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Gemeenteraad van 07.05.2020 

Notulen 
Aanwezig 

Lieven Rummens 

Voorzitter gemeenteraad 

  

Philippe De Coninck 

Burgemeester 

  

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

Schepenen 

  

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

Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Dieter Vercauter, Evert Geldhof, 

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

Nicolas Claerhout 

Gemeenteraadsleden 

  

Frederik Willems 

Algemeen directeur  

Besloten zitting 

1. Bekrachtigen van het besluit burgemeester betreffende beperkende maatregelen gemeenteraad 

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

COVID-19. 

Bevoegdheid 

 Nieuwe Gemeentewet, artikel 134. 

Wetten en Reglementen 

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

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

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

 Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van 

het coronavirus COVID-19 te beperken.  

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

het coronavirus COVID-19 te beperken.  

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

het coronavirus COVID-19 te beperken.  

Verwijzingsdocumenten 

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

(update 25 maart 2020). 
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 Webpagina lokaalbestuur.vlaanderen.be COVID-19 Virtueel vergaderen van raden - voorlopige 

richtlijnen (publicatiedatum: 17.03.2020). 

 Besluit burgemeester van 27.04.2020 m.b.t. beperkende maatregelen gemeenteraad en raad 

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

 Agenda digitale gemeente- en raad voor maatschappelijk welzijn 07.05.2020. 

Verantwoording 

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

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

gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn te laten doorgaan. 

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

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

voor maatschappelijk welzijn.  

 Bij besluit burgemeester van 27.04.2020 zal de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk 

welzijn van 07.05.2020 in een besloten en digitale zitting doorgaan, wat concreet betekent dat 

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

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

gevoegd.  

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

gemeenteraad wordt bekrachtigd. 

Stemmen 

Stemresultaat 15 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, 
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé, 
Dominique Buysse, Dieter Vercauter, Evert Geldhof, Lieve Goethals, 
Pieter Dobbelaere, Stijn Van Hamme, Axl Van Boven, Nicolas Claerhout) 
8 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, 
Nic Van Zele, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, 
Dimitri Van Vooren) 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Het besluit burgemeester van 27.04.2020 mbt beperkende maatregelen gemeenteraad en raad voor 

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

bekrachtigd. 

 

2. Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 23.04.2020. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

Artikel 1 

De notulen en zittingsverslag van de gemeenteraad van 23.04.2020 worden goedgekeurd. 
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3. Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van Veneco op 11.06.2020. 

Bevoegdheid 

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

Wetten en Reglementen 

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

onverenigbaarheden. 

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

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

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

elke algemene vergadering. 

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

Veneco. 

Verwijzingsdocumenten 

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

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

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

vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene vergadering van Veneco. 

 Het jaarverslag en de jaarrekening 2019 van Veneco. 

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

Verantwoording 

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

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Dit punt wordt verdaagd. 

 

4. Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van IGS Westlede op 02.06.2020. 

Bevoegdheid 

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

Wetten en Reglementen 

 Decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en latere wijzigingen. 

Verwijzingsdocumenten 

 De statuten van de IGS Westlede. 
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 Mail van 10.04.2020 van de IGS Westlede, met bijlagen, waarbij gevraagd wordt aan de 

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

02.06.2020. 

 Gemeenteraadsbesluit van 31.01.2019 betreffende het aanduiden van een mandataris-

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

Intercommunale Crematoriumbeheer Oost-Vlaanderen voor alle volgende algemene 

vergaderingen tot de hernieuwing van de gemeenteraad in 2025. 

Verantwoording 

 De gemeente Assenede is toegetreden tot de IGS Westlede. 

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

vergadering van 02.06.2020 met daarop volgende agendapunten: 

1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering van  03.12.2019 

2. Goedkeuring Jaarrekening 2019 

3. Verslag Commissaris-Revisor 

4. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris-Revisor 

5. Werkingsverslag 2019 

6. Remuneratieverslag 

7. Bijkomende toetreding voor het grondgebied van de voormalige gemeente Nevele 

8. Bijkomende toetreding voor het grondgebied van de voormalige gemeente 

Waarschoot 

 

Stemmen 

Stemresultaat 21 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, 
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé, 
Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, Nic Van Zele, 
Dominique Buysse, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, 
Dieter Vercauter, Evert Geldhof, Lieve Goethals, Dimitri Van Vooren, 
Pieter Dobbelaere, Nicolas Claerhout) 
2 onthoudingen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven) 

 

BESLUIT 

Artikel 1  

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

02.06.2020 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten: 

1. Goedkeuring verslagen Algemene Vergadering van  03.12.2019 

2. Goedkeuring Jaarrekening 2019 

3. Verslag Commissaris-Revisor 

4. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris-Revisor 

5. Werkingsverslag 2019 

6. Remuneratieverslag 

7. Bijkomende toetreding voor het grondgebied van de voormalige gemeente Nevele 

8. Bijkomende toetreding voor het grondgebied van de voormalige gemeente 

Waarschoot 
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Art. 2 

De vertegenwoordiger van de gemeente, dhr. Dieter Vercauter, of zijn plaatsvervanger, mevr. 

Dominique Buysse, die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de IGS Westlede wordt 

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

gemeenteraad te stemmen. 

Art. 3 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de IGS Westlede, Smalle Heerweg 60, 9080 

Lochristi en aan de betrokken aangestelde personen. 

5. Vlaams Belang: Voorstel van beslissing: differentiëring gemeentelijke opcentiemen. 

Wetten en Reglementen 

 De Grondwet, artikel 170 §4.  

 Het Wetboek lnkomstenbelastingen van 10 april 1992, artikel 464 §1, 1e lid.  

 Het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit, artikel 2.I1.4.0.2 en 

artikel 3.1.0.0.4. 

 Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.  

 Het Decreet tot tijdelijke afwijking van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 15 april 2020. 

 Het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019 betreffende het vaststellen van de 

opcentiemen op de onroerende voorheffing – aanslagjaren 2020-2024 . 

Verantwoording 

 De Corona-crisis en de genomen maatregelen stellen onze ondernemers voor grote uitdagingen. 

Veel ondernemers zien hun inkomsten (totaal) gereduceerd. Maatregelen om hun te 

ondersteunen dringen zich dan ook op. Het Vlaams Parlement nam hiervoor al enkele 

initiatieven. Zo werd op 15 april 2020 het ‘Decreet tot tijdelijke afwijking van de Vlaamse Codex 

Fiscaliteit’ goedgekeurd. Hierdoor krijgen lokale besturen de mogelijkheid de opcentiemen op 

de onroerende voorheffing nog aan te passen. Concreet zullen de gemeenten hun 

oorspronkelijke besluiten tot vaststelling van de opcentiemen kunnen intrekken om deze 

uiterlijk op 20 mei te vervangen door een nieuw besluit. Dat besluit moet dan ten laatste op 31 

mei aan Vlabel (Vlaamse belastingdienst) worden meegedeeld. Een lineaire verlaging van de 

gemeentelijke opcentiemen zou uiteraard grote gevolgen hebben voor de gemeentelijke 

inkomsten. Sinds aanslagjaar 2019 hebben lokale besturen echter de mogelijkheid om de 

opcentiemen te differentiëren binnen hun grondgebied. Hierdoor kan men, onder meer, de 

opcentiemen laten variëren per categorie van belastingplichtige. Deze mogelijkheid biedt in 

combinatie met bovenvermeld decreet de mogelijkheid om lokale ondernemers extra 

ademruimte te bieden in deze moeilijke tijden.  

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

invoeren van een differentiëring van de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor 

aanslagjaar 2020. 

Voorstel van beslissing  

 De gemeenteraad van Assenede is van oordeel dat de mogelijkheid moet worden aangegrepen 

om in onze gemeente een eenmalige differentiëring van de opcentiemen op de onroerende 

voorheffing door te voeren.  
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Artikel 1  

De gemeenteraad van Assenede stelt voor het aanslagjaar 2020 een concrete verlaging van de 

opcentiemen op de onroerende voorheffing voor bedrijven voor van 818 naar 400. 

Art.2 

De vesting en inning van de gemeentebelasting gebeuren door toedoen van de Vlaamse 

Belastingdienst.  

Art. 3 

Deze vordering wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

Stemmen over het voorstel van Vlaams Belang 

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

 

BESLUIT 

Het voorstel van de Vlaams Belangfractie i.v.m. de verlaging van de opcentiemen op de roerende 

voorheffing voor bedrijven van 818 naar 400 wordt verworpen. 

6. Vlaams Belang - Voorstel van beslissing: Cadoza-bon voor gezinnen. 

Wetten en Reglementen 

 Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.  

Verwijzingsdocumenten 

 Amendement ingediend door de fractie Anders op 07.05.2020 

Verantwoording 

 Het Corona-virus treft de samenleving hard. De drastische maatregelen die de federale overheid 

nam om het virus en de verspreiding ervan in te dijken lijken draconisch, maar zijn noodzakelijk 

voor het beschermen van de volksgezondheid. Deze maatregelen hebben helaas negatieve 

effecten op de economie. Ook de lokale economie wordt getroffen. Naast de lokale ondernemers 

zijn ook (een deel van) de gezinnen getroffen. Veel bedrijven doen immers beroep op de regeling 

voor tijdelijke werkloosheid. Hierdoor vallen werknemers terug op 70% van hun normale wedde. 

Dit heeft een serieuze impact op de koopkracht van de gezinnen. De gemeentelijke Cadoza-bon is 

dan ook het middel bij uitstek om de koopkracht van onze inwoners te ondersteunen en 

terzelfdertijd de lokale handelaars een houvast te bieden.  

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

toekennen van 1 Cadoza-bon ter waarde van 25 euro aan ieder gezin.  
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Stemmen over het amendement van Anders 

In het amendement vraag de fractie Anders aan de gemeenteraad van Assenede te beslissen tot het 
toekennen van een Cadoza-bon van 15 euro aan elke inwoner.  
Motivering  
Bieden van ondersteuning aan onze lokale handelaars en ondernemers.  
Verhogen van de koopkracht van alle inwoners.  
Het voorstel is financieel haalbaar.  
Effect op de bekendheid van de Cadoza-bon.  
Elke inwoner wordt op een gelijke manier behandeld.  
 
Stemresultaat 9 ja-stemmen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, 

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

 

BESLUIT 

Het amendement van Anders i.v.m. het toekennen van een Cadozabon van 15 euro aan elke inwoner 

wordt verworpen. 

Stemmen over het voorstel van Vlaams Belang 

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

BESLUIT 

Het voorstel van het Vlaams Belang i.v.m. het toekennen van een Cadoza-bon van 25 euro aan ieder 

gezin wordt verworpen. 

 

Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten. 

 

 

Namens de gemeenteraad 

 

Get. Frederik Willems Lieven Rummens 

Algemeen directeur Voorzitter gemeenteraad 


