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Openbare zitting
1.

Bekrachtigen van het besluit van de 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 §1.

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.
Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende de afkondiging van de federale fase betreffende
de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19.
Ministerieel besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus COVID−19 te beperken.
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Verwijzingsdocumenten
•
•
•

•

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, versie 30.01.2020.
Huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn, versie 30.01.2020.
Richtlijnen Agentschap Binnenlands bestuur over vergaderingen van bestuursorganen van lokale
besturen die gelden vanaf 1 september: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/vergaderingen-vanlokale-bestuursorganen-tijdens-coronacrisis.
Besluit burgemeester 21.10.2020 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 gezondheidssituatie aangewezen om te opteren voor digitale
vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. De
gezondheidssituatie is in oktober 2020 dermate snel en slecht geëvolueerd (exponentiële
toename besmettingen, toenemende ziekenhuisbezetting corona-patiënten, snel stijgende
positiviteitsratio, toenemend aantal patiënten op intensieve zorgen, continue stijging aantal
sterfgevallen) dat dit de meest aangewezen vergadervorm is.
De burgemeester heeft overeenkomstig artikel 134 § 1 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet
maatregelen uitgevaardigd voor de organisatie van de vergaderingen van gemeenteraad en raad
voor maatschappelijk welzijn van 29.10.2020.
Bij besluit burgemeester van 21.10.2020 zullen de gemeenteraad en de raad voor
maatschappelijk welzijn doorgaan via een videoconferentie. Deze digitale zittingen zullen
openbaar te volgen zijn via een audiovisuele livestream (Youtube kanaal).
Het besluit burgemeester van 21.10.2020 vervalt wanneer dit niet op de eerstvolgende
vergadering van de gemeenteraad wordt bekrachtigd.

Tussenkomsten
•

•

•
•

Het Vlaams Belang is tevreden dat er nu een livestream wordt gemaakt en zal dit besluit
burgemeester goedkeuren. Dit heeft Vlaams Belang al eerder gevraagd. Het Vlaams Belang is
verheugd dat de burgemeester openbaarheid van bestuur hoog in het vaandel draagt maar
vraagt zich wel af waarom tot vandaag is gewacht met die livestream.
De burgemeester antwoordt dat dit vooral om technische redenen was. Een aantal maanden
geleden bleek dat dit tienduizenden euro’s zou kosten maar vandaag is een veel goedkopere
oplossing gevonden via een firma in Zelzate.
De fractie Anders juicht dit ook toe en vraagt wat de kostprijs is voor het organiseren van
livestream.
De burgemeester antwoordt dat de kostprijs ongeveer € 450,00 per uitzending bedraagt.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen
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BESLUIT
Artikel 1
Het besluit burgemeester van 21.10.2020 m.b.t. beperkende maatregelen gemeenteraad en raad
voor maatschappelijk welzijn van 29.10.2020 in het kader van de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 wordt bekrachtigd.
2.

Vragenhalfuurtje: Vraag tot aanbrengen van onderbroken gele lijn Sasdijkstraat, ter hoogte van
huisnummers 23/27 en aan de overzijde ter hoogte van huisnummer 40A.

Vraag van inwoner Sabina De Craecker aan burgemeester Philippe De Coninck :
Op de Sasdijkstraat komt het straatje, gekend als “’t Menneken” en gelegen in de Sint-Andriespolder,
uit. Dit straatje is een bijzondere situatie omdat het twee huisnummers bevat (25 en 23b) en loopt
fel schuin omhoog/omlaag de polder in. Er staat een verkeersbord B1 (voorrang verlenen) met
bijhorende wegmarkering. In de Sasdijkstraat, de hoofdweg, is er een systeem van beurtelings
parkeren. De straat is een rijbaan met tweerichtingsverkeer.
Het eerste probleem stelt zich ter hoogte van huisnummers 23/27. Wanneer auto’s - komend uit de
kleine zijstraat – willen indraaien op de Sasdijkstraat, wordt het zicht aan weerszijden bemoeilijkt en
zelfs onttrokken door te kortbij geparkeerde auto’s. Er parkeren vaak mensen tot net aan de straat of
zelfs al gedeeltelijk dat straatje blokkerend. Dat creëert een zeer onveilige situatie voor het verkeer
in alle richtingen. Ondanks de aanwezige borden zien automobilisten dit straatje niet als volwaardige
weg. Wie de plaatselijke situatie kent weet dat er gemakkelijk aan voorbijgereden wordt omdat het
straatje, komende vanuit de richting Staakstraat, aan het zicht onttrokken is. In de huidige situatie,
waar parkeren tot aan het straatje gebeurt, is de zichtbaarheid voor zowel fietsers, auto’s als
landbouwverkeer vaak ontoereikend en ronduit gevaarlijk. Deze situatie draagt niet bij tot veilig
verkeer. Het kruisen en indraaien wordt onnodig bemoeilijkt.
Het tweede probleem situeert zich ter hoogte van huisnummer 40b. Wanneer auto’s zich daar
parkeren is de draaicirkel te klein (minder dan 3 meter) waardoor het voertuig komende uit het
zijstraatje, verschillende manoeuvres moet maken om links op de Sasdijkstraat te kunnen afslaan.
Ook voor landbouwverkeer is dit moeilijk. De zichtbaarheid is op dat moment niet beperkt, maar het
kruisen en indraaien wordt onnodig bemoeilijkt. Met de buurtbewoners werd reeds gesproken om
de eigen wagen niet meer zo dicht te parkeren vanwege zichtbaarheid en veiligheid. Velen hebben er
begrip voor en parkeren zich iets verder wanneer mogelijk. Helaas schept dit weer mogelijkheden
voor anderen (bezoek bewoners, wandelaars, …)
Sabina De Craecker heeft de volgende vraag: Gezien de bijzondere situatie wil ik vragen of er aan
weerszijden ter hoogte van de genoemde huisnummers een onderbroken gele lijn kan worden
aangebracht. Dit zal meer duidelijkheid scheppen m.b.t. het parkeren, het beperken van de
zichtbaarheid opheffen, de verhoging van de veiligheid bevorderen, de bemoeilijking van het kruisen
en indraaien wegnemen en de mogelijkheid behouden om daar nog te laden en te lossen.
Burgemeester Philippe De Coninck begrijpt de ernst van de situatie. Het aanbrengen van gele lijnen
voor en na het kruispunt kan een oplossing zijn. Dit zal worden voorgelegd aan de politie en aan onze
verkeersdeskundige. Volgende week zal dit worden behandeld en het antwoord wordt schriftelijk
overgemaakt. We moeten hierbij wel de legaliteit in het oog houden. In principe mag men daar niet
parkeren en het aanbrengen van gele lijnen is enkel een bevestiging van dit verbod. Ook vele andere
kleine wegen in onze gemeente komen uit op hoofdwegen. Daarom willen we eerst het advies
afwachten.
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3.

Vragenhalfuurtje: Tussenkomst gemeente abonnementen "De Lijn".

Vraag van inwoner Sabina De Craecker aan schepen Alex Meulebroeck :
In 2017 vroeg ik aan het gemeentebestuur om gemeentelijke tussenkomst - via het
derdebetalerssysteem -op abonnementen van “De Lijn” in te voeren. Zo zou Assenede zich eindelijk
aansluiten bij de lange lijst van Vlaamse gemeenten die dit reeds jaren aanbieden. Ondertussen biedt
al de helft van de Vlaamse gemeenten deze korting namelijk aan. Assenede anno 2020 helaas nog
niet. Waarom een korting op abonnementen en rittenkaarten geven? “What’s in it for Assenede?”
Ten eerste kunnen we duurdere abonnementen vermijden voor gezinnen met schoolgaande
kinderen. Onze (deel)gemeenten hebben geen middelbare scholen. Onze studenten moeten zich
verplaatsen naar Gent, Eeklo, Zelzate, Lokeren, of verder. Aan het begin van elk schooljaar betekenen
jaarabonnementen voor gezinnen met studenten in het middelbaar onderwijs, een grote hap uit het
budget. Teveel gezinnen kiezen vaak noodgedwongen voor de spreiding van de kost door de
aanschaf van duurdere maand- of trimestriële abonnementen. Dat kan voorkomen worden door een
gemeentelijke tussenkomst te geven. Dit verhoogt de tevredenheid van de gezinnen en je bevestigt:
het is goed wonen in Assenede.
Ten tweede kunnen we Investeren in duurzame mobiliteit : Onze gemeente wil actief meewerken
aan een beter klimaat: zie gemeentelijk klimaatplan. Stimuleren van duurzame mobiliteit werd in het
actieplan opgenomen waarbij ook het gebruik van het openbaar vervoer wordt aangemoedigd. Een
tussenkomst op het abonnement is een stimulans voor het gebruik van het openbaar vervoer.
Ten derde verhogen we de tevredenheid inwoners en bezoekers van onze gemeente. Iedereen vindt
het aangenaam om minder te moeten betalen voor een verplaatsing. Je zou bijvoorbeeld een gratis
ticket kunnen geven om naar de wekelijkse markt te komen en we ondersteunen heropleving
marktgebeuren en verhoging tevredenheid. Een tweede voorbeeld is een gratis ticket geven om een
evenement bij te wonen (Ezelstoet, carnaval, etc…). Dit zorgt voor minder parkeerproblemen,
verhoging veiligheid en aanlokkelijk maken van het evenement.
Ten vierde is dit een stimulans om het net van De Lijn beter te leren kennen. Dat leidt op zijn beurt
tot een hoger gebruik van het openbaar vervoer, wat kan leiden tot een verbetering en uitbreiding
van het openbaar vervoer naar onze landelijke gemeente.
Ik heb drie vragen :
1. Wil het gemeentebestuur werk maken van een gemeentelijke tussenkomst op
jaarabonnementen voor middelbare scholieren vanaf 2021, via het derdebetalerssysteem
van “De Lijn”?
2. Wil het gemeentebestuur op korte termijn werk maken van een gemeentelijke tussenkomst
op abonnementen en rittenkaarten van “De Lijn” voor al onze inwoners?
3. Wil het gemeentebestuur op korte termijn werk maken van een gemeentelijke tussenkomst
m.b.t. een rittenkaart/ticket, om onze gemeente te bezoeken en zo via duurzame mobiliteit
tevens een stimulans te geven aan onze lokale economie, lokale evenementen en bij
uitbreiding toerisme?
Schepen Alex Meulebroeck erkent de voordelen van dit systeem, maar dit heeft ook een bepaalde
kostprijs. In 2017 was men bezig met nieuwe rittenschema’s bij De Lijn. Men is daar nog niet volledig
uit maar we stellen wel vast dat het aanbod van De Lijn in plattelandsgemeenten achteruit gaat. Het
standpunt van het college is dat we bereid zijn om bij te passen om betere uren en meer bussen te
krijgen. Momenteel heeft de hogere overheid echter de geldkraan dichtgedraaid voor de
buitengebieden en opengedraaid voor de stedelijke gebieden. We wachten nu nog steeds af.
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Gisterenmiddag kregen we van De Lijn een inschatting van de tussenkomsten die mogelijk zijn. Op
basis van abonnementen 2019 was er een totale omzet van 200.000 euro. Als gemeente kan je
tussenkomen tussen de 10 % en 100 %. Tussenkomsten op Lijnkaarten zijn 6 euro op een kaart van
16 euro. We hebben geen cijfers wat dit op jaarbasis zou betekenen. Idem bij tussenkomst op tickets.
Maar er wordt ook nog een instapkost aangerekend. Alleen al voor tussenkomst tickets zou dit 4.500
euro bedragen. Dit is een belangrijke financiële injectie en als dit wordt uitgegeven moet het elders
worden geschrapt. Dit zal eerst nog verder op het college worden besproken en nadien zal er
schriftelijk antwoord worden gegeven.
4.

Vragenhalfuurtje: Verkeerssituatie Heideveld.

Vraag van inwoner Nico Carlo Dobbelaere aan schepen Alex Meulebroeck :
Nico Carlo Dobbelaere heeft reeds enkele malen opgemerkt dat de verkeersituatie in het Heideveld
voor verwarring zorgt en niet optimaal is. Dit ten nadele van de handelaren die er verblijven. Het
eerste probleem is dat het verbodsbord voor verwarring zorgt. De plaatsing ervan doet vele
automobilisten twijfelen of ze rechtsaf richting de handelaren mogen. Is het bestuur bereid deze
situatie op te lossen door het plaatsen van het gebodsbord D1 om de juiste rijrichting te duiden? Ten
tweede is er een parkeerprobleem. Door de overvloed aan vrachtwagens kunnen deze niet allen op
de parkings staan. Hierdoor gaan ze ‘wildparkeren’. Allereerst is dit niet voor het doorgaand verkeer.
Ten tweede belemmeren ze ook het bord met de wegwijzers richting de handelaren. De plaatsing
van dit bord is echter ook niet ideaal en staat niet in het gezichtsveld van de automobilisten. Is het
bestuur bereid dit parkeerprobleem op te lossen en het bord te verplaatsen naar een betere locatie.
Bijvoorbeeld waar het voorheen stond?
Schepen Alex Meulebroeck heeft de site bezocht en stelt ook vast dat er problemen zijn met de
verkeersituatie. Het eerste probleem is de rooilijn die op 30 meter van de E34 ligt. Je ziet een
totempaal staan aan de linkse kant die slecht zichtbaar is en het is moeilijk vast te stellen waar
AKMO II ligt. Dit kan verbeterd worden met medewerking van Agentschap Wegen en Verkeer. Er
staat een bord C1 dat je rechts niet binnen mag rijden. Dat is enkel voor uitgaand verkeer op vraag
van de politie en VENECO zelf. De vrachtwagens moeten de zone inrijden een bocht van 180° nemen
en dan invoegen in een parkeerstrook. Niet alle vrachtwagens doen dit. Met een betere aanduiding
op de weg kan dit misschien verholpen worden. De wegenis is echter nog niet overgedragen aan de
gemeente. De politie wil ook eerst een diepgaandere analyse maken. Er zal een overleg worden
georganiseerd met gemeente, politie, Veneco en AWV om de situatie te herbekijken.
5.

Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 24.09.2020.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

Artikel 1
De notulen en zittingsverslag van de gemeenteraad van donderdag, 24 september 2020 worden
goedgekeurd.
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6.

Bekrachtigen van het besluit van de burgemeester i.k.v. maatregelen coronavirus COVID-19.

Bevoegdheid
•

Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikel 40 §2.

Wetten en Reglementen
•

Nieuwe gemeentewet, art. 134.

Verwijzingsdocumenten
•

Besluit burgemeester van 05.10.2020 i.v.m. het dragen van een mondmasker in de openbare
gedeelten van gemeentelijke gebouwen (gemeente en OCMW) als gevolg van het Coronavirus
COVID-19.

Verantwoording
•

•

Artikel 134, §1 van de nieuwe gemeentewet stelt dat: “in geval van oproer, kwaadwillige
samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust of andere onvoorziene gebeurtenissen,
waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners, kan de
burgemeester politieverordeningen maken, onder verplichting om daarvan onverwijld aan de
gemeenteraad kennis te geven, met opgave van de redenen waarom hij heeft gemeend zich niet
tot de raad te moeten wenden. Die verordeningen vervallen dadelijk, indien zij door de raad in
de eerstvolgende vergadering niet worden bekrachtigd”.
Op 05.10.2020 werd een besluit opgemaakt naar aanleiding van de passende maatregelen om de
verspreiding van het COVID-19 virus te beperken.

Tussenkomsten
•
•

Het Vlaams Belang stelt vast dat sommige gemeente zoals bv. Deinze ook kinderen jonger dan 12
jaar wil verplichten om een mondmasker te dragen.
De burgemeester antwoordt dat dit voorlopig niet aan de orde is. Er is op het overleg van de
burgemeesters en gouverneur gevraagd om voorlopig hier geen beslissingen over te nemen per
gemeente.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad bekrachtigt het besluit burgemeester van 05.10.2020 ivm het dragen van een
mondmasker in de openbare gedeelten van gemeentelijke gebouwen (gemeente en OCMW) als
gevolg van het Coronavirus COVID-19.
7.

Kennisnemen van het definitieve antwoord van de toezichthoudende overheid i.v.m. de klacht
raadslid Stijn Van Hamme inzake inzage in het relanceplan.

Bevoegdheid
•

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

Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikel 333.

Verwijzingsdocumenten
•
•
•
•

Brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur 22.07.2020 i.v.m. de klacht van raadslid Stijn Van
Hamme inzake ‘weigering inzage relanceplan Corona’.
Antwoordbrief van het college van burgemeester en schepenen 08.09.2020 aan het Agentschap
Binnenlands Bestuur.
Antwoordbrief van de gouverneur 21.09.2020 op de klacht van raadslid Stijn Van Hamme inzake
relanceplan Corona.
Bijlage bij de antwoordbrief van de gouverneur 21.09.2020 – antwoord aan de klager.

Verantwoording
• Het decreet lokaal bestuur bepaalt in artikel 333 dat het antwoord van de gouverneur op
klachten ingediend tegen een besluit van de gemeenteraad de eerstvolgende vergadering van de
gemeenteraad ter kennis moet worden gebracht.
KENNISNAME
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het definitieve antwoord van de gouverneur van 21.09.2020
i.v.m. de klacht van raadslid Stijn Van Hamme inzake inzage in het relanceplan Corona.
8.

Goedkeuren van de ontwerpovereenkomst met statutaire draagkracht van het Interbestuurlijk
samenwerkingsverband "Schakelzorgcentrum Sanapolis".

Bevoegdheid
•

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

Wetten en Reglementen
•
•

Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikels 392-395.
Koninklijk besluit van 22 mei 2019 betreffende de lokale noodplanning.

Verwijzingsdocumenten
•
•
•
•
•

Mail Katja Vanderhaegen stad Eeklo 12.10.2020 m.b.t. schakelzorgcentrum Sanapolis.
Briefwisseling besturen Schakelzorgcentrum Sanapolis.
Financieel verslag Schakelzorgcentrum Sanapolis.
Inhoudelijk verslag Schakelzorgcentrum Sanapolis.
Ontwerpovereenkomst Interbestuurlijk Samenwerkingsverband Schakelzorgcentrum Sanapolis.

Verantwoording
•

Als bijlage vindt u de briefwisseling namens het stadsbestuur Eeklo omtrent de oprichting van
het interbestuurlijk samenwerkingsverband “Schakelzorgcentrum Sanapolis”. Tijdens de eerste
Coronagolf werden de nodige voorbereidingen getroffen voor de oprichting van een
schakelzorgcentrum. Schakelzorgcentra konden een oplossing bieden voor mensen die medisch
gezien het ziekenhuis mochten verlaten, maar die (dikwijls om sociale en medische redenen) nog
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•

•

•

•

•

niet naar huis konden. Denk bijvoorbeeld aan mensen voor wie de continuïteit van zorg of een
aangepaste woonomgeving nog niet geregeld is. Tegelijk wilde de Vlaamse overheid de instroom
in het ziekenhuis beperken tot mensen die complexe zorg nodig hadden. Schakelzorgcentra
konden daarom ook medisch toezicht bieden voor mensen die besmet waren met COVID-19, niet
thuis konden blijven, maar nog niet meteen naar het ziekenhuis moesten of het ziekenhuis al
konden verlaten.
Vanuit de sector werd de vraag gesteld naar een vorm van “protocolakkoord” om de oprichting
van een intergemeentelijk schakelzorgcentrum mogelijk te maken. In intergemeentelijk overleg
en in overleg met het regionaal ziekenhuis AZ Alma werd ernaar gestreefd om de oprichting van
een schakelzorgcentrum op te richten binnen de eerstelijnszone.
De evolutie van de Coronacrisis heeft echter aangetoond dat de effectieve oprichting van een
schakelzorgcentrum niet aan de orde is geweest. De Vlaamse overheid besliste bijgevolg finaal
om dit schakelzorgcentrum niet op te starten. Toch vraagt de hogere overheid aan de betrokken
gemeenten uit de eerstelijnszones Oost en West en aan de gemeente Wachtebeke om aan te
tonen dat de gemeenten de intentie hadden om een schakelzorgcentrum op te richten met AZ
Alma.
Daarom dient het initiële ontwerp van overeenkomst met statutaire draagkracht van het
interbestuurlijk samenwerkingsverband “Schakelzorgcentrum Sanapolis” door de gemeenten
goedgekeurd te worden door de respectievelijke gemeenteraden.
Het lijkt misschien bijzonder om op dit moment nog een dergelijke overeenkomst voor te leggen
aan alle gemeenteraden, terwijl dit zonder voorwerp is. Deze goedkeuring is echter noodzakelijk
om de voorbereidende kosten die reeds zijn gemaakt, te kunnen dekken met subsidies van de
Vlaamse overheid. In bijlage zijn dan ook het financieel en inhoudelijk verslag hieromtrent
opgenomen.
Aan ons bestuur wordt gevraagd om:
- kennis te nemen van de niet-oprichting van het schakelzorgcentrum “Sanapolis”
- het ontwerp van overeenkomst met statutaire draagkracht van het interbestuurlijk
samenwerkingsverband “Schakelzorgcentrum Sanapolis” goed te keuren.

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, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals,
Dimitri Van Vooren, Pieter Dobbelaere)
2 onthoudingen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven)

BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de niet-oprichting van het schakelzorgcentrum “Sanapolis”.
Art. 2
Het ontwerp van overeenkomst met statutaire draagkracht van het interbestuurlijk
samenwerkingsverband “Schakelzorgcentrum Sanapolis” wordt goedgekeurd.
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9.

Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met vzw Zorgraad Oost-Meetjesland in het
kader van hun opdracht tijdens de COVID-19 crisis.

Bevoegdheid
•

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

Wetten en Reglementen
•

•

Besluit van de Vlaamse Regering 17.05.2019 tot erkenning en subsidiëring van de zorgraden en
houdende inwerkingtreding van het decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de
eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de
eerstelijnszorgaanbieders.
Besluit van de Vlaamse Regering 26.06.2020 tot toekenning van een subsidie aan de zorgraden in
het kader van de bestrijding van de Covid-19-pandemie.

Verwijzingsdocumenten
•
•
•
•
•
•

Brief Zorgraad Oost-Meetjesland 08.10.2020 aan college.
Samenwerkingsovereenkomst Zorgraad Oost-Meetjesland.
Draaiboek Zorgraad Oost-Meetjesland mbt inzet maatschappelijk werkers lokale opvolging.
Covid 19-team uitbraakprocedure.
Samenstelling bestuursorgaan Zorgraad Oost- en West- Meetjesland.
Besluit gemeenteraad 31.10.2019 ‘Goedkeuren statuten en beleidsplan zorgraad OostMeetjesland’.

Verantwoording
•

•
•

•

•

De Vlaamse regering besliste op 17 mei 2019 tot erkenning en subsidiëring van de zorgraden en
inwerkingtreding van het decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de
eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnsaanbieders.
Op 31.10.2019 werden de statuten en het beleidsplan van de zorgraad door de raad voor
maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad van Assenede goedgekeurd.
De colleges van burgemeesters en schepenen van Zorgraad Oost Meetjesland kregen op
08.10.2020 een brief met meer duiding over de opdracht en taken van de Zorgraad in het kader
van Covid-19. Er wordt tevens gevraagd aan de deelnemende gemeenten om een
samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. Dit is bevoegdheid van de gemeenteraad.
Deze overeenkomst wordt afgesloten om tegemoet te komen aan de verplichting uit het Besluit
van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de zorgraden om de contact- en
bronopsporing ter bestrijding van de Covid-19-pandemie te versterken. Artikel 2 van dit besluit
stelt dat in de schoot van de zorgraden een pool van huisbezoekers moet opgericht worden
waarmee de 3 rollen of taken kunnen uitgevoerd worden :
- COVID-coaching: het voorbereiden van de burger op een contact vanuit het (centrale)
callcenter evenals het ondersteunen van de burger in zelfisolatie.
- complexe contactopsporing: het inventariseren van de verschillende contacten van een
indexpatiënt in een complexe situatie (bv. evenement, horeca).
- bronopsporing: het leggen van verbanden waardoor ogenschijnlijk ad random besmettingen
tot één en dezelfde bron kunnen worden teruggebracht (bv. één bedrijf).
De overeenkomst richt zich specifiek naar volgende afspraken :

241

-

•

de organisatie en coördinatie van de pool huisbezoekers : wie neemt hierbinnen welke rol op
en welke aandeel van de voorziene subsidie wordt hiervoor ter beschikking gesteld.
- deelname aan de pool huisbezoekers : per organisatie wordt bepaald wie ze als huisbezoeker
voor welk aandeel (uitgedrukt in delen van % werkdag) ter beschikking kunnen stellen van de
pool huisbezoekers.
Deze samenwerkingsovereenkomst wordt ook voorgelegd ter ondertekening aan het CAW en
aan de ziekenfondsen.

Tussenkomsten
•

•

De fractie Anders vindt het jammer dat het ontwerpbesluit nog werd aangepast. Opnieuw wordt
de gemeenteraad buiten spel gezet omdat de burgemeester het mandaat krijgt om de
overeenkomst te ondertekenen. De gemeenteraad weet niet wie zal instaan voor de organisatie
en weet niet hoe de verdeling van de middelen zal zijn onder de verschillende besturen. Anders
vraagt zich af waarom deze overeenkomst maar geldig is tot 31 augustus.
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat wij mee het slachtoffer zijn van de
pandemie die op ons afkomt. De administratie is één zaak maar de aandacht die moet besteed
worden aan de mensen die getroffen zijn, is immens veel groter. Het college betreurt ook de
administratieve onvolkomenheden maar vraagt toch het groen licht om deze overeenkomst mee
goed te keuren zodat de zorgraden de noodzakelijke subsidies kunnen krijgen om de hulp te
organiseren.

Stemmen
Stemresultaat

13 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde,
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé,
Dominique Buysse, Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof,
Lieve Goethals, Pieter Dobbelaere)
10 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, Stijn Van Hamme, Axl Van Boven)

BESLUIT
Artikel 1
De samenwerkingsovereenkomst met Zorgraad Oost-Meetjesland in het kader van hun opdracht
tijdens de COVID-19 crisis wordt goedgekeurd.
10. AGB Assenede - Verlenen van kwijting aan de bestuurders ikv de jaarrekening 2019.
Bevoegdheid
•

Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 artikel 40 en 41.

Wetten en Reglementen
•

Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 artikel 235 $4, 3de lid, artikel 243 en artikel 332 $1,
3de lid.

Verwijzingsdocumenten
•

Jaarrekening 2019 AGB Assenede.
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•
•
•

Besluit Raad van Bestuur 24.06.2020 - Vaststellen jaarrekening 2019 AGB Assenede.
Besluit gemeenteraad 25.06.2020 - Advies jaarrekening 2019 AGB Assenede.
Brief aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Assenede van het
Agentschap Binnenlands Bestuur van 15.10.2020 betreffende Kwijting – Jaarrekening 2019
AGB Assenede.

Verantwoording
•
•
•

•
•

De Raad van Bestuur van het AGB Assenede stelde de jaarrekening 2019 van het AGB Assenede
vast op 24.06.2020.
De gemeenteraad van Assenede van 25.06.2020 gaf gunstig advies over de jaarrekening 2019 van
het AGB Assenede.
De jaarrekening 2019 van het AGB Assenede werd gepubliceerd op de webtoepassing van de
gemeente. Het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede bracht de toezichthoudende overheid op
de hoogte van deze publicatie op 26.06.2020 en bezorgde de digitale rapportering op
26.06.2020.
De jaarrekening 2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede werd goedgekeurd door de
gouverneur op 14.10.2020.
Er kan door de gemeenteraad Assenede kwijting verleend worden na goedkeuring van de
jaarrekening 2019 van het AGB Assenede.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Er wordt kennis genomen van het besluit van de gouverneur van 14.10.2020 betreffende de
goedkeuring van de jaarrekening 2019 van het AGB Assenede.
Art. 2
Er wordt kwijting verleend aan de leden van de Raad van Bestuur van het AGB Assenede en aan de
leden van het directiecomité van het AGB Assenede naar aanleiding van de goedkeuring door de
gouverneur op 14.10.2020 van de jaarrekening 2019 van het AGB Assenede.
Raadslid Remi Van de Veire verlaat de zitting .

11. Goedkeuren van de wijziging meerjarenplan 2020 - 2025 van de kerkfabriek St. Petrus & St.
Martinus te Assenede.
Bevoegdheid
•

Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 meer bepaald artikel 41 tot en met 44 en latere
wijzigingen.
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Wetten en Reglementen
•
•

Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 meer bepaald artikel 41 tot en met 44 en latere
wijzigingen.
De omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013 van het Kabinet van de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur ter vervanging van de omzendbrieven BB-2007/01 van 12 januari 2007 en
BB-2008/06 van 18 juli 2008.

Verwijzingsdocumenten
•

•
•

De wijziging van het meerjarenplan 2020 – 2025 met bijlagen van de kerkfabriek St. Petrus &
St. Martinus te Assenede werd door het centraal kerkbestuur aan de gemeente overgemaakt op
13 augustus 2020.
Het gunstig advies van het representatief orgaan dd. 8 september 2020.
Gemeenteraadsbeslissing 31 oktober 2019 betreffende het goedkeuren van het meerjarenplan
2020 – 2025 van de kerkfabriek St. Petrus & St. Martinus te Assenede.

Verantwoording
•
•

Het meerjarenplan 2020 – 2025 van de kerkfabriek St. Petrus & St. Martinus te Assenede werd
goedgekeurd in de gemeenteraad van 31 oktober 2019.
Er worden geen bijkomende toelagen gevraagd.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De wijziging van het meerjarenplan 2020 – 2025 met bijlage van de kerkfabriek St. Petrus &
St. Martinus wordt goedgekeurd.
Art. 2
Afschrift van dit besluit over te maken aan de Provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek St. Petrus & St. Martinus en het erkend representatief orgaan.
12. Goedkeuren van de wijziging meerjarenplan 2020 - 2025 van de kerkfabriek O.L. Vrouw
Hemelvaart te Bassevelde.
Bevoegdheid
•

Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 meer bepaald artikel 41 tot en met 44 en latere
wijzigingen.

Wetten en Reglementen
•
•

Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 meer bepaald artikel 41 tot en met 44 en latere
wijzigingen.
De omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013 van het Kabinet van de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur ter vervanging van de omzendbrieven BB-2007/01 van 12 januari 2007 en
BB-2008/06 van 18 juli 2008.
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Verwijzingsdocumenten
•

•
•

De wijziging van het meerjarenplan 2020 – 2025 met bijlagen van de kerkfabriek O.L. Vrouw
Hemelvaart te Bassevelde werd door het centraal kerkbestuur aan de gemeente overgemaakt op
13 augustus 2020.
Het gunstig advies van het representatief orgaan dd. 9 september 2020.
Gemeenteraadsbeslissing 31 oktober 2019 betreffende het goedkeuren van het meerjarenplan
2020 – 2025 van de kerkfabriek O.L. Vrouw Hemelvaart te Bassevelde.

Verantwoording
•
•

Het meerjarenplan 2020 – 2025 van de kerkfabriek O.L. Vrouw Hemelvaart te Bassevelde werd
goedgekeurd in de gemeenteraad van 31 oktober 2019.
Er wordt een bijkomende toelage gevraagd van € 5.709,35 voor de opmaak van het beheersplan.
Deze toelage werd reeds in het gemeentelijk budget voorzien.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De wijziging van het meerjarenplan 2020 – 2025 met bijlage van de kerkfabriek O.L. Vrouw
Hemelvaart wordt goedgekeurd mits volgende aanpassing:
De investeringsontvangsten werden opgenomen onder MAR 30 – Eredienst:
300 toelage gemeente en 302 gewestelijke toelage.
Deze moeten worden opgenomen onder MAR 31 – Gebouwen van de eredienst :
3.100 toelage gemeente en 302 gewestelijke toelage
Art. 2
Afschrift van dit besluit over te maken aan de Provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek O.L. Vrouw Hemelvaart en het erkend representatief orgaan.
13. Goedkeuren van de wijziging meerjarenplan 2020 - 2025 van de kerkfabriek Heilig Kruis te
Boekhoute.
Bevoegdheid
•

Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 meer bepaald artikel 41 tot en met 44 en latere
wijzigingen.

Wetten en Reglementen
•
•

Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 meer bepaald artikel 41 tot en met 44 en latere
wijzigingen.
De omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013 van het Kabinet van de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur ter vervanging van de omzendbrieven BB-2007/01 van 12 januari 2007 en
BB-2008/06 van 18 juli 2008.
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Verwijzingsdocumenten
•

•
•

De wijziging van het meerjarenplan 2020 – 2025 met bijlagen van de kerkfabriek H. Kruis te
Boekhoute werd door het centraal kerkbestuur aan de gemeente overgemaakt op 13 augustus
2020.
Het gunstig advies van het representatief orgaan dd. 8 september 2020.
Gemeenteraadsbeslissing 31 oktober 2019 betreffende het goedkeuren van het meerjarenplan
2020 – 2025 van de kerkfabriek H. Kruis te Boekhoute.

Verantwoording
•
•

Het meerjarenplan 2020 – 2025 van de kerkfabriek H. Kruis te Boekhoute werd goedgekeurd in
de gemeenteraad van 31 oktober 2019.
Er worden geen bijkomende toelagen gevraagd.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De wijziging van het meerjarenplan 2020 – 2025 met bijlage van de kerkfabriek H. Kruis te Boekhoute
wordt goedgekeurd.
Art. 2
Afschrift van dit besluit over te maken aan de Provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek H. Kruis en het erkend representatief orgaan.
14. Akte nemen van de budgetwijziging 2020 van de kerkfabriek St. Petrus & St. Martinus te
Assenede.
Bevoegdheid
•

Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 meer bepaald art. 48 en 50, gewijzigd bij decreet van 6 juli
2012.

Wetten en Reglementen
•

De omzendbrief dd-2013/1 van 1 maart 2013 van het Kabinet van de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur ter vervanging van de omzendbrieven BB-2007/01 van 12 januari 2007 en
BB-2008/6 van 18 juli 2008.

Verwijzingsdocumenten
•
•
•
•

De budgetwijziging 2020 van de kerkfabriek St. Petrus & St. Martinus werd door het centraal
kerkbestuur aan de gemeente overgemaakt op 14 september 2020.
De coördinatie budgetwijzigingen 2020.
Het gunstig advies van het representatief orgaan dd. 8 september 2020.
Gemeenteraadsbeslissing dd. 31 oktober 2019 betreffende akte nemen van het budget 2020 van
de kerkfabriek St. Petrus & St. Martinus te Assenede.
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Verantwoording
•
•
•
•
•

Van het budget 2020 van de kerkfabriek St. Petrus & St. Martinus werd akte genomen in de
gemeenteraad dd. 31 oktober 2019.
Het totaal van de exploitatieontvangsten en – uitgaven is gewijzigd.
Er wordt geen bijkomende exploitatietoelage gevraagd.
Het totaal van de investeringsontvangsten en – uitgaven is gewijzigd.
Er wordt geen bijkomende investeringstoelage gevraagd.

AKTENAME
Artikel 1
Er wordt akte genomen van de budgetwijziging 2020 van de kerkfabriek St. Petrus & St. Martinus te
Assenede zonder opmerkingen.
Art. 2
Afschrift van dit besluit over te maken aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek St. Petrus & St.
Martinus, het erkend representatief orgaan en de Provinciegouverneur.
15. Akte nemen van de budgetwijziging 2020 van de kerkfabriek O.L. Vrouw Hemelvaart te
Bassevelde.
Bevoegdheid
•

Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 meer bepaald art. 48 en 50, gewijzigd bij decreet van 6 juli
2012.

Wetten en Reglementen
•

De omzendbrief dd-2013/1 van 1 maart 2013 van het Kabinet van de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur ter vervanging van de omzendbrieven BB-2007/01 van 12 januari 2007 en
BB-2008/6 van 18 juli 2008.

Verwijzingsdocumenten
•
•
•
•

De budgetwijziging 2020 van de kerkfabriek O.L. Vrouw Hemelvaart door het centraal
kerkbestuur aan de gemeente overgemaakt op 14 september 2020.
De coördinatie budgetwijzigingen 2020.
Het gunstig advies van het representatief orgaan dd. 9 september 2020.
Gemeenteraadsbeslissing dd. 31 oktober 2019 betreffende akte nemen van het budget 2020 van
de kerkfabriek O.L. Vrouw Hemelvaart te Bassevelde.

Verantwoording
•
•

Van het budget 2020 van de kerkfabriek O.L. Vrouw Hemelvaart werd akte genomen in de
gemeenteraad dd. 31 oktober 2019.
Er wordt een bijkomende investeringstoelage gevraagd van € 5.709,35 voor de opmaak van het
beheersplan.
Deze kredieten werden reeds door de gemeente voorzien.
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AKTENAME
Artikel 1
Er wordt akte genomen van de budgetwijziging 2020 van de kerkfabriek O.L. Vrouw Hemelvaart te
Bassevelde mits volgende opmerking.
De investeringsontvangsten werden opgenomen onder MAR 30 – Eredienst: 300 toelage gemeente
en 302 gewestelijke toelage.
Deze toelagen moeten worden opgenomen onder MAR 31 – Gebouwen van de eredienst : 3100
toelage gemeente en 3102 gewestelijke toelage.
Art. 2
Afschrift van dit besluit over te maken aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek O.L. Vrouw
Hemelvaart, het erkend representatief orgaan en de Provinciegouverneur.
16. Akte nemen van de budgetwijziging 2020 van de kerkfabriek Heilig Kruis te Boekhoute.
Bevoegdheid
•

Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 meer bepaald art. 48 en 50, gewijzigd bij decreet van 6 juli
2012.

Wetten en Reglementen
•

De omzendbrief dd-2013/1 van 1 maart 2013 van het Kabinet van de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur ter vervanging van de omzendbrieven BB-2007/01 van 12 januari 2007 en
BB-2008/6 van 18 juli 2008.

Verwijzingsdocumenten
•
•
•
•

De budgetwijziging 2020 van de kerkfabriek H. Kruis werd door het centraal kerkbestuur aan de
gemeente overgemaakt op 14 september 2020.
De coördinatie budgetwijzigingen 2020.
Het gunstig advies van het representatief orgaan dd. 08 september 2020.
Gemeenteraadsbeslissing dd. 31 oktober 2019 betreffende akte nemen van het budget 2020 van
de kerkfabriek H. Kruis.

Verantwoording
•
•
•
•
•

Van het budget 2020 van de kerkfabriek H. Kruis werd akte genomen in de gemeenteraad
dd. 31 oktober 2019.
Het totaal van de exploitatie-uitgaven is gewijzigd.
Er wordt geen bijkomende exploitatietoelage gevraagd.
Het totaal van de investeringsontvangsten en -uitgaven is gewijzigd.
Er wordt geen bijkomende investeringstoelage gevraagd.

AKTENAME
Artikel 1
Er wordt akte genomen van de budgetwijziging 2020 van de kerkfabriek H. Kruis te Boekhoute
zonder opmerkingen.
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Art. 2
Afschrift van dit besluit over te maken aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek H. Kruis, het
erkend representatief orgaan en de Provinciegouverneur.
17. Akte nemen van het budget 2021 van de kerkfabriek St. Petrus & St. Martinus te Assenede.
Bevoegdheid
•

Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 meer bepaald art. 48, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012.

Wetten en Reglementen
•
•

Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012.
De omzendbrief dd-2013/1 van 1 maart 2013 van het Kabinet van de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur ter vervanging van de omzendbrieven BB-2007/01 van 12 januari 2007 en
BB-2008/6 van 18 juli 2008.

Verwijzingsdocumenten
•
•
•
•

Het budget 2021 van de kerkfabriek St. Petrus & St. Martinus werd aan de gemeente
overgemaakt op 14 september 2020.
De coördinatie budget 2021.
Overzicht meerjarenplan 2020 – 2025.
Het gunstig advies van het representatief orgaan dd. 8 september 2020.

Verantwoording
•
•
•

De gemeentelijke bijdrage in het budget past in het goedgekeurd meerjarenplan.
De exploitatietoelage bedraagt € 36.002,02 en wordt voorzien bij het exploitatiebudget 2021 van
de gemeente.
Er wordt geen investeringstoelage gevraagd.

AKTENAME
Artikel 1
Er wordt akte genomen van het budget 2021 van de kerkfabriek St. Petrus & St. Martinus te
Assenede zonder opmerkingen.
Art. 2
Afschrift van dit besluit over te maken aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek St. Petrus &
St. Martinus, het erkend representatief orgaan en de Provinciegouverneur.
18. Akte nemen van het budget 2021 van de kerkfabriek O.L. Vrouw Hemelvaart te Bassevelde.
Bevoegdheid
•

Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 meer bepaald art. 48, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012.

Wetten en Reglementen
•

Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012.
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•

De omzendbrief dd-2013/1 van 1 maart 2013 van het Kabinet van de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur ter vervanging van de omzendbrieven BB-2007/01 van 12 januari 2007 en
BB-2008/6 van 18 juli 2008.

Verwijzingsdocumenten
•
•
•
•

Het budget 2021 van de kerkfabriek O.L. Vrouw Hemelvaart werd aan de gemeente overgemaakt
op 14 september 2020.
De coördinatie budget 2021.
Overzicht meerjarenplan 2020 – 2025.
Het gunstig advies van het representatief orgaan dd. 9 september 2020.

Verantwoording
•
•
•

De gemeentelijke bijdrage in het budget past in het goedgekeurde meerjarenplan.
De exploitatietoelage bedraagt € 10.538,83 en wordt voorzien bij het exploitatiebudget 2021 van
de gemeente.
De investeringstoelage bedraagt € 12.812,00 en wordt voorzien bij het investeringsbudget 2021
van de gemeente.
Dit bedrag wordt voorzien voor dringende onderhoudswerken aan de kerk die kunnen
uitgevoerd worden naar aanleiding van het goedgekeurd beheersplan.

AKTENAME
Artikel 1
Er wordt akte genomen van het budget 2021 van de kerkfabriek O.L. Vrouw Hemelvaart te
Bassevelde mits volgende opmerking.
De investeringstoelagen werden opgenomen onder MAR 30 - Eredienst : 300 toelage gemeente en
302 gewestelijke toelage.
Deze toelagen moeten worden opgenomen onder MAR 31 – Gebouwen van de eredienst : 3100
toelage gemeente en 3102 gewestelijke toelage.
Art. 2
Afschrift van dit besluit over te maken aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek O.L. Vrouw
Hemelvaart, het erkend representatief orgaan en de Provinciegouverneur.
19. Akte nemen van het budget 2021 van de kerkfabriek Heilig Kruis te Boekhoute.
Bevoegdheid
•

Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 meer bepaald art. 48, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012.

Wetten en Reglementen
•
•

Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012.
De omzendbrief dd-2013/1 van 1 maart 2013 van het Kabinet van de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur ter vervanging van de omzendbrieven BB-2007/01 van 12 januari 2007 en
BB-2008/6 van 18 juli 2008.
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Verwijzingsdocumenten
•
•
•
•

Het budget 2021 van de kerkfabriek H. Kruis werd aan de gemeente overgemaakt op
14 september 2020.
De coördinatie budget 2021.
Overzicht meerjarenplan 2020 – 2025.
Het gunstig advies van het representatief orgaan dd. 8 september 2020

Verantwoording
•
•

Er wordt geen exploitatietoelage gevraagd.
Er wordt geen investeringstoelage gevraagd.

AKTENAME
Artikel 1
Er wordt akte genomen van het budget 2021 van de kerkfabriek H. Kruis te Boekhoute zonder
opmerkingen.
Art. 2
Afschrift van dit besluit over te maken aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek H. Kruis, het
erkend representatief orgaan en de Provinciegouverneur.
20. Akte nemen van het budget 2021 van de kerkfabriek H. Kruis & O.L. Vrouw te Oosteeklo.
Bevoegdheid
•

Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 meer bepaald art. 48, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012.

Wetten en Reglementen
•
•

Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012.
De omzendbrief dd-2013/1 van 1 maart 2013 van het Kabinet van de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur ter vervanging van de omzendbrieven BB-2007/01 van 12 januari 2007 en
BB-2008/6 van 18 juli 2008.

Verwijzingsdocumenten
•
•
•
•

Het budget 2021 van de kerkfabriek H. Kruis & O.L. Vrouw werd aan de gemeente overgemaakt
op 14 september 2020.
De coördinatie budget 2021.
Overzicht meerjarenplan 2020 – 2025.
Het gunstig advies van het representatief orgaan dd. 8 september 2020.

Verantwoording
•
•
•

De gemeentelijke bijdrage in het budget past in het goedgekeurd meerjarenplan.
De exploitatietoelage bedraagt € 7.164,13 en wordt voorzien bij het exploitatiebudget 2021 van
de gemeente.
Er wordt geen investeringstoelage gevraagd.
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AKTENAME
Artikel 1
Er wordt akte genomen van het budget 2021 van de kerkfabriek H. Kruis & O.L. Vrouw te Oosteeklo
zonder opmerkingen.
Art. 2
Afschrift van dit besluit over te maken aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek H. Kruis &
O.L. Vrouw, het erkend representatief orgaan en de Provinciegouverneur.
Raadslid Remi Van de Veire vervoegt de zitting.
21. Definitieve straatnaamgeving project FB Bouwteam aan de Ertveldesteenweg te Oosteeklo:
Zulma Rondasstraat.
Bevoegdheid
• Het decreet over het lokaal 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 gemeentedecreet van 15.07.2005, en latere wijzigingen.
Verwijzingsdocumenten
• 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 houden verzoek om
bevraging bij de bevolking.
• Emailbericht van het Bewonersplatform Oosteeklo van 31.07.2020, met hun bevindingen.
• Princiepbeslissing van de gemeenteraad van 27.08.2020 met als voorstel : Zulma Rondasstraat.
• Gemeentelijk schrijven van 04.09.2020 aan de gemeentelijke cultuurraad houdende verzoek om
advies.
• Schrijven van de cultuurraad van 07.10.2020, met akkoordverklaring naam voor deze straat.
• Bekendmaking openbaar onderzoek.
• Proces-verbaal van sluiting openbaar onderzoek dd. 07.10.2020.
• 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 huisnummers 15 en 17, te Oosteeklo.
• De weg situeert zich als zijstraat van de Ertveldesteenweg tussen de huisnummers 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 meerdere
voorstellen.
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•
•
•
•
•

Het Bewonersplatform Oosteeklo kreeg de kans een bevraging bij de bevolking te organiseren en
1 straatnaam te kiezen uit de voorstellen, aangeleverd door het Heemkundig Genootschap.
Met het schrijven van 31.07.2020 meldt het Heemkundig Genootschap dat de volgende naam de
meeste stemmen kreeg : ‘Zulma Rondasstraat’. De daaropvolgende naam is : ‘Smoutpotstraat’.
In zitting van de gemeenteraad van 27.08.2020 werd principieel ‘Zulma Rondasstraat’
goedgekeurd.
Het openbaar onderzoek dat werd ingericht van 08.09.2020 tot en met 07.10.2020, zonder
opmerkingen.
Advies cultuurraad van 07.10.2020:
“Het bestuur van de cultuurraad boog zich over de adviesvraag omtrent de straatnaamgeving te
Oosteeklo, aan de Ertveldesteenweg. Het bestuur komt tot onderstaand advies.
De straatnaam zoals door het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad
voorgesteld (op advies van heemkundig genootschap ‘de Twee Ambachten’ en
Bewonersplatform Oosteeklo) wordt door het bestuur van de cultuurraad goed bevonden.
Concreet gaat het om het voorstel om de straat de naam ‘Zulma Rondasstraat’ te geven. In de
veronderstelling hiermee voldoende informatie bezorgd te hebben, hoopt het bestuur van de
cultuurraad dat het college van burgemeester en schepenen dit advies kan volgen.”

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Als officiële straatnaam voor de nieuwe weg, ter hoogte van het project van FB Bouwteam,
Predikherenlei 37, 9940 Evergem, voor percelen kadastraal gekend onder Sie C 82 L, d, 83 L, 105 p2,
tussen huisnummers 15 en 17 aan de Ertveldesteenweg te Oosteeklo, wordt definitief voorgesteld:
Zulma Rondasstraat.
22. Voorlopig vaststellen van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan site ECA Leegstraat te
Assenede.
Bevoegdheid
•

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017, artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen
•

Vlaamse Codex ruimtelijke ordening (VCRO), inzonderheid Titel II, hoofdstuk II.

Verwijzingsdocumenten
•
•
•
•
•

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Assenede, goedgekeurd door de Deputatie van de
Provincie Oost-Vlaanderen dd. 19.02.2009. (www.assenede.be > ASSENEDE IN KAART).
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 01.08.2017 houdende opmaken RUP
‘ site ECA Leegstraat ‘.
De start- en procesnota dd. 18.04.2018.
Advies Departement Omgeving, afdeling GOP, over de start- en procesnota dd. 08.10.2018.
Advies Bestuur Zwarte Sluispolder dd. 19.11.2018.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Advies Departement Landbouw & Visserij over de start- en procesnota dd. 27.11.2018.
Advies Deputatie provincie Oost-Vlaanderen over de start- en procesnota dd.29.11.2018.
Advies Agentschap Innoveren & Ondernemen dd. 04.12.2018.
Verslag participatiemoment voor de bevolking dd. 11.12.2018.
Advies gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening over de start- en procesnota dd.
08.01.2019.
Advies Agentschap Wegen & Verkeer over de start- en procesnota dd. 17.01.2019.
Advies Departement Mobiliteit & Openbare Werken.
Advies OVAM.
Scoping- en procesnota dd. 07.06.2019.
Beslissing Departement Omgeving, afdeling GOP, Milieueffectrapportage over de plan MER plicht
dd. 10.07.2019.
Advies Departement Omgeving, afdeling GOP, over het voorontwerp RUP dd. 10.02.2020.
Advies gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening over het voorontwerp RUP dd.
12.02.2020.
Advies Departement Landbouw & Visserij over het voorontwerp RUP dd. 14.02.2020.
Advies Agentschap Wegen en Verkeer over het voorontwerp RUP dd. 19.02.2020.
Advies Bestuur Zwarte Sluispolder over het voorontwerp RUP dd. 25.02.2020.
Advies Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen over het voorontwerp RUP dd. 27.02.2020.
De toelichtingsnota, plan bestaande en juridische toestand, bestemmingsplan,
stedenbouwkundige voorschriften en de procesnota.

Verantwoording
•

•

•
•
•

In de gewenste economische structuur van het richtinggevend gedeelte van het goedgekeurd
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de gemeente Assenede wordt voorgesteld om de kmo
zone (oude ECA-site) gelegen tussen de Leegstraat en de Kapellestraat te behouden.
Om de verdere ruimtelijke ontwikkeling van deze zone te onderzoeken en eventueel af te wijken
van het richtinggevend gedeelte van het goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
dient voor deze site een ruimtelijk uitvoeringsplan te worden opgemaakt.
Een deel van de op het gewestplan ingekleurde kmo-zone is momenteel braakliggend.
Het bedrijf ECA is niet meer actief op deze locatie en de gebouwen worden verhuurd aan derden
o.a. een danslabo, IBO (initiatief buitenschoolse opvang), opslagruimte, enz.
Gezien de ligging van de kmo-zone in de onmiddellijke nabijheid van het centrum van Assenede
is een herbestemming aangewezen.

Tussenkomsten
•

Het Vlaams Belang verwijst naar het advies van de deputatie op pagina 3: “Het RUP voorziet in de
herbestemming van een verlaten site die momenteel niet voor wonen in aanmerking komt
binnen een geselecteerde kern van het buitengebied naar 'wonen'. Een dergelijke
herbestemming moet volgens het PRS o.a. getoetst worden aan de kwantitatieve optie voor de
gemeente.” … “De kwantitatieve optie werd onvoldoende onderzocht. Er wordt verkeerdelijk
uitgegaan van een open prognose. Het aantal huishoudens wordt hier niet in rekening gebracht.
De invulling van het woongebied wordt niet afgestemd op de te verwachten demografische
opbouw van de gemeenten.” Het Vlaams Belang vraagt waarom die optie niet werd onderzocht.
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•

•

•

•

•

•

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat de woonbehoeftestudie inderdaad
niet is heropgemaakt. Uit het mondeling overleg met de provincie bleek dat dit niet nodig was.
Door de aansluiting van het gebied bij de kern van de gemeente en de functies die daarbij
behoren. In de stedenbouwkundige voorschriften staat wel dat het woongebied breder moet
worden opengetrokken. Op bladzijde 11 van die voorschriften staat dat de bestemming
specifieke doelgroepen beoogt zoals jongeren, eenoudergezinnen, alleenstaanden, bejaarden en
mindervaliden. Kerngezinnen behoren niet tot de specifiek beoogde doelgroepen. Een meer
specifiek antwoord op deze vraag zal moeten gegeven worden door het studiebureau of onze
stedenbouwkundige ambtenaar.
Het Vlaams Belang leest in het advies van departement Landbouw en Visserij dat zij aandringen
om op deze locatie het milieupark te vestigen. Het Vlaams belang vraagt zich af of dit door het
college overwogen werd.
Het college van burgemeester en schepenen heeft daar inderdaad over nagedacht maar vindt
het geen goed idee om een nieuwe verkeersstroom te creëren op die locatie langs scholen, het
woonzorgcentrum en langs de markt. Het gaat niet enkel over het aanvoeren van afval door de
inwoners, maar ook over vrachtwagens die de containers aan- en afvoeren. Het huidige
milieupark ligt centraal in de gemeente en dat is milieutechnisch het beste. Het heeft echter een
uitdovend karakter dus zal terug landbouwgrond worden als het er ooit weggaat.
Het Vlaams Belang wijst op het advies van de milieuraad waarin wordt aanbevolen om de zone
volledig als groenzone in te richten. Uit de gemeente- en stadsmonitor blijkt dat er in onze
gemeente maar 2,25 % van de totale oppervlakte van de gemeente bestaat uit openbaar groen.
Voor Vlaanderen is dat gemiddeld 15 % volgens cijfers van Natuurpunt. Gelet ook op de
bedenkingen van de deputatie lijkt het aangewezen om daar een volledige groene zone aan te
leggen, waarin het bebouwde gedeelte als woongebied kan gebruikt worden en de rest een
openbaar park wordt met speelmogelijkheden, wandel- en fietspaden, openbare
fitnesstoestellen, misschien zelfs een hondenlosloopweide. Hier ligt niet de stemming van een
RUP voor maar wel een keuze. We kiezen voor de portemonnee van een welbepaalde kliek of we
kiezen voor het verhogen van de leefbaarheid van de gemeente Assenede. Voor het Vlaams
Belang is de keuze duidelijk. Ze kiezen niet voor vriendjespolitiek maar voor de leefbaarheid en
zullen daarom tegen stemmen.
Het college van burgemeester en schepenen betreurt deze reactie van het Vlaams Belang. Ook zij
trekken de kaart van de leefbaarheid en het groen. Dit heeft niks te maken met vriendjespolitiek.
Het is nu eenmaal een feit dat dit er niet kan komen zonder de medewerking van de eigenaar. In
Assenede is er wel heel wat groen alleen is dit niet altijd openbaar.
De fractie Anders wil terugkomen op de historiek van deze gronden. Goedkoop aangekochte
gronden werden destijds met medewerking van de overheid omgevormd tot KMO-zone.
Bestaande bedrijven moesten worden aangespoord om uit te breiden. Er is echter nooit een
uitbreiding gekomen. Andere kleine bedrijven kregen geen kans om uit te breiden en zijn
noodgedwongen weggetrokken uit de gemeente. De SamenPlusfractie levert hand- en
spandiensten aan één welbepaalde familie. Dit RUP is geschreven op maat van deze eigenaar
met het oog op winstmaximalisatie. Ruimtelijke ordening moet geschreven worden op maat van
het algemeen belang. Wordt er onderzocht of er geen vervuiling is op deze gronden? Het advies
van OVAM is niet volledig in het dossier. Het is niet duidelijk of dit risicogronden zijn en of een
sanering noodzakelijk is. In het oorspronkelijk dossier was enkel sprake van een deel woongebied
en een deel agrarisch gebied. Nu zijn er drie gebieden: een woongebied, een agrarisch gebied en
een woonzone. Het departement Omgeving spreekt in zijn advies over reconversie van de
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•

bedrijfsites maar Anders vindt geen tegenargumentatie in het dossier. Het advies van de Zwarte
Sluispolder is niet duidelijk positief of negatief. Het departement Landbouw en Visserij spreekt
over plannen voor het vestigen van een gemeentelijk recyclagepark op deze site en het advies
van de deputatie waarin sprake is van kwantitatieve aftoetsing die onvoldoende is onderzocht.
Kan daar meer toelichting bij worden gegeven? De evolutie naar een meer waardevolle groene
zone is zeer waardevol. Anders wil graag werk maken van een mooi gemeentelijk park. Anders
zal zich onthouden enerzijds omwille van de positieve evolutie naar een groene zone, maar
anderzijds is Anders niet akkoord met de bedenkelijke praktijken met betrekking tot de
vriendendienst van de meerderheid en met belangrijke opmerkingen die in de adviezen worden
weergegeven.
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat dit dossier in gang is gezet met
unanimiteit van stemmen. Het advies van OVAM zal opnieuw opgevraagd worden en bezorgd
worden aan de gemeenteraadsleden. Momenteel wijst echter niks op een vervuiling uit het
verleden. Ook in de waterlopen is nog geen vervuiling vastgesteld. In het verleden was het een
goede zaak dat er in Assenede door bedrijventerreinen extra tewerkstelling gecreëerd werd.
Maar vandaag is deze locatie niet meer geschikt. Reconversie van die gebouwen is technisch zeer
moeilijk. De gebouwen worden nu verhuurd. Eigenlijk zeggen Vlaams Belang en Anders dat de
groenzone een goede zaak is. Ook de compensatie voor de landbouw is positief voor onze
gemeente. Nu wordt de bestemming vastgelegd maar de gemeente zal eerst nog eigenaar
moeten worden vooraleer daar een park kan van gemaakt worden.

Stemmen
Stemresultaat

13 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde,
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé,
Dominique Buysse, Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof,
Lieve Goethals, Pieter Dobbelaere)
2 nee-stemmen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven)
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 ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘ site ECA Leegstraat ‘ wordt voorlopig
vastgesteld. Dit plan bestaat uit: toelichtingsnota, plan bestaande toestand en juridische toestand,
bestemmingsplan, stedenbouwkundige voorschriften en procesnota.
Art. 2
Het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘ site ECA Leegstraat ‘ wordt onderworpen
aan een openbaar onderzoek overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex ruimtelijke
ordening.
23. Aquafinproject 22077 Prins Boudewijnlaan - Princiepbeslissing voor kosteloze overdracht
pompstation.
Bevoegdheid
•

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

Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017.

Verwijzingsdocumenten
•
•

•
•
•

Het grondinnemingsplan van NV Aquafin, project 22077 Prins Boudewijnlaan, grondinneming
26.
Het uittreksel uit het kadastraal plan en uit de kadastrale legger met betrekking tot het perceel
gelegen Kapelledreef 4 te 9960 Assenede, kadastraal gekend onder nr. 0413X2 der sectie E
van de 1e afdeling Assenede.
Perceel momenteel eigendom van:
- Gemeente Assenede, Kasteelstraat 1-3 te 9960 Assenede, erfpachtgever
- Autonoom Gemeentebedrijf Assenede, Kasteelstraat 1-3 te 9960 Assenede, erfpachter
De e-mail van 06.08.2020 van NV Aquafin betreffende 22077 Assenede : inn 26 –
rioleringsproject.
De e-mail van 25.08.2020 aan NV Aquafin betreffende RE: 22077 Assenede: inn 26 –
rioleringsproject omgeving Prins Boudewijnlaan.
De e-mail van 10.09.2020 van NV Aquafin betreffende RE: 22077 Assenede : inn 26 –
rioleringsproject Prins Boudewijnlaan.

Verantwoording
•

•
•
•
•
•

•

Door NV Aquafin wordt gevraagd om het gemeentelijk pompstation in de buurt van de
sporthal in de Kapelledreef kosteloos over te dragen aan NV Aquafin. Dit pompstation is
gelegen in het grasperk naast de elektriciteitscabine.
Het bestaande pompstation wordt omgevormd tot een opvoergemaal.
NV Aquafin zal na de werken het beheer en onderhoud van het pompstation op zich nemen.
Hiervoor wil NV Aquafin ook eigenaar zijn van de grond.
NV Aquafin wil daarvoor een kosteloze overdracht van de gemeente naar NV Aquafin van
39m² grond.
Het college van burgemeester en schepenen opteert om in te gaan op het voorstel van NV
Aquafin voor kosteloze overdracht van de 39m² voor het pompstation gelegen in de buurt van
de sporthal in de Kapelledreef te Assenede.
In toepassing van art. 41.2de lid, 11° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017 behoort
het tot de bevoegdheden van de gemeenteraad om daden van beschikking met betrekking tot
onroerende goederen te stellen.

Stemmen
Stemresultaat

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, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals,
Dimitri Van Vooren, Pieter Dobbelaere)
2 onthoudingen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven)

257

BESLUIT
Artikel 1
Principieel akkoord te gaan met de kosteloze overdracht van 39m² grond waarop het pompstation
gelegen Kapelledreef 4 te 9960 Assenede, kadastraal gekend onder nr. 0413X2 der sectie E van de 1e
afdeling Assenede, momenteel eigendom van:
- Gemeente Assenede, Kasteelstraat 1-3 te 9960 Assenede, erfpachtgever
- Autonoom Gemeentebedrijf Assenede, Kasteelstraat 1-3 te 9960 Assenede, erfpachter
aan NV Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar.
Dit akkoord is onder voorbehoud van een principieel akkoord voor de kosteloze overdracht door de
Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede, Kasteelstraat 1-3 te 9960
Assenede.
Art. 2
De akte voor de in art. 1 vermelde kosteloze overdracht te laten verlijden door een notaris.
Art. 3
Afschrift van deze beslissing over te maken aan:
- NV Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar
- Autonoom Gemeentebedrijf Assenede, Kasteelstraat 1-3 te 9960 Assenede.
24. Princiepbeslissing voor kosteloze overname van een gedeelte van een bunker op een perceel
palende aan de Groenendijkstraat.
Bevoegdheid
•

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

Wetten en Reglementen
•
•
•

•

Het decreet van 19.12.2014 houdende Vlaamse Vastgoedcodex.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 19.12.2014 houdende de uitvoering van het decreet
van 19.12.2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex.
Het Ministerieel besluit van de Vlaamse Minister van Begroting, Financiën en Energie van
12.01.2015 tot aanwijzing van de Vlaamse Commissarissen en latere aanpassingen en
aanvullingen.
Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017.

Verwijzingsdocumenten
•

•
•

•

Het Ministerieel besluit van 25.04.2018 van de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en
Onroerend erfgoed tot definitieve bescherming als monument van de Duitse bunker
‘Vorstellung’ (Hollandstellung) in Assenede.
De e-mail van 20.04.2020 van mw. Kathleen Dhert betreffende Groenendijkstraat 2 met
bijhorend plan.
Het uittreksel uit de kadastrale legger en kadastraal plan met betrekking tot het perceel
gelegen Groenendijkstraat te Assenede onder nr. 0632V der sectie B van de 1e afdeling
Assenede.
Het uittreksel uit de kadastrale legger en kadastraal plan met betrekking tot het perceel
gelegen Groenendijkstraat te Assenede onder nr. 0632W der sectie B van de 1e afdeling
Assenede.
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•
•

Het uittreksel uit het kadastraal plan waarop percelen 0632V en 0632W der sectie B van de 1e
afdeling Assenede staan.
Foto’s van de bunker.

Verantwoording
•
•

•
•
•

•

Het grootste deel van deze bunker is gelegen op een perceel grond waarvan de gemeente
eigenaar is.
Slechts een klein gedeelte is gelegen op een perceel grond waarvan mw. Kathleen Dhert, Oude
Gentweg 36 te 9960 Assenede eigenaar is, aangekocht van dhr. en mw. Jozef Van der Plaetsen
en mw. Mortier Denise, Dijkstraat 4 te 9960 Assenede.
Mw. Kathleen Dhert wenst dit gedeelte van de bunker kosteloos over te laten aan de
gemeente.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om in te gaan op dit voorstel.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om deze kosteloze overname te
regelen via de Vlaamse Overheid, Dienst Vastgoedtransacties, Virginie Lovelinggebouw,
Koningin Maria Hendrikaplein 70 Bus 10 te 9000 Gent.
In toepassing van art. 41.2de lid, 11° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017 behoort
het tot de bevoegdheden van de gemeenteraad om daden van beschikking met betrekking tot
onroerende goederen te stellen.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Principieel over te gaan tot het opstarten van het dossier voor de kosteloze overname van het
gedeelte van de bunker gelegen op het perceel palende aan de Groenendijkstraat op een perceel
kadastraal gekend onder nr. nr. 0632 der sectie B van de 1e afdeling Assenede, momenteel eigendom
van mw. Kathleen Dhert, Oude Gentweg 36 te 9960 Assenede.
Art. 2
De Vlaamse Overheid, Dienst Vastgoedtransacties, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria
Hendrikaplein 70 bus 10 te 9000 Gent aan te stellen voor :
- her voeren van de onderhandelingen
- het verlijden van de definitieve akte
met betrekking tot de in artikel 1 vermelde gedeelte van de bunker.
Art. 3
De definitieve akte dient te worden goedgekeurd door de gemeenteraad.
Art. 4
Afschrift van deze beslissing over te maken aan:
- de financieel beheerder
- De Vlaamse Overheid, Dienst Vastgoedtransacties, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria
Hendrikaplein 70 bus 10 te 9000 Gent.
- Mw. Kathleen Dhert, Oude Gentweg 36 te 9960 Assenede.
259

25. Princiepbeslissing voor aankoop perceelsgedeelten tussen Rozemarijnstraat en Eendrachtstraat.
Bevoegdheid
•

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

Wetten en Reglementen
•
•
•
•

Het decreet van 19.12.2014 houdende Vlaamse Vastgoedcodex.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 19.12.2014 houdende de uitvoering van het decreet
van 19.12.2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex.
Het Ministerieel besluit van de Vlaamse Minister van Begroting, Financiën en Energie van
12.01.2015 tot aanwijzing van de Vlaamse Commissarissen.
Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017.

Verwijzingsdocumenten
•

•
•
•
•

•

•

•
•

•
•
•

De verkavelingsaanvraag van 30.05.2017 van NV Huysman Promoties, Stationsstraat 83 te
9900 Eeklo met betrekking tot het verkavelen van de percelen gelegen tussen de
Rozemarijnstraat en de Eendrachtstraat te 9968 Bassevelde, kadastraal gekend onder de nrs.
1056d en 1056e der sectie B van de 3e afdeling.
De e-mail van 09.11.2017 van dhr. Michiel Van de Veire, Huysman Bouw NV, Stationsstraat 83
te 9900 Eeklo betreffende Project Bassevelde Rozemarijnstraat / Eendrachtstraat.
De e-mail van 13.06.2018 van dhr. Michiel Van de Veire, Huysman Bouw NV, Stationsstraat 83
te 9900 Eeklo betreffende Verkaveling Rozemarijnstraat / Eendrachtstraat – Bassevelde.
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 26.06.2018 betreffende
verkaveling tussen Eendrachtstraat en Rozemarijnstraat – aanvraag schattingsverslag.
De brief van 02.07.2018 aan de Vlaamse Overheid, Afdeling Vastgoedtransacties, Dhr. J.
Teirlinck, Virginie Lovelinggebouw, Koning Maria Hendrikaplein 70 bus 10 te 9000 Gent met
betrekking tot Bassevelde – verkaveling tussen Eendrachtstraat en Rozemarijnstraat.
De brief van 17.09.2018 van de Vlaamse Overheid, Afdeling Vastgoedtransacties, Dhr. J.
Teirlinck, Virginie Lovelinggebouw, Koning Maria Hendrikaplein 70 bus 10 te 9000 Gent
betreffende Bassevelde – Verkaveling tussen Eendrachtstraat en Rozemarijnstraat – raming
waarde.
De brief van 26.09.2018 aan de Vlaamse Overheid, Afdeling Vastgoedtransacties, Dhr. J.
Teirlinck, Virginie Lovelinggebouw, Koning Maria Hendrikaplein 70 bus 10 te 9000 Gent
betreffende Bassevelde – verkaveling tussen Eendrachtstraat en Rozemarijnstraat – raming
waarde.
De e-mail van 09.09.2020 van dhr. Michiel Van de Veire, Huysman Bouw NV, Stationsstraat 83
te 9900 Eeklo betreffende verkaveling Rozemarijnstraat / Eendrachtstraat Bassevelde.
De e-mail van 01.10.2020 van dhr. Michiel Van de Veire, Huysman Bouw NV, Stationsstraat 83
te 9900 Eeklo betreffende verkaveling Rozemarijnstraat / Eendrachtstraat Bassevelde en
bijhorend plan.
Het verkavelingsplan voor de percelen gelegen tussen de Eendrachtstraat en de
Rozemarijnstraat.
De kredieten voorzien in budgetwijziging 1/2018 onder art. 020000 2200000 der uitgaven
investeringskrediet.
De kredieten voorzien in budget 2020 onder art. 011900 6140100 der uitgaven
exploitatiekredieten.
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Verantwoording
•
•
•
•

•

•

•

•

•

Oorspronkelijk was de verkavelaar van plan een verkaveling te realiseren met 4 bouwloten
Deze verkavelingsaanvraag werd ingetrokken.
Het college van burgemeester en schepenen opteerde om een verbindingsweg tussen de
Eendrachtstraat en de Rozemarijnstraat te realiseren.
De verkavelaar gaat akkoord met dit voorstel mits door de gemeente een vergoeding betaald
wordt aan de verkavelaar voor de aanleg van deze wegenis omdat de verkaveling dan 1 lot
minder zal omvatten.
Deze wegenis zal aangelegd worden op een gedeelte van de percelen gelegen tussen de
Eendrachtstraat en de Rozemarijnstraat te 9968 Bassevelde, kadastraal gekend onder de
nrs. 1056E en 1056D der sectie B van de 3e afdeling Assenede met een gezamenlijke
oppervlakte van 295 m² volgens de eerste versie van het aangepaste verkavelingsplan.
Er wordt geopteerd dat de wegenis door de verkavelaar zou aangelegd worden en dat de
grond pas daarna overgedragen wordt aan de gemeente mits het betalen van de geschatte
waarde.
Op 01.10.2020 ontvingen wij terug een e-mail van de verkavelaar met daarbij een aangepast
plan waarop ook de door de gemeente aan te kopen wegenis werd aangeduid. Het
opmetingsplan werd opgemaakt door BV Wille – Caus, Oostveld Kouter61 te 9920 Lievegem.
De strook grond die door de gemeente zou worden aangekocht heeft een oppervlakte van
328m².
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om deze aankoop te regelen via de
Vlaamse Overheid, Dienst Vastgoedtransacties, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria
Hendrikaplein 70 Bus 10 te 9000 Gent.
In toepassing van art. 41.2de lid, 11° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017 behoort
het tot de bevoegdheden van de gemeenteraad om daden van beschikking met betrekking
tot onroerende goederen te stellen.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Principieel over te gaan tot het opstarten van het dossier voor de aankoop van een gedeelte van de
percelen gelegen tussen de Eendrachtstraat en de Rozemarijnstraat te 9968 Bassevelde, kadastraal
gekend onder nrs. 1056E en 1056D der sectie B van de 3e afdeling Assenede met een gezamenlijke
oppervlakte van 295m² zoals aangeduid als lot 4 op het plan opgemaakt door BV Wille – Caus,
Oostveld Kouter61 te 9920 Lievegem.
Art. 2
De Vlaamse Overheid, Dienst Vastgoedtransacties, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria
Hendrikaplein 70 bus 10 te 9000 Gent aan te stellen voor :
- het voeren van de onderhandelingen
- het opmaken van de verkoopbelofte en de ontwerpakte aankoop onroerende goederen, deze
documenten dienen ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het college van burgemeester en
schepenen
- het verlijden van de definitieve akte nadat de verkoopbelofte en de ontwerpakte door het college
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van burgemeester en schepenen werden goedgekeurd
met betrekking tot de in artikel 1 vermelde onroerende goederen.
Art. 3
De aankoop van de in artikel 1 vermelde onroerende goederen te betalen van de kredieten voorzien
bij budgetwijziging 1/2018 onder art. 020000 2200000 der uitgaven van het investeringskrediet.
Art. 4
Op voorhand een provisie te storten aan de Vlaamse Overheid voor de te maken kosten (o.a.
hypothecaire kosten) met betrekking tot de in artikel 1 vermelde onroerende goederen.
Art. 5
De provisie te betalen van de kredieten voorzien in budget 2020, exploitatiebudget onder art.
011900 6140100 der uitgaven.
Art. 6
Afschrift van deze beslissing over te maken aan:
- de financieel beheerder
- De Vlaamse Overheid, Dienst Vastgoedtransacties, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria
Hendrikaplein 70 bus 10 te 9000 Gent.
- Huysman Bouw NV, Stationsstraat 83 te 9900 Eeklo.
26. Goedkeuren van een vestiging van een recht van opstal voor de plaatsing en exploitatie van pvinstallaties.
Bevoegdheid
•

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

Wetten en reglementen
•

Wet van 10.01.1824 inzake het recht van opstal.

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.
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 op 27.05.2020 aangepaste concessieleidraad voor het prefinancieren, leveren, plaatsen en
exploiteren van zonnepanelen op publieke gebouwen in de gemeente Assenede met
burgerparticipatie. De ‘Toelichting PV-project Assenede 27.05.2020’.
Het gemeenteraadsbesluit van 28.05.2020 betreffende het goedkeuren van de
concessieleidraad.
Voorstel tot overeenkomst opstalrecht voor gemeente Assenede 08.10.2020.

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
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•

•
•
•

•
•

•

•

•
•

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 Albertstraat
7, Oosteeklo
7. Gemeenschapscentrum de Bijenkorf, 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 worden 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;
- 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;
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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 heeft op 28.05.2020 de concessieleidraad voor de opdracht ‘Prefinancieren,
leveren, plaatsen en exploiteren van zonnepanelen op gemeentegebouwen in Assenede met
burgerparticipatie’, goedgekeurd.
De gemeenteraad heeft hierbij op 28.05.2020 Veneco aangeduid als aanbestedende overheid.
Uit de prijsvraag, uitgestuurd door Veneco, kwam Stroomvloed als beste kandidaat.
De plaatsing van de zonnepanelen moet gepaard gaan met een overeenkomst tussen gemeente
en Stroomvloed, inzake het opstalrecht voor de plaatsing en de exploitatie van de PV-installatie
gedurende een periode van 20 jaar voor de gebouwen onder eigendom van de gemeente:
1. Nieuwe Boekhoutestraat 26 te Bassevelde (school Bassevelde)
2. Schoolstraat 1 te Assenede (gebouwen school de Wegwijzer)
3. Ertveldesteenweg 22 te Oosteeklo (school en IBO gebouw)
4. Boekhoutedorp 3 te Boekhoute (school Boekhoute)
De overeenkomst zal door de erfpachthouder notarieel verleden worden binnen de 4 maanden
na de AREI-keuring van de installatie.

Tussenkomsten
•

Het college van burgemeester wenst dit punt te verdagen omdat de overeenkomsten moeten
aangepast worden tot concessieovereenkomsten. De tijd was te kort om dit juridisch op punt te
stellen en daarom worden gevraagd dit punt te verdagen naar een volgende gemeenteraad.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Dit punt wordt verdaagd.
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27. Goedkeuren toetreding tot intergemeentelijke preventiedienst Veneco. Aanstellen
gemeentelijke vertegenwoordiger beheerscomité.
Bevoegdheid
•

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

Wetten en Reglementen
•

Welzijnswet van 04.08.1996, art. 33, art. 35 §4 en art. 38.

Verwijzingsdocumenten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Overzicht personeelsbestand dienstjaar 2019 gemeente Assenede.
Overzicht personeelsbestand dienstjaar 2019 OCMW Assenede.
Lijst gevolgde opleidingen ivm welzijn in 2019 voor gemeente Assenede.
Lijst gevolgde opleidingen ivm welzijn in 2019 voor OCMW Assenede.
Overzicht locaties waar personeel is tewerkgesteld (gemeente + OCMW Assenede).
Voorlopige raming kostenbegroting opgemaakt door Veneco.
Verslag infovergadering Veneco i.v.m. de oprichting van een gemeenschappelijke interne
preventiedienst 26.05.2020.
Presentatie infovergadering Veneco i.v.m. de oprichting van een gemeenschappelijke interne
preventiedienst 26.05.2020.
Verslag infovergadering Veneco i.v.m. de oprichting van een gemeenschappelijke interne
preventiedienst 04.06.2020.
Presentatie infovergadering Veneco i.v.m. de oprichting van een gemeenschappelijke interne
preventiedienst 04.06.2020.
Schrijven Veneco 08.06.2020 ivm oprichting gemeenschappelijke interne dienst voor preventie
en bescherming op het werk.
Presentatie takenlijst GIDPBW Solva 2019.
Gecoördineerde statuten Veneco, goedgekeurd op de algemene vergadering van 11.06.2020.
Advies CPBW 17.08.2020 ivm toetreding gemeente en OCMW Assenede tot GIDPBW Veneco.
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 25.08.2020 i.v.m. het goedkeuren
van de toetreding tot de gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op
het werk door Veneco.
E-mailbericht 04.09.2020 Veneco ivm intergemeentelijke preventiedienst Veneco + bijlagen.
De eventuele voordrachten voor aanstelling vertegenwoordiger beheerscomité ingediend door …
(+ motivatie).

Verantwoording
•

•

•

Artikel 33 van de Welzijnswet dd. 04.08.1996 verplicht de werkgever tot het oprichten van een
interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Deze dienst moet tenminste één
preventieadviseur omvatten.
Artikel 35 §4 van de welzijnswet stelt dat een technische bedrijfseenheid, die wordt gevormd
door meer dan één juridische entiteit, een gezamenlijke interne dienst kan hebben (vb.
gemeente + OCMW).
Artikel 38 van de welzijnswet stelt dat de koning aan een werkgever of een groep werkgevers de
toelating kan verlenen om een gemeenschappelijke interne dienst (GIDPBW) op te richten.
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De Algemene Vergadering van Veneco besliste op 11.06.2020 om een statutenwijziging goed te
keuren dat de oprichting van deze gemeenschappelijke interne preventiedienst mogelijk maakt.
Een eerste stap hierin bestaat in het aanwerven van een preventieadviseur niveau 1.
Deze dienstverlening bestaat erin om de lokale besturen te ontzorgen, te adviseren en te
ondersteunen in hun taken met betrekking tot het welzijnsbeleid.
In een volgende fase wordt een beheerscomité opgericht waar een vertegenwoordiger van elk
bestuur deel zal van uitmaken. Ook de werknemers worden vertegenwoordigd in dit
beheerscomité.
Veneco zal overgaan tot de oprichting van een gemeenschappelijke interne preventiedienst waar
de lokale besturen, OCMW’s, politiezones en eventueel andere welzijnsorganisaties deel kunnen
van uit maken. Zij zullen hiervoor uiterlijk 15.09.2020 een aanvraag tot erkenning indienen. De
toelating zal verleend worden door de minister van werk en gebeurt via een Koninklijk Besluit.
Normaliter zou de erkenning tegen 01.01.2021 moeten verkregen worden.
Op 17.08.2020 werd de toetreding van de gemeente en het OCMW Assenede voorgelegd aan de
overlegcomités van de aan te sluiten diensten (gemeente, OCMW) en kreeg positief advies tot
toetreding.
Op 25.08.2020 keurde het college van burgemeester en schepenen de deelname tot de GIDPBW
Veneco goed.
Na de erkenning wordt een beheerscomité opgericht waarin zowel de werkgevers als de
werknemers worden vertegenwoordigd.
De gemeente kan een vertegenwoordiger voor het beheerscomité aanstellen. Deze
vertegenwoordiger moet behoren tot de gemeenteraad.
De meerwaarde bestaat erin dat een GIDPBW een betere, efficiëntere en meer rationele werking
heeft dan elk bestuur afzonderlijk. Een preventieadviseur niveau 1/master is hoofd van deze
dienst en wordt ondersteund door één of meerdere preventieadviseurs niveau 2. Deze
preventieadviseur oefent zijn functie voltijds uit en is zo veel mogelijk in de besturen zelf
aanwezig. De gezamenlijke dienst verzamelt kennis over verschillende disciplines. Er is één
opvolging van de wetgeving en een globale aanpak bij gelijkaardige risico’s. Elk bestuur duidt een
contactpersoon aan, die nauw samenwerkt met de preventieadviseur(s) van de
gemeenschappelijke dienst. Lokale noden worden lokaal behandeld, met de expertise van de
preventieadviseurs van de GIDPBW.
Er werd een raming van de kosten gemaakt op basis van de aangeleverde gegevens van de
geïnteresseerde besturen. De kosten omvatten de bruto-personeelskost, 15% algemene kosten
en de verplaatsingskosten. Deze totale kost wordt voor 10% gelijk verdeeld over de
deelnemende besturen. De overige 90% wordt verdeeld volgens een risicowaardering
(wegingsfactor volgens het type werknemer). Concreet betekent dit € 9.774,76 voor gemeente
Assenede en € 7.617,28 voor OCMW Assenede.
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Verdeling €
Bestuur

Weging

vast (10%)
%

weging (90%)

totaal

€ 19.641,27

€ 176.771,42

€ 196.412,69

Gemeente Assenede

340,75

5,53%

€ 1.091,18

€ 9.774,76

€ 10.865,94

Gemeente Kaprijke

153,80

2,50%

€ 1.091,18

€ 4.411,91

€ 5.503,09

Gemeente Lochristi

717,94

11,65%

€ 1.091,18

€ 20.594,83

€ 21.686,01

Gemeente Melle - inclusief OCMW

494,42

8,02%

€ 1.091,18

€ 14.182,93

€ 15.274,12

Gemeente Sint-Laureins

187,96

3,05%

€ 1.091,18

€ 5.391,82

€ 6.483,00

Gemeente Zelzate

395,72

6,42%

€ 1.091,18

€ 11.351,63

€ 12.442,81

Gemeente Zulte

381,75

6,19%

€ 1.091,18

€ 10.950,88

€ 12.042,06

OCMW Assenede

265,54

4,31%

€ 1.091,18

€ 7.617,28

€ 8.708,46

OCMW Kaprijke

177,88

2,89%

€ 1.091,18

€ 5.102,67

€ 6.193,85

OCMW Lochristi

557,40

9,05%

€ 1.091,18

€ 15.989,58

€ 17.080,76

0,00

0,00%

€ 1.091,18

€ 0,00

€ 1.091,18

20,68

0,34%

€ 1.091,18

€ 593,23

€ 1.684,41

OCMW Sint-Laureins

327,35

5,31%

€ 1.091,18

€ 9.390,36

€ 10.481,55

OCMW Zelzate

307,92

5,00%

€ 1.091,18

€ 8.832,94

€ 9.924,12

OCMW Zulte

301,07

4,89%

€ 1.091,18

€ 8.636,50

€ 9.727,68

25,80

0,42%

€ 1.091,18

€ 740,10

€ 1.831,28

politiezone Deinze - Zulte - Lievegem

832,31

13,51%

€ 1.091,18

€ 23.875,65

€ 24.966,83

politiezone Puyenbroeck

674,00

10,94%

€ 1.091,18

€ 19.334,37

€ 20.425,55

6162,29

100%

€ 19.641,27

€ 176.771,42

€ 196.412,69

OCMW Melle - inclusief gemeente
Welzijnsband Meetjesland

VENECO

TOTAAL

Tussenkomsten
•
•
•

Het Vlaams Belang vraagt of de kostprijs voor de gemeenten kan stijgen in positieve of in
negatieve zin.
De vertegenwoordiger van de gemeente Assenede in Veneco antwoordt dat de kostprijs bepaald
is op basis van een raming met vaste en variabele kosten.
Het Vlaams Belang is principieel geen voorstander van intercommunales maar uit dit dossier valt
wel op te maken dat er efficiëntiewinsten mogelijk zijn voor de gemeente. Daarom zal Vlaams
Belang dit mee goed keuren.
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Stemmen over artikel 1 en artikel 3
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

Geheime stemming over artikel 2
Stemresultaat: 14 stemmen voor Lieve Goethals, 1 stem voor Remi Van de Veire, 1 stem voor Trees
Van Eykeren, 7 onthoudingen
BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de oprichting van een intergemeentelijke preventiedienst door
Veneco en gaat akkoord om toe te treden tot deze dienst voor het uitvoeren van haar opdracht in
het kader van preventie en welzijn op het werk. Opsomming van de diensten die aansluiten:
gemeentelijke diensten (Secretariaat, Communicatiedienst, Financiële dienst, Personeelsdienst,
dienst Burgerzaken, Technische dienst, dienst Vrije Tijd, Bibliotheek), OCMW-diensten (Secretariaat,
Communicatiedienst, Financiële dienst, Personeelsdienst, Sociale dienst, dienst Budgetbeheer en
Schuldhulpverlening, dienst Vreemdelingen, dienst Gezinszorg, Poets- en Strijkdienst, Karweidienst,
dienst Assistentiewoningen, IBO).
Art. 2
De gemeenteraad stemt in met de aanstelling van een vertegenwoordiger om deel uit te maken van
het beheerscomité, zijnde mevrouw Lieve Goethals.
Art. 3
Deze beslissing zal toegestuurd worden aan Veneco, Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen.
28. Goedkeuren van het subsidiereglement jeugdwerk 2020 - 2025.
Bevoegdheid
•

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

Wetten en Reglementen
•

Het decreet houdende de ondersteuning en de stimulering van het lokaal jeugdbeleid van
06.07.2012.

Verwijzingsdocumenten
•
•
•
•
•

Het subsidiereglement jeugdwerk 2018-2019.
Het voorstel van subsidiereglement jeugdwerk 2020-2025.
Het verslag van de algemene vergadering van de algemene vergadering van de jeugdraad van
05.09.2020.
Het verslag van de algemene vergadering van de algemene vergadering van de jeugdraad van
17.10.2020.
Het positief advies van de jeugdraad dd. 17.10.2020.
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Verantwoording
•

Het subsidiereglement jeugdwerk wordt op regelmatige tijdstippen geëvalueerd, teneinde een
subsidiereglement op maat van de jeugd en het jeugdwerk te kunnen bieden. Dit gebeurt op
initiatief van de jeugdraad.
• De jeugdraad heeft er anderzijds voor gekozen om het subsidiereglement mee te laten lopen met
het meerjarenplan.
• Gezien het nieuwe meerjarenplan dit jaar start, dient het subsidiereglement 2020-2025 te
worden goedgekeurd door de gemeenteraad.
• Doordat de jeugdraad door de coronacrisis een tijd lang heeft stil gelegen, komt dit voorstel pas
nu voor de gemeenteraad.
• De jeugdraad heeft in de algemene vergadering van 05.09.2020 het subsidiereglement 20182019 bekeken en geëvalueerd. De jeugdraad heeft er voor gekozen dit subsidiereglement
integraal over te nemen, met toevoeging van volgende verfijning onder de voorwaarden voor
werkingssubsidie:
• Minimum 1 gebrevetteerde begeleider (attest animator, pedagogisch diploma, initiator
jeugdsportbegeleider,…)
• 10% van de actieve leidingploeg moet een gebrevetteerd attest kunnen voorleggen
Dit wordt:
• Minimum 1 gebrevetteerde begeleider (attest animator, pedagogisch diploma, initiator
jeugdsportbegeleider,…)
o 0 – 14 actieve leiding = minstens 1 gebrevetteerde begeleider
o 15 – 24 actieve leiding = minstens 2 gebrevetteerde begeleiders
o 25 – 34 actieve leiding = minstens 3 gebrevetteerde begeleiders.
Dit omdat de jeugdverenigingen de vraag stellen hoe 10% wordt afgerond.
• In het meerjarenplan 2020-2025 is jaarlijks een budget van € 23.000 voorzien voor subsidies
via dit subsidiereglement.
• Er is een unaniem positief advies van de jeugdraad op het voorstel subsidiereglement
opgemaakt door de jeugdraad.
Tussenkomsten
•

Het Vlaams Belang stelt vast in het verslag van de jeugdraad dat Evert Geldhof in de toekomst als
waarnemend lid moet vermeld worden. In het huishoudelijk reglement is echter geen sprake van
waarnemende leden, enkel van stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde raadgevende leden.
Misschien is het dan ook beter hem zo te benoemen in toekomstige verslagen zo niet kan er
geen rechtsgeldig advies door de jeugdraad worden gegeven. Het Vlaams Belang vraagt aan de
schepen van jeugd om deze opmerking aan de jeugdraad door te geven.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Het subsidiereglement jeugdwerk 2020 – 2025 zoals aan dit besluit toegevoegd, wordt goedgekeurd.
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Art. 2
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 tot en met 288 van het decreet over
het lokaal bestuur van 22.12.2017.
Art. 3
Overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 wordt de
toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht van de bekendmaking van dit besluit.
29. Goedkeuren van het nieuw reglement CADOZA n.a.v. de digitalisering van de CADOZA.
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.
Het gemeentelijk reglement Cadeaucheque Ondernemers en Zelfstandigen Assenede (CADOZA)
zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 23.04.2020.

Verwijzingsdocumenten
•
•
•

Het voorstel gewijzigd reglement Cadeaucheque Ondernemers en Zelfstandigen Assenede
(CADOZA).
Het advies van ALEA van 12.10.2020 betreffende de wijziging van het reglement CADOZA
Het verslag van ALEA vergadering van 12.10.2020

Verantwoording
•
•
•

•

•
•

De gemeentelijke cadeaucheque genaamd CADOZA werd gelanceerd in november 2017.
Het huidige reglement werd vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 23.04.2020 en trad
in werking op datum van 24.04.2020.
Er was nood aan een nieuw reglement door de aankomende digitalisering van de CADOZA,
aangezien deze de aankoop en werking van de CADOZA en de verwerking voor handelaar en
gemeentelijke diensten verandert.
Bij de samenstelling van het voorstel gewijzigd reglement werd rekening gehouden met de
adviezen van de Adviesraad Lokale Economie Assenede (ALEA), om te verzekeren dat er
helderheid en gebruiksgemak voor de deelnemende ondernemers is. Deze adviezen werden
enkel op vraag van de betrokken gemeentelijke diensten (Financiële dienst en dienst Vrije Tijd)
niet gevolgd om zo onnodige extra werkdruk te vermijden.
Er wordt in dit voorgestelde reglement voldoende ruimte voorzien om de overgang tussen de
oude werkwijze en de nieuwe zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Ondanks dat de startdatum pas 1 december 2020 is, wordt het vernieuwde reglement ter
goedkeuring gelegd, om ervoor te zorgen dat onze (toekomstige) deelnemende ondernemers
voldoende tijd krijgen om ermee vertrouwd te geraken voor de online verkoop van start gaat.

Tussenkomsten
•

Anders vraagt wat de kostprijs zal zijn voor deze informatisering.
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•

•

•

•

•

•

Het college van burgemeester en schepenen kan niet direct een antwoord geven over de
kostprijs. Omwille van Covid zal er met een filmpje of powerpoint worden gewerkt. Schatting is
dat zo’n filmpje rond de € 400,00 euro kost.
Het Vlaams Belang leest in het voorstel gewijzigd reglement Cadoza op pagina 1. §4
“Uitzondering op art. 2 §3 zijn de tijdelijke bonnen die door de gemeente worden uitgedeeld.
Voor deze bonnen zal het college de tijdelijke werkwijze bepalen. Het Vlaams Belang vraagt zich
af of het college de bevoegdheid heeft om dit te bepalen volgens het decreet lokaal bestuur. Het
reglement is bevoegdheid gemeenteraad waarom zou dan deze werkwijze door het college
kunnen bepaald worden.
Het college van burgemeester en college antwoordt dat dit reglement is afgetoetst bij het VVSG
en ook de andere gemeenten. Deze opmerking zal wel nog eens opnieuw worden voorgelegd.
Dus binnen de werkgroep en binnen ALEA zag men hier geen graten in.
De algemeen directeur antwoordt dat het intergemeentelijk reglement het kader schept maar
dat niet alle praktische details door het reglement kunnen worden vastgelegd. Daarom worden
bepaalde praktische zaken die puur met de uitvoering te maken hebben toevertrouwd aan het
college.
Het Vlaams Belang leest in het voorstel gewijzigd reglement Cadoza op pagina 2. Artikel 4 §4 “De
ondernemer dient volgende zaken SAMEN in om terugbetaling te kunnen verkrijgen:
- Het ingevulde terugbetalingsformulier
- De controlestroken van de ontvangen Cadoza’s”
Er staat nergens dat onvolledig indienen resulteert in niet-uitbetaling. Het gebruik van het woord
“samen” impliceert dat wanneer één van beide zaken ontbreekt dit niet meer mag worden
ingediend ter vervolledigen van het dossier. Beter zou zijn: “Terugbetaling is enkel mogelijk
wanneer volgende zaken worden ingediend: het ingevulde terugbetalingsformulier en de
controlestroken van de ontvangen Cadoza’s. Als één van beide zaken ontbreekt is er geen
terugbetaling mogelijk.”
Het college van burgemeester en college antwoordt dat ze de opmerking meenemen naar de
werkgroep maar dit toch zo ter stemming willen voorleggen.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Het Gemeentelijk reglement Cadeaucheque Ondernemers en Zelfstandigen Assenede (CADOZA),
vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 23.04.2020 wordt opgeheven op 01.12.2020.
Art. 2
Het gewijzigde reglement Cadeaucheque Ondernemers en Zelfstandigen Assenede (CADOZA) zoals
voorgesteld in bijlage wordt goedgekeurd.
Art. 3
Het gewijzigde reglement Cadeaucheque Ondernemers en Zelfstandigen Assenede (CADOZA) treedt
in voege op 01.12.2020.
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Art. 4
Een afschrift van het nieuw reglement Cadeaucheque Ondernemers en Zelfstandigen Assenede
(CADOZA) wordt bezorgd aan alle deelnemende handelaars en de ALEA.
Art.5
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 tot en met 288 van het decreet over
het lokaal bestuur van 22.12.2017.
Art. 6
Overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 wordt de
toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht van de bekendmaking van dit besluit.
30. Interpellatie Vlaams Belang: tractorsluis
Het Vlaams belang stelt vast dat bij de aanleg van de brug over de Expressweg ter hoogte van de
Stroomstraat de lokale verkeerssituatie veranderde. Zo werd, onder andere, een deel van de
Rijkestraat verhard en doorgetrokken tot aan de parallelweg met de N49. Om te vermijden dat dit
een sluipweg zou worden met hoge verkeersdensiteit was er sprake van het plaatsen van een
tractorsluis op dit nieuw verharde gedeelte. Tot op heden werd geen tractorsluis geplaatst. Wat is de
stand van zaken in dit dossier?
Het college van burgemeester en schepenen heeft in de bouwvergunning een gunstig advies gegeven
op 29.09.2015 met de vraag om een tractorsluis te plaatsen voor het tegen houden van sluipverkeer.
De gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar heeft dat ook opgenomen in zijn voorwaarden, dus
AWV was verplicht om dit uit te voeren. De verkeersborden en de stootbanden zijn geplaatst maar
deze werden door onbekenden verplaatst. Het college heeft toen afgesproken om voorlopig geen
tractorsluis te plaatsen maar wel new jerseys. Maar ook deze werden in de kant gegooid. Bij werken
in het Dorp van Oosteeklo is de Rijkestraat een deel van de omleidingsweg. Daarom is gewacht wat
de reacties zijn en is de weg opengebleven.
31. Interpellatie Vlaams Belang: parkeerproblematiek Bassevelde
Het Vlaams Belang kaart aan dat de parkeersituatie in het dorp van Bassevelde voor onduidelijkheid
en frustraties zorgt bij de inwoners. Op de ventwegen in het dorp mag volgens de wegcode niet
geparkeerd worden. Dit werd onder andere door de commissaris uiteengezet tijdens een
infovergadering in Bass’cul. In de realiteit parkeren echter toch veel wagens/bestelwagens op deze
ventwegen waardoor gevaarlijke situaties ontstaan voor fietsers, onder meer voor de vele
schoolgaande kinderen.
Naar aanleiding van deze situatie diende de Vlaams Belang-fractie een schriftelijke vraag in waaruit
blijkt dat er in de periode juni-juli vijf maal controle gebeurde op deze problematiek door de
wijkinspecteur. Daarbij werd geen enkele vaststelling van foutief parkeren gedaan. Uit bijkomende
controles van het Team Verkeer werd over gans 2020 tot op datum van onze vraagstelling slechts 1
overtreding vastgesteld. Uit berichten van bezorgde inwoners en afgaand op persoonlijke ervaring
lijken deze cijfers ons zeer vreemd. De wijkinspecteur is dagelijks aanwezig in Bassevelde bij aanvang
van de school. Waarom werd aan onze politiediensten niet gevraagd dat de wijkagent dagelijks
controle uitoefent op deze problematiek? Is het College bereid deze vraag aan onze politiezone te
richten? De aanpak van sensibiliseren die het College reeds hanteerde (brief aan bewoners,
infovergadering in Bass’cul) blijkt duidelijk op haar limieten te botsen. Is het College bereid
verkeersborden te plaatsen aan de ventwegen in het Dorp van Bassevelde waarop duidelijk staat dat
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er verboden te parkeren is? Indien ja, binnen welke termijn zal dit gebeuren? Indien nee, welke
andere maatregelen zullen genomen worden om deze gevaarlijke situatie weg te werken en binnen
welke termijn?
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat er op 29.11.2019 een infovergadering is
georganiseerd. Dit werd nogmaals bevestigd in een brief aan de bewoners van het Dorp en
aanpalende straten. Tot vier maal toe zijn er brieven hierover naar de politie gestuurd. Er zouden
meer dan 20 borden moeten geplaatst worden om verbod parkeren aan te duiden. Dit zou het zicht
op deze mooie bomenlaan bezoedelen. Idem met het schilderen van een gele lijn. Er zal wel een
advies door de politie worden geformuleerd om van de ventweg een fietspad te maken. Deze route
is ook opgenomen in het schoolrouteplan. Het is een lopend proces en het college wil hier zeker
verder actie ondernemen op een wettelijke en goede basis.
32. Voorstel van beslissing: ondertekening 'bomencharter'.
Bevoegdheid
•

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

Verwijzingsdocumenten
•

Aanvullende dagorde voor gemeenteraad van Vlaams Belangfractie, voorstel beslissing
bomencharter.

Verantwoording
•

•

•

•

•

Het planten van bomen vermindert de opname van CO2. Bovendien bieden bomen bescherming
tegen de gevolgen van hitte, droogte en winderosie. Bomen zorgen voor een betere
luchtkwaliteit en ze vormen een lawaaibuffer. Ze bevorderen evenzeer de (geestelijke)
gezondheid, de natuurbeleving en de biodiversiteit.
Om het planten van zoveel mogelijk bijkomende bomen aan te moedigen en te formaliseren in
concrete doelstellingen werd het Bomencharter opgesteld. Dit charter wordt ondertekend door
de lokale besturen en de overige partners die samen zo veel mogelijk bijkomende bomen willen
bekomen in Vlaanderen tijdens de periode 2019 – 2024.
Via het Bomencharter wordt het engagement van de lokale besturen en de partners
geformaliseerd. De partijen die het Bomencharter ondertekenen streven naar samenwerking,
kennisdeling en geïntegreerde communicatie op lokaal en bovenlokaal niveau m.b.t. het thema
‘planten van bomen’.
Gemeenten kunnen autonoom beslissen om op dit charter in te tekenen en behouden de
volledige vrijheid om concrete invulling te geven aan het aangegane engagement. Men
engageert zich desgevallend om deze acties te realiseren voor 31 december 2024. Bijkomend
verbindt men zich er toe de volgende gegevens door te geven aan Jo Maes, indien deze
gegevens gekend zijn : het aantal geplante bomen, locatie (welke gemeente/stad), periode van
het jaar, de betrokken partners en een korte beschrijving van het project. Op die manier wordt
het aantal geplante bomen zo correct mogelijk geregistreerd.
De ondertekening van dit charter zou een duidelijke stap voorwaarts zijn in het realiseren van
een volwaardig groen- en natuurbeleid in onze gemeente. Het charter is opgenomen in bijlage.
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Tussenkomsten
•

Het college van burgemeester en schepenen heeft al in zitting van 29.09.2020 beslist om tegen
het eind van het jaar dit charter te ondertekenen. Er is opdracht gegeven aan de milieudienst om
dossier voor te bereiden en locaties te zoeken, bv. langs de spoorwegbedding. Op 20.10.2020
kregen we een brief van minister Demir waarin subsidies werden aangekondigd voor aankoop
van bosgronden. We willen kijken of we burgerparticipatie in dit dossier kunnen stimuleren. Er
zijn applicaties zoals “boom zoekt grond” of “map a tree” die ons daarbij kunnen helpen. Het
aantal bomen zoals voorgesteld is een mooi streefcijfer, maar misschien iets te optimistisch.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De gemeente Assenede ondertekent het ‘Bomencharter Vlaanderen’, zoals opgenomen in artikel 2
van deze beslissing.
Art. 2
De gemeente Assenede streeft er naar 14.000 tot 15.000 bijkomende bomen te bekomen op het
grondgebied van de gemeente Assenede in de periode 2019-2024.
Art. 3
De gemeente Assenede vraagt advies aan de gemeentelijke milieuraad met betrekking tot de locaties
voor de aanplant van de bijkomende bomen.
Art. 4
De gemeente Assenede bezorgt volgende gegevens aan de heer Jo Maes via soswelzijn@yahoo.com :
het aantal geplante bomen, locatie (welke gemeente/stad), periode van het jaar, de betrokken
partners en een korte beschrijving van het project.
33. Interpellatie Anders: brief met klacht inwoners en eigenaars Menneken huisnummers 2, 4, 6, 8,
10, 12
Punt aangebracht door raadslid Trees Van Eykeren
Anders kaart aan dat er een brief d.d. 7 oktober 2020 gericht werd aan alle leden van de
gemeenteraad. Anders vraagt waarom deze brief niet is doorgestuurd naar alle leden van de
gemeenteraad. De brief zit in het dossier in bijlage. We vragen de bespreking van de inhoud van dit
schrijven met het oog op het formuleren van een oplossing vs. antwoord naar deze inwoners en
eigenaars.
De algemeen directeur moet dit nakijken. Het is zeker de bedoeling dat alle brieven of mails gericht
aan de gemeenteraad worden doorgestuurd. Indien dit hier niet is gebeurd dan is dit een
administratieve fout.
Anders brengt graag een uitspraak van een schepen vanop de vorige gemeenteraad in herinnering
die zei dat er alleen maar iets kan veranderen aan de situatie als de gronden gratis aan de gemeente
worden geschonken. Waarom zou iemand in de omstandigheden zoals nu gecreëerd zijn grond gratis
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wegschenken. Dat wordt verduidelijkt in de brief. Anders vindt deze brief zeer goed onderbouwd
kunnen we niet zomaar naast ons neer leggen.
Het Menneken is een oorspronkelijk doodlopende weg, vroeger een molenpad. De weg bestaat uit
verschillende aaneensluitende stroken die eigendom zijn van verschillende eigenaars. Het statuut
van deze weg is privaat. Ondertussen is deze weg een toegangsweg geworden tot een verkaveling. Is
deze situatie wettelijk? Het idee bestond dat dit een private weg was met openbaar karakter, maar
de feitelijke situatie spreekt het openbaar karakter tegen. Dat zou enkel voor één strook gelden waar
er een publieke erfdienstbaarheid geldt. De andere stroken vallen onder privaatrechtelijke
erfdienstbaarheid. Hoe verhoudt die erfdienstbaarheid zich tot de verkaveling waartoe deze sinds
2011 toegang verleend. Er zijn ook vragen in verband met aansprakelijkheid en onderhoud. Aan de
weg werd door de toegang tot de verkaveling een openbaar karakter gegeven, maar in principe gaat
het over private grondstroken waarover de gemeente niet te beslissen heeft. Onderhoud en
aansprakelijkheid komen toe aan de eigenaars. Hoe is dit te verenigen? Zijn deze privépersonen
aansprakelijk bij een verkeersongeval? Hoe verhoudt deze beslissing uit het college van 2011 zich tot
de aansprakelijkheid van de betrokken eigenaars? Er is een brief van het college uit 2018 waarin
gezegd wordt dat eigenaars verantwoordelijk zijn voor het onderhoud, de herstelling en de
aansprakelijkheid bij ongevallen. Het college heeft zelf aan deze private weg een openbaar karakter
gegeven. Dit is terug een tegenstelling. Bij de verkavelingsaanvraag was er een gunstig advies van de
brandweer, maar wel met een voorwaarde, namelijk een definitieve ontsluiting via de SintSebastiaanstraat. Het Menneken werd hier beschouwd als een noodontsluiting. De voorwaarde
gesteld door de brandweer wordt vandaag ingevuld door een fietspad. Hoe verhoudt de verleende
vergunning van 2011 zich tot de feitelijke situatie vandaag. De ondertekenaars van de brief stellen
zelf een aantal oplossingen voor zoals het verplaatsen van de paaltjes zodat de toegang via de Grote
Tiendewijk wordt georganiseerd. Een tweede oplossing is dat de gemeente zelf de regels volgt met
betrekking tot de gestelde voorwaarden.
Het college van burgemeester en schepenen vindt dit ook een sterk onderbouwde brief. Dit werd
besproken in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 20.10.2020. Toen werd
door het college van burgemeester en schepenen beslist dat dit moest geregistreerd worden als
klacht, dat er advies moet gevraagd worden aan specialisten van Veneco die ons stedenbouwkundig
ondersteunen en dat de aangelanden reeds een antwoord moesten krijgen waarin gemeld wordt dat
dit verder juridisch zal onderzocht worden. Deze brieven werden verstuurd op 21.10.2020. Het
college vraagt zich af hoe een verkaveling kon worden goedgekeurd die niet aan een uitgeruste weg
ligt. Dat zou willen zeggen dat de nutsleidingen privé zouden zijn vanaf de kasseiweg aan het station.
Het college twijfelt daaraan. Dit moet juridisch onderzocht worden. De paaltjes zijn wegneembaar.
De reden om die daar te plaatsen was om dit verkeer niet langs het woonzorgcentrum en de scholen
te sturen. Het college wil hier voorlopig geen uitspraak over doen. Op een volgend college zal het
aanstellen van een jurist geagendeerd worden.
34. Interpellatie Anders: gemeentelijk bomenplan
De Andersfractie wijst op de gemeenteraad van 28 februari 2019 waarin het schepencollege op de
interpellatie omtrent het energie- en klimaatplan van de gemeente Assenede het volgende
antwoordde: “Het schepencollege kon in primeur een nieuw plan voorstellen opgemaakt door
Regionaal Landschap Meetjesland.” We zijn nu een jaar en half verder. Wanneer wordt dit plan eens
voorgesteld op de gemeenteraad? Hoever staat het met de uitwerking ervan? Er werd toen ook
gezegd dat oudere mensen eventueel beroep kunnen doen op wijkwerking voor het opruimen van
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de bladeren. “Het is belangrijk om bewoners te blijven activeren. Er zal hiervoor aandacht gevraagd
worden in de Belleman.” Wat is daar ondertussen voor gebeurd en op welke manier?
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat dit een terechte vraag is. Het is in deze
coronatijden geen evidentie om een voorstelling te organiseren maar misschien kan dit digitaal. Deze
vraag zal worden voorgelegd aan Regionaal Landschap. Op dit moment zijn alle straatbomen in het
buitengebied van Assenede geïnventariseerd. Het college heeft beslist om de volledige actualisatie,
planning en coördinatie van het boombeheerplan door het Regionaal Landschap Meetjesland te
laten uitvoeren. Het Regionaal Landschap Meetjesland kan hiervoor ook instaan. Momenteel is het
Regionaal Landschap Meetjesland nog bezig met de opmaak van volgende plannen aanvullend op het
bomenplan:
- Soortenkaart: Als leidraad voor het geven van adviezen voor de heraanplant bij
omgevingsvergunningen voor het rooien van bomen. De kaart wordt gemaakt aan de hand
van de soortenlijsten die het Regionaal Landschap Meetjesland hanteert in functie van de
verschillende landschappen van het Meetjesland.
- Potentiekaart: Via de bestaande inventaris wordt bekeken langs welke wegen nog geen of al
30 jaar geen bomen meer staan. Aan de hand van een aantal criteria (type weg, breedte
berm, aanwezige nutsleidingen, bebouwing, type berm) kunnen de potentiële bermen voor
het aanplanten van straatbomen doorgegeven worden. Vanuit de gemeente kan dan een
keuze gemaakt worden welke bermen in aanmerking komen voor beplanting. Op basis van
deze beslissing volgt een meer gedetailleerd onderzoek in functie van de aanplant van
bomen.
Het is dus beter op de plaatsen waar de bladeren niet hinderen (bijv. berm of tuin) deze te laten
liggen.
Anders vraagt of de gemeenteraad op regelmatige basis kan geïnformeerd worden op de voortgang
van dit dossier en de uitwerking van dit plan.
Het college van burgemeester en schepenen zal een methodiek zoeken om hierover meer informatie
te verstrekken en dit bespreken met Regionaal Landschap. Dit zal ook voorgelegd worden aan het
college. Ook de mogelijkheid om wijkwerking in te schakelen voor opruimen van bladeren zal eerst
verder worden afgetoetst en het antwoord zal schriftelijk worden overgemaakt.
35. Interpellatie Anders: mondmaskers gemeente Assenede
Anders uitte zijn bezorgdheid afgelopen mei, toen de eerste coronagolf zijn piek bereikte, over de
kwaliteit van de bedeelde mondmaskers. Het dossier was wazig en onduidelijk en bepaalde zaken
zijn nog steeds niet verduidelijkt. Ik denk bijvoorbeeld aan de kwaliteit/veiligheid van de maskers.
Verder waren er ook bedenkingen rond de 21% BTW die diende betaald te worden. Ik verwijs graag
naar het zittingsverslag van 28 mei 2020 waarin het college stelt dit probleem na te vragen.
Aangezien het antwoord nog niet gegeven is, graag de volgende vragen: Heeft het college navraag
gedaan naar de BTW die men moest betalen in dit dossier? Indien ja, wat was het antwoord en welke
BTW betaalde de gemeente voor de mondmaskers?
Het college van burgemeester en schepenen somt graag nog een de attesten op die werden
afgeleverd en ons bezorgd door de stad Eeklo :
- Certifikaat Dermatest 17.12.2018
- Certifikaat Aquaguard – Aquaest – Aquaslide – Hygros 100
- Certifikaat Report Screening test S2
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- Certifikaat King Cert CE A1586845057
- Certifikaat Letter of approval for colourants/textile auxillaries
- Certifikaat OEKO
- Accreditatiecertifikaat 03.04.2020
Voor de aangekochte 14.200 mondmaskers ontvingen we van de stad Eeklo een factuur op
04.06.2020 voor een totaal bedrag van € 22.578,00 inclusief BTW. Het BTW percentage was 6%
wegens de tijdelijke verlaging beslist door de ministerraad.
36. Interpellatie Anders: begraafplaats Bassevelde - Oosteeklo
nota als bijlage 2 die ter bespreking wordt voorgelegd.
Anders legt een nota in bijlage ter bespreking voor. Anders stelt vast dat met een regelmaat van een
klok de begraafplaatsen ter sprake komen op de gemeenteraad. Met mijn interpellatie wil ik enkele
voorstellen en vragen wat dat betreft onder de aandacht brengen. We zitten in een constante
evolutie. Waar er vroeger steevast werd gesproken over het kerkhof is dit geëvolueerd naar de
gemeentelijke begraafplaats en ook deze benaming is door de wijze van begraven al achterhaald.
Overledenen worden momenteel begraven, gecremeerd, waarna hun as wordt bewaard in een urne
thuis of op de begraafplaats of hun as wordt uitgestrooid op de strooiweide. Begraven is slechts één
manier van het omgaan met onze overledenen. Door deze evolutie dient de begraafplaats constant
aangepast en heringericht te worden. Denk recent nog aan de vraag voor het aanleggen van een
sterretjesweide. Het woord begraafplaats is achterhaald en misschien is een "Herdenkingspark" hier
meer op zijn plaats. Over deze evolutie en de inrichting van de begraafplaatsen moet gedacht en
herdacht worden. Daarom stel ik voor om een werkgroep op te richten die bepaalt wat het
toekomstbeeld van onze begraafplaatsen moet worden. In die werkgroep kunnen naast de politieke
fracties alle betrokken zitten zoals: gemeentepersoneel die instaan voor het onderhoud van de
begraafplaatsen, bewonersplatform, geïnteresseerde bewoners, adviesraden. In Dendermonde
wordt een voltijdse coördinator begraafplaatsen aangeworven. De reacties op de recent aangelegde
sterretjesweide zijn veeleer negatief. Ik wil het nu hebben over de huidige toestand op de
parkbegraafplaats in Bassevelde en de begraafplaats in Oosteeklo. Tijdens een recent bezoek aan de
parkbegraafplaats Bassevelde stelde Anders het volgende vast. Meerdere bomen zijn kapot. Anders
vraagt zich af wanneer die bomen worden vervangen. Anders stelt vast dat de ruimte waar de
bloemenweide is aangelegd ook vol staat met onkruid dat in het zaad komt en zich zo kan
verspreiden over het ganse park. Anders vraagt hoe deze bloemenweide wordt beheerd. Wat met
het onkruid? Indien het onkruid zich kan verspreiden brengt dit meer werk mee om het park
onkruidvrij te houden. Anders vraagt zich of het niet beter zou zijn de bloemenweide te vervangen
door lindebomen. Twee bomen zijn vlak bij de gedenkstenen geplant met als gevolg dat de
boomwortels vroeg of laat de gedenkstenen zullen beschadigen en deze zullen besmeurd worden
met vogelpoep. Anders vraagt of die bomen kunnen verplant worden waardoor overlast in de
toekomst vermeden wordt. Je loopt zomaar over de graven. Bij de aanleg van de parkbegraafplaats is
er gekozen om alleen maar verticale gedenkstenen te gebruiken. Daardoor loop je zonder er erg in te
hebben zomaar over de begraafplaats, de kist laat ons maar zeggen. Je herkent twee situaties.
Gedenkstenen met kelder zijn herkenbaar omdat het gras daar slecht groeit. Bij de gedenkstenen
zonder kelder zakt met de tijd de grond in door het breken van de kist waardoor er grond moet
aangevoerd worden en het gras terug moet ingezaaid worden. Dit is arbeidsintensief en een
probleem dat voortdurend moet opgevolgd worden. Anders vraagt of er overwogen kan worden om
toe te laten dat er over de kelder of kist toch een plaat uit duurzaam materiaal wordt gelegd.
Misschien een uniform model, de grootte van een grafkelder? Dit zou het respect tegenover de
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overledene vergroten want op een graf daar gaat men niet op lopen. Daarnaast worden extra
werken uitgesloten. Ook aan de urnenkelders is het voor de meeste bezoekers problematisch om
hun bloemen of andere uitdrukkingen van waardering voor de overledene kwijt te raken. De
urnenkelders zijn ingeplant in de grasweide en er is niets voorzien om iets rond de urnenkelder te
plaatsen met als gevolg dat de mensen zelf allerlei materiaal van steen tot hout meebrengen om hun
bloemen en waarderingsstukken op te zetten. Voor het onderhoud van het gras stelt dit problemen.
Anders vraagt of er voor de urnenkelders een uniforme verharde strook voorzien worden om
bezoekers toe te laten daar hun waarderingsstukken op te plaatsen. Op de begraafplaats Oosteeklo
geldt dezelfde bemerking en vraag over de bloemenweide zoals in Bassevelde. Ook in Oosteeklo zijn
verschillende bomen kapot. Op de begraafplaats van Oosteeklo is er voldoende ruimte, waar nu de
bloemenweide is gezaaid, om er een echt park van te maken en waardevolle bomen te planten dit
zonder de begraafplaatsen in het gedrang te brengen. Misschien een geboortebos aanplanten? Kan
dit onderzocht worden of er een park kan aangelegd worden? Worden de bomen die kapot zijn
vervangen? Op de gemeenteraad van 27 februari 2020 heeft Anders gevraagd of er op de
begraafplaats in Oosteeklo ook een volwaardige afscheidsruimte kon voorzien worden. Misschien
wordt dit in de toekomst, nu men ook van plan is om op de begraafplaatsen op 1 november een
reveille te houden, nog waardevoller. Men ging dit navragen. Anders vraagt wat de stand van zaken
is. Anders wil besluiten met het thema grafconcessies en funerair erfgoed. Eens de grafconcessie is
verlopen en deze door de familie niet meer wordt verlengd, verdwijnt het graf van de begraafplaats.
Het voorstel van Anders is om na het verstrijken van de grafconcessie het graf te behouden dit uit
het oogpunt van funerair erfgoed. Zoals bij de inleiding werd vermeld, is de wijze van begraven in
constante evolutie, daarom is het voor de toekomst belangrijk dit funerair erfgoed te bewaren. Er
kan daar een gans beleid rond uitgewerkt worden zoals bv. oude graven die opnieuw worden
overgenomen. Maar daar bestaat volgens Anders momenteel geen beleid rond. In dit opzicht is het
belangrijk te onderzoeken hoe we het funerair erfgoed gaan bewaren en wat er gaat gebeuren eens
de grafconcessie niet wordt vernieuwd. Want vroeg of laat wordt een begraafplaats een
herdenkingspark dat zal beschermd worden precies om zijn funeraire erfgoedwaarde. Anders vraagt
of er een visie bestaat hoe men gaat omgaan met het funerair erfgoed. Kunnen, om de
erfgoedwaarde, de graven behouden blijven na het verloop van de concessie? Misschien moet men
overstappen naar één concessie van bv.35 jaar. Als de concessie toch vervalt en het graf verdwijnt, is
het dan mogelijk dat de familieleden een naamplaatje kunnen aanbrengen aan een gedenkzuil,
kunstwerk, zodat de naam van de overledene nog in gedachten blijft. Vergelijkbaar met de
namenlijst in het geboortebos.
Het college van burgemeester en schepenen stelt inderdaad ook vast dat er een constante evolutie
is. Het idee over begraafplaatsen was tijdens de ontwerpfase in Bassevelde helemaal anders dan nu.
Men ging toen uit dat er om de 50 jaar op dezelfde locatie herbegraven mogelijk was. Ondertussen
blijkt dat ze nooit meer zal vol geraken. De manier van begraven is veranderd. Echter de
begraafplaatsen constant herinrichten is ook niet mogelijk. De aanleg van de sterretjesweide is
misschien niet helemaal professioneel uitgevoerd. Dat toekomstbeeld zal inderdaad een rustpunt
zijn, maar een werkgroep met zoveel verschillende mensen lijkt de besluitvorming niet ten goede te
komen. In Bassevelde zijn er problemen ontstaan rond de afwatering. Er is in 2018 ook reeds
gesproken over herinrichten van de parkbegraafplaats. Pro Natura is aangesteld en een
onderaanneming INEC heeft reeds in november 2018 een herbeplantingsplan opgemaakt. Een
werkgroep heeft daar weinig zin. Voor Oosteeklo is het misschien wel nuttig om een interne
werkgroep samen te stellen en eventueel een coördinator aan te stellen. De heraanplant van de
bomen in Bassevelde staat on hold. Wat er staat, zal blijven staan. Slechte bomen en steunpalen zijn
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weggehaald. Een gedeelte is opnieuw ingezaaid als bloemenweide. Het plan was om een
groenbemester in te zaaien en inspitten en bezaaien tot een groenbemester. In september moest dit
worden ingefreesd en ingezaaid worden. Dit is nog niet gebeurd en dat zal dan in de maand
november worden gedaan. We gaan via de studie van INEC stap voor stap evalueren. De bomen die
te dicht bij de gedenksteen staan kunnen niet verplant worden omdat die al te groot zijn. De ruggen
van de graven gaan niet bewegen omdat er in de grond een betonblok is gegoten. Het college heeft
een andere visie wat betreft over graven lopen. Dat gebeurt ook op oorlogskerkhoven. Dat was het
concept van de parkbegraafplaats. Grafstenen worden ook niet altijd goed onderhouden. De
urnenkelders zijn soms een probleem. Momenteel worden de urnenkelders na elkaar gelegd op een
rij, men zou die beter spreiden. Deze opmerking is meegegeven aan INEC. Het college is geen
voorstander van aanleg van een verharding. Dit moet ook weer onderhouden worden. Het vervangen
van de kapotte bomen in Oosteeklo is opgenomen in de planning en zullen nog deze week worden
vervangen. Het is geen slecht idee om ook in Oosteeklo een park te maken. Ook het idee van het
geboortebos kan hierin meegenomen worden. Er is een vergadering doorgegaan met de
begrafenisondernemers over de afscheidsruimtes. Het college heeft beslist om in Oosteeklo en in
Assenede een afscheidsruimte te maken. Er zal voor Assenede een architect worden aangesteld en er
wordt bekeken of we dit in eigen regie kunnen uitvoeren. Als dit goed lukt zal daarna Oosteeklo een
afscheidsruimte krijgen. Vandaag is er nog geen visie op funerair erfgoed. Sommige graven hebben
zeker historische erfgoedwaarde zoals bijvoorbeeld het graf van familie De Block in Boekhoute. Er
zullen wel duidelijke spelregels nodig zijn zodat iedereen gelijk behandeld wordt. De algemeen
directeur zal dit agenderen op een volgend college.
Anders heeft vastgesteld dat er vandaag nog bij de aanleg van de sterretjesweide slijpwerken zijn
uitgevoerd waarbij veel stof op de graven is terechtgekomen. Veel mensen die een graf kwamen
opkuisen waren hierover zeer ontstemd. Anders vraagt zich af waarom die werken niet vroeger
konden uitgevoerd worden.
Het college van burgemeester en schepenen erkent dat dit een slechte timing was. Dit stond
oorspronkelijk 14 dagen geleden gepland. De levering van planten liet echter op zich wachten en de
dienst wou dit toch graag uitgevoerd hebben vóór 1 november. Dit is meegenomen in de evaluatie.

Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten.
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