordt toegestuurd aan Veneco, Panhuisstraat 1 te 9070 Destelbergen. 
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12. Tramstatie - Princiepbeslissing en goedkeuren ontwerpakte en opmetingsplan kosteloze 

overname wegenis.  

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. 

Verwijzingsdocumenten 

• De verkavelingsvergunning van 03.02.2015 afgegeven aan Immo Joost Danneels, Sint-

Baafskerkstraat 1 te 8200 Sint Andries Brugge, voor de verkaveling palende aan het Dorp te 

Bassevelde. 

• Het verkavelingsplan voor de verkaveling palende aan het Dorp te Bassevelde. 

• Het proces-verbaal van definitieve oplevering van 17.09.2019. 

• Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van  17.09.2019 betreffende VK-

Tramstatie. 

• De brief van 15.10.2019 aan  Bouwkantoor Joost Danneels NV, Dhr. B. Robaeys, Sint-

Baafskerkstraat 1 te 82200 Brugge Sint-Andries betreffende Bassevelde – Tramstatie. 

• De e-mail van 12.02.2020 van Notariaat Vandersteen, Assenedestraat 9 te 9968 Bassevelde 

betreffende kosteloze afstand Danneels Development / Gemeente Assenede. 

• De ontwerpakte kosteloze afstand grond “Danneels Development” / Gemeente Assenede. 

• De brief van 18.02.2020 aan Notariaat Vandersteen, Mw. Tatsyana Shatava, Assenedestraat 9 

te 9968 Bassevelde betreffende kosteloze overname wegenis Tramstatie. 

• De brief van 03.03.2020 van Notariskantoor Vandersteen, Assenedestraat 9 te 9968 

Bassevelde betreffende kosteloze overname wegenis te Assenede, Tramstatie. 

• Het bij de hierboven vermelde brief gevoegde opmetingsplan. 

Verantwoording 

• In september 2019 werd de wegenis met toebehoren definitief opgeleverd in de verkaveling 

Tramstatie.  

• Recent ontvingen wij van Notariskantoor Vandersteen, Assenedestraat 9 te 9968 Bassevelde 

een aanvraag voor kosteloze overname van de wegenis in deze verkaveling. 

• Van het notariskantoor ontvingen wij de ontwerpakte en het opmetingsplan van de over te 

nemen wegenis. 

Hiervoor werd nog geen princiepbeslissing genomen.  

• Het is mogelijk dat hiervoor een princiepbeslissing genomen wordt en in hetzelfde besluit de 

ontwerpakte en de het opmetingsplan van de over te nemen wegenis wordt goedgekeurd. 

• Het behoort tot de bevoegdheden van de gemeenteraad om de princiepbeslissing te nemen en 

de ontwerpakte goed te keuren. 

• Voor de betaling van de erelonen en vergoedingen van de notaris zijn kredieten voorzien in 

budget 2020 onder art. 011900 6130100 uitgaven exploitatiekrediet. 
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Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Principieel over te gaan tot de kosteloze overname van de wegenis in de Tramstatie, verkaveling 

palende aan het Dorp te Bassevelde , op de percelen/delen van percelen kadastraal gekend onder de 

nrs. 1117c, 1119d, 1119e en 1119f der sectie B van de 3e afdeling Assenede, momenteel eigendom 

van Danneels Development,  Sint-Baafskerkstraat 1 te 82200 Brugge Sint-Andries. 

 

Art. 2 

De ontwerpakte met betrekking tot de kosteloze overname van de wegenis in de Tramstatie, 

verkaveling palende aan het Dorp te 9968 Bassevelde, op de percelen of perceelsgedeelten percelen 

kadastraal gekend onder de nrs. 1117c, 1119d, 1119e en 1119f der sectie B van de 3e afdeling 

Assenede, momenteel eigendom van Danneels Development,  Sint-Baafskerkstraat 1 te 8200 Brugge 

Sint-Andries, opgemaakt door Notariskantoor Vandersteen, Assenedestraat 9 te 9968 Bassevelde 

wordt goedgekeurd. 

Art. 3 

Het plan grondafstand opgemaakt door Studiebureel Goegebeur – Vanden Bulke, Herbakkersplein 5 

te 9900 Eeklo, met betrekking tot de kosteloze overname van de wegenis in de Tramstatie, 

verkaveling palende aan het Dorp te 9968 Bassevelde, op de percelen of perceelsgedeelten percelen 

kadastraal gekend onder de nrs. 1117c, 1119d, 1119e en 1119f der sectie B van de 3e afdeling 

Assenede, momenteel eigendom van Danneels Development,  Sint-Baafskerkstraat 1 te 8200 Brugge 

Sint-Andries, wordt goedgekeurd. 

Art. 4 

De erelonen en onkosten van het notariskantoor te betalen van de kredieten voorzien in budget 

2020 onder art. 011900 6130100 uitgaven exploitatiekrediet. 

Art. 5 

Afschrift van deze beslissing over te maken aan de financieel directeur. 

Twee  afschriften van deze beslissing samen met twee exemplaren van de goedgekeurde 

ontwerpakte en twee exemplaren van het goedgekeurde plan grondafstand over te maken aan 

Notariskantoor Vandersteen, Assenedestraat 9 te 9968 Bassevelde. 

13. Molenstraat -  Princiepbeslissing voor het vestigen van een erfdienstbaarheid, goedkeuren 

opmetingsplan en aanstellen Dienst Vastgoedtransacties. 

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. 
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• 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 

• De stedenbouwkundige vergunning vergunning verleend op 18.12.2012 aan de familie de 

Neve, Valkstraat 36 te 9960 Assenede voor het slopen van een woning en de bouw van 2 

nieuwe woningen, Molenstraat 60 en 60a te 9960 Assenede.  

• Het bij de stedenbouwkundige vergunning horende plan. 

• De bestelbon nr. 2020/18 aan Landmeter Kristof Taillieu, Eendenweg 14 te 9160 Lokeren  

• Het proces-verbaal van meting en splitsing van 13.03.2020 opgemaakt door Landmeter Kristof 

Taillieu, Eendenweg 14 te 9160 Lokeren met betrekking tot de opmeting van de toegangsweg 

tot het oud gedeelte van de begraafplaats in de Molenstraat in Assenede. 

Verantwoording 

• In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 18.12.2012 werd een 

stedenbouwkundige vergunning verleend aan de familie De Neve, Valkstraat 36 te 9960 

Assenede voor het slopen van een woning en de bouw van 2 nieuwe woningen, Molenstraat 

60 en 60a te 9960 Assenede.  

• De toegang tot de achteraan op het terrein opgerichte garage zou genomen worden via het 

eigen terrein en er  was niet voorzien dat de toegang tot het terrein zou genomen worden via 

de toegang naar het oud gedeelte van de begraafplaats. 

• Uit een plaatsbezoek is gebleken dat er geen toegang vanaf de Molenstraat over het eigen 

terrein naar de garage achteraan op terrein voorzien is. 

• Om dit te regulariseren stelt het college van burgemeester en schepenen voor om akkoord te 

gaan met het gebruik van deze toegangsweg mits een erfdienstbaarheid gevestigd wordt en 

volgende kosten betaald of terug betaald worden aan de gemeente door de familie De Neve:  

- de kosten voor het opmaken van het opmetingsplan 

- een vergoeding voor het vestigen van deze erfdienstbaarheid omdat het perceel van de 

familie De Neve vermeerdert in waarde en er een minwaarde ontstaat voor de gemeente. 

- de kosten verbonden aan het verlijden van de akte en de voorbereidende taken. 

• Voorgesteld wordt om de Dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid , Virginie 

Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 10 te 9000 Gent aan te stellen voor 

verlijden van de akte en bijhorende voorbereidende taken voor het vestigen van deze 

erfdienstbaarheid. 

• 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. 

• In budget 2020 uitgaven exploitatie zijn onder art 020000 6130500 kredieten voorzien o.a. 

voor de kosten van het opmetingsplan.  

• In de eerstkomende budgetwijziging krediet te voorzien, ontvangst investeringen voor het 

vestigen van de erfdienstbaarheid. 
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Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Principieel over te gaan tot het opstarten van de procedure voor het vestigen van een 

erfdienstbaarheid ten voordele van de fam. De Neve, Valkstraat 36 te 9960 Assenede op een gedeelte 

met een oppervlakte van 242m²85dm² van het perceel gelegen in de Molenstraat in Assenede, 

kadastraal gekend onder nr. 1250C der sectie E van de 1e afdeling Assenede (toegang tot het oud 

gedeelte van de begraafplaats) zoals aangeduid op het opmetingsplan van 13.03.2020 door Landmeter 

Kristof Taillieu, Eendenweg 14 te 9160 Lokeren. 

Art. 2 

Het bestuur gaat akkoord om deze erfdienstbaarheid te vestigen mist de volgende kosten 

terugbetaald of betaald worden door de familie De Neve, Valkstraat 36 te 9960 Assenede :  

- de kosten voor het opmaken van het opmetingsplan  

- een vergoeding voor het vestigen van deze erfdienstbaarheid omdat het perceel van de familie De 

Neve vermeerdert in waarde en er een minwaarde ontstaat voor de gemeente 

- de kosten verbonden aan het verlijden van de akte en de voorbereidende taken. 

Art. 3 

In de eerstkomende budgetwijziging krediet te boeken bij ontvangsten investeringen wegens het 

vestigen van deze erfdienstbaarheid. 

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 opmaken van een schattingsverslag  

- het voeren van de onderhandelingen  

- het opmaken van de ontwerpakte voor de erfdienstbaarheid  

- 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. 

14. Voorstel van beslissing: oprichting gemeentelijk noodfonds. 

Bevoegdheid 

• Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017  

Verwijzingsdocumenten 

• De gids voor lokale relanceplannen ‘Lokale besturen als motor van post-corona herstel’ van 

Minister voor Binnenlands Bestuur Bart Somers  
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Verantwoording 

• De Corona-crisis treft de maatschappij hard. Burgers, ondernemers, handelaars en verenigingen 

voelen de impact hiervan. Steunmaatregelen dringen zich dan ook op. Eerdere voorstellen 

richtten zich op onze burgers en ondernemers, onderhavig voorstel richt zich specifiek op onze 

handelaars en verenigingen.  

• De oprichting van een gemeentelijk noodfonds specifiek gericht op de noden van handelaars en 

verenigingen is dan ook een logische stap binnen de gemeentelijk exit-strategie.  

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

oprichting van een gemeentelijk noodfonds voor handelaars en verenigingen.  

Tussenkomsten 

• Het voorstel van Vlaams Belang hoeft de gemeente niks te kosten. Verschillende verenigingen 

hebben hun activiteiten moeten aflassen en daardoor kunnen ze op basis van de wetgeving op 

subsidies uit 1983 geen beroep doen op subsidies omdat het doel van die subsidies niet meer 

bestaat. Het budget dat hierdoor vrijkomt kan gebruikt worden als basisfinanciering voor dit 

noodfonds en dit kan later nog aangevuld worden met extra budget. Verenigingen en handelaars 

kunnen een raming van gederfde inkomsten binnen brengen en nadien kan de administratie op 

basis daarvan een objectief kader uitwerken zodat er op een objectieve wijze subsidies vanuit dit 

noodfonds kunnen uitgekeerd worden. Dit voorstel staat ook bij de relanceplannen van minister 

Somers. 

• Het college van burgemeester en schepenen vindt dit een goed voorstel, maar ze opteren toch 

voor een meer globale aanpak waarbij uitgegaan wordt van een gedifferentieerd aanbod met 

een aanbod van specifieke hulp aan specifieke doelgroepen en  door het bepalen van de 

omschrijving van wie echt nood heeft of wie het meest geleden heeft. Als we het voorstel van 

Vlaams Belang in detail bekijken, vertoont het toch heel wat onduidelijkheden. Men spreekt van 

handelaars actief op het grondgebied (art. 1) Maar wij kennen geen handelaars, we kennen 

alleen inwoners en bedrijven. Daarnaast is sprake van bedrijven actief op ons grondgebied. 

Sommige bedrijven zijn bijvoorbeeld gevestigd in onze AKMO-zone, maar de eigenaars wonen in 

een andere gemeente. Hoe kunnen we hun nood inschatten? Wat met postbusbedrijven die ook 

actief zijn in Assenede? De middelen van het noodfonds zijn ook heel beperkt: naar schatting 

gaat het over enkele duizenden euro's. Wij willen zoveel mogelijk subsidies wel uitbetalen, zeker 

als er al kosten zijn gemaakt. De middelen moet meer uitgebreid zijn, want in sommige sectoren 

is de nood heel hoog. Een schatting maken van de geleden schade is zeer vaag. De schade van 

een bedrijf zoals bijvoorbeeld Johnson Control Adient zal honderdduizenden euro's zijn, terwijl 

ons totaal budget voor het relanceplan lager ligt. Een objectieve verdeelsleutel opstellen is 

moeilijk. Vele parameters zijn mogelijk : aantal werknemers, oppervlakte van de werkvloer, 

omzetdaling, winstderving, aandelenverlies,… Dat is bijna onuitvoerbaar. Conclusie: het is een 

goede voorzet tot reflectie, maar het college kiest voor een meer gedifferentieerde aanpak op 

basis van reële noden voor bedrijven, inwoners of verenigingen die het echt nodig hebben. 

SamenPlus zal dit voorstel daarom niet steunen. 

• Het Vlaams Belang antwoordt dat een bedrijf wel schade kan hebben ook al woont de 

bedrijfsleider in een andere gemeente. Wat de postbusfirma's betreft verwijst het Vlaams Belang 

naar de overheidsopdracht van de liberale minister Goffin voor 55 miljoen euro die werd 

toegewezen aan een postbusfirma. 
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Stemmen over voorstel Vlaams belangfractie 

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

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Het voorstel van Vlaams Belang voor het oprichten van een noodfonds, omvat: 

Artikel 1 

De gemeente Assenede richt een gemeentelijk noodfonds op om de noden door de Corona-
crisis te verlichten. Enkel handelaars en verenigingen actief op het grondgebied van de 
gemeente Assenede kunnen beroep doen op dit gemeentelijk noodfonds.  

Art. 2 

De basisfinanciering van het gemeentelijk noodfonds bestaat uit alle niet-bestede budgetten 
voor subsidies en activiteiten die tijdens deze corona-periode geannuleerd worden.  

Art. 3. 

Deze basisfinanciering kan aangevuld worden met bijkomende budgetten, naar gelang de 
financiële toestand van de gemeente.  

Art. 4  

De gemeentelijke diensten werken een verdeelsleutel uit om het beschikbare budget op 
objectieve gronden te verdelen.  

Art. 5  

Handelaars en verenigingen worden opgeroepen (per brief, mail, …) een schatting door te 
geven van de geleden schade aan de hand van een formulier dat de gemeente ter 
beschikking stelt.  

Art. 6  

De informatie verschaft in het formulier omtrent de geleden schade dient enkel om een 
objectieve verdeelsleutel op te stellen. Deze informatie geeft geen enkel recht op 
(gedeeltelijke) vergoeding. 

Art. 7  

Wanneer de objectieve verdeelsleutel is opgesteld, worden specifieke aanvraagformulieren 
ter beschikking gesteld door de gemeente om een compensatie voor de geleden schade aan 
te vragen.  

Art. 8  

Enkel correct ingevulde en tijdig ingediende aanvragen via het specifiek aanvraagformulier 
geven recht op een compensatie vanuit het gemeentelijk noodfonds. , 

 
wordt verworpen. 
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15. Interpellatie: bedeling mondmaskers. 

Het Vlaams Belang stelt vast dat onze gemeente mondmaskers ter beschikking van inwoners vanaf 
12 jaar heeft gesteld. Verschillende handelaren en ondernemers actief in onze gemeente namen in 
het kader hiervan contact met hen op. Zo blijken handelaars en ondernemers die actief zijn in onze 
gemeente maar elders gedomicilieerd zijn, geen mondmasker(s) te hebben ontvangen. Zij betalen 
nochtans wel belastingen in onze gemeente (zoals de milieubelasting voor bedrijven die door de 
meerderheid stevig werd opgetrokken) en komen in contact met andere personen. Zij vonden het 
dan ook vreemd dat zij geen mondmasker(s) ontvangen hebben op 15 mei laatstleden. Vlaams 
Belang vraagt zich af waarom ondernemers en handelaars in deze situatie geen mondmasker(s) 
ontvingen en of de meerderheid alsnog mondmasker(s) voor handelaars en ondernemers in deze 
situatie voorziet?  
 
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat het criterium voor de verdeling van de 
mondmaskers was dat deze bestemd waren voor alle inwoners vanaf 12 jaar en voor het gemeente- 
en OCMW-personeel. De inwoners zijn bekend bij ons op de burgerlijke stand. De bedrijven zijn ook 
bekend bij ons, maar niet hun aantal medewerkers. Dat varieert van 1 zelfstandige tot 850 
personeelsleden bij Adient. Iedereen 1 exemplaar geven zou vrij zinloos zijn en de meeste 
bedrijfsleiders wonen ook in Assenede of in de omliggende gemeenten, die zelf voor maskers zorgen 
zoals Zelzate, Kaprijke, Sint-Laureins en Eeklo. Na een klacht van een ondernemer hebben we beslist 
dat, gelet op de kostprijs per masker van € 1,50, elkeen die op een of andere manier belastingplichtig 
is aan de gemeente (milieu, personenbelasting, 2e verblijf,…) een exemplaar kan ophalen op het 
gemeentehuis. Dit werd ook bekendgemaakt op de gemeentelijke website. 
 

16. Interpellatie: mondmaskers. 

De fractie Anders was bij het vernemen van de bedeling van de mondmaskers bezorgd over de 
kwaliteit en de veiligheid. Aangezien de bijgeleverde certificaten niet sluitend zijn werd er een 
onderzoek uitgevoerd door HEX-group, een door de overheid erkend laboratorium. Dit alles in regel 
met het Belgisch technisch document (Community- en artisanale maskers - Gids van de minimale 
vereisten, confectie, onderhoud en gebruik). Waaruit blijkt dat de penetratie van het masker niet 
conform de opgelegde normering is. Er wordt vermeld dat er op sociale media, ook door 
gemeenteraadsleden, vulgaire reacties op het initiatief van N-VA zijn gegeven. N-VA heeft bewijzen 
dat de testen gebeurd zijn in een erkend labo. Daarom stelt Anders de volgende vragen : Vraag 1: 
Kan u bewijs voorleggen waarin de bedeelde mondmaskers veilig worden verklaard? Vraag 2: Wat 
was uw motivering voor aankoop van dit type masker? Vraag 3: Hoe is de procedure van 
aanbesteding verlopen? Vraag 4: Wat is de reden waarom men 21% BTW betaald? En heeft u een 
verklaring waarom de prijs per masker in andere gemeenten hoger ligt?  Anders heeft een 
bijkomende opmerking dat er mensen uit de Aster zijn die hen aangesproken hebben dat ze 
problemen hebben om deze maskers aan te doen.  
 
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat ook het Vlaams Belang hierover een 
schriftelijke vraag heeft gesteld. Een bewijs van veiligheid werd opgestuurd door de Stad Eeklo. Dit 
zal gebruikt worden als addendum bij deze raad. Het gaat over een Duits, Zwitsers, Bulgaars, Italiaans 
en Engels certificaat uit diverse erkende laboratoria. De motivering was dat het masker herbruikbaar 
en eenvoudig te wassen moest zijn. Tweede criterium was een snelle levering (na 2 weken, achteraf 
bleek 3 weken). We waren daarmee de snelste in het Meetjesland. Mondmaskers waren wettelijk 
verplicht op het openbaar vervoer, bij het afzetten kinderen aan de IBO en in sommige winkels. Een 
andere reden was dat ze gecertifieerd waren op kwaliteit. De procedure van aankoop is verlopen via 
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de technische dienst van de Stad Eeklo. Het was een onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking bij onvoorzienbare dwingende spoed op basis van artikel 42, §1, 1°,b. We hebben nog 
geen factuur ontvangen, dus BTW voet is nog onbekend. De opmerking ivm 21% BTW is terecht en 
we zullen de vraag stellen. De prijs van het mondmasker is laag omdat we snel op het aanbod zijn 
ingegaan. Hoe later men heeft beslist, hoe lager het aanbod. Hoe groter vraag, hoe hoger de prijs. 
Zelzate en Wachtebeke hebben meer betaald. Actueel is de prijs per stuk € 4,50. In elke enveloppe 
zat een gebruiksaanwijzing hoe het mondmasker te gebruiken. 
 

De Andersfractie stelt vast dat er nooit een CE-certificaat wordt gegeven bij communitymaskers. 

Anders erkent de goede bedoeling om de gezondheid te bevorderen. 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat een certificaat niet verplicht is bij 

dergelijke maskers. 

Anders vraagt waarom niet gekozen is voor elastieken in plaats van linten. Vooral oudere mensen 

hebben hier problemen mee. 

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

een eventuele volgende bestelling hiermee rekening kan gehouden worden. 

17. Interpellatie: steunmaatregelen voor de inwoners, handelaars en verenigingen in het kader van 

Covid-19. 

Anders wil eerst terugkomen op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om 

voorafgaand aan de gemeenteraad elke fractieleider 15 minuten een voorstelling te laten doen van 

mogelijke maatregelen. Anders heeft gevraagd of daar een debat over mogelijk was maar kreeg 

daarop geen antwoord door een administratieve vergissing. Omwille van die onduidelijkheid heeft 

Anders dan deze interpellatie ingediend.  

Vanuit de fractie Anders werden reeds drie concrete maatregelen voorgesteld in het kader van de 

coronacrisis (gemeenteraden van 23 april en 7 mei). Op 2 voorstellen werd er negatief gereageerd. 

Eén voorstel zou verder worden bekeken. Daarop ontving Anders nog geen feedback. In het 

Bijzonder Comité werd gevraagd naar de sociale impact van de crisis op het aantal steunvragen met 

het oog op het nemen van sociale beleidsmaatregelen. Daarop werd negatief geantwoord. Op de 

gemeenteraad van 7 mei lanceerde de burgemeester de idee om een coronamanager aan te stellen. 

Dit zou een personeelslid zijn die deze taak opneemt. Wie zal deze functie opnemen? Welk 

takenpakket heeft de coronamanager? Werkt de coronamanager binnen een bepaald tijdskader en 

welke doelstellingen moeten worden bereikt? Wat is de stand van zaken van zijn/ haar 

werkzaamheden? Hoe verhoudt de coronamanager zicht ten opzichte van de gemeenteraad? Vanuit 

ALEA werd een bundel met concrete en interessante voorstellen aan het college bezorgd. Welke is de 

reactie van het college op deze voorstellen? Anders stelt voor dat deze voorstellen worden 

besproken op de gemeenteraad. Op 21 mei stuurde T. Robbescheuten ten persoonlijke titel een e-

mailbericht aangaande ‘subsidies verenigingen 2020-2021’. Welke is de reactie van het college? 

Anders pleit voor een participatieve aanpak. De gemeente moet het budgettair speelveld bepalen. 

Welke gelden wil/kan de gemeente vrijmaken voor het uitwerken van een coronabeleid? Kunnen we 

de noden bundelen bijvoorbeeld op basis van een luister- en inspraakmoment organiseren met alle 

betrokkenen ( bv. middenstand, landbouwers, rusthuizen, verenigingen, cultuur, scholen, 

adviesraden, fractieleiders, enz.). Na één of twee luister- en inspraakmomenten beslist de gemeente 

welk beleid er zal gevoerd worden. Dit kan in een speciale gemeenteraad voorbereid worden die dan 
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een soort coronawerkgroep wordt. In een volgende gemeenteraad wordt het coronabeleid ter 

goedkeuring voorgelegd. Oppositie en meerderheid moeten elkaar de hand reiken om een 

coronabeleid uit te stippelen. 

De fractieleider van SamenPlus hoort excuses waarom niet is deelgenomen aan de geplande 

vergadering voorafgaand aan de gemeenteraad tot bepalen van de exitstrategie voor deze 

coronacrisis. SamenPlus was verwonderd dat Anders en Vlaams Belang het de moeite niet vonden 

om deel te nemen aan die vergadering. De oppositie heeft al verschillende keren verkondigd dat de 

meerderheid systematisch voorstellen negeert of blokkeert. Die bewering staat in schril contrast met 

de weigering om aan deze vergadering deel te nemen. Dat was een unieke kans om een totaalplan 

aan exit-maatregelen voor te stellen dat zou gedragen worden door alle partijen. De fractieleider van 

SamenPlus is wel aan de slag gegaan, heeft wel bevestigd om deel te nemen aan de vergadering en 

heeft tot tweemaal toe gevraagd of de andere fracties dit ook zouden doen. 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat zij het voorstel hebben gelanceerd opdat 

elke fractie vanavond plenair zijn maatregelen zou voorstellen. In veel gemeenten is dit gebeurt 

(Eeklo, Lievegem, Wachtebeke): meerderheid en oppositie, gezamenlijk in aanpak, gezamenlijk voor 

een nieuw elan in de gemeente. Maar Anders en Vlaams Belang hebben dit aanbod niet aanvaard en 

hebben die kans niet gegrepen. Daarom zal Samenplus wel een positieve boodschap brengen van 

hoop, van nieuwe uitdagingen en van vernieuwende initiatieven. Samenplus zal aandacht hebben 

voor alle slachtoffers van de crisis, vooral voor zij die het echt nodig hebben. Samenplus zal ook 

aandacht hebben voor de helden van deze crisis, voor zij die méér dan een ‘dank u wel’ verdienen. 

We zullen volgende week dinsdag in het college een coronamanager of een coronacoördinator 

aanstellen. Hij of zij is het aanspreekpunt voor de bevolking en de motor en initiatiefnemer om 

samen te zitten met verschillende doelgroepen, drukkingsgroepen of belangenverdedigers. Op 3 juni 

is ALEA en Tom Robbescheuten uitgenodigd om zijn voorstellen toe te lichten. In de methodiek die u 

voorstelt kan het college zich wel vinden. Eerst moet het financieel kader afgelijnd worden. Welk 

budget is haalbaar en welke aangekondigde projecten worden niet uitgevoerd? Daarna moeten er 

hoorzittingen georganiseerd worden. Het is aan de coronacoördinator om dat te organiseren. Daaruit 

moet het college voorstellen distilleren voor een globaal plan. Finaal moet het college beslissen over 

de initiatieven binnen haar bevoegdheden en de gemeenteraad over de initiatieven binnen haar 

bevoegdheden. 

Het Vlaams Belang wijst op zijn uitgebreide e-mail met de argumentatie waarom zij niet hebben 

deelgenomen aan deze vergadering. Het Vlaams Belang zal deze e-mail bezorgen aan alle leden van 

de gemeenteraad. De meerderheid heeft inderdaad met woorden de hand gereikt aan de oppositie. 

Helaas zijn deze woorden opzichtig, overduidelijk vals en niet geloofwaardig. In andere gemeenten is 

er eerst een gezamenlijke vergadering georganiseerd. Hier zijn jullie begonnen met het wegstemmen 

van de voorstellen van de oppositie, zonder enig inhoudelijk alternatief. Dat is al anderhalf jaar het 

geval.  

Anders geeft aan dat zij geen excuses hebben aangeboden, maar wel de context hebben geschetst. 

Zij hebben op 13 mei de uitnodiging gekregen voor deze vergadering, waarin sprake was van 15 

minuten voorstellen formuleren per fractie. Zij hebben op 14 mei de vraag gesteld aan de algemeen 

directeur of er daarna een debat zou volgen. Op die vraag hebben zij geen antwoord gekregen. De 

werkwijze was onduidelijk en om geen tijd te verliezen heeft Anders zijn voorstellen via een 

interpellatie ingediend. De coronamanager is nog altijd niet aan het werk en dat is tijdverlies.  
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De algemeen directeur bevestigt dat hij deze e-mail heeft ontvangen van de fractieleider. Hij 

herinnert zich dat hij een antwoord heeft geformuleerd, maar door een administratieve vergissing is 

deze e-mail niet verzonden. Hij excuseert zich hiervoor en neemt die verantwoordelijkheid op zich.  

Anders vindt de reactie van SamenPlus vitaal en radicaal. Dit is niet de stijl om verder samen te 

werken. Iedereen moet beseffen dat de tijd van voor corona niet meer zal terugkeren. Waarom 

kunnen meerderheid en oppositie niet beter samen werken? We zijn allemaal verkozen door het volk 

en vertegenwoordigen de bevolking van Assenede. Het voorstel van de burgemeester was positief, 

maar nu is alles weer verzuurd. Op facebook circuleerden foto’s van gemeenteraadsleden die 

mondmaskers aan het bedelen waren. Dit kan niet. Anders pleit voor een gezamenlijk plan van 

aanpak. Er moet eerst bekeken worden hoeveel budget we gaan besteden en welke voorstellen 

haalbaar zijn. De werkwijze moet zijn om de mensen die meest getroffen zijn te helpen en niet om 

populistische voorstellen te doen die niet betaalbaar zijn.  

Anders is van mening dat de oppositie al heel wat persoonlijke voorstellen heeft gedaan aan het 

college. Het is daarom jammer dat de fractieleider zo reageert. Die woorden zijn haar ingefluisterd 

door andere mensen.  

De voorzitter vindt dat het debat niet meer over de inhoud gaat en over coronamaatregelen. Het 

heeft geen zin om hierover in herhaling te blijven vallen. Hij vraagt of iemand inhoudelijk nog iets wil 

toevoegen, maar niemand vraagt nog het woord. 

Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten. 
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