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Zitting van 30.06.2016 

AANWEZIG : 

Burgemeester-voorzitter  
Ph. De Coninck 
Schepenen 
A. Meulebroeck, S. Van Eynde, H. Staelens, H. Baetslé, E. Roegis en D. Buysse 
Raadsleden 
T. Van Eykeren, K. Van Ootegem, G. Van de Veire, M. De Schepper, M. Scheir, N. Van Zele, A. Cuelenaere,  
S. Buysse, F. De Weweire, D. Vercauteren, B. Van den Bossche, M. Bobelyn, K. Buysse, Ch. Bobelijn, H. Schaght  
en S. De Craecker. 
Gemeentesecretaris  
F. Willems.  
 

 

Agenda 

Openbare zitting 
1. NOTULEN 

Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraad dd. 26.05.2016. 
2. AGB ASSENEDE 

Goedkeuren jaarrekening 2015 van het AGB Assenede en verlenen van kwijting. 
3. AGB ASSENEDE 

Goedkeuren prijssubsidiereglement AGB Assenede. 
4. FINANCIËN 

Vaststellen van de budgetwijziging nr 1/2016. 
5. EVENEMENTEN 

Aanvaarden BNIP (Bijzonder Nood- en Interventieplan) Rockabilly Day te Assenede op 27.08.2016 en 
28.08.2016. 

6. POLITIEREGLEMENT  
Vaststellen aangepast gecoördineerd politiereglement van de politiezone Assenede-Evergem en 
bekrachtigen protocolakkoorden m.b.t. de GAS. 

7. RUIMTELIJKE ORDENING 
Definitieve straatnaamgeving verkaveling Baetslé Immo NV aan de Molenbosstraat te Assenede : 
Karnemelkstraat. 

8. RUIMTELIJKE ORDENING 
Kennisnemen van het verslag over het beheer van de werkingsmiddelen van de Gecoro – Assenede. 

9. MILIEU 
Wijzigen van de textielovereenkomst met de Kringwinkel Meetjesland. 

10. MILIEU 
Stopzetten van de textielovereenkomst met Vlaams Kleding Inzameldepot, Vlaams Internationaal Centrum, 
Curitas en Wereld Missiehulp. 

11. ONDERWIJS 
Vaststellen van het lestijdenpakket van de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute voor het schooljaar 
2016/2017. 

12. ONDERWIJS 
Goedkeuren van het schoolreglement van de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute. 
 

Aanvullende dagorde van de CD&V-fractie 
 

13. Interpellatie : Antwerpse Heirweg – toestand van de rijweg voor tweewielers. 
14. Interpellatie : gemeentelijk mobiliteitsplan – stand van zaken. 
15. Interpellatie : nieuwe gemeentelijke infogids. 
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16. Interpellatie : proefproject I.V.M. 
17. Interpellatie : parking ’t Groentjen. 
18. Interpellatie : gemeentelijke website. 
19. Interpellatie : waterschade landbouw. 
20. Interpellatie : intergemeentelijke onroerende erfgoeddienst. 
21. Interpellatie : Slijpstraat – parkeren verhoogde bermen. 
22. Interpellatie : restauratie Sint-Petrus en Sint-Martinuskerk Assenede. 
23. Interpellatie : algemene vergadering I.V.M. 
 

Aanvullende dagorde N-VA-fractie 
 
24. Interpellatie : maaien trage wegen Oosteeklo. 
25. Interpellatie : extra subsidie voetbalclubs. 
26. Interpellatie : nieuwe infogids 2016. 
 

Openbare zitting 

1.GOEDKEUREN VAN DE REDACTIE VAN DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD DD. 26.05.2016. 
De Raad, 
De redactie van de notulen van de gemeenteraad dd. 26.05.2016 wordt met 22 ja-stemmen en 1 onthouding 
goedgekeurd. 
Hebben ja gestemd : Ph. De Coninck, A. Meulebroeck, S. Van Eynde, D. Buysse, A. Cuelenaere, D. Vercauteren, 
E. Roegis, H. Staelens, M. De Schepper, M. Scheir, F. De Weweire, H. Baetslé, Ch. Bobelijn, T. Van Eykeren,  
K. Van Ootegem, N. Van Zele, S. Buysse, B. Van den Bossche, M. Bobelyn, K. Buysse, G. Van de Veire en  
S. De Craecker. 
Heeft zich onthouden : Heidi Schaght 

2.GOEDKEUREN JAARREKENING 2015 VAN HET AGB ASSENEDE EN VERLENEN VAN KWIJTING. 
De Raad, 
Wetten en  
Reglementen 

 Statuten van het AGB Assenede goedgekeurd in de gemeenteraad van 29.01.2009 en 
latere wijzigingen. 

 Artikel 236 en 243 van het Gemeentedecreet. 

 Artikel 263quater van de Nieuwe Gemeentewet. 

 Artikel 616 van het Wetboek van Vennootschappen. 
Verwijzings- 
Documenten    

 Jaarrekening 2015 AGB Assenede 
Verantwoording 

 Met uitzondering van het jaar van oprichting, valt het boekjaar samen met een 
kalenderjaar. De jaarrekening 2015 loopt van 01.01.2015 tot en met 31.12.2015. 

 De jaarrekening 2015 AGB Assenede wordt afgesloten met een overschot van 
€ 37.177,69, waarvan het gemeentebestuur Assenede de rechthebbende is. 

 De commissaris revisor kwam langs voor nazicht van de boekhouding 2015. De 
commissaris revisor maakt een definitief verslag op nadat de commissaris revisor de 
goedkeuring van de gemeenteraad Assenede ontvangen heeft. 

 De Raad van Bestuur van het AGB Assenede van 30.06.2016 stelde de 
jaarrekening 2015 vast. 

 In de gemeenteraad Assenede wordt de jaarrekening 2015 voorgelegd ter 
goedkeuring. 

 Jaarlijks beslist de gemeenteraad over de aan de bestuurders te verlenen kwijting, na 
goedkeuring van de jaarrekening. De kwijting is zowel voor leden van de Raad van 
Bestuur als voor de leden van het directiecomité. 
Ook de commissaris revisor vraagt kwijting. 
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Tussenkomsten 

 CD&V stelt vast dat in ‘deel 2 : De toelichting bij de investeringsrekening’ sprake is van 
aanpassingswerken aan het dorpshuis in Bassevelde en de uitbreiding van het 
kampeerautoterrein. In de beheersovereenkomst tussen het gemeentebestuur 
Assenede en AGB Assenede, die al dateert van 2013, wordt hiervan geen melding 
gemaakt. Het wordt tijd om de beheersovereenkomst te actualiseren. 
Het college van burgemeester en schepenen vindt dit een terechte opmerking. 
Vermoedelijk staat het kampeerterrein wel vermeld in de statuten. Dat zal worden 
nagekeken. 

 Als antwoord op een vraag uit de Raad van Bestuur van het AGB Assenede wenst het 
college van burgemeester en schepenen mee te delen dat de start van de aanleg van 
de Finse looppiste voorzien is na het bouwverlof. De startvergadering is begin juli 
gepland. 

Stemmen Met 23 ja-stemmen 
BESLUIT  Artikel 1 
 De jaarrekening 2015 van het AGB Assenede, zoals in bijlage bij dit besluit gevoegd, wordt 

goedgekeurd onder voorbehoud van een positief verslag van de commissaris revisor. 
Art. 2 

 Er wordt kwijting verleend aan de leden van de Raad van Bestuur van het AGB Assenede, 
aan de leden van het directiecomité van het AGB Assenede en aan de commissaris revisor. 

3.GOEDKEUREN PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT AGB ASSENEDE. 
De Raad, 
Wetten en  
Reglementen 

 Beheersovereenkomst tussen de gemeente Assenede en het Autonoom 
Gemeentebedrijf Assenede goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 04.07.2013 en 
door de gemeenteraad Assenede. 

 Gebruiksreglement sporthal Assenede goedgekeurd in de Raad van Bestuur van 
26.05.2016. 

 Gebruiksreglement ter beschikking stelling met verplichte afname van dranken van 
Jeugd- en Sportdomein Ter Walle goedgekeurd in de Raad van Bestuur van 
26.05.2016. 

Verwijzings- 
Documenten    

 Prijssubsidiereglement AGB Assenede 
Verantwoording 

 De reglementen sporthal en Jeugd- en Sportdomein Ter Walle werden aangepast. De 
vergoedingen die gevraagd worden voor de ter beschikking stellingen zijn gewijzigd. 

 Een recente beslissing (BTW nr. E.T.129.288 d.d. 19/01/2016) heeft als gevolg dat de 
financiering van het AGB Assenede moest bekeken worden. Omdat in het 
AGB Assenede de exploitatieontvangsten doorgaans ontoereikend zijn om de 
exploitatiekosten te dekken, geeft het gemeentebestuur Assenede aan het 
AGB Assenede een werkingstoelage. 
Voor het bepalen van de BTW-winst zal uitgegaan worden van het boekhoudkundig 
resultaat, met inbegrip van afschrijvingen, aanleggen van provisies, 
waardeverminderingen, prijssubsidies … maar met uitsluiting van specifieke 
werkingssubsidies en uitzonderlijke opbrengsten/kosten. 
Hierdoor werd de werkingstoelage van het gemeentebestuur Assenede aan het 
AGB Assenede stopgezet en wordt een prijssubsidie verleend van het 
gemeentebestuur Assenede aan het AGB Assenede. 

 De Raad van Bestuur van het AGB Assenede van 30.06.2016 keurde het 
prijssubsidiereglement AGB Assenede goed. 

 Aan de gemeenteraad Assenede van 30.06.2016 wordt goedkeuring gevraagd over 
het prijssubsidiereglement AGB Assenede. 
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Tussenkomsten 

 De CD&V-fractie vraagt wat de reden is van deze wijziging? Is dit een gevolg van het 
verscherpte toezicht van de BBI (Bijzondere Belasting Inspectie) op de AGB’s? 
Het college van burgemeester en schepenen bevestigt dit. Er is advies gevraagd bij 
hogere instanties en deze regeling is de zuiverste manier voor de belastinginspectie. 

Stemmen Met 14 ja-stemmen en 9 onthoudingen : 
Hebben ja gestemd : Ph. De Coninck, A. Meulebroeck, S. Van Eynde, H. Staelens, 
H. Baetslé, E. Roegis, D. Buysse, M. De Schepper, M. Scheir, A. Cuelenaere, F. De Weweire, 
D. Vercauteren, Ch. Bobelijn en S. De Craecker. 
Hebben zich onthouden : T. Van Eykeren, K. Van Ootegem, G. Van de Veire, N. Van Zele, 
S. Buysse, B. Van den Bossche, M. Bobelyn, K. Buysse en H. Schaght. 

BESLUIT  Artikel 1 
 Het prijssubsidiereglement AGB Assenede, zoals in bijlage bij dit besluit gevoegd, wordt 

goedgekeurd. 

4.VASTSTELLEN VAN DE BUDGETWIJZIGING NR 1/2016. 
De Raad, 
Wetten en  
Reglementen 

 Het Gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen 

 Het Besluit van de Vlaamse Regering van 25.06.2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn 

 Het Ministerieel Besluit van 01.10.2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de 
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn 

Verwijzings- 
Documenten    

 De beleidsnota 

 De financiële nota 

 De toelichting bij de budgetwijziging nr. 1/2016 

 Het verslag van het MAT inzake de budgetwijziging nr. 1/2016 
Verantwoording 

 Noodzaak tot wijzigen van de budgetten voor het dienstjaar 2016 
Tussenkomsten  

 De CD&V-fractie vraagt waarom € 30.000,00 bij wordt voorzien op algemene rekening 
6150600 – beleidsitem 068000. 
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat er extra budget nodig is 
voor dringende onvoorziene snoeiwerken en voor het uitbesteden van regulier 
groenonderhoud aan externe firma’s. 

 De CD&V-fractie vraagt meer uitleg bij de herstellingwerken aan de fontein in 
Boekhoute – algemene rekening 6150420 – beleidsitem 020000. De fontein heeft  
€ 185.000,00 gekost maar er zijn al veel problemen mee geweest. 
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat na technisch onderzoek 
gebleken is dat het waterverlies afkomstig is van een scheur in de leiding. Op basis van 
een offerte is budget voorzien voor het herstel. Het extra budget van  
€ 30.000,00 is niet enkel voor de fontein maar ook voor andere projecten o.a. voor 
aanpassingswerken aan de Graafjanstraat-Meuleken om het indraaien van de bus van 
De Lijn mogelijk te maken. 
De CD&V-fractie vraagt of de bus geen andere route kan nemen aangezien in dat deel 
toch geen haltes zijn. 
Het college van burgemeester en schepenen heeft dit besproken met De Lijn. De bus 
heeft daar een vaste rusthalte. Er zijn testen gedaan met bussen in de twee 
rijrichtingen maar er bleek geen andere oplossing mogelijk. 

 Met betrekking tot algemene rekening 6150100 – beleidsitem 048000 – herinnert de 
N-VA-fractie zich dat er twee jaar geleden al twee herenfietsen werden aangekocht. 
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Momenteel zijn de gemeenschapswachten dames. De N-VA-fractie vraagt zich af of bij 
de aankoop van nieuwe fietsen hier rekening mee zal gehouden worden en wat er zal 
gebeuren met de herenfietsen. 
Het college van burgemeester en schepenen deelt mee dat de gemeenschapswachten 
nu onder de bevoegdheid vallen van de politie met standplaats in Evergem. Dit 
betekent dat ze nog grotere afstanden moeten afleggen. Het is op vraag van de politie 
zelf dat elektrische fietsen voorzien worden om sneller op de bestemming te zijn. Er 
zal bij de aankoop rekening mee gehouden worden dat de fietsen zowel door mannen 
als vrouwen gebruikt kunnen worden. De oude herenfietsen zullen in eigen gebruik 
genomen worden. 

 De N-VA-fractie vernam reeds via de krant dat de voetbalploegen een extra toelage 
krijgen. Op zich is N-VA niet tegen extra ondersteuning van verenigingen en is zich 
bewust dat voetbalclubs moeilijke tijden beleven. N-VA vraagt zich wel af waarom 
enkel de voetbalverenigingen extra middelen krijgen en niet alle sportclubs. 
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat vroeger de 
voetbalploegen betaald werden voor het onderhoud van hun terreinen : eerst  
€ 1.500,00, later werd dit verminderd tot € 1.000,00 en nog later werd deze toelage 
afgeschaft. Het college stelt dat een terrein onderhouden veel geld kost en dat de 
clubs daarnaast nog geconfronteerd worden met toenemende kosten voor 
gediplomeerde trainers, BTW ruling, een dalend aantal leden, hoge 
elektriciteitskosten,…. Men mag niet vergeten dat de sporthal ook veel geld heeft 
gekost. Daarom is beslist éénmalig de voetbalclubs te ondersteunen. De middelen 
zullen enkel voor infrastructuur en onderhoudswerken gebruikt worden. Mogelijks 
zullen er bijkomende voorwaarden aan gekoppeld worden zoals het niet verhogen van 
het lidgeld. Het college wijst ook op de grote investeringen die de omliggende 
gemeenten hebben gedaan aan de accommodatie van hun voetbalclubs. In Zelzate 
bijvoorbeeld gaat er elk jaar € 55.000,00 naar de voetbalclub. 
N-VA vult nog aan dat de KBVB (Koninklijke Belgische Voetbal Bond) mee aan de basis 
ligt van de financiële problemen van de kleine clubs. Zij hebben miljoenen verkwist die 
beter ten goede kwamen aan de kleine clubs. 
CD&V stelt vast dat er meer en meer clubs verdwijnen in de lagere reeksen. Ook de 
sponsorinkomsten dalen. De clubs moeten de tering naar de nering zetten. CD&V blijft 
het belangrijk vinden dat de jeugd aan sport kan doen rond de kerktoren. 

 Met betrekking tot de kredieten op algemene rekening 6203300 – beleidsitem 099000 
– wil CD&V graag weten wat een verstoringstoelage precies inhoudt. 
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat dit een toelage is voor 
medewerkers in de buitendienst die onverwacht opgeroepen worden. 

 Naar aanleiding van de kredieten op algemene rekening 2240007 – beleidsitem 
020000 – vraagt de CD&V-fractie om het probleem van het voetpad op de 
Waterdijkstraat ter hoogte van de glascontainer aan te pakken.  
Het college van burgemeester en schepenen zal bekijken of dit in eigen regie kan 
gebeuren maar is ook bereid dit nominatief toe te voegen aan deze budgetwijziging 
dan kan het eventueel ook als investering worden opgenomen en kan het project 
worden uitbesteed. 

 CD&V wil graag weten hoever het staat met de juridische procedure van de gemeente 
tegen het studiebureau van de verkaveling in de Schaapherderstraat. CD&V heeft 
vastgesteld dat de vennootschap nog steeds bestaat maar weet niet of ze nog actief is 
en over de nodige middelen beschikt. 
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat de eigenaar overleden is 
en de huidige eigenaar onvindbaar is. Juridisch zal het gemeentebestuur wellicht wel 
winnen maar de kas van de vennootschap is leeg. Indien toch blijkt dat de 
vennootschap nog vermogen bezit zullen we dit claimen. De bewoners mogen hiervan 
niet het slachtoffer zijn, daarom wordt nu budget voorzien om voetpaden aan te 
leggen. 

 Met betrekking tot algemene rekening 2240000 – beleidsitem 020000 – aanleg 
Tereeckensche voetpad vraagt de N-VA of het hier daadwerkelijk om een voetpad 
gaat. 
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Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat dit inderdaad niet de 
juiste terminologie is en het ‘voetpadwegel’ moet zijn. Dit zal tekstueel worden 
aangepast. 

 De N-VA-fractie vernam van de financieel beheerder dat op algemene rekening 
2200000 – beleidsitem 02000 – nieuwe toegang van het gemeentehuis naar het 
evenemententerrein , de vermelding in de laatste kolom ‘BW 1/2016’ niet op zijn 
plaats staat. Het betreft een project uit het budget 2016. 
Het college van burgemeester en schepenen bevestigt dit. Dit project is al uitgevoerd. 
De fout zal worden rechtgezet in de tekst. 

 Bij algemene rekening 2280900 – beleidsitem 067000 – vervangen OV-palen met 
betonrot, vraagt de CD&V om welke palen het precies gaat. 
Het college van burgemeester en schepenen zal de lijst opvragen en overmaken aan 
de fractievoorzitters. 

 Met betrekking tot algemene rekening 2140007 – beleidsitem 079004 – begeleidend 
project herbestemming kerk Boekhoute – stelt de N-VA-fractie vast dat deze kerk niet 
opgenomen staat in de inventaris. De fractie vraagt of het gemeentebestuur dan wel 
de eigenaar is van de kerk. 
Het college van burgemeester en schepenen zal nagaan waarom dit niet opgenomen 
is in de inventaris.  
Het initiatief om een herbestemming aan de kerk te geven komt er naar aanleiding 
van een colloquium rond dit thema dat onlangs werd georganiseerd. Het gaat nu om 
een haalbaarheidsstudie om te onderzoeken of een herbestemming tot kinderopvang 
haalbaar is. Als dit project goedgekeurd wordt zal dit minder kosten dan € 20.000,00 
aangezien we dan subsidies zouden krijgen. 

Stemmen met 13 ja-stemmen en 10 onthoudingen 
Hebben ja gestemd : Ph. De Coninck, A. Meulebroeck, S. Van Eynde, D. Buysse,  
H. Staelens, H. Baetslé, E. Roegis, M. De Schepper, M. Scheir, A. Cuelenaere,  
F. De Weweire, D. Vercauteren en Ch. Bobelijn 
Hebben zich onthouden : T. Van Eykeren, K. Van Ootegem, G. Van de Veire,  
N. Van Zele, S. Buysse, B. Van den Bossche, M. Bobelyn, K. Buysse, H. Schaght en  
S. De Craecker 

BESLUIT  Artikel 1 
 De budgetwijziging nr. 1/2016 zoals in bijlage vast te stellen. 

Art. 2 
       De budgetwijziging nr. 1/2016 wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

5.AANVAARDEN BNIP (BIJZONDER NOOD- EN INTERVENTIEPLAN) ROCKABILLY DAY TE ASSENEDE OP 27.08.2016 
EN 28.08.2016. 
De Raad, 
Wetten en  
Reglementen 

 Het gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen en aanpassingen. 

 De wet van 31.12.1963 en de wet van 28.03.2003 betreffende de civiele bescherming. 

 De wet van 15.05.2007 betreffende de civiele veiligheid. 

 Het KB van 16.02.2006 betreffende de nood- en interventieplannen. 

 De Ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26.10.2006 betreffende de nood- en 
interventieplannen. 

 De Ministeriële omzendbrief NPU-2 van 30.03.2009 betreffende het algemeen nood- 
en interventieplan van de Provinciegouverneur. 

 De Ministeriële omzendbrief NPU-3 van 30.03.2009 betreffende de goedkeuring van 
de provinciale nood- en interventieplannen. 

 De Ministeriële omzendbrief NPU-4 van 30.03.2009 betreffende de disciplines. 

 De omzendbrief van 10.12.1987 betreffende de ordehandhaving. 
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Verwijzings- 
Documenten    

 Het Bijzonder Nood- en Interventieplan Rockabilly Day te Assenede op 27.08.2016 en 
28.08.2016.  

 De nota van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie 
Crisiscentrum van 01.02.2011 betreffende goedkeuring van NIP – Reikwijdte en 
aanvaarding door de gemeenteraad.  

 Het gemeenteraadsbesluit van 19.12.2008 houdende aanvaarding van het 
gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan Assenede. 

Verantwoording 

 De opmaak van een bijzonder nood- en interventieplan is aangewezen naar aanleiding 
van Rockabilly Day te Assenede op 27.08.2016 en 28.08.2016. 

 Dit BNIP moet goedgekeurd worden door de veiligheidscel, aanvaard worden door de 
gemeenteraad en in laatste instantie goedgekeurd worden door de 
Provinciegouverneur. 

Stemmen       Met 23 ja-stemmen 
BESLUIT  Artikel 1 
 Het Bijzonder Nood- en Interventieplan opgemaakt naar aanleiding van Rockabilly Day te 

Assenede op 27.08.2016 en 28.08.2016 te aanvaarden. 
Art.2 
Een afschrift van dit besluit samen met een exemplaar van het BNIP van Rockabilly Day te 
Assenede op 27.08.2016 en 28.08.2016 over te maken aan de Provinciegouverneur. 

6.VASTSTELLEN AANGEPAST GECOÖRDINEERD POLITIEREGLEMENT VAN DE POLITIEZONE ASSENEDE - 
EVERGEM EN BEKRACHTIGEN PROTOCOLAKKOORDEN M.B.T. DE GAS. 
De Raad, 
Wetten en  
Reglementen 

 De nieuwe gemeentewet in het bijzonder art. 119, 119bis en 135§2. 

 De wet tot wijziging van de nieuwe gemeentewet van 17 juni 2004. 

 De wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en 
haar uitvoeringsbesluiten. 

 De wet op de geïntegreerde politie van 7 december 1998. 

 De wet tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties van 13 mei 1999. 

 Het Koninklijk Besluit van 17 maart 2005 tot vaststelling van de inwerkintreding van 
de wet van 17 juni 2004. 

 De wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en 
dienstverlening. 

 Omzendbrief OBOV2014019 dd. 24 december 2014. 
Verwijzings- 
Documenten    

 De aanpassingen aan het gecoördineerd politiereglement Assenede goedgekeurd in 
de zitting van de gemeenteraad 24 april 2014. 

 De bundel van de voorgestelde wijzigingen. 

 De bundel met de aangenomen wijzigingen die verwerkt zijn in het voorstel van 
gecoördineerd politiereglement dat aan de gemeenteraad van 30 juni 2016 wordt 
voorgelegd. 

 Het voorstel van gecoördineerd politiereglement dat aan de gemeenteraad van 30 
juni 2016 wordt voorgelegd. 

 Brief van Parket van de Procureur des Konings Oost-Vlaanderen betreffende 
protocolakkoorden GAS ontvangen op 08 juni 2016. 

 Protocol verkeer en niet-verkeer met bijlagen. 

 Het besluit van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 14.06.2016 
houdende aanvaarden van de protocolakkoorden GAS. 
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Verantwoording 

 Sinds de opstart van de politiezone hebben de gemeente Assenede en Evergem 
eenzelfde politiereglement. In bepaalde artikelen die zo gemeente specifiek zijn 
(voorbeeld hoofdstuk m.b.t. begraafplaatsen, markten) kunnen er verschillen zijn. 

 Bepaalde inbreuken op het politiereglement hebben zowel een administratief als een 
strafrechtelijk karakter (= gemengde inbreuken). Er moeten regels opgesteld worden 
om te vermijden dat eenzelfde inbreuk zowel strafrechtelijk als administratiefrechtelijk 
wordt gesanctioneerd (non bis in idem-beginsel). 

 Voor de lichte en zware gemengde inbreuken wordt het origineel PV door de politie 
steeds opgestuurd naar de Procureur. Een kopie wordt bezorgd aan de sanctionerend 
ambtenaar. 

 De wetgever heeft in de nieuwe GAS-wet voorzien dat de afspraken hierover kunnen 
vastgelegd worden in een protocolakkoord. 

 Een protocolakkoord wordt afgesloten tussen het college van burgemeester en 
schepenen en de Procureur des Konings en wordt achteraf bekrachtigd door de 
gemeenteraad. 

 In dit protocolakkoord kan bepaald worden welke inbreuken het parket zal behandelen 
en welke inbreuken administratiefrechtelijk worden behandeld. Men kan ook 
aangeven of er een onderscheid wordt gemaakt in de houding van het parket 
naargelang de betrokkene minderjarig of meerderjarig is. Er kunnen ook afspraken 
gemaakt worden over de termijn van toezending van het PV en de manier waarop 
deze toezending zal gebeuren. Dit is belangrijk omdat de sanctionerend ambtenaar op 
deze manier geen tijd verliest bij het afwerken van de procedure. 

 Volgens de GAS-wet is het de bedoeling om een protocolakkoord te maken op maat 
van een of meer gemeenten of een politiezone. In de praktijk geeft dit eerder een 
protocolakkoord per gerechtelijk arrondissement. 

 Het afsluiten van een protocolakkoord is enkel verplicht voor de inbreuken verkeer 
maar er is ook een mogelijkheid om een protocol af te sluiten voor inbreuken niet-
verkeer. Als er geen akkoord wordt afgesloten voorziet de wet zelf in een 
reglementering met betrekking tot de modaliteiten en termijnen. 
Het Parket Oost-Vlaanderen heeft 2 ontwerp protocolakkoorden opgesteld nl. een 
voor de inbreuken op het strafwetboek (niet-verkeer) en een voor inbreuken verkeer: 

o protocolakkoord inbreuken op het strafwetboek (niet-verkeer): de afspraken 
opgenomen in het protocolakkoord hebben betrekking op volgende (lichte en zware) 
gemengde inbreuken: 

 inbreuk op artikel 398 van het Strafwetboek (slagen en verwondingen); 
 inbreuk op de artikelen 461 en 463 van het Strafwetboek (eenvoudige diefstal); 
 inbreuk op artikel 521, derde lid van het Strafwetboek (vernieling of 

onbruikbaarmaking van rijtuigen); 
 inbreuk op artikel 526 van het Strafwetboek (vernielen van grafstenen en openbare 

versiering); 
 inbreuk op artikel 534bis van het Strafwetboek (graffiti); 
 inbreuk op artikel 534ter van het Strafwetboek (opzettelijk beschadigen van    

eigendommen); 
 inbreuk op artikel 537 van het Strafwetboek (kwaadwillig omhakken van bomen); 
 inbreuk op artikel 545 van het Strafwetboek (vernielen afsluitingen); 
 inbreuk op artikel 559, 1° van het Strafwetboek (opzettelijke beschadigingen); 
 inbreuk op artikel 561, 1° van het Strafwetboek (verstoren nachtrust); 
 inbreuk op artikel 563, 2° van het Strafwetboek (beschadigen afsluitingen); 
 inbreuk op artikel 563, 3° van het Strafwetboek (lichte gewelddaden); 
 inbreuk op artikel 563bis van het Strafwetboek (burkaverbod); 
o protocolakkoord inbreuken verkeer: de afspraken opgenomen in het protocolakkoord 

hebben betrekking op de artikelen van het koninklijk besluit van 1 december 1975 
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik 
van de openbare weg.  
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      Voor al deze inbreuken wordt voorgesteld dat (mits in achtneming van verschillende 
randvoorwaarden) het parket niet meer optreedt. De sanctionerend ambtenaar zou 
dus direct bevoegd zijn om in deze dossiers op te treden. 

Tussenkomsten 

 De CD&V- fractie vraagt zich af of er geen tegenstrijdigheid bestaat tussen art. 9.10 op 
pagina 71 en art. 2.2. op pagina 3 van beide protocolakkoorden. In het 
politiereglement is sprake van administratieve geldboetes vanaf 16 jaar, maar in het 
protocolakkoord dat alle personen jonger dan 18 jaar worden uitgesloten. 
Het college van burgemeester en schepenen ziet hier geen contradictie in omdat het 
artikel enkel geldt voor dat protocolakkoord, maar zal dit voor alle zekerheid toch nog 
eens navragen. 

Stemmen met 16 ja-stemmen en 7 onthoudingen 
Hebben ja gestemd: 
Ph. De Coninck, A. Meulebroeck, S. Van Eynde, H. Staelens, H. Baetslé, E. Roegis, 
D. Buysse, G. Van de Veire, M. De Schepper, M. Scheir, A. Cuelenaere, F. De Weweire, 
D. Vercauteren, Ch. Bobelijn, H. Schaght en S. De Craecker. 

 Hebben zich onthouden:  
T. Van Eykeren, K. Van Ootegem, N. Van Zele, S. Buysse, B. Van den Bossche, M. Bobelyn, 
en K. Buysse. 
CD&V wenst zijn stemgedrag te verklaren. CD&V stelt zich de vraag of de 
gemeenteraadsleden dit politiereglement wel gelezen hebben, want niemand heeft 
opgemerkt dat er op pagina 61 (artikel 8.1) en op pagina 69 (artikel 9.3) telkens alleen 
Evergem vermeld staat. CD&V vindt dat dergelijke belangrijke documenten grondig 
moeten nagelezen worden. 
Het college van burgemeester en schepenen erkent dat dit fout in het reglement staat en 
zal dit volgende raad rechtzetten. Het college rekent op zijn administratie dat deze 
documenten correct worden aangeleverd. De betrokken dienst is momenteel wel 
onderbemand. Daarom zal er in september een halftijdse administratieve kracht bijkomen 
zodat dergelijke fouten in de toekomst kunnen worden vermeden. 

BESLUIT  Artikel 1 
 Het gecoördineerd politiereglement van de politiezone Assenede- Evergem, zoals 

voorgelegd in bijlage, wordt vastgesteld en treedt in werking op 1 september 2016. Alle 
voorgaande politiereglementen worden met ingang van deze datum opgeheven. 

 Art. 2 
 De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen, 

genomen in zitting van 14 juni 2016 ter aanvaarding van de protocollen opgesteld door het 
Parket van de Procureur des Konings Oost-Vlaanderen inzake de afhandeling van 
gemengde inbreuken. 

 Art. 3 
Het gecoördineerd politiereglement zal worden bekendgemaakt  overeenkomstig art. 186 
en 187 van het gemeentedecreet en de wet van 24 juni 2013, in het bijzonder art. 15 i.v.m. 
minderjarigen.  

 Art. 4 
Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan: 
- Vredegerecht Zelzate, Suikerkaai 10 te 9960 Zelzate 
- Rechtbank van Eerste Aanleg, Opgeëistenlaan 401 A te  9000 Gent 
- Dhr. F. Mervielde, Korpschef Politiezone Assenede- Evergem, Kapellestraat 1 te 9940 
Evergem 
-  Elke Lauwers, Sanctionerend ambtenaar, Provincie Oost-Vlaanderen, dienst juridische 
aangelegenheden, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent 
- De Procureur des Konings te Gent. 

7.DEFINITIEVE STRAATNAAMGEVING VERKAVELING BAETSLÉ IMMO NV AAN DE MOLENBOSSTRAAT TE 
ASSENEDE : KARNEMELKSTRAAT. 
De Raad, 
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Wetten en  
Reglementen 

 Het decreet dd. 28.01.1977 en latere wijzigingen houdende bescherming van de 
namen van de openbare wegen en pleinen. 

 Het gemeentedecreet dd. 15.07.2005, en latere wijzigingen. 
Verwijzings- 
Documenten    

 Gemeentelijk schrijven dd. 24.02.2016 aan het Heemkundig Genootschap 
‘De Twee Ambachten’ houdende verzoek om advies. 

 Schrijven van Heemkundig Genootschap ‘De Twee Ambachten’ dd. 18.03.2016, met 
voorstel straatnaam. 

 Princiepbeslissing van de gemeenteraad dd. 28.04.2016 met als voorstel : 
Karnemelkstraat. 

 Proces-verbaal van sluiting openbaar onderzoek dd. 15.06.2016. 

 Schrijven Cultuurraad dd. 09.06.2016. 

 Plan met aanduiding straat. 
Verantwoording 

 Er werd een verkavelingsvergunning aangevraagd voor Baetslé Immo NV, voor het 
verkavelen van gronden aan de Molenbosstraat te Assenede.  

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

 Het toekennen van een naam voor deze nieuwe weg dringt zich op. De weg situeert 
zich als zijstraat van de Molenbosstraat te Assenede, tussen de huisnummers 36 en 
38. 

 De straat situeert zich op gronden gelegen te 9960 Assenede, aan de Molenbosstraat, 
kadastraal gekend onder Sie C 669 b, 670 a. 

 Advies Heemkundig Genootschap ‘De Twee Ambachten’ ontvangen op 18.03.2016 
met volgend voorstel : 
“Voorstel 1: Triestmolenstraat 
De nieuwe straat geeft uit op een stuk land waar vroeger een molen stond. Deze 
molen was onder meer gekend als Triestmolen (zie bijgevoegd plan uit de periode 
rond 1862); vandaar de naam Triestmolenstraat. 
Voorstel 2: Karnemelkstraat 
In de omgeving van de plaats waar de straat komt, lag vroeger een weide waar de 
eerste Piétrain-varkens uit de streek gekweekt werden met karnemelk uit de 
nabijgelegen melkerij. 
Deze straatnaam leunt ook aan bij de recente straatnaam voor de nieuwe straat even 
verderop, de Melkerijstraat. 
Daarom stellen we voor : Triestmolenstraat of Karnemelkstraat.” 

 In zitting van het college van burgemeester en schepenen dd. 29.03.2016 werd 
voorgesteld om te kiezen voor de volgende naam :  
Triestmolen. 

 In zitting van de gemeenteraad dd. 28.04.2016 werd principieel ‘Karnemelkstraat’ 
goedgekeurd. 

 Het openbaar onderzoek dat werd ingericht van 17.05.2016 tot en met 15.06.2016, 
zonder opmerkingen. 

 Advies Cultuurraad dd. 09.06.2016 :  
“Het bestuur van de Cultuurraad boog zich over de adviesvraag omtrent de 
straatnaamgeving te Bassevelde, aan de verkaveling van Baetslé Immo nv aan de 
Molenbosstraat.  
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’) wordt door het bestuur van de Cultuurraad goed bevonden.  
Concreet gaat het om het voorstel om de straat de naam Karnemelkstraat te geven.  
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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 Met 23 ja-stemmen 
BESLUIT  Artikel 1 

Als officiële straatnaam voor de nieuwe weg ter hoogte van verkaveling Baetslé Immo NV, 
voor percelen, kadastraal gekend onder Sie C 669 b, 670 a, tussen huisnummers 36 en 38 
aan de Molenbosstraat te Assenede, wordt definitief voorgesteld : Karnemelkstraat. 

8.KENNISNEMEN VAN HET VERSLAG OVER HET BEHEER VAN DE WERKINGSMIDDELEN VAN DE GECORO - 
ASSENEDE. 
De Raad, 
Wetten en  
Reglementen 

 Het gemeentedecreet 15.07.2005 en latere wijzigingen 

 Besluit van de Vlaamse Regering dd. 19.05.2000 tot vaststelling van nadere regels 
voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en 
gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening, Hoofdstuk II, artikel 4 

Verwijzings- 
Documenten    

 Het gemeenteraadsbesluit dd. 28.06.2001 tot aanduiding van een voorzitter en een 
secretaris voor de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening en vaststellen 
van zitpenningen en werkingskosten 

 Het verslag over het beheer van de werkingsmiddelen van de Gecoro-Assenede voor 
de periode 2013 tot en met 2015 

 Het overzicht van de uitbetaalde presentiegelden van de Gecoro-Assenede voor de 
periode 2013 tot en met 2015 

Verantwoording 

 Reeds van bij de oprichting van de Gecoro-Assenede in 2001, werden er aan dit 
adviesorgaan geen eigen werkingsmiddelen toegekend. 

 Wel werd bij gemeenteraadsbesluit dd. 28.06.2001 beslist om aan alle 
commissieleden presentiegelden toe te kennen à rato van (toen) 2.000 B.fr – (nu) 
50,00 € per aanwezigheid op de Gecoro-vergaderingen. 

 Gezien de Gecoro zelf geen werkingsmiddelen heeft worden deze presentiegelden 
niet door de Gecoro uitbetaald, maar door de gemeente rechtstreeks aan het 
commissielid en dit op basis van de gehandtekende aanwezigheidslijsten. 

 Zoals blijkt uit het overzicht van de uitbetaalde presentiegelden werd, in de periode 
2013 tot en met 2015, door de gemeente in totaal 1.685,72 € presentiegelden aan de 
commissieleden uitbetaald. 

 Andere kosten werden door de Gecoro niet gemaakt. 
BESLUIT  Artikel 1 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag over het beheer van de werkings-
middelen van de Gecoro-Assenede voor de periode 2013 tot en met 2015. 
Art. 2 
Een afschrift van deze kennisname wordt overgemaakt aan de voorzitter van de Gecoro-
Assenede. 

9.WIJZIGEN VAN DE TEXTIELOVEREENKOMST MET DE KRINGWINKEL MEETJESLAND. 
De Raad, 
Wetten en  
Reglementen 

 Het gemeentedecreet dd. 15.07.2005 en latere aanpassingen. 

 Het decreet van 23.12.2011 betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen. 

 Het Besluit van de Vlaamse regering van 17.02.2012 betreffende het duurzaam 
beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen. 
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Verwijzings- 
Documenten    

 Het gemeenteraadsbesluit dd. 29.09.2005 betreffende het afsluiten van een 
textielovereenkomst met de Kringwinkel Meetjesland, Vlaams Kleding Inzameldepot, 
Vlaams Internationaal Centrum, Curitas en Wereld-Missiehulp. 

 Het gemeenteraadsbesluit dd. 28.11.2013 betreffende het goedkeuren van de 
samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Assenede en de Kringwinkel 
Meetjesland vzw. 

Verantwoording 

 De Kringwinkel Meetjesland zamelt op verschillende manieren textiel in: 
- Inzameling via het gemeentelijk recyclagepark 
- Inzameling via het filiaal van de Kringwinkel Meetjesland in de 

Brouwershofstraat.  
- Inzameling via de huis-aan-huisinzameling 2 maal per jaar 
- Inzameling via ophaling op afroep 

 De Kringwinkel wil graag nu ook werken met textielcontainers op het openbaar 
domein. Volgende locatie zouden volgens de Kringwinkel in aanmerking komen voor 
het plaatsen van een textielcontainer van de Kringwinkel Meetjesland. 

- ASS001: Leegstraat (naast textielcontainer van Wereldmissiehulp) 
- ASS002: Dijkstraat/Molenbergplein (naast de al aanwezige glasbollen) 
- ASS003: Sportstraat 2 (juist voor de bibliotheek) 
- ASS004: Parking Stadhuisstraat (naast de glasbolsite) 
- ASS005: Hoek Trieststraat – Houtlandstraat (naast de glasbolsite) 
- ASS006: Noordstraat – Boekhoute (naast de glasbolsite) 
- ASS007: Graafjanstraat – Boekhoute (naast de glasbolsite) 
- ASS008: Rozemarijnstraat – Bassevelde (aan de ingang van het speelplein) 
- ASS009: Assenedestraat – Bassevelde (naast de glasbolsite) 
- ASS010: Koning Albertstraat - Oosteeklo (voor de parochiezaal) 
- ASS011: Oosteeklo-Dorp (aan de bushalte Labo Van Vooren) 

 In de gemeenteraad dd. 29.09.2005 werd een textielovereenkomst afgesloten met 
alle textielinzamelaars zoals ook de Kringwinkel Meetjesland. Voor het bijplaatsen 
van textielcontainers moet er een aanpassing van de overeenkomst goedgekeurd 
worden. 

 Voorstel om volgende locaties te weerhouden: 
- ASS002: Dijkstraat/Molenbergplein (naast de glasbolsite) 
- ASS004: Parking Stadhuisstraat (naast de glasbolsite) 
- ASS007: Graafjanstraat – Boekhoute (naast de glasbolsite) 
- ASS008: Rozemarijnstraat - Bassevelde (naast de glasbolsite) 
- ASS010: Koning Albertstraat Oosteeklo (naast de glasbolsite)  
- ASS005: Hoek Trieststraat – Houtlandstraat (naast de glasbolsite) 
- ASS006: Noordstraat – Boekhoute (naast de glasbolsite) 
- ASS009: Assenedestraat – Bassevelde (naast de glasbolsite) 
- ASS011: Oosteeklo-Dorp (aan de bushalte Labo Van Vooren) 

Tussenkomsten 

 De CD&V-fractie vreest dat dit bij een jaarlijkse stilzwijgende verlenging uit de 
aandacht verdwijnt en dit niet meer verder geëvalueerd wordt. CD&V wil een 
tegenvoorstel doen en de overeenkomst voor telkens 3 jaar goedkeuren. Zo kan de 
overeenkomst in het begin en in het midden van de legislatuur geëvalueerd worden 
en pas dan vernieuwd worden. 
Het college van burgemeester en schepenen is hiermee niet akkoord. Op die manier 
zitten we vast voor 3 jaar. Nu kunnen we jaarlijks evalueren en bijsturen indien nodig. 
Het college is wel bereid om na 1 of 2 evaluaties de overeenkomst voor een langere 
periode vast te leggen. 

 De CD&V-fractie wenst toch een stemming over hun voorstel 

 De voorzitter schorst de vergadering voor een 3-tal minuten op vraag van de N-VA-
fractie. 
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 De voorzitter heropent de zitting. 

 N-VA vindt 3 jaar ook te lang en wil een evaluatie na 1 jaar. 
Stemmen Stemming over het voorstel van CD&V om duur van de overeenkomst te veranderen naar 

3 jaar :  
Met 7 ja-stemmen en 16 nee-stemmen  
Hebben ja gestemd: T. Van Eykeren, K. Van Ootegem, N. Van Zele, S. Buysse,  
B. Van den Bossche, M. Bobelyn en K. Buysse. 
Hebben nee gestemd: Ph. De Coninck, A. Meulebroeck, S. Van Eynde, H. Staelens,  
H. Baetslé, E. Roegis, D. Buysse, G. Van de Veire, M. De Schepper, M. Scheir,  
A. Cuelenaere, F. De Weweire, D. Vercauteren, Ch. Bobelijn, H. Schaght en S. De Craecker 
Stemming over het ontwerpvoorstel met de duur van de overeenkomst op 1 jaar met 
stilzwijgende verlenging : 
Met 16 ja-stemmen  en 7 onthoudingen 
Hebben ja-gestemd: Ph. De Coninck, A. Meulebroeck, S. Van Eynde, H. Staelens,  
H. Baetslé, E. Roegis, D. Buysse, G. Van de Veire, M. De Schepper, M. Scheir,  
A. Cuelenaere, F. De Weweire, D. Vercauteren, Ch. Bobelijn, H. Schaght en S. De Craecker. 
Hebben zich onthouden: T. Van Eykeren, K. Van Ootegem, N. Van Zele, S. Buysse,  
B. Van den Bossche, M. Bobelyn en K. Buysse. 

BESLUIT  Artikel 1 
 De gewijzigde textielovereenkomst tussen de gemeente Assenede en vzw Kringwinkel 

Meetjesland, gevoegd als bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd. 
 

Textielovereenkomst 
 
De gemeente Assenede, Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede vertegenwoordigd door Philippe De Coninck, 
burgemeester en Frederik Willems, gemeentesecretaris, hierna genoemde “de gemeente”. 
En 
De Kringwinkel Meetjesland vzw, Slachthuisstraat 2b, 9900 Eeklo vertegenwoordigd door De Clerck Willy, 
voorzitter en Vanderbruggen Eric, ondervoorzitter, hierna genoemd “de textielinzamelaar”. 
Artikel 1. Juridisch kader 
Besluit van de Vlaamse Regering dd. 17.02.2012 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende 
het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. 
Decreet dd. 23.12.2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. 
Artikel 2. Inhoud van de opdracht 
§1 De textielinzamelaar haalt op het grondgebied van de gemeente huishoudelijk textielafval op met als 
voornaamste doel producthergebruik en recyclage ervan. Met huishoudelijk textielafval wordt bedoeld alle 
kledij (textiel en lederwaren), schoeisel, handtassen, beddengoed, woningtextiel (gordijnen, overgordijnen, 
tafelkleden, servetten), lompen… waarvan de inwoners zich wensten te ontdoen. 
§2 Textielinzameling kan plaatsvinden volgens de volgende inzamelmethoden: 

- Containers opgesteld op het gemeentelijk grondgebied inclusief recyclagepark. 
- Huis-aan-huisinzameling 
- Het brengen naar een depot 

Artikel 3. Doorverwijzing 
§1 De gemeente vermeldt in haar sensibiliserings- en informatiecampagnes omtrent het gemeentelijke 
afvalstoffenbeleid steeds de mogelijkheid voor de inwoners om huishoudelijk textielafval via de 
inzamelmethoden georganiseerd door de textielinzamelaar mee te geven. 
Artikel 4. Containers 
§1 Containers op gemeentelijke grondgebied en recyclagepark 

- Beschrijving van de container (afmeting, constructie en kleur) 
Breedte: 115 cm, diepte: 115 cm, hoogte: 200 cm, kleur: oranje/wit 

- Exacte aanduiding van de plaats 

 Dijkstraat/Molenbergplein (naast de glasbolsite) 

 Parking Stadhuisstraat (naast de glasbolsite) 

 Graafjanstraat – Boekhoute (naast de glasbolsite) 

 Rozemarijnstraat - Bassevelde(naast de glasbolsite) 

 Koning Albertstraat Oosteeklo (naast de glasbolsite)  
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 Hoek Trieststraat – Houtlandstraat (naast de glasbolsite) 

 Noordstraat – Boekhoute (naast de glasbolsite) 

 Assenedestraat – Bassevelde (naast de glasbolsite) 

 Oosteeklo-Dorp (aan de bushalte Labo Van Vooren) 

 Recyclagepark 

 Brouwershofstraat 2A (Kringwinkel) 
- De containers dienen deugdelijk te kunnen worden afgesloten 
- Elke container dient duidelijk leesbaar voorzien te zijn van de naam, volledig adres en 

telefoonnummer en containernummer van de textielinzamelaar 
- De containers mogen niet voorzien zijn van handelsreclame. 
- De containers dienen steeds in goede staat van onderhoud te verkeren en bij vervuiling of bekladding 

dienden deze schoongemaakt te worden door de textielinzamelaar. 
- De containers van verschillende textielinzamelaars mogen niet bij elkaar staan. 
- De directe omgeving van de containers dient bij het ledigen van de containers te worden 

schoongehouden of te worden schoongemaakt. 
- De containers dienen minimaal 1 maal per week te worden geledigd. 
- Indien de container sneller vol is dient deze binnen de 48 na de melding geledigd te worden. 
- De gemeente aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, beschadiging en dergelijke van de 

container of het ingezamelde textielafval. 
- De gemeente verbindt zich ertoe alle mogelijke maatregelen te treffen en te bestendigen om 

sluikstorten, diefstal, vernieling, beschadiging en vervuiling van de container en hun inhoud te 
voorkomen. 

- De textielinzamelaar is wettelijk aansprakelijk voor de schade toegebracht door of vanwege de 
containers en toegebracht tijdens de lediging of plaatsen ervan. 

- De gemeente wordt volledig gevrijwaard tegen alle aanspraken van derden voor schade. 
- De textielinzamelaar rapporteert jaarlijks vóór 31 januari de ingezamelde hoeveelheden textiel aan de 

gemeente, evenals de bestemming. 
- De textielinzamelaar mag niet zonder schriftelijke toestemming van de gemeente containers 

bijplaatsen of weghalen. 
- Voor wijzigingen in het aantal containers dient de overeenkomst gewijzigd te worden. 

Artikel 5. Huis-aan-huisinzameling  
§1 De textielinzamelaar zal 2 keer per jaar textiel huis-aan-huis inzamelen. 
§2 De exacte data van de 2 huis-aan-huisinzamelingen worden jaarlijks doorgegeven vóór 15 augustus om deze 
data mee op te nemen in de ophaalkalender. 
§3 De huis-aan-huisinzameling betreft de hele gemeente. 
§4 De textielinzamelaar kan voor de in §1 vermelde huis-aan-huisinzameling recipiënten (zakken en/of flyers) 
verspreiden. 
De recipiënten en de flyers dienen voorzien te zijn van de datum en aanvangsuur van de inzameling en de 
naam, volledig adres en telefoonnummer van de textielinzamelaar. 
§5 De te gebruiken recipiënten en/of flyers worden vooraf ter goedkeuring aan de gemeente voorgelegd. 
§6 De textielinzamelaar rapporteert de ingezamelde hoeveelheden volgens artikel 4 aan de gemeente. 
§7 Voor aanpassingen in §1, §2 en §3 dient de overeenkomst gewijzigd te worden. 
Artikel 6. Sensibilisering en promotie 
De gemeente zal haar informatiekanalen gebruiken om de inzameling van textiel onder de aandacht te 
brengen. Dit gebeurt in samenspraak met de inzamelaar. 
Artikel 7. Restfractie van het ingezamelde textiel 
§1 Met de restfractie wordt bedoeld: het huishoudelijk textielafval dat door de textielinzamelaar na sortering 
door de textielinzamelaar  niet kan worden verkocht of niet kan gerecycleerd worden. 
§2 Voor de verwijdering van de restfractie, met inbegrip van de kosten is de textielinzamelaar 
verantwoordelijk. 
Artikel 8. Vergoeding en betaling 
De textielinzamelaar heeft geen recht op een vergoeding van de gemeente voor het inzamelen van textielafval. 
Artikel 9. Afzet van textielafval 
De textielinzamelaar engageert er zich toe dat de verwerking van de ingezamelde textiel alleen gebeurt door 
verwerkingsbedrijven die hiervoor de juiste milieuvergunning kunnen voorleggen. 
Bij export (inclusief de export naar een ander gewest in België) zal dit gebeuren conform de vigerende 
wetgeving. 
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Artikel 10. Toezicht 
De milieu- en technische dienst van de gemeente oefenen toezicht uit op de naleving van deze overeenkomst. 
Op hun eenvoudige vraag worden alle nodige inlichtingen verstrekt en kunnen gegevens met betrekking tot 
deze overeenkomst worden geraadpleegd. 
Artikel 11. Politiereglement 
De gemeente neemt in haar politiereglement op dat textielinzameling enkel mogelijk is via het afsluiten van 
een overeenkomst.  
Artikel 12. Duur van de overeenkomst en ontbindingsclausule 
§1 Deze overeenkomst loopt over een periode van één jaar en is jaarlijks stilzwijgend verlengbaar. 
§2 Deze overeenkomst is jaarlijks opzegbaar via een aangetekend schrijven drie maanden vóór het einde van 
de contractperiode. 
§3 In geval dat de textielinzamelaar door OVAM wordt geschrapt uit de lijst van erkende textielinzamelaars, zal 
de textielinzamelaar alle textielinzamelactiviteiten stopzetten en de door haar geplaatste textielcontainers 
binnen 1 week verwijderen. 
§4 Indien de textielinzamelaar geen gevolg geeft aan de oproep van de gemeente tot verwijderen van de 
containers, kan de gemeente de containers op kosten van de textielinzamelaar ambtshalve (laten) verwijderen. 
Artikel 13. Bevoegdheidsbeding 
In geval van een geding is de rechtbank van eerste aanleg van Gent bevoegd. 
Artikel 14. Slotbepalingen 
§1 Deze overeenkomst is opgesteld in drie exemplaren te Assenede en wordt ondertekend door de 
vertegenwoordigers van alle partijen, die hiermee verklaren elk één exemplaar te hebben ontvangen. 
§2 Een ondertekend exemplaar wordt aan de OVAM, afdeling afvalstoffenbeheer, Dienst gemeenten en 
huishoudelijke afvalstoffen, Stationsstraat 110, 2800 MECHELEN, gestuurd. 

10.STOPZETTEN VAN DE TEXTIELOVEREENKOMST MET VLAAMS KLEDING INZAMELDEPOT, VLAAMS 
INTERNATIONAAL CENTRUM, CURITAS EN WERELD MISSIEHULP. 
De Raad, 
Wetten en  
Reglementen 

 Het gemeentedecreet 15.07.2005 en latere wijzigingen. 

 Het decreet van 23.12.2011 betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen. 

 Het Besluit van de Vlaamse regering van 17.02.2012 betreffende het duurzaam 
beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen. 

Verwijzings- 
Documenten    

 Het gemeenteraadsbesluit dd. 29.09.2005 betreffende het afsluiten van een 
textielovereenkomst met de Kringwinkel Meetjesland, Vlaams Kleding Inzameldepot, 
Vlaams Internationaal Centrum, Curitas en Wereld Missiehulp. 

Verantwoording 

 De gemeente wenst een overeenkomst af te sluiten met de Kringwinkel Meetjesland 
vzw voor het plaatsen van textielcontainers op het openbaar domein. 

 De gemeente wenst de overeenkomst met de andere textielophalers stop te zetten 
zodat er in het straatbeeld alleen textielcontainers van de Kringwinkel Meetjesland 
vzw staan.  

Tussenkomsten 

 De CD&V-fractie vraagt zich af of er bij deze beslissing voldoende rekening is 
gehouden met de visie van de organisaties waarmee de samenwerking wordt 
stopgezet. Met de Kringwinkel wordt de kaart getrokken van de recyclage en 
milieuproblematiek, maar wordt geen rekening meer gehouden met het aspect 
ontwikkelingssamenwerking. CD&V heeft eens opgezocht waarvoor deze organisaties 
staan en stelt vast dat sommige niet meer bestaan of toch niet meer dezelfde 
doelstelling hebben. Het Vlaams Internationaal Centrum werkt nu rond kinderrechten 
en is veranderd van naam. 
Het college van burgemeester en schepenen wil precies deze wildgroei stoppen en 
met 1 duidelijke partner verder gaan. Aangezien De Kringwinkel een regionale werking 
heeft in het Meetjesland en de gemeente erin participeert lag de keuze voor de hand. 



79 

 

Bij de andere organisaties hebben we onvoldoende zicht wat er precies met de kledij 
gebeurt. 
CD&V vraagt of dit ook met het GROS is besproken? 
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat dit niet met het GROS is 
besproken, maar wil dit gerust nog voorleggen.  
CD&V merkt op dat er met kledingcontainers en spelende kinderen al zware 
ongevallen zijn gebeurd. CD&V vraagt dat deze containers op een veilige manier 
worden afgesloten. 

Stemmen Met 16 ja-stemmen en 7 onthoudingen: 
 Hebben ja gestemd: Ph. De Coninck, A. Meulebroeck, S. Van Eynde, H. Staelens,  

H. Baetslé, E. Roegis, D. Buysse, G. Van de Veire, M. De Schepper, M. Scheir,  
A. Cuelenaere, F. De Weweire, D. Vercauteren, Ch. Bobelijn, H. Schaght en S. De Craecker 

 Hebben zich onthouden: T. Van Eykeren, K. Van Ootegem, N. Van Zele, S. Buysse,  
B. Van den Bossche, M. Bobelyn en K. Buysse. 

BESLUIT  Artikel 1 
 De textielovereenkomst met Vlaams Kleiding Inzameldepot, Vlaamse Internationaal 

Centrum, Curitas en Wereld Missiehulp goedgekeurd in de gemeenteraad dd. 29.09.2005 
wordt vanaf 01.01.2017 stopgezet.  

11.VASTSTELLEN VAN HET LESTIJDENPAKKET VAN DE GEMEENTESCHOOL BASSEVELDE / BOEKHOUTE VOOR 
HET SCHOOLJAAR 2016/2017. 
De Raad, 
Wetten en  
Reglementen 

 Decreet van 27.03.1991 houdende de rechtspositie van sommige personeelsleden van 
het gesubsidieerd onderwijs 

 BaO/2005/09 houdende de personeelsformatie van de scholen in het gewoon 
basisonderwijs van 29.06.2005 

Verwijzings- 
Documenten    

 Schrijven van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming betreffende de 
personeelsformatie van de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute voor het 
schooljaar 2016/2017, gebaseerd op het aantal regelmatige leerlingen die 
ingeschreven zijn op de eerste schooldag van februari 2016 

 Verslag Bijzonder Onderhandelingscomité dd. 15.06.2016 

 Verslag schoolraad dd. 13.06.2016 
Verantwoording 

 De hierna vermelde lestijden zijn gebaseerd op het aantal regelmatige leerlingen die 
ingeschreven zijn op de eerste schooldag van februari 2016 en worden toegekend op 
voorwaarde dat de structuur van de school ongewijzigd blijft 

Stemmen met 23 ja-stemmen 
BESLUIT  Artikel 1 
 Het lestijdenpakket van de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute voor het schooljaar 

2016/2017 wordt als volgt vastgesteld : 
Kleuterafdeling : 
Basisomkadering : 

Lestijden kleuteronderwijs volgens de schalen 79 

SES-lestijden kleuteronderwijs 5 

Additionele lestijden kleuteronderwijs 0 

Totaal aantal lestijden kleuteronderwijs 84 

Lager onderwijs : 
Basisomkadering : 

Lestijden lager onderwijs volgens de schalen 187 

SES-lestijden lager onderwijs 12 

Additionele lestijden lager onderwijs 0 

Totaal aantal lestijden lager onderwijs 199 
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Aanvullende lestijden : 

Aanvullende lestijden katholieke godsdienst 10 

Paramedisch personeel : 

Uren kinderverzorging 8 

Puntenpakket : 

Punten ICT-coördinatie 9 

Punten administratieve ondersteuning 37 

 

12.GOEDKEUREN VAN HET SCHOOLREGLEMENT VAN DE GEMEENTESCHOOL BASSEVELDE / BOEKHOUTE. 
De Raad, 
Wetten en  
Reglementen 

 Gemeentedecreet van 15.07.2005, artikelen 42 en 43 

 Gemeentewet van 24.06.1988, artikelen 104 en 119 

 Decreet basisonderwijs van 25.02.1997 

 Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad van 
02.04.2004 zoals gewijzigd door het decreet van 04.04.2014 houdende de diverse 
maatregelen betreffende de rechtspositie van leerlingen in het basis- en secundair 
onderwijs en betreffende participatie op school 

Verwijzings- 
Documenten    

 Verslag Bijzonder Onderhandelingscomité dd. 15.06.2016 

 Verslag schoolraad dd. 13.06.2016 

 Schoolreglement van de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute 
Verantwoording 

 Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 17 juni 1997 
betreffende schoolveranderen in de loop van het schooljaar 

 Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 21 december 
1998 betreffende het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, laatst gewijzigd 
op 01 juli 2015 

 Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 10 augustus 2001 
betreffende toelatingsvoorwaarden leerlingen in het gewoon basisonderwijs 

 Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 8 februari 2002 
betreffende informatie bij eerste inschrijving en schoolreglement 

 Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 16 augustus 2002 
betreffende afwezigheden van leerlingen in het basisonderwijs 

 Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 13 juli 2004 
betreffende lokale participatieregeling in het basis- en secundair onderwijs 

 Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 22 juni 2007 
betreffende kostenbeheersing in het basisonderwijs, laatst gewijzigd op 11 april 2016 

 Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 27 april 2009 
betreffende de engagementsverklaring in het basisonderwijs 

 Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende screening 
niveau onderwijstaal, taaltraject en taalbad in het gewoon lager onderwijs 

 Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende preventieve 
schorsing, tijdelijke en definitieve uitsluiting van leerlingen in het lager onderwijs 
vanaf 1 september 2014 

 Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende zittenblijven 
in het basisonderwijs 

 Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende overdracht 
van leerlingengegevens bij schoolverandering 

 Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen een 
schoolreglement moet opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de 
ouders en de leerlingen regelt 



81 

 

 Overwegende dat het huidig schoolreglement van de gemeenteschool 
Bassevelde/Boekhoute, goedgekeurd op 27.08.2015, aan actualisatie toe is 

 Overwegende de besprekingen in het schoolteam en het advies van de directie 

 Overwegende het model van schoolreglement van het Onderwijssecretariaat van de 
Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap   

Stemmen met 23 ja-stemmen 
BESLUIT  Artikel 1 
 Het bestaande schoolreglement van de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute, 

goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 27.08.2015, wordt opgeheven. 
Art. 2 
Het hierbij gevoegde schoolreglement van de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute 
wordt goedgekeurd.  
De afsprakennota en het pedagogisch project maken integraal deel uit van het 
schoolreglement. 

 Art. 3 
 De meer specifieke regels en afspraken worden door het college van burgemeester en 

schepenen opgenomen in de infobrochure. 
 Art. 4 
 Het schoolreglement wordt bij elke inschrijving van een leerling en nadien, bij elke 

wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager) aan de 
ouders, die ondertekenen voor akkoord. 

 

Aanvullende dagorde van de CD&V-fractie 
 
13.INTERPELLATIE : ANTWERPSE HEIRWEG - TOESTAND VAN DE RIJWEG VOOR TWEEWIELERS 
De Raad, 
CD&V vindt de toestand van de rijweg voor tweewielers erbarmelijk in het gedeelte van de Antwerpse Heirweg 
Oosteeklo tussen het kruispunt met de Abdijstraat en het kruispunt met de Spiegelstraat (richting Ter Venen 
Ertvelde).  Voor tweewielers is het levensgevaarlijk indien zij naast de rijweg geraken.  Welke maatregelen zijn 
er mogelijk om de situatie veiliger te maken? 
Het college van burgemeester en schepenen is op de hoogte van deze toestand maar moet de situatie nog 
verder onderzoeken om tot de beste oplossing te komen. 
 

14.INTERPELLATIE : GEMEENTELIJK MOBILITEITSPLAN - STAND VAN ZAKEN. 
De Raad, 
CD&V merkt op dat er in 2015 verschillende stappen werden gezet in de opmaak van het gemeentelijk 
mobiliteitsplan. Zij vragen wat de stand van zaken is en wanneer het definitieve plan aan de gemeenteraad zal 
voorgelegd worden? 
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat op 17.12.2015 het mobiliteitsplan voorlopig door 
de gemeenteraad werd aanvaard. Op 01.02.2016 kregen we echter een ongunstig advies van de Regionale 
Mobiliteitscommissie (RMC). De opmerkingen waren oa. de geringe kwaliteit van het kaartmateriaal,  het 
hoofdstuk ‘monitoring’ was niet uitgewerkt, onduidelijkheid of de in het informatief gedeelte beschreven 
knelpunten ook daadwerkelijk worden opgelost en het hoofdstuk ‘fiets’ dat onvoldoende was uitgewerkt. 
Vanaf 24.02.2016 is er meermaals gevraagd aan het studiebureau om ons een aangepast ontwerp van 
beleidsplan te bezorgen. Uiteindelijk meldde het studiebureau dat ze de aanpassing van het beleidsplan niet te 
kunnen finaliseren tegen begin juli 2016. In een gemeentelijk schrijven dd. 14.06.2016 werd aan het 
studiebureau gevraagd om enkele data in juli of augustus 2016 mee te delen wanneer de gemeentelijke 
begeleidingscommissie zou kunnen doorgaan. Hierop hebben we nog geen antwoord ontvangen, maar we 
hopen dat dit kan doorgaan in september 2016. Dan kan er in oktober of november een regionale 
begeleidingscommissie georganiseerd worden om de definitieve aanvaarding van het mobiliteitsplan dan te 
agenderen op de gemeenteraad van december 2016 of januari 2017. Ook het schepencollege is niet tevreden 
over de samenwerking met het studiebureau. Er is overwogen om de samenwerking met het studiebureau stop 
te zetten, maar dan moesten we terug vanaf nul herbeginnen en een nieuw studiebureau betalen.  
De CD&V-fractie vraagt of er na de wijzigingen geen nieuwe participatiemogelijkheid voor de gemeenteraad 
moet worden georganiseerd.  
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Het college van burgemeester en schepenen heeft hier geen probleem mee en zal deze vraag stellen aan het 
studiebureau. 
 

15.INTERPELLATIE : NIEUWE GEMEENTELIJKE INFOGIDS 
De Raad, 
CD&V stelt vast dat er in de nieuwe infogids tal van fouten staan zoals de openingsuren van de bibliotheek, 
parochie Landsdijk, data kermissen, termijnen voor de aanvraag van evenementen, adres en informatie 
zitdagen OCMW stemmen niet overeen met informatie op de website, … 
N-VA vraagt zich af hoe het kan gebeuren dat voor de derde keer op rij de data’s van de zomerkermis, 
jaarmarkt en avondmarkt van Oosteeklo verkeerd staan aangegeven. Ook voor de carnavalstoet werd niet de 
juiste datum opgegeven. 
Het college van burgemeester en schepenen betreurt deze fouten ook. Er werd door de communicatiedienst 
hard gewerkt aan deze infogids. Het was aan alle diensten afzonderlijk om de info te controleren en indien 
nodig aan te passen. We moeten vaststellen dat daarbij wel wat is misgelopen. Sommige info was wel correct 
bij het in druk geven, maar is ondertussen achterhaald. Dat is het nadeel van papieren brochures. De verkeerde 
info zal via andere kanalen zoals sociale media en de website zo goed mogelijk worden rechtgezet. 
 

16.INTERPELLATIE : PROEFPROJECT I.V.M. 
De Raad, 
CD&V heeft vernomen op de raad van bestuur van I.V.M. dat de gemeente heeft ingetekend op het 
proefproject ‘ophaling snoeihout op afroep’. Welke is de aanleiding om hieraan te participeren? Welke 
objectieven beoogt de gemeente door de deelname? Werd hiervoor advies gevraagd aan de milieuraad?  
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat er door de technische dienst wordt aangegeven dat 
ze niet meer te kunnen instaan voor het ophalen van het groenafval op afroep gezien de gemeentelijke 
vrachtwagen niet beschikt over een tachograaf. Het ophalen van groenafval bij particulieren wordt aanzien als 
werken voor derden en hiervoor is een tachograaf verplicht. De gemeente wenst geen tachograaf te plaatsen in 
de gemeentelijke vrachtwagen. Naar aanleiding van deze problematiek was er overleg met I.V.M. Zij stellen 
voor om vanaf volgend jaar te starten met een ophaling van snoeihout op afroep. Dit is nog niet besproken op 
de milieuraad. We ontvingen pas op 27.06.2016 het officiële voorstel van I.V.M. De gemeente moet tegen eind 
september laten weten of ze willen instappen in dit project. 
CD&V stelt dat de gemeente hier al langer mee bezig is en dit dus wel had kunnen agenderen op de milieuraad. 
 

17.INTERPELLATIE : PARKING 'T GROENTJEN 
De Raad, 
Na de opening van de nieuwe parking heeft de CD&V-fractie twee bijkomende voorstellen, op suggestie van de 
inwoners: Kan er een zitbank geplaatst worden in de groene ruimte? Op die manier kunnen omwonenden er 
op een aangename manier vertoeven. Kan er ‘kort parkeren’ worden ingevoerd op de eerste parkeerplaatsen? 
Zo kunnen bezoekers van de handelszaken er gebruik van maken en worden ‘lang parkeerders’ aangespoord de 
verdere parkeerplaatsen te gebruiken. Naar aanleiding van de nieuwe parking werd een parkeerverbod 
ingevoerd vanaf de Ertveldesteenweg richting Oosthoek langsheen de onpare huisnummers. De 
Oosteeklonaren vrezen dat dit aanleiding zal geven tot sneller rijden, ook al is dit zone 30. Zullen er nog 
bepaalde snelheidsremmende maatregelen genomen worden? 
Het college van burgemeester en schepenen zal bekijken of er nog een zitbank beschikbaar is en deze samen 
met een vuilbak plaatsen. Het college is principieel niet tegen kort parkeren maar het probleem is altijd wie dit 
zal controleren en zal optreden tegen overtredingen. Het college stelt ook vast dat de zone 30 niet altijd wordt 
gerespecteerd, maar was van mening dat een parkeerverbod aangewezen was omdat er nu voldoende plaats is 
op de nieuwe parking. Na evaluatie zal bekeken worden of er flankerende maatregelen nodig zijn. 
N-VA vindt de nieuwe parking zeer geslaagd. Zij doen de suggestie om een fietsrekje te plaatsen.  
 

18.INTERPELLATIE : GEMEENTELIJKE WEBISTE. 
De Raad, 
CD&V vraag of het mogelijk is om de gemeenteraadsverslagen op de website te plaatsen ? 
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat het secretariaat nu het beknopt verslag van elke 
gemeenteraad op de website plaatst. Het college is akkoord om vanaf heden het volledige verslag op de 
website te plaatsen nadat het verslag is goedgekeurd. 
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19.INTERPELLATIE : WATERSCHADE LANDBOUW 
De Raad, 
CD&V stelt vast dat er de voorbije zes maanden een recordhoeveelheid neerslag gevallen is in ons land. Is dit 
ook het geval voor de gemeente Assenede? Viel er ook in onze gemeente abnormaal veel neerslag? Zo ja, 
welke zijn de gevolgen voor de landbouw? Zijn er meldingen van landbouwschade door onweer en neerslag? 
Zo ja, kunnen deze landbouwers aanspraak maken op een tussenkomst van het rampenfonds?  
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat er vanaf januari tot maart enorm veel neerslag 
gevallen is. In april was het beter, maar daarna is er bijna elke dag regen gevallen. De landbouwschade is in 
onze gemeente nog nooit zo groot geweest. Het is afwachten of de minister dit zal erkennen als ramp en het 
rampenfonds tussen komt. Indien dat niet het geval is kunnen de boeren ook altijd een beroep doen op een 
belastingvermindering. De landbouwers zijn op de hoogte dat ze een aangifte kunnen doen. 
CD&V stelt voor dat de gemeente niet afwacht maar een actieve rol speelt en een signaal geeft aan de 
landbouwers. 
Het college van burgemeester antwoordt dat de Boerenbond al een signaal heeft gegeven. We zullen proactief 
actie ondernemen naar de bevoegde minister.  
CD&V vraagt of de terugslagklep in de Ter Pietenwijk in Boekhoute werkt en wie dit nu controleert. 
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat controle en onderhoud gebeuren door Aquafin via 
een onderhoudscontract. 
CD&V heeft een mail gelezen van het ministerie waarin staat dat de schade geleden tussen 27 mei en 19 juni 
vóór 30 juni moet worden aangegeven. Te laat om hier nog op in te spelen. Voor de schade geleden vanaf  
20 juni is er nog tijd tot 15 augustus om deze aan te geven. CD&V vraagt of het aantal schadegevallen bekend 
zijn en of er een ruwe raming kan gemaakt worden van de schade? 
Het college van burgemeester en schepenen heeft momenteel weet van 4 aangiften. 
CD&V stelt voor om bij het KMI op te vragen hoeveel neerslag er precies is gevallen in de gemeente.  
Het college van burgemeester en schepenen gaat hiermee akkoord. 
 

20.INTERPELLATIE : INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDE ERFGOEDDIENST. 
De Raad, 
CD&V vernam dat de gemeente enkele weken geleden een brief van Comeet en Veneco ontving met de vraag 
tot een instap in een intergemeentelijke onroerende erfgoeddienst (of IOED). Intussen gaven 9 van de 14 
gemeenten een positief antwoord. Waarom gaf het college van burgemeester en schepenen van Assenede een 
negatief antwoord? 
Het college van burgemeester en schepenen verwijst naar het burgemeestersoverleg Meetjesland waar 
Comeet 2 maal zijn project is komen voorstellen. Het college ziet echter de meerwaarde niet in van dit project. 
De IOED ondersteunt oa. de opmaak van beheersplannen, maar voor de eventuele opmaak zal er wel een extra 
prijs bovenop de jaarlijkse bijdrage van 2 tot 6000 € moeten betaald worden. Het is ook nog niet helemaal 
duidelijk wat de precieze taken van IOED gaan zijn. Ook de toekomstige financiering van dit project is nog 
onduidelijk. Als blijkt dat er toch een meerwaarde zou zijn kan de gemeente ook nog altijd later instappen. 
 

21.INTERPELLATIE : SLIJPSTRAAT - PARKEREN VERHOOGDE BERM. 
De Raad, 
CD&V brengt aan dat er In de Slijpstraat een gedoogbeleid is betreffende het parkeren op de verhoogde 
bermen. Is het mogelijk de bermen te verharden met grasdallen? CD&V stelt voor om een bord te plaatsen met 
parkeren op verhoogde berm. CD&V vraagt tevens een stand van zaken betreffende de dorpskernvernieuwing 
Het college van burgemeester en schepenen vindt dit een goed idee en zal advies vragen bij de politie. We 
moeten ook nagaan of de gemeente wel eigenaar is van die verhoogde bermen. Wat de dorpskernvernieuwing 
betreft heeft de gemeente de overdracht van de wegen voorgelegd aan AWV. Het college is hier niet tegen 
maar wil eerst een nieuw wegdek en heraanleg van de schoolomgeving. Dit is meegedeeld aan AWV maar 
voorlopig hebben we nog geen antwoord. 
 

22.INTERPELLATIE : RESTAURATIE SINT PETRUS EN SINT MARTINUSKERK ASSENEDE. 
De Raad, 
Voor de restauratie van de kerk zou een meerkost van € 340.000,00 worden aangerekend. CD&V wenst een 
toelichting te krijgen bij de reden van de meerkost. Welke zijn de mogelijke pistes om te komen tot een 
oplossing die de kleinste financiële last voor de gemeente inhoudt?  
Het college antwoordt dat de meerkost voornamelijk te wijten is aan de vervanging van de Doornikse Steen. In 
de eerste raming waarop de initiële premie werd vastgelegd was er een totaal budget van ongeveer  
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€ 2.372.000,00. Hiervan was er een beschermd deel van € 1.252.000,00 en een niet beschermd deel van  
€ 1.120.000,00. De subsidie is vastgelegd en geplafonneerd op basis van het gunningsbedrag. De meerkosten 
worden dus niet gesubsidieerd. Op het niet beschermde deel zullen we op basis van de huidige gegevens 
40.000 € minder subsidie krijgen. Het college van burgemeester en schepenen zal een brief sturen aan minister 
Bourgeois en Homans om die minsubsidies van € 40.000,00 toch te kunnen behouden. Technisch gezien is het 
zeer moeilijk om bepaalde restauraties zoals bv. het wit schilderen van de kerk niet te laten uitvoeren. Immers 
zal de subsidie van Onroerend Erfgoed dan evenmin worden uitbetaald. Er zal wel nog bekeken worden of een 
deel van de achterzijde niet goedkoper kan gerestaureerd worden. 
CD&V vraagt zich af of er voldoende expertise is bij de kerkfabriek en het college om deze beslissingen te 
nemen. Uit cementstalen zou blijken dat enkel het bovenste en het onderste deel moet vervangen worden. 
Moet er geen tweede opinie gevraagd worden? 
Het college van burgemeester en schepenen laat zich adviseren door de diensten van erfgoed waar voldoende 
expertise en deskundigheid aanwezig is. Zij stellen dat de kwaliteit van de renovatie niet mag verminderen. We 
krijgen wekelijks een zeer gedetailleerde meetstaat van het studiebureau AVA-partners. 
 

23.INTERPELLATIE : ALGEMENE VERGADERING I.V.M. 
De Raad, 
CD&V heeft vastgesteld dat er op 25.06.2016 geen gemeentelijke mandataris-vertegenwoordiger aanwezig was 
op de Algemene Vergadering van I.V.M. Werd de plaatsvervanger op de hoogte gebracht?  
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat de mandataris door een consultatie in het 
ziekenhuis die is uitgelopen, niet meer tijdig aanwezig kon zijn. Het was toen ook te laat om nog de vervanger 
te verwittigen. 
 

Aanvullende dagorde van de N-VA-fractie 
 

24.INTERPELLATIE : MAAIEN TRAGE WEGEN OOSTEEKLO. 
De Raad, 
N-VA heeft gemerkt dat het Kloosterpad en de Singelse wegel onlangs werden gemaaid. De aannemer heeft 
hierbij gebruik gemaakt van een klepelmaaier met tractor, met als gevolg dat deze zeer slecht gemaaid zijn en 
met schade. In het verleden werden deze paden altijd perfect gemaaid door Pro Natura met bosmaaier en 
grasmaaier. Overhangende takken werden gesnoeid. Waarom heeft men deze werkwijze niet aangehouden?  
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat de gemeente een overeenkomst heeft met Pro 
Natura voor het leveren van 1,5 VTE doelgroepwerknemer voor 1.800 werkuren. Vorig jaar werd vastgesteld 
dat er niet voldoende uren waren om alle voorziene opdrachten uit te voeren. Daarom werd ervoor gekozen 
om bepaalde werken te laten uitvoeren door reguliere aannemers. Door de overvloedige regenval was het niet 
mogelijk om te maaien met opvangbak. Het werk is inderdaad slordig gedaan. Vanaf het terug droog is zal er 
opnieuw gemaaid worden met de grasmaaier.  
 

25.INTERPELLATIE : EXTRA SUBSIDIE VOETBALCLUBS. 
De Raad, 
Deze interpellatie werd besproken tijdens de bespreking van agendapunt 4. Vaststellen van de budgetwijziging 
nr. 1/2016. 
 

26.INTERPELLATIE : NIEUWE INFOGIDS 2016. 
De Raad, 
Deze interpellatie werd besproken tijdens de bespreking van agendapunt 15. Interpellatie CD&V : nieuwe 
gemeentelijk infogids. 
 

Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten 
 
 
 
 
 
F. WILLEMS Ph. DE CONINCK 
Gemeentesecretaris, Burgemeester-voorzitter, 


