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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.
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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 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus COVID−19 te beperken.
Ministerieel besluit van 1 november 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28
oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
COVID−19 te beperken.
Ministerieel besluit van 28 november 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van
28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
COVID−19 te beperken.

Verwijzingsdocumenten






Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, versie 26.11.2020.
Huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn, versie 26.11.2020.
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 08.12.2020 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, stijging aantal sterfgevallen)
en is sindsdien nog onvoldoende verbeterd 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 17.12.2020.
Bij besluit burgemeester van 08.12.2020 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 08.12.2020 vervalt wanneer dit niet op de eerstvolgende
vergadering van de gemeenteraad wordt bekrachtigd.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Het besluit burgemeester van 08.12.2020 m.b.t. beperkende maatregelen gemeenteraad en raad
voor maatschappelijk welzijn van 17.12.2020 in het kader van de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 wordt bekrachtigd.
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2.

Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 26.11.2020.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

Artikel 1
De notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 26.11.2020 worden goedgekeurd.
3.

Kennisnemen van het definitieve antwoord van de toezichthoudende overheid i.v.m. de klacht
raadslid Stijn Van Hamme inzake goedkeuring van het aanbod openbare verlichting door de
distributienetbeheerder Imewo.

Bevoegdheid


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

Wetten en Reglementen


Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikel 333.

Verwijzingsdocumenten








Schrijven Agentschap Binnenlands Bestuur n.a.v. klacht door raadslid Stijn Van Hamme tegen
gemeenteraadsbesluit 24.09.2020 houdende goedkeuring van het aanbod openbare verlichting
door de distributienetbeheerder Imewo + bijlagen.
Antwoordbrief 20.10.2020 van het college van burgemeester en schepenen aan het Agentschap
Binnenlands Bestuur n.a.v. klacht van raadslid Stijn Van Hamme tegen het gemeenteraadsbesluit
van 24.09.2020 inzake goedkeuring van het aanbod openbare verlichting door de
distributienetbeheerder Imewo.
Schrijven Agentschap Binnenlands Bestuur van 20.11.2020 aan het college van burgemeester en
schepenen n.a.v. klacht tegen gemeenteraadsbesluit 24.09.2020 houdende goedkeuring van het
aanbod openbare verlichting door de distributienetbeheerder Imewo.
Schrijven Agentschap Binnenlands Bestuur van 20.11.2020 aan gemeenteraadslid Stijn Van
Hamme n.a.v. klacht tegen gemeenteraadsbesluit 24.09.2020 houdende goedkeuring van het
aanbod openbare verlichting door de distributienetbeheerder Imewo.

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 20.11.2020
i.v.m. de klacht van raadslid Stijn Van Hamme tegen het gemeenteraadsbesluit 24.09.2020 houdende
goedkeuring van het aanbod openbare verlichting door de distributienetbeheerder Imewo.
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4.

AGB -Kennisnemen van het jaarverslag 2014-2019 en goedkeuren van de evaluatie van de
beheersovereenkomst.

Bevoegdheid



Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, art. 40, 41 en 234.
De statuten van het AGB Assenede goedgekeurd in de gemeenteraad Assenede van 31.01.2019
en goedgekeurd in de Raad van Bestuur van 31.01.2019, art. 18.3.

Wetten en Reglementen



Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017.
De statuten van het AGB Assenede, goedgekeurd in de gemeenteraad Assenede van 31.01.2019
en goedgekeurd in de Raad van Bestuur van 31.01.2019.

Verwijzingsdocumenten




Beheersovereenkomst tussen het gemeentebestuur Assenede en het AGB Assenede
goedgekeurd in de gemeenteraad Assenede van 29.05.2019 en goedgekeurd in de Raad van
Bestuur van 29.05.2019.
Jaarverslag 2014 – 2019.

Verantwoording




Elke jaar dient de gemeenteraad Assenede de beheersovereenkomst tussen het
gemeentebestuur Assenede en het AGB Assenede en de uitvoering ervan te evalueren.
Aangezien dit de afgelopen jaren niet gebeurd is, wordt nu een evaluatie van 2014 – 2019, de
looptijd van het vorig meerjarenplan, voorgelegd.
Het jaarverslag 2014—2019 is uitgebreider dan enkel de evaluatie van de beheersovereenkomst.

KENNISNAME
Artikel 1
De gemeenteraad Assenede neemt kennis van het jaarverslag 2014 – 2019, zoals in bijlage
bijgevoegd.
Art. 2
De evaluatie van de beheersovereenkomst tussen het gemeentebestuur Assenede en het AGB
Assenede positief wordt verdaagd.

5.

AGB - Goedkeuren van de aanpassing 1 meerjarenplan 2020 - 2025.

Wetten en Reglementen



Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, art. 40 en 41.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 30.03.2018 over de beleids- en beheerscyclus van de
lokale en provinciale besturen (BVR BBC).
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Het ministerieel besluit van 26.06.2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de
beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC).

Verwijzingsdocumenten




Meerjarenplan 2020-2025 AGB Assenede.
Aanpassing 1 meerjarenplan 2020 – 2025 AGB Assenede.
Ontwerpbesluit van de Raad van Bestuur van 17.12.2020 betreffende het vaststellen van de
aanpassing 1 meerjarenplan 2020-2025.

Verantwoording







Er was nood aan een aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 van het AGB Assenede.
In deze aanpassing 1 meerjarenplan 2020 – 2025 van het AGB Assenede werden de cijfers uit de
jaarrekening 2019 opgenomen. Het niet-gerealiseerde investeringsbudget uit 2019 dat nog nodig
is, werd mee opgenomen in deze aanpassing 1 meerjarenplan 2020 – 2025 van het AGB
Assenede.
De impact van de maatregelen ter bestrijding van corona werden eveneens meegenomen in deze
aanpassing 1 meerjarenplan 2020 - 2025.
Door de mindere inkomsten en de samenhangende prijssubsidie werd er een werkingstoelage
van het gemeentebestuur Assenede aan het AGB voorzien.
De aanpassing 1 meerjarenplan 2020 – 2025 van het AGB Assenede moet vastgesteld worden
door de Raad van Bestuur en voor goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad
Assenede.

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)
7 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem,
Nic Van Zele, Remi Van de Veire, Marc Bobelyn, Dimitri Van Vooren)

BESLUIT
Artikel 1
De aanpassing 1 meerjarenplan 2020 – 2025 van het AGB Assenede, zoals in bijlage bij dit besluit
gevoegd, wordt goedgekeurd.
6.

Goedkeuren van het prijssubsidiereglement de Bijenkorf / Bass'Cul 2021.

Wetten en Reglementen


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

Verwijzingsdocumenten



Gebruikersreglement Bass’Cul goedgekeurd in de Raad van Bestuur van 25.10.2018.
Gebruikersreglement de Bijenkorf goedgekeurd in de Raad van Bestuur van 31.01.2019.
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Beheersovereenkomst tussen de gemeente Assenede en het Autonoom Gemeentebedrijf
Assenede goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 29.05.2019 en door de gemeenteraad
Assenede van 29.05.2019.
Aanpassing 1 meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Assenede ter vaststelling door de Raad van
Bestuur op 17.12.2020 en ter goedkeuring door de gemeenteraad Assenede op 17.12.2020
voorgelegd.
Prijssubsidiereglement de Bijenkorf / Bass’Cul 2021 AGB Assenede.
Ontwerpbesluit van de Raad van Bestuur van 17.12.2020 betreffende het goedkeuren van het
prijssubsidiereglement de Bijenkorf / Bass’Cul 2020 van het AGB Assenede.

Verantwoording










Het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede heeft haar inkomsten en uitgaven geraamd voor het
kalenderjaar 2021. Op basis van deze ramingen (aanpassing MJP 2020-2025) heeft het Autonoom
Gemeentebedrijf Assenede vastgesteld dat de inkomsten uit het verlenen van recht op toegang
tot de eigen georganiseerde activiteiten in de Bijenkorf en in de Bass’Cul minstens € 88 000,00
(exclusief btw) voor het kalenderjaar 2021 moeten bedragen om de Bijenkorf / Bass’Cul
economisch rendabel te laten zijn.
Om economisch rendabel te zijn wenst het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede vanaf
1 januari 2021 de huidige toegangsprijzen (inclusief btw) voor recht op toegang tot de eigen
georganiseerde activiteiten in de Bijenkorf / Bass’Cul te vermenigvuldigen met een factor 11,57.
De gemeente Assenede erkent dat het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede, op basis van deze
ramingen, de huidige toegangsprijzen (inclusief btw) voor recht op toegang tot de eigen
georganiseerde activiteiten in de Bijenkorf / Bass’Cul moet vermenigvuldigen met een
factor 11,57 om economisch rendabel te zijn.
Rekening houdend met de sociaal, culturele functie van de Bijenkorf / Bass’Cul wenst de
gemeente Assenede dat er tijdens het kalenderjaar 2021 geen prijsverhogingen doorgevoerd
worden ten aanzien van bezoekers van de Bijenkorf / Bass’Cul. De gemeente Assenede wenst
immers de toegangsgelden te beperken opdat de Bijenkorf / Bass’Cul toegankelijk is voor
iedereen. De gemeente Assenede verbindt er zich toe om voor de periode 1 januari 2021 tot en
met 31 december 2021 deze beperkte toegangsgelden te subsidiëren middels de toekenning van
prijssubsidies. De waarde van de prijssubsidie toegekend door de gemeente Assenede bedraagt
de prijs (inclusief btw) die de bezoeker voor recht op toegang tot de eigen georganiseerde
activiteiten in de Bijenkorf / Bass’Cul betaalt vermenigvuldigd met een factor 11,57.
Deze gesubsidieerde inkomgelden (inclusief 6% btw) kunnen steeds geherevalueerd worden
tijdens het kalenderjaar 2021 in het kader van een periodieke evaluatie van de
exploitatieresultaten van het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede. In de mate er een
prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is zal de gemeente Assenede deze steeds documenteren
(bv. aan de hand van een gemeenteraadsbeslissing).
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Stemmen
Stemresultaat

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

BESLUIT
Artikel 1
Er wordt goedkeuring gehecht aan het prijssubsidiereglement de Bijenkorf / Bass’Cul 2021 van het
AGB Assenede met ingang van 01.01.2021.
7.

Goedkeuren van het prijssubsidiereglement sporthal Assenede 2021.

Wetten en Reglementen
 Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, art. 40 en 41.
Verwijzingsdocumenten
 Beheersovereenkomst tussen de gemeente Assenede en het Autonoom Gemeentebedrijf
Assenede goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 29.05.2019 en door de gemeenteraad
Assenede van 29.05.2019.
 Gebruikersreglement sporthal Assenede goedgekeurd in de Raad van Bestuur van 26.05.2016.
 Aanpassing 1 meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Assenede ter vaststelling door de Raad van
Bestuur op 17.12.2020 en ter goedkeuring door de gemeenteraad Assenede op 17.12.2020
voorgelegd.
 Prijssubsidiereglement sporthal Assenede 2021 AGB Assenede.
 Ontwerpbesluit van de Raad van Bestuur van 17.12.2020 betreffende het goedkeuren van het
prijssubsidiereglement sporthal Assenede 2021 van het AGB Assenede.
Verantwoording








Het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede heeft haar inkomsten en uitgaven geraamd voor het
kalenderjaar 2021. Op basis van deze ramingen (Aanpassing 1 MJP 2020-2025) heeft het
Autonoom Gemeentebedrijf Assenede vastgesteld dat de inkomsten uit het verlenen van recht
op toegang tot de sporthal Assenede minstens € 197 500,00 (exclusief btw) voor het
kalenderjaar 2021 moeten bedragen om economisch rendabel te zijn.
Om economisch rendabel te zijn wenst het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede vanaf
1 januari 2021 de huidige toegangsprijzen (inclusief btw) voor recht op toegang tot de sporthal
Assenede te vermenigvuldigen met een factor 7,06.
De gemeente Assenede erkent dat het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede, op basis van deze
ramingen, de huidige toegangsprijzen (inclusief btw) voor recht op toegang tot de sporthal
Assenede moet vermenigvuldigen met een factor 7,06 om economisch rendabel te zijn.
Rekening houdend met de sociale functie van de sporthal Assenede wenst de gemeente
Assenede dat er tijdens het kalenderjaar 2021 geen prijsverhogingen doorgevoerd worden ten
aanzien van bezoekers van de sporthal Assenede. De gemeente Assenede wenst immers de
toegangsgelden te beperken opdat de sporthal Assenede toegankelijk is voor iedereen. De
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gemeente Assenede verbindt er zich toe om voor de periode 1 januari 2021 tot en met
31 december 2021 deze beperkte toegangsgelden te subsidiëren middels de toekenning van
prijssubsidies. De waarde van de prijssubsidie toegekend door de gemeente Assenede bedraagt
de prijs (inclusief btw) die de bezoeker voor recht op toegang betaalt vermenigvuldigd met een
factor 7,06.
Deze gesubsidieerde inkomgelden (inclusief 6% btw) kunnen steeds geherevalueerd worden
tijdens het kalenderjaar 2021 in het kader van een periodieke evaluatie van de
exploitatieresultaten van het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede. In de mate er een
prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is zal de gemeente Assenede deze steeds documenteren
(bv. aan de hand van een gemeenteraadsbeslissing).

Stemmen
Stemresultaat

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

BESLUIT
Artikel 1
Er wordt goedkeuring gehecht aan het prijssubsidiereglement sporthal Assenede 2021 van het
AGB Assenede met ingang van 01.01.2021.
8.

Goedkeuren van het prijssubsidiereglement Ter Walle 2021.

Wetten en Reglementen


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

Verwijzingsdocumenten








Gebruikersreglement Ter Walle goedgekeurd in de Raad van Bestuur van 26.05.2016.
Beheersovereenkomst tussen de gemeente Assenede en het Autonoom Gemeentebedrijf
Assenede goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 29.05.2019 en door de gemeenteraad
Assenede van 29.05.2019.
Aanpassing 1 meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Assenede ter vaststelling door de Raad van
Bestuur op 17.12.2020 en ter goedkeuring door de gemeenteraad Assenede op 17.12.2020
voorgelegd.
Prijssubsidiereglement Jeugd- en Sportdomein Ter Walle 2021 AGB Assenede.
Ontwerpbesluit van de Raad van Bestuur van 17.12.2020 betreffende het goedkeuren van het
prijssubsidiereglement Jeugd- en Sportdomein Ter Walle 2021 van het AGB Assenede.

Verantwoording


Het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede heeft haar inkomsten en uitgaven geraamd voor het
kalenderjaar 2021. Op basis van deze ramingen (aanpassing 1 MJP 2020-2025) heeft het
Autonoom Gemeentebedrijf Assenede vastgesteld dat de inkomsten uit het verlenen van recht
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op toegang tot het Jeugd- en Sportdomein Ter Walle minstens € 31 500,00 (exclusief btw) voor
het kalenderjaar 2021 moeten bedragen om economisch rendabel te zijn.
Om economisch rendabel te zijn wenst het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede vanaf
1 januari 2021 de huidige toegangsprijzen (inclusief btw) voor recht op toegang tot het Jeugd- en
Sportdomein Ter Walle te vermenigvuldigen met een factor 3,2.
De gemeente Assenede erkent dat het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede, op basis van deze
ramingen, de huidige toegangsprijzen (inclusief btw) voor recht op toegang tot het Jeugd- en
Sportdomein Ter Walle moet vermenigvuldigen met een factor 3,2 om economisch rendabel te
zijn.
Rekening houdend met de sociale functie van het Jeugd- en Sportdomein Ter Walle wenst de
gemeente Assenede dat er tijdens het kalenderjaar 2021 geen prijsverhogingen doorgevoerd
worden ten aanzien van bezoekers van het Jeugd- en Sportdomein Ter Walle. De gemeente
Assenede wenst immers de toegangsgelden te beperken opdat het Jeugd- en Sportdomein Ter
Walle toegankelijk is voor iedereen. De gemeente Assenede verbindt er zich toe om voor de
periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 deze beperkte toegangsgelden te
subsidiëren middels de toekenning van prijssubsidies. De waarde van de prijssubsidie toegekend
door de gemeente Assenede bedraagt de prijs (inclusief btw) die de bezoeker voor recht op
toegang betaalt vermenigvuldigd met een factor 3,2.
Deze gesubsidieerde inkomgelden (inclusief 6% btw) kunnen steeds geherevalueerd worden
tijdens het kalenderjaar 2021 in het kader van een periodieke evaluatie van de
exploitatieresultaten van het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede. In de mate er een
prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is zal de gemeente Assenede deze steeds documenteren
(bv. aan de hand van een gemeenteraadsbeslissing).

Stemmen
Stemresultaat

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

BESLUIT
Artikel 1
Er wordt goedkeuring gehecht aan het prijssubsidiereglement Jeugd- en Sportdomein Ter Walle 2021
van het AGB Assenede met ingang van 01.01.2021.
9.

Vaststellen van de financiële bijdrage 2021 aan de politiezone Assenede-Evergem.

Bevoegdheid


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

Wetten en Reglementen


De wet van 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op
twee niveaus, in het bijzonder artikel 40, derde en zesde lid en artikel 71, eerste lid.
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Het Koninklijk Besluit van 16.11.2001 houdende de nadere regels inzake de berekening en de
verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeente politiezone.

Verwijzingsdocumenten


De politiebegroting dienstjaar 2021 van de politiezone Assenede-Evergem.

Verantwoording





De gemeentelijke dotatie aan de meergemeente politiezone dient bepaald te worden zoals
vermeld in het Koninklijk Besluit van 16.11.2001 houdende de nadere regels inzake de
berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeente
politiezone.
De dotatie aan de politiezone Assenede wordt in het meerjarenplan 2020-2025 voorzien op
algemene rekening 6490403 – beleidsitem 040000.
Het bedrag van de toelage voor het jaar 2021 wordt voor de gemeente Assenede bepaald op
€ 1.700.000,00.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De financiële bijdrage 2021 van de gemeente Assenede, zijnde € 1.700.000,00 vast te stellen en deze
aan de politiezone Assenede-Evergem toe te kennen.
Art. 2
De financieel directeur van de gemeente Assenede opdracht te geven om maandelijks een bedrag
van één twaalfde van bovenvermeld bedrag over te schrijven op de rekening van de politiezone
Assenede-Evergem.
Art. 3
Afschrift van dit besluit voor goedkeuring over te maken aan de Provinciegouverneur.
10. Aanpassen van het meerjarenplan 2020-2025 - deel gemeente.

Bevoegdheid


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

Wetten en Reglementen




Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 30.03.2018 over de beleids- en beheerscyclus van de
lokale en de provinciale besturen.
Het ministerieel besluit van 26.06.2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de
beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen.
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De omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de
lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

Verwijzingsdocumenten





De strategische nota.
De financiële nota.
De toelichting.
Het advies verleend door het MAT op 01.12.2020.

Verantwoording






Het meerjarenplan 2020-2025 – deel gemeente – werd door de gemeenteraad vastgesteld in
zitting van 19.12.2019.
Het decreet van 22.12.2017 over het lokaal bestuur bepaalt dat de lokale besturen hun
meerjarenplannen minstens één keer per jaar moeten aanpassen om de kredieten voor het
volgende boekjaar vast te stellen.
Een jaarlijkse aanpassing van het krediet is vereist om de kredieten voor 2021 vast te stellen.
Bij deze aanpassing kunnen tevens de kredieten voor 2020 gewijzigd 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)
7 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem,
Nic Van Zele, Remi Van de Veire, Marc Bobelyn, Dimitri Van Vooren)

BESLUIT
Artikel 1
Het meerjarenplan 2020-2025 – deel gemeente – zoals in bijlage aan te passen.
Art. 2
De lijst van nominatieve subsidies voor het jaar 2021 zoals opgenomen in het meerjarenplan 20202025 wordt goedgekeurd.
Art. 3
Het meerjarenplan wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
11. Goedkeuren van het meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW, zoals aangepast door de raad voor
maatschappelijk welzijn.
Bevoegdheid


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

Wetten en Reglementen


Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017.

239






Het besluit van de Vlaamse Regering van 30.03.2018 over de beleids- en beheerscyclus van de
lokale en de provinciale besturen.
Het ministerieel besluit van 26.06.2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de
beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen.
De omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de
lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

Verwijzingsdocumenten



Het meerjarenplan 2020-2025 zoals aangepast door de raad voor maatschappelijk welzijn in
zitting van 17.12.2020.
Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17.12.2020 houdende de aanpassing
van het meerjarenplan 2020-2025.

Verantwoording


De gemeenteraad dient het deel van het meerjarenplan dat door de raad van maatschappelijk
welzijn werd aangepast goed te keuren.

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)
6 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem,
Remi Van de Veire, Marc Bobelyn, Dimitri Van Vooren)

BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad beslist het deel van het meerjarenplan 2020-2025 dat door de raad voor
maatschappelijk welzijn werd aangepast in zitting van 17.12.2020, goed te keuren.
Art. 2
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid.
12. Goedkeuren uitstel van betaling renteloze lening Scouts Michiel De Ruyter Boekhoute.
Bevoegdheid


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

Wetten en Reglementen




Het gemeenteraadsbesluit van 01.06.2017 betreffende het vaststellen reglement ‘renteloze
lening’ voor investeringen in niet gemeentelijke infrastructuur (in gebruik) van
jeugdverenigingen.
Het reglement ‘Renteloze lening’ voor investeringen in niet gemeentelijke infrastructuur (in
gebruik) van jeugdverenigingen zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 01.06.2017.
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Verwijzingsdocumenten



De vraag van Scouts Michiel De Ruyter Boekhoute tot uitstel betaling renteloze lening.
De overeenkomst tussen gemeente Assenede en Scouts Michiel De Ruyter Boekhoute met
betrekking tot een renteloze lening.

Verantwoording








Volgens de overeenkomst tussen de gemeente en Scouts Boekhoute moet de renteloze lening in
10 gelijke delen van € 5.000,00 worden terugbetaald.
De betalingen moeten jaarlijks gebeuren, waarbij de eerste schijf in 2018 betaald werd.
Scouts Boekhoute organiseert jaarlijks verschillende activiteiten om geld in te zamelen, zodat ze
voldoende middelen hebben om deze lening te kunnen betalen.
Door de verschillende corona-maatregelen was het dit jaar niet mogelijk om activiteiten te
organiseren en hebben ze aanzienlijk minder geld kunnen inzamelen dan verwacht.
Scouts Boekhoute vroeg kwijtschelding van de lening voor 2020, maar het college van
burgemeester en schepenen stelt voor om uitstel van betaling te geven voor 2020 en de
afbetaling door te schuiven naar volgend jaar.
Bij het uitstellen van de betaling voor 2020, zal de oorspronkelijke einddatum met een jaar
verlengd worden.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Scouts Michiel De Ruyter Boekhoute krijgt voor 2020 uitstel van betaling voor de renteloze lening die
werd afgesloten met gemeente Assenede.
Art. 2
De eerstvolgende terugbetaling van € 5.000,00 moet gebeuren vóór 01.12.2021.
Art. 3
Door het uitstel van de terugbetaling, wordt de overeenkomst tussen gemeente Assenede en Scouts
Michiel De Ruyter Boekhoute met één jaar verlengd. De laatste betaling zal gebeuren vóór
01.12.2028.
Art. 4
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur en aan Scouts
Michiel De Ruyter Boekhoute.
13. Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst contacttracing.
Bevoegdheid


Het decreet over het lokaal bestuur van 17.12.2017, artikel 40 en 41.

Verwijzingsdocumenten


Verduidelijking ‘#Vlaanderenhelpt’ optie 1 en optie 2.
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Draaiboek optie 1.
Samenwerkingsovereenkomst optie 1.
Afsprakenkader.
Bijlage 3A – Aanvraag toegang Interne Controletoren – lokaal bestuur.
Bijlage 3B – Aanvraag toegang UVS – lokaal bestuur.
Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de
contact- en bronopsporing ter bestrijding van de Covid-19-pandemie te versterken.
Verwerkingsovereenkomst.

Verantwoording

















Ons bestuur koos enkele maanden geleden om optie 1 te volgen bij het voorstel van het
Agentschap Zorg en Gezondheid. Dat betekent dat we in nauw contact staan met onze
eerstelijnszone, meer specifiek onze zorgraad, om in onze gemeente de meest kwetsbaren die
zijn besmet met het COVID-19 virus te begeleiden en ondersteunen. Daarnaast kunnen we door
het agentschap worden gevraagd om een brononderzoek te starten bij een sterke stijging van
het aantal besmettingen in een bepaalde wijk.
Er is een emailadres en een telefoonnummer waarop de teamleiders en de arts het diensthoofd
welzijn van de gemeente kunnen bereiken.
De volledige eerstelijnszone koos voor dezelfde aanpak.
Ondertussen werd ook vanuit het Agentschap Binnenlands Bestuur een oproep gelanceerd om
een keuze te maken voor een bepaalde vorm van contacttracing, maar deze keer gekoppeld aan
subsidie.
Bij de eerste oproep, van het Agentschap Zorg en Gezondheid, werd de zorgraad gekozen als
partner. Zij ontvangen een subsidie waarmee de coördinator huisbezoeken en een fieldagent
werden aangesteld. Zij ondersteunen de lokale besturen bij hun opdracht.
Bij de tweede oproep, van het Agentschap Binnenlands Bestuur, worden de lokale besturen
gekozen als partner. Zij krijgen de vraag om: niet in te tekenen, in te tekenen op optie 1 of optie
2.
Beide systemen blijven echter naast elkaar bestaan.
In bijlage vinden jullie meer info terug omtrent beide opties en de subsidies die daar tegenover
staan. Optie 2 lijkt niet aan de orde aangezien we dan het engagement aangaan om zelf de
contacttracing op te nemen.
Tijdens het overleg met onze eerstelijnszone werd al snel duidelijk dat optie 1 overeen komt met
optie 1 waar voorheen werd voor gekozen. Met andere woorden: we doen momenteel al een
hele tijd wat optie 1 inhoudt. Wanneer we nu intekenen ontvangen we daar ook subsidie voor.
De subsidie bedraagt 0,125 euro per inwoner per maand, gedurende maximum 5 maanden, met
als einddatum 31 maart 2021.
Aan onze werking zal niets wijzigen, behalve dat we toegang krijgen tot alle gegevens met
betrekking tot besmette personen op ons grondgebied. Het instrument dat daarvoor wordt
gebruikt is iets uitgebreider dan de zorgatlas. Hoe we daar mee omgaan, en wie de eerste stap
zet (eerstelijnszone of lokaal bestuur) werd vastgelegd in een afsprakenkader met onze zorgraad.
Dit afsprakenkader is bij voorkeur voor de volledige eerstelijnszone gelijk.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen
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BESLUIT
Artikel 1
De samenwerkingsovereenkomst en bijlagen voor optie 1 worden goedgekeurd.
14. Verhoging van de tweede pensioenpijler voor contractuele personeelsleden in het kader van het
sectoraal akkoord 2020.
Bevoegdheid


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

Wetten en Reglementen






Wet van 28.04.2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van de
pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid.
Kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten dat werd opgesteld in uitvoering van het
Vlaams Sectoraal Akkoord 20058-2013, afgesloten in het Vlaamse Onderhandelingscomité C1 op
19.11.2008 tot invoering van een aanvullend pensioenstelsel voor de contractanten van de lokale
besturen.
Besluit van de Vlaamse Regering van 10.04.2020 ivm het sectoraal akkoord 2020 voor de lokale
en provinciale besturen.
Ministeriële Omzendbrief KB/ABB 2020/2 van 28.05.2020 betreffende het sectoraal akkoord
2020 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen.

Verwijzingsdocumenten







Gemeenteraadsbeslissing van 28.01.2010 houdende een intentieverklaring om een aanvullend
pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden in te voeren en om de RSZ-PPO aan te
stellen als opdrachtencentrale volgens de wetgeving op de overheidsopdrachten.
Gemeenteraadsbeslissing van 25.02.2010 houdende invoering van een aanvullend
pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden.
Gemeenteraadsbeslissing van 24.04.2014 houdende goedkeuren addendum tweede
pensioenpijler : verhoging bijdragen voor contractuele medewerkers tewerkgesteld in VIAdiensten.
Gemeenteraadsbeslissing van 28.11.2019 houdende goedkeuren van de verhoging van de
tweede pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden.

Verantwoording






In zitting van de gemeenteraad van 25.02.2010 werd beslist een aanvullend pensioenstelsel in te
voeren voor de contractuele personeelsleden met ingang van 01.01.2010 waarbij de
pensioentoelage werd vastgesteld op 1 % van het pensioengevende jaarloon.
In zitting van de gemeenteraad van 24.04.2014 werd beslist om de pensioentoelage voor de
contractuele medewerkers tewerkgesteld in de VIA-diensten te verhogen van 1 % naar 3 %.
(verhoging gefinancierd middels subsidies afkomstig van het VIA-4-akkoord).
In zitting van de gemeenteraad van 28.11.2019 werd beslist om de pensioentoelage met ingang
van 01.01.2020 vast te stellen op 2 % voor alle contractuele medewerkers (muv contractuele
medewerkers tewerkgesteld in de VIA-diensten die 3 % behouden) en met ingang van
01.01.2021 vast te stellen op 3 %.
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Deze beslissing werd genomen in het kader van het creëren van een financiële bonus door de
federale overheid met een korting op de responsabiliseringsbijdrage voor de besturen met een
voldoende hoge tweede pensioenpijler.
Op 10 april 2020 werd het sectoraal akkoord voor de lokale en provinciale besturen afgesloten in
het Vlaams onderhandelingscomité. De kern van dit akkoord is een koopkrachtverhoging van
globaal 1,1 % vanaf 01.01.2020 voor alle personeelsleden.
Het akkoord bevat 3 maatregelen :
1. Verhoging van de maaltijdcheques met 100 euro per jaar per VTE
2. Recurrente koopkrachtverhoging van 200 euro per jaar per VTE
3. Verhoging van de tweede pensioenpijler tot minimum 2,5 % met ingang van
01.01.2020.
De eerste 2 maatregelen zijn bij delegatie beslist door het college van burgemeester en
schepenen in zitting van 24.11.2020.
Om aan de 3de maatregel van het sectoraal akkoord te voldoen dringt een nieuwe verhoging van
de tweede pensioenpijler zich sneller op en wordt de tweede pensioenpijler van het contractueel
personeel vanaf 01.01.2020 vastgesteld op 2,5 %. De verhoging dient met terugwerkende kracht
te gebeuren door middel van een inhaaltoelage.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Ter uitvoering van het sectoraal akkoord 2020 wordt de bijdragevoet van de tweede pensioenpijler
voor de contractuele medewerkers – die niet tewerkgesteld zijn in de VIA-diensten – vastgesteld op
2,5 % vanaf 01.01.2020.
Art. 2
De verhoging met 0,5 % vanaf 01.01.2020 (van 2 % naar 2,5 %) zal worden uitgevoerd door middel
van een inhaaltoelage.
Art. 3
De verhoging naar 3 % vanaf 01.01.2021 – zoals voorzien in de gemeenteraadsbeslissing van
28.11.20219 – blijft behouden.
15. Goedkeuren van de rekening 2019/2020 van de scholengemeenschap Meetjesland.
Bevoegdheid


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

Wetten en Reglementen



Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, artikel 28.
Het decreet van 04.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, artikel 9.
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Verwijzingsdocumenten







Gemeenteraadsbeslissing van 26.06.2014 houdende verlengen van scholengemeenschap
“Meetjesland” voor de periode van 2014/2020 in de vorm van een interlokale vereniging.
Overeenkomst scholengemeenschap Meetjesland 2011, verlengd voor de periode 2014/2020 in
de vorm van een interlokale vereniging.
Gemeenteraadsbeslissing van 27.11.2014 houdende goedkeuren van het huishoudelijk
reglement van scholengemeenschap “Meetjesland”.
Huishoudelijk reglement van de werking van de scholengemeenschap “Meetjesland”.
Schepencollegebeslissing van 01.12.2020 houdende goedkeuren van het jaarverslag 2019/2020
“Terugblik – samen maken we ons sterker” van scholengemeenschap “Meetjesland”.
Jaarverslag 2019/2020 “Terugblik” van scholengemeenschap “Meetjesland”, met daarin vervat
de rekening 2019/2020 en de begroting 2020/2021.

Verantwoording







Scholengemeenschap “Meetjesland” is een interlokale vereniging en de gemeenteraden van de
deelnemende gemeenten dienen de rekening 2019/2020 en de begroting 2020/2021 goed te
keuren.
De rekening zit vervat in het jaarverslag van scholengemeenschap “Meetjesland” en werd
afgesloten met een positief saldo van € 9.493,33.
Door de coronamaatregelen konden deze activiteiten niet doorgaan : directie tweedaagse,
pedagogische studiedag, eindproef lager onderwijs en zorgoverleg.
Middelen project “bewoonbaarheid, veiligheid en welzijn” werden niet gebruikt, dit project liep
in de kalenderjaren 2018 en 2019.
Begroting 2020/2021 werd aan het jaarverslag toegevoegd, per schooljaar wordt € 1.000,00
voorzien voor veiligheid, welzijn en duurzaamheid en wordt € 3.000,00 voorzien voor een
gezamenlijke pedagogische studiedag (gezien de huidige situatie vermoedelijk georganiseerd per
school en niet met al het personeel van alle scholen samen) en wordt € 1.400,00 voorzien voor
de verdere digitalisering van de werking van de scholengemeenschap.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De rekening 2019/2020 van scholengemeenschap “Meetjesland”, zoals in bijlage toegevoegd, wordt
goedgekeurd.
Art. 2
De begroting 2020/2021 van scholengemeenschap “Meetjesland”, zoals in bijlage toegevoegd, wordt
goedgekeurd.
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16. Kerk Boekhoute - Princiepbeslissing voor het vestigen van een erfpacht voor het IBO.
Bevoegdheid


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

Wetten en Reglementen



De Wet van 10.01.1824 over het recht van erfpacht.
Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017.

Verwijzingsdocumenten



Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 21.01.2020 betreffende
aanstellen Veneco voor kerk Boekhoute.
Het uittreksel uit het kadastraal percelenplan met betrekking tot het onroerend goed gelegen
Boekhoutedorp, kadastraal gekend onder nr. 0801a der sectie B van de 4e afdeling Assenede.

Verantwoording







Het gemeentebestuur opteert om in een gedeelte van de kerk te Boekhoute het Initiatief
Buitenschoolse opvang te organiseren.
Om dit te realiseren werd beslist om samen te werken met Veneco, Panhuisstraat 1 te 9070
Destelbergen.
Er wordt geopteerd om hiervoor een erfpachtovereenkomst af te sluiten met het Bestuur van
de Kerkfabriek H. Kruis, Markt 14 te 9960 Assenede.
Er zou een concept hiervoor uitgewerkt worden van “box in een box” via een procedure Design
& Build.
Het gemeentebestuur opteert om de erfpachtovereenkomst af te sluiten via een
notariskantoor.
Hiervoor zijn kredieten voorzien in budget 2020 onder art. 005000 2100007 uitgaven
investeringen, agendapunt actieplan 4-3-2-3.

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)
6 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem,
Remi Van de Veire, Marc Bobelyn, Dimitri Van Vooren)

BESLUIT
Artikel 1
Het gemeentebestuur beslist om een princiepbeslissing te nemen voor het vestigen van een
erfpachtovereenkomst met het Bestuur van de Kerkfabriek H. Kruis, Markt 14 te 9960 Assenede met
betrekking tot het organiseren van het IBO (Initiatief Buitenschoolse Opvang) in een gedeelte van de
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kerk te Boekhoute, onroerend goed gekend onder nr. 0801a der sectie B van de 4e afdeling
Assenede, volgens het principe van “box in box”.
Art. 2
De erfpachtovereenkomst te laten opmaken en verlijden door een notaris.
Art. 3
De kosten verbonden aan het afsluiten van de erfpachtovereenkomst te betalen van de kredieten
voorzien in budget 2020 onder art. 005000 22100007 uitgaven investeringen.
Art. 4
Afschrift van deze beslissing over te maken aan:
- Veneco, Panhuisstraat 1 te 9070 Destelbergen
- Bestuur van de Kerkfabriek H. Kruis, Markt 14 te 9960 Assenede.
17. Goedkeuren van het voorlopig actieprogramma inzake de activering van gronden in eigendom
van Vlaamse besturen voor sociaal wonen.
Bevoegdheid


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

Wetten en Reglementen





Het decreet van 15.07.1997, en latere wijzigingen, houdende de Vlaamse Wooncode, artikel 28.
Het Grond- en Pandendecreet, artikels 3.2.1, 1° en 4.1.7.
De Vlaamse Codex Wonen (van kracht vanaf 01.01.2021) en uitvoeringsbesluit.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 16.11.2018 over het Lokaal Woonbeleid, artikel 6, 5°.

Verwijzingsdocumenten





Het gemeenteraadsbesluit dd. 26.09.2019 houdende goedkeuring van de statuten van de
intercommunale vereniging ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid in Assenede-KaprijkeSint-Laureins, goedkeuring van de subsidieaanvraag voor het intergemeentelijk
samenwerkingsverband (IGS) Assenede-Kaprijke-Sint-Laureins en goedkeuren van het financieel
engagement.
Het actieprogramma inzake de activering van gronden in eigendom van Vlaamse besturen voor
sociaal wonen.
Uittreksel kadastraal plan.

Verantwoording




In artikel 28 van het decreet van 15.07.1997, en latere wijzigingen, houdende de Vlaamse
Wooncode wordt gesteld dat de gemeente, door middel van haar regiefunctie, erover moet
waken dat de diverse Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen
geconcentreerde acties ondernemen opdat de gezamenlijke oppervlakte aan onbebouwde
bouwgronden en kavels in hun eigendom, aangewend wordt om het bindend sociaal objectief
(BSO) te behalen.
Artikel 4.1.7 van het Grond- en Pandendecreet bepaalt dat elke gemeente, voor haar
grondgebied, de gezamenlijke oppervlakte berekent van de onbebouwde bouwgronden en
kavels in eigendom van Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen, met
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uitzondering van onder andere die percelen die niet bebouwbaar zijn door een uitsluitingsgrond,
zoals bepaald in artikel 3.2.1, 1° van het Grond- en Pandendecreet.
In datzelfde artikel van het Grond- en Pandendecreet wordt ook bepaald dat de gemeente erover
waakt dat de diverse Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen acties
ondernemen zodat ten minste een kwart van deze gezamenlijke oppervlakte aangewend wordt
voor de verwezenlijking van een sociaal woonaanbod en dat de gemeenteraad ter zake een
actieprogramma vaststelt.
Deze bepaling vervalt indien het BSO wordt behaald binnen het vooropgestelde groeipad tegen
2025.
De Vlaamse Codex Wonen (die van kracht is vanaf 01.01.2021) en het bijhorend
uitvoeringsbesluit, met in het bijzonder artikel 2.6 bevat de uitvoering van het actieprogramma
vanaf 2021.
Het Besluit van de Vlaamse Regering over het Lokaal Woonbeleid van 16.11.2018 stelt drie
Vlaamse beleidsprioriteiten voorop.
Binnen de eerste beleidsprioriteit voorziet de gemeente in een divers en betaalbaar woonaanbod
in functie van de woonnoden.
In het Besluit van de Vlaamse Regering over het Lokaal Woonbeleid van 16.11.2018 worden
hiertoe enkele concrete opdrachten opgenomen, waaronder artikel 6, 5° waarbij de gemeente
een beleid voert rond de activering van gronden en panden voor sociaal wonen.
In het kader van deze verplichte opdracht dient de gemeente een gemeentelijk actieprogramma
op te maken in functie van het behalen van haar BSO.
Deze actie gebeurt in samenwerking met Woonwijzer Meetjesland. De samenwerking werd
goedgekeurd in de gemeenteraad van 26.09.2019.
Voor grondgebied Assenede gaat het om gronden in eigendom van 3 Vlaamse besturen en 2
semipublieke rechtspersonen :
- Vlaamse besturen : Gemeente Assenede, OCMW Gent en Kerkfabriek H. Kruis en Onze-LieveVrouw te Oosteeklo
- Semipublieke rechtspersonen : CVBA Wonen en Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor
Volkswoningen
De percelen in eigendom van de semipublieke rechtspersonen worden niet verder opgenomen in
de berekening, gezien deze niet verplicht op te nemen zijn in het actieprogramma.
De totale oppervlakte in eigendom van de Vlaamse besturen bedraagt 32.302 m², waarvan 4.280
m² in eigendom van de gemeente, gelegen aan de Kloosterstraat (evenementenweide).
Gezien het college dit terrein in zijn functie van evenementenweide wenst te behouden, zal er
navraag worden gedaan bij OCMW-Gent en Kerkfabriek H. Kruis en Onze-Lieve-Vrouw te
Oosteeklo wat hun intenties zijn met de terreinen in hun eigendom in functie van de 25 %
invulling van terreinen voor de ontwikkeling van sociale woningbouw om aan het gemeentelijk
actieprogramma te voldoen.
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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)
6 nee-stemmen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem,
Remi Van de Veire, Marc Bobelyn, Dimitri Van Vooren)
2 onthoudingen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven)

BESLUIT
Artikel 1
Het overzicht inzake de activering van gronden in eigendom van Vlaamse besturen voor sociaal
wonen, zoals weergegeven in de bijlage, wordt goedgekeurd.
Art. 2
De gemeente zal, in functie van haar regisseursrol, voormeld document als basis gebruiken voor de
gesprekken met de betrokken eigenaars.
Art. 3
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het Agentschap Wonen-Vlaanderen en aan
Woonwijzer Meetjesland.
18. Goedkeuren van de statuten lokaal overleg kinderopvang.
Bevoegdheid


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

Wetten en Reglementen



Het decreet van 20.04.2012 (BS 15.06.2012) houdende de organisatie van kinderopvang van
baby’s en peuters.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 24.05.2013 (BS 18.06.2013) houdende het lokaal beleid
kinderopvang.

Verwijzingsdocumenten





De goedgekeurde statuten van het lokaal overleg kinderopvang, in de gemeenteraad van
07.04.2013.
Het verslag van het overleg met coördinator IBO omtrent opstart lokaal overleg kinderopvang op
09.10.2020.
Het verslag van de bespreking van de nieuwe statuten voor de opstart van het nieuwe lokaal
overleg kinderopvang op 10.11.2020.
Het voorstel van de nieuwe statuten van het lokaal overleg kinderopvang.

Verantwoording


Het lokaal overleg kinderopvang (LOK) is opgericht in de gemeente Assenede, alsook een lokaal
overleg opvoedingsondersteuning (LOO). Bij de opmaak van deze statuten is het LOK en het LOO
samengenomen en hierdoor is het LOK niet meer actief geweest. Nochtans is het LOK een
verplicht adviesorgaan dat decretaal bepaald is. Nadien is er het Huis van het Kind gekomen
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waarbij er in de gemeente Assenede geen fysiek huis is, maar enkel een website. Er wordt twee
keer per jaar samengekomen met alle actoren die betrekking hebben tot Huis van het Kind.
Het LOK is echter de laatste jaren een slapend orgaan geworden.
Om in orde te zijn met de geldende regelgeving heeft de administratie de statuten bijgewerkt
zodat er terug een nieuw leven kan geblazen worden in het lokaal overleg kinderopvang in de
gemeente Assenede.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De statuten van het lokaal overleg kinderopvang, goedgekeurd op de gemeenteraad van 07.04.2013,
worden opgeheven.
Art. 2
De statuten van het lokaal overleg kinderopvang zoals aan dit besluit toegevoegd, worden
goedgekeurd.

22. Voorstel van beslissing: impact effectentaks.
Bevoegdheid


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

Verantwoording


De nieuwe effectentaks van de federale regering zal ook de gemeenten, OCMW’s en onder meer
AGB’s en intercommunales treffen. Het is niet aanvaardbaar dat de federale regering een
belasting oplegt aan de lokale bestuursniveaus. Ook de Vereniging van Vlaamse Steden en
Gemeenten verzette zich reeds tegen deze beslissing van de federale regering. De fractie Vlaams
Belang hekelt het feit dat lokale besturen hierdoor getroffen worden terwijl zij bijzondere
financiële inspanningen leveren om de gevolgen van de corona-crisis voor hun sport- en
cultuurverenigingen, de middenstand en de inwoners die door de crisis worden geraakt, trachten
te temperen.



Gelet op
 De beslissing van de federale regering om een effectentaks in te voeren op
effectenrekeningen vanaf 1 miljoen euro.
 Het feit dat ook onze stad/gemeente dergelijke effectenrekeningen kan aanhouden of dat
mogelijks in de toekomst zal doen bij wijze van goed financieel beheer.
 Het feit dat onder meer ook intercommunales en OCMW’s hiervan gebruiken maken.
 Dat het ongehoord is dat het ene bestuursniveau belastingen oplegt aan een ander
bestuursniveau.
 Het verzet vanuit de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) tegen deze
maatregel.
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Vraagt de Vlaams Belang-fractie dan ook dat de gemeenteraad van Assenede en het
gemeentebestuur in het bijzonder, zich uitspreekt tegen deze belasting op lokale besturen.
Voorstel van beslissing:
Artikel 1
De gemeente Assenede kan niet akkoord gaan met deze effectentaks waarbij de federale overheid
belastingen oplegt ten koste van gemeenten, OCMW’s, autonome gemeentebedrijven,
intercommunales, enz.
Art. 2
De gemeenteraad van Assenede richt een brief aan premier Alexander De Croo en minister van
Financiën Vincent Van Peteghem om de negatieve impact van deze effectentaks op lokale besturen
aan te klagen en de federale regering te verzoeken deze maatregel niet door te voeren.
Art. 3.
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing.
Stemmen over het voorstel van beslissing
Stemresultaat 3 ja-stemmen (Guido Van de Veire, 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, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof,
Lieve Goethals, Pieter Dobbelaere)
5 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Koen Van Ootegem, Remi Van de Veire,
Marc Bobelyn, Dimitri Van Vooren)
BESLUIT
Artikel 1
Het voorstel van beslissing is verworpen.
Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten.

Namens de gemeenteraad

Get. Frederik Willems

Lieven Rummens

Algemeen directeur

Voorzitter gemeenteraad
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