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Gemeenteraad Assenede 

Zitting van 15.12.2016 

AANWEZIG : 

Burgemeester-voorzitter: 

Philippe De Coninck:  

Schepenen: 

Alex Meulebroeck, Servaas Van Eynde, Hubert Staelens, Hilde Baetsle, Erik Roegis, Dominique Buysse 

Raadsleden: 

Trees Van Eykeren, Koen Van Ootegem, Guido Van de Veire, Marc De Schepper, Marcel Scheir, 

Nic Van Zele, Annie Cuelenaere, Stany Buysse, Francine De Weweire, David Vercauteren, 

Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Koen Buysse, Chantal Bobelijn, Heidi Schaght, 

Sabina De Craecker 

Gemeentesecretaris: 

Frederik Willems  

 

Agenda 

Openbare zitting 

1. NOTULEN 

      Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraad dd. 24.11.2016. 

2. STREEKSAMENWERKING 

     Goedkeuren overeenkomst inzake streeksamenwerking en -ontwikkeling tussen de gemeenten in het  

      Meetjesland en Veneco cvba. 

3. AGB ASSENEDE 

      Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 nav het budget 2017 van het AGB Assenede 

4. AGB ASSENEDE 

      Goedkeuren van het budget 2017 van het AGB Assenede 

5. AGB ASSENEDE 

      Goedkeuren van het prijssubsidiereglement de Bijenkorf 

6. AGB ASSENEDE 

      Goedkeuren van het prijssubsidiereglement sporthal Assenede / Jeugd- en Sportdomein Ter Walle 

7. OCMW ASSENEDE 

      Kennisnemen van het meerjarenplan 2016-2019 van het OCMW Assenede 

8. OCMW ASSENEDE 

      Kennisnemen van de budgetwijziging 2016/1 van het OCMW Assenede 
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9. OCMW ASSENEDE 

      Kennisnemen van het budget 2017 van het OCMW Assenede 

10. FINANCIËN 

      Aanpassen van het meerjarenplan 2017-2019. 

11. FINANCIËN 

      Vaststellen van het budget 2017. 

12. BELASTINGEN EN RETRIBUTIES 

      Belastingen - Vaststellen belastingen kermissen en markten. 

13. NUTSMAATSCHAPPIJEN 

      Vaststellen gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk   

      domein voor de periode 2017-2018-2019 

14. BUURTWEGEN 

      Assenede – Dijkstraat. Adviseren tot gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 1 te 9960 Assenede voor  

      de inplanting van een elektriciteitscabine. 

15. PERSONEEL 

      Delegatie bevoegdheid personeelsformatie, organogram en rechtspositieregeling.  

16. ONDERWIJS 

      Goedkeuren van de rekening van scholengemeenschap "Meetjesland" - schooljaar 2015/2016 

17. COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

      Eedaflegging van een schepen. 

18. OCMW ASSENEDE 

      Eedaflegging OCMW-raadsleden. 

 
Aanvullende dagorde van de CD&V-fractie 

19. Interpellatie : tablet voor gemeenteraadsleden 

20. Interpellatie : sociaal objectief (sociaal woningaanbod) 

 

Aanvullende dagorde van de N-VA-fractie 

21. Interpellatie : Krantenartikel ‘Het Nieuwsblad’ van 08.12.2016 : kerk Boekhoute wordt kinderopvang. 

 

Openbare zitting 

1.  Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraad dd. 24.11.2016. 

De Raad, 

De CD&V-fractie kreeg nog geen antwoord op zijn vraag in verband met de evolutie van het aantal 
aanmaningen voor het innen van milieubelasting. De secretaris antwoordt dat de financieel 
beheerder nog wat opzoekingswerk moet doen om deze vraag te beantwoorden. Door het vele werk 
met de opmaak budgetten en meerjarenplan heeft ze hiervoor nog geen tijd gehad. 
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De CD&V-fractie kreeg nog geen antwoord op zijn vraag over de invloed van de zes nieuwe 
windturbines op het afschakelplan. De technische dienst heeft de vraag doorgestuurd naar het 
diensthoofd noodplanning van de Federale diensten gouverneur Oost-Vlaanderen die op hun beurt 
de vraag gingen doorspelen naar het crisiscentrum in Brussel. We kregen nog geen antwoord. 
Vandaag hebben we nog een rappel verstuurd. 
De notulen van de gemeenteraad van 24.11.2016 worden goedgekeurd met 23 ja-stemmen 

 

2.  Goedkeuren overeenkomst inzake streeksamenwerking en -ontwikkeling tussen de 

gemeenten in het Meetjesland en Veneco cvba. 

Bevoegdheid 

 Het gemeentedecreet van 15.07.2005 artikel 42 en 43§2. 

Wetten en Reglementen 

 

 Het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en latere 

wijzigingen en aanvullingen. 

Verwijzingsdocumenten 

 

 Gemeenteraadsbesluit dd. 02.07.2015 met betrekking tot heroriëntatie van de 

streeksamenwerking tussen de gemeenten in het Meetjesland en de financiële regeling 

respectievelijk met vzw Netwerk en Veneco². 

 De e-mail van Veneco waarbij wordt medegedeeld dat op het laatste burgemeestersoverleg de 

bijdrage van € 0,80 per inwoner principieel werd goedgekeurd en waarbij een nieuwe 

samenwerkingsovereenkomst ter goedkeuring wordt voorgelegd. 

 Toelichtende nota van Veneco bij de samenwerkingsovereenkomst streekwerking Meetjesland. 

 Verslagen van de burgemeestersoverleggen op 13.02.2016, 16.04.2016, 18.06.2016 en 

07.10.2016. 

 Nieuwe samenwerkingsovereenkomst inzake streeksamenwerking en –ontwikkeling tussen de 

gemeenten in het Meetjesland en Veneco. 

Verantwoording 

 

 Op het burgemeestersoverleg van 07.10.2016 ging men principieel akkoord met de nieuwe 

samenwerkingsovereenkomst voor de streekwerking voor het Meetjesland. De bijdrage blijft 

dezelfde als de voorgaande jaren: € 0,80 per inwoner. 

 

Stemmen  

 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 
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BESLUIT 

 

Artikel 1  

De gemeente Assenede hecht zijn goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst (zoals in bijlage 

gevoegd bij dit besluit) met Veneco om de streeksamenwerking in het Meetjesland verder te zetten 

in de schoot van Veneco en engageert zich om hiervoor een bijdrage te betalen van € 0,80 per 

inwoner voor 2017, 2018 en 2019 (cfr looptijd BBC). 

 

Art. 2 

De gemeente Assenede gaat akkoord met de voorgestelde werkmethode in de 

samenwerkingsovereenkomst en geeft mandaat aan de burgemeester voor het adviseren over de 

streekwerkingsmiddelen aan de Raad van Bestuur van Veneco.  

Art. 3. 

De gemeente Assenede hecht zijn goedkeuring aan de voorgestelde begroting voor de 

streekwerkingsmiddelen in 2017 zoals voorgesteld op het burgemeestersoverleg van 10.10.2016.  

Art. 4.  

Dit besluit wordt opgestuurd naar Veneco, Panhuisstraat 1 te 9070 Destelbergen.  

 

3.  Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 nav het budget 2017 van het AGB Assenede 

Bevoegdheid 

 

 Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 

Wetten en Reglementen 

 

 Besluit Vlaamse Regering beleids- en beheerscyclus gemeenten, provincies en OCMW’s van 

25.06.2010 en latere wijzigingen. 

 Ministerieel besluit beleids- en beheerscyclus gemeenten, provincies en OCMW’s van 01.10.2010 

en latere wijzigingen. 

Verwijzingsdocumenten 

 

 Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. het budget 2016 van het AGB Assenede 

vastgesteld door de Raad van Bestuur van 25.02.2016 en goedgekeurd door de gemeenteraad 

van 25.02.2016. 

 Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. het budget 2017 van het AGB Assenede. 

 Besluit van de Raad van Bestuur AGB Assenede van 15.12.2016 betreffende het vaststellen van 

de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. het budget 2017 van het AGB Assenede. 
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Verantwoording 

 

 De eventuele nettowinsten worden jaarlijks in de gemeentekas gestort. De verliezen worden 

jaarlijks overgedragen naar het volgende boekjaar. Dit staat zo beschreven in de statuten en blijft 

ongewijzigd tot zover dit aangepast wordt in de statuten. 

 De Raad van Bestuur AGB Assenede van 15.12.2016 stelde de aanpassing van het meerjarenplan 

2014-2019 n.a.v. het budget 2017 van het AGB Assenede vast. 

Tussenkomsten 

 

 Deze namiddag is er nog een fout opgemerkt in de cijfers van het meerjarenplan 2014 – 2019 

n.a.v. het budget 2017 van het AGB Assenede. De cijfers van 2017 zijn correct, maar er zit een 

fout in de cijfers van 2018 en 2019. Bij het afdrukken worden door het softwareprogramma van 

de boekhouding foutieve gegevens weergegeven. De tijd was te kort om dit nog recht te zetten. 

Na overleg met CEVI wordt er voorgesteld om alle punten van het AGB Assenede op deze 

gemeenteraadszitting te verdagen naar de gemeenteraad van januari 2017. 

 Dit betekent niet dat het AGB Assenede moet starten op 01/01/2017 met voorlopige twaalfden. 

Er kan gewoon verder gewerkt worden. 

 De cijfers in het meerjarenplan en het budget 2017 van de gemeente zijn wel correct. 

Stemmen 

 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

 

Artikel 1  

De verdaging naar de gemeenteraad van januari 2017 van de goedkeuring van de aanpassing van het 

meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. het budget 2017 van het AGB Assenede, wordt goedgekeurd. 

 

4.  Goedkeuren van het budget 2017 van het AGB Assenede 

Bevoegdheid 

 

 Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 

Wetten en Reglementen 

 

 Besluit Vlaamse Regering beleids- en beheerscyclus gemeenten, provincies en OCMW’s van 

25.06.2010 en latere wijzigingen. 

 Ministerieel besluit beleids- en beheerscyclus gemeenten, provincies en OCMW’s van 01.10.2010 

en latere wijzigingen. 

Verwijzingsdocumenten 

 

 Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. het budget 2017 van het AGB Assenede 
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 Budget 2017 van het AGB Assenede 

 Notulen Raad van Bestuur AGB Assenede van 15.12.2016 betreffende het vaststellen van het 

budget 2017 van het AGB Assenede 

Verantwoording 

 

 De procedure voor het budget 2017 van het AGB Assenede: 

 vaststelling door de Raad van Bestuur van het AGB Assenede (RvB 

15.12.2016); 

 ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad (GR 15.12.2016). 

 De eventuele nettowinsten worden jaarlijks in de gemeentekas gestort. De verliezen worden 

jaarlijks overgedragen naar het volgende boekjaar. Dit staat zo beschreven in de statuten en blijft 

ongewijzigd tot zover dit aangepast wordt in de statuten. 

 De cijfers van het budget 2017 van het AGB Assenede zijn identiek aan deze die opgenomen zijn 

in de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 nav het budget 2017 van het AGB Assenede. 

Tussenkomsten 

 

 Deze namiddag is er nog een fout opgemerkt in de cijfers van het meerjarenplan 2014 – 2019 

n.a.v. het budget 2017 van het AGB Assenede. De cijfers van 2017 zijn correct, maar er zit een 

fout in de cijfers van 2018 en 2019. Bij het afdrukken worden door het softwareprogramma van 

de boekhouding foutieve gegevens weergegeven. De tijd was te kort om dit nog recht te zetten. 

Na overleg met CEVI wordt er voorgesteld om alle punten van het AGB Assenede op deze 

gemeenteraadszitting te verdagen naar de gemeenteraad van januari 2017. 

 Dit betekent niet dat het AGB Assenede moet starten op 01/01/2017 met voorlopige twaalfden. 

Er kan gewoon verder gewerkt worden. 

 De cijfers in het meerjarenplan en het budget 2017 van de gemeente zijn wel correct. 

Stemmen 

 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

 

Artikel 1  

De verdaging naar de gemeenteraad van januari 2017 van de goedkeuring van het budget 2017 van 

het AGB Assenede, wordt goedgekeurd. 

 

5.  Goedkeuren van het prijssubsidiereglement de Bijenkorf 

Bevoegdheid 

 

 Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 
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Verwijzingsdocumenten 

 

 Prijssubsidiereglement de Bijenkorf 

 Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 nav het budget 2017 van het AGB Assenede 

vastgesteld door de Raad van Bestuur van 15.12.2016 en goedgekeurd door de gemeenteraad 

Assenede van 15.12.2016. 

 Budget 2017 van het AGB Assenede vastgesteld door de Raad van Bestuur van 15.12.2016 en 

goedgekeurd door de gemeenteraad Assenede van 15.12.2016. 

 Besluit van de Raad van Bestuur AGB Assenede van 15.12.2016 betreffende het goedkeuren van 

het prijssubsidiereglement de Bijenkorf. 

Verantwoording 

 

 Het AGB Assenede heeft haar inkomsten en uitgaven geraamd voor het kalenderjaar 2017. Op 

basis van deze ramingen (MJP 2014-2019 nav budget 2017) heeft het AGB Assenede vastgesteld 

dat de inkomsten uit het verlenen van recht op toegang tot de eigen georganiseerde activiteiten 

in de Bijenkorf minstens € 49 200,00 (exclusief btw) voor het kalenderjaar 2017 moeten 

bedragen om economisch rendabel te zijn. 

 Om economisch rendabel te zijn wenst het AGB Assenede vanaf 1 januari 2017 de huidige 

toegangsprijzen (inclusief btw) voor recht op toegang tot de eigen georganiseerde activiteiten in 

de Bijenkorf te vermenigvuldigen met een factor 5. 

 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 moet vermenigvuldigen met een factor 5 om 

economisch rendabel te zijn. 

 Rekening houdend met de sociaal, culturele functie van de Bijenkorf wenst de gemeente 

Assenede dat er tijdens het kalenderjaar 2017 geen prijsverhogingen doorgevoerd worden ten 

aanzien van bezoekers van de Bijenkorf. De gemeente Assenede wenst immers de 

toegangsgelden te beperken opdat de Bijenkorf toegankelijk is voor iedereen. De gemeente 

Assenede verbindt er zich toe om voor de periode 1 januari 2017 tot en met 31december 2017 

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 5. 

 Deze gesubsidieerde inkomgelden (inclusief 6% btw) kunnen steeds geherevalueerd worden 

tijdens het kalenderjaar 2017 in het kader van een periodieke evaluatie van de 

exploitatieresultaten van het AGB Assenede. In de mate er een prijssubsidieaanpassing 

noodzakelijk is zal de gemeente Assenede deze steeds documenteren (bv. aan de hand van een 

gemeenteraadsbeslissing). 

 Aan de gemeenteraad Assenede van 15.12.2016 wordt goedkeuring gevraagd over het 

prijssubsidiereglement de Bijenkorf van het AGB Assenede. 

Tussenkomsten 

 

 Deze namiddag is er nog een fout opgemerkt in de cijfers van het meerjarenplan 2014 – 2019 

n.a.v. het budget 2017 van het AGB Assenede. De cijfers van 2017 zijn correct, maar er zit een 

fout in de cijfers van 2018 en 2019. Bij het afdrukken worden door het softwareprogramma van 

de boekhouding foutieve gegevens weergegeven. De tijd was te kort om dit nog recht te zetten. 
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Na overleg met CEVI wordt er voorgesteld om alle punten van het AGB Assenede op deze 

gemeenteraadszitting te verdagen naar de gemeenteraad van januari 2017. 

 De cijfers in het meerjarenplan en het budget 2017 van de gemeente zijn wel correct. 

Stemmen 

 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

 

Artikel 1  

De verdaging naar de gemeenteraad van januari 2017 van de goedkeuring met ingang van 

01.01.2017 van het prijssubsidiereglement de Bijenkorf van het AGB Assenede, wordt goedgekeurd. 

 

6.  Goedkeuren van het prijssubsidiereglement sporthal Assenede / Jeugd- en 

Sportdomein Ter Walle 

Bevoegdheid 

 

 Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 

Verwijzingsdocumenten 

 

 Prijssubsidiereglement sporthal Assenede / Jeugd- en Sportdomein Ter Walle. 

 Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 naar aanleiding van het budget 2017 van het 

AGB Assenede vastgesteld door de Raad van Bestuur van 15.12.2016 en goedgekeurd door de 

gemeenteraad Assenede van 15.12.2016. 

 Budget 2017 van het AGB Assenede vastgesteld door de Raad van Bestuur van 15.12.2016 en 

goedgekeurd door de gemeenteraad Assenede van 15.12.2016. 

 Besluit van de Raad van Bestuur AGB Assenede van 15.12.2016 betreffende het goedkeuren van 

het prijssubsidiereglement sporthal Assenede / Jeugd- en Sportdomein Ter Walle. 

Verantwoording 

 

 Het AGB Assenede heeft haar inkomsten en uitgaven geraamd voor het kalenderjaar 2017. Op 

basis van deze ramingen (MJP 2014-2019 nav budget 2017) heeft het AGB Assenede vastgesteld 

dat de inkomsten uit het verlenen van recht op toegang tot de sporthal Assenede en het 

verlenen van recht op toegang tot het Jeugd- en Sportdomein Ter Walle minstens € 169 000,00 

(exclusief btw) voor het kalenderjaar 2017 moeten bedragen om economisch rendabel te zijn. 

 Om economisch rendabel te zijn wenst het AGB Assenede vanaf 1 januari 2017 de huidige 

toegangsprijzen (inclusief btw) voor recht op toegang tot de sporthal Assenede te 

vermenigvuldigen met een factor 3,3. 

 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 3,3 om economisch rendabel te zijn. 
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 Rekening houdend met de sociale functie van de sporthal Assenede en het Jeugd- en 

Sportdomein Ter Walle wenst de gemeente Assenede dat er tijdens het kalenderjaar 2017 geen 

prijsverhogingen doorgevoerd worden ten aanzien van bezoekers van de sporthal Assenede en 

ten aanzien van de bezoekers van het Jeugd- en Sportdomein Ter Walle. De gemeente Assenede 

wenst immers de toegangsgelden te beperken opdat de sporthal Assenede en Jeugd- en 

Sportdomein Ter Walle toegankelijk is voor iedereen. De gemeente Assenede verbindt er zich toe 

om voor de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 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 3,3. 

 Deze gesubsidieerde inkomgelden (inclusief 6% btw) kunnen steeds geherevalueerd worden 

tijdens het kalenderjaar 2017 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). 

Tussenkomsten 

 

 Deze namiddag is er nog een fout opgemerkt in de cijfers van het meerjarenplan 2014 – 2019 

n.a.v. het budget 2017 van het AGB Assenede. De cijfers van 2017 zijn correct, maar er zit een 

fout in de cijfers van 2018 en 2019. Bij het afdrukken worden door het softwareprogramma van 

de boekhouding foutieve gegevens weergegeven. De tijd was te kort om dit nog recht te zetten. 

Na overleg met CEVI wordt er voorgesteld om alle punten van het AGB Assenede op deze 

gemeenteraadszitting te verdagen naar de gemeenteraad van januari 2017. 

 De cijfers in het meerjarenplan en het budget 2017 van de gemeente zijn wel correct. 

Stemmen 

 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

 

Artikel 1  

De verdaging naar de gemeenteraad van januari 2017 van de goedkeuring met ingang van 

01.01.2017 van het prijssubsidiereglement sporthal Assenede / Jeugd- en Sportdomein Ter Walle van 

het AGB Assenede, wordt goedgekeurd. 

 

7.  OCMW Assenede - Kennisnemen van het meerjarenplan 2016-2019 van het OCMW 

Assenede 

Bevoegdheid 

 

 Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 
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Wetten en Reglementen 

 

 Besluit Vlaamse Regering beleids- en beheerscyclus gemeenten, provincies en OCMW’s van 

25.06.2010 en latere wijzigingen 

 Ministerieel besluit beleids- en beheerscyclus gemeenten, provincies en OCMW’s van 01.10.2010 

en latere wijzigingen 

Verwijzingsdocumenten 

 

 Meerjarenplan 2016-2019. 

 Het advies van het college van burgemeester en schepenen van 08.11.2016. 

 Het advies van het managementteam van 08.11.2016. 

 De vaststelling door de OCMW-raad van 23.11.2016. 

Verantwoording 

 

 Door de belangrijke vermindering van de gemeentelijke bijdrage (min € 400.000,00) vermindert 

de autofinancieringsmarge na budgetwijziging 2016/1 t.o.v. de autofinancieringsmarge uit het 

meerjarenplan. Het is dan ook noodzakelijk om de meerjarenplanning voor 2016 aan te passen. 

Aangezien de budgetwijziging 2016/1 op dezelfde OCMW-raad zal besproken worden als het 

budget 2017 is het voldoende om één aanpassing meerjarenplan voor te leggen (aanpassing 

2016 en verder – in overleg met toezicht). 

 Vanaf 2016 wordt het krediet van € 1.000,00 dat jaarlijks voorzien was voor aankoop meubilair 

geschrapt (wegens verhuis administratie naar gemeentehuis – deze uitgaven werden 

gefinancierd door investeringssubsidie van de gemeente). 

 Bovenop de investeringen 2017 voorziet het OCMW in het meerjarenplan volgende 

investeringen ten laste van de gemeente :  

Voor 2018 : 

- meubilair dienstencentrum Assenede € 1.000,00 

- meubilair IBO € 2.000,00 (reeds voorzien in vroeger meerjarenplan) 

- renovatie woningen Moestuinstraat + € 36.000,00 

Voor 2019 : 

- meubilair dienstencentum Assenede € 1.000,00 

- meubilair IBO € 2.000,00 (reeds voorzien in vroeger meerjarenplan) 

 De autofinancieringsmarge in het voorgelegde meerjarenplan voldoet aan de vastgelegde criteria 

voor OCMW’s namelijk de autofinancieringsmare van 2019 moet positief zijn en tevens ook de 

som van alle autofinancieringsmarges 2014-2019. 

 Er werd rekening gehouden met de opmerkingen van de OCMW-raad van 23.11.2016. 

BESLUIT 

 

Artikel 1  

Er wordt kennis genomen van het meerjarenplan 2016-2019 van het OCMW Assenede, zoals in 

bijlage. 
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Art. 2 

Het overschot in exploitatie na het afsluiten van de jaarrekening wordt teruggestort aan het 

gemeentebestuur Assenede. Het tekort in exploitatie na het afsluiten van de jaarrekening dient 

bespaard te worden in het boekjaar na het boekjaar dat afgesloten is en waarin het tekort ontstaan 

is. 

Art. 3 

De gemeentelijke bijdrage in de investeringen wordt betaald aan het OCMW Assenede na het 

voorleggen van de nodige stukken: facturen, notulen, … 

Art. 4 

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

Provinciegouverneur. 

 

8.  OCMW Assenede - Kennisnemen van de budgetwijziging 2016/1 van het OCMW 

Assenede 

Bevoegdheid 

 

 Het gemeentedecreet van 15.07.2005, artikel 42. 

Wetten en Reglementen 

 

 Besluit Vlaamse Regering beleids- en beheerscyclus gemeenten, provincies en OCMW’s van 

25.06.2010 en latere wijzigingen 

 Ministerieel besluit beleids- en beheerscyclus gemeenten, provincies en OCMW’s van 01.10.2010 

en latere wijzigingen 

Verwijzingsdocumenten 

 

 Budget 2016. 

 Meerjarenplan 2016-2019. 

 Budgetwijziging 2016/1. 

 Het advies van het college van burgemeester en schepenen van 08.11.2016. 

 Het advies van het managementteam van 08.11.2016. 

 De vaststelling door de OCMW-raad van 23.11.2016. 

Verantwoording 

 

 In budgetwijziging 2016/1 wordt de gemeentelijke bijdrage verminderd met  

€ 400.000,00 (conform budgetwijziging 2016 van de gemeente), er worden ook een aantal 

kredieten aangepast. Deze aanpassingen betreffen vooral de personeelskosten (indexering van 

2%), een correctie van beleidsitem (van secretariaat naar overige algemene diensten), optrekken 

van krediet voor installatiepremie en tegemoetkoming voor buitenlandse behoeftigen (deze 

worden gerecupereerd via de overheid), voorzien van kantoorkosten voor de kopieermachine 

dienstencentrum,… 
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 Voor de investeringen werden een aantal saldo’s van enveloppes van vorige jaren overgedragen 

naar 2016 (uitbreiding lokaal dienstencentrum Assenede met LOI-gelden, nieuw meubilair LDC 

Assenede met LOI-gelden, werken woningen Moestuinstraat), het saldo voor meubilair LDC 

Assenede dat gefinancierd werd door de gemeente is geschrapt. 

 Aangezien De Aster momenteel boekhoudkundig nog geen gebouw in leasing is werden de 

investeringen voor dit gebouw overgeboekt naar een andere algemene rekening (221 ipv 253). 

 De omschrijving van het project ‘ereloon herinrichting Hoogstraat 57’ wordt gewijzigd naar 

‘aanpassingswerken Hoogstraat 57’, het voorziene bedrag van € 10.000,00 (via 

investeringssubsidie gemeente) blijft ongewijzigd 

 Het investeringsproject ‘herstel dak de piramide’ en de bijhorende toelage van de gemeente 

worden geschrapt (€ 15.000,00) 

 Door de belangrijke vermindering van de gemeentelijke bijdrage vermindert de 

autofinancieringsmarge na budgetwijziging 2016/1 ten opzichte van de autofinancieringsmarge 

uit het meerjarenplan. Het is dan ook noodzakelijk om de meerjarenplanning voor 2016 aan te 

passen. Aangezien deze budgetwijziging op dezelfde OCMW-raad zal besproken worden als het 

budget 2017 is het voldoende om één aanpassing van het meerjarenplan voor te leggen 

(aanpassing 2016 en verder – in overleg met toezicht). 

BESLUIT 

 

Artikel 1  

De gemeenteraad Assenede neemt kennis van de budgetwijziging 2016/1 van het OCMW Assenede, 

zoals in bijlage. 

Art. 2 

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

Provinciegouverneur. 

 

9.  OCMW Assenede - Kennisnemen van het budget 2017 van het OCMW Assenede 

Bevoegdheid 

 

 Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 

Wetten en Reglementen 

 

 Besluit Vlaamse Regering beleids- en beheerscyclus gemeenten, provincies en OCMW’s van 

25.06.2010 en latere wijzigingen 

 Ministerieel besluit beleids- en beheerscyclus gemeenten, provincies en OCMW’s van 01.10.2010 

en latere wijzigingen 

Verwijzingsdocumenten 

 

 Meerjarenplan 2016-2019. 

 Budget 2017. 

 Het advies van het college van burgemeester en schepenen van 08.11.2016. 
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 Het advies van het managementteam van 08.11.2016. 

 De vaststelling door de OCMW-raad van 23.11.2016. 

Verantwoording 

 

 De cijfers van het budget 2017 zijn conform de cijfers 2017 uit het meerjarenplan 2016-2019 

 De gemeentelijke bijdrage 2017 wordt vastgesteld op  € 973.788,63 (de oorspronkelijke 

bijdrage 2016 was € 972.971,63), de zeer beperkte toename is toe te schrijven aan een aantal 

kosten die na de verhuis overgedragen zijn naar de gemeente (de over te dragen kosten zijn 

opgelijst door de secretaris) 

 De subsidie in het kader van de vluchtelingenproblematiek (die via de gemeente aan het OCMW 

wordt betaald) is voorzien voor 2017 en volgende op basis van het ontvangen bedrag voor 2016 

(€ 7.315,00). Overeenkomstig de onderrichtingen is de rapportcode VLU02 gebruikt (het 

versterken van het bestaande aanbod) en zijn er twee acties toegevoegd (2.5.1 (‘organiseren van 

integratiebevorderende activiteiten die de zelfredzaamheid bevorderen’ en 2.5.2 ‘erkende 

vluchtelingen ondersteunen en begeleiden in hun zoektocht naar geschikte huisvesting’) 

 Het OCMW voorziet een op te nemen lening van € 100.000,00 met een looptijd van 10 jaar voor 

de aankoop van en aanpassingswerken aan een woning (investering geraamd op € 300.000,00 – 

besteding van € 200.000,00 LOI-gelden – lening € 100.000,00). 

De bijkomende intresten en aflossingen zijn voorzien. De investering in een eigen woning zal 

resulteren in een vermindering van de uitgaven voor huur en huurlasten onroerende goederen 

vanaf 2018. 

 Het OCMW voorziet in 2017 volgende investeringen ten laste van de gemeente : 

- herinrichten dienstencentrum € 28.000,00 

- meubilair dienstencentrum De Aster € 6.000,00 

- meubilair IBO € 2.000,00 

- vervangen elektrische inbouwtoestellen De Aster € 7.000,00 

- aanpassingswerken Hoogstraat 57   + € 30.000,00 

- renovatie woningen Moestuinstraat   + € 46.000,00 

Tussenkomsten 

 

 De CD&V-fractie stelt vast dat het OCMW opnieuw een lening wil afsluiten. Alle andere 

investeringen in het OCMW worden door de gemeente gedragen. In de Belleman stond te lezen 

dat de gemeente tijdens deze legislatuur geen nieuwe leningen ging afsluiten. In het kader van 

de integratie van OCMW en gemeente zou het logisch zijn dat dit dan ook geldt voor het OCMW. 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat het inderdaad de visie is van de 

gemeente om niet meer te lenen. Hier betreft het echter een specifieke situatie. Het OCMW wil 

een woning aankopen met middelen uit het reservefonds van het LOI (Lokaal Opvang Initiatief). 

Deze middelen (ongeveer 200.000 €) kunnen enkel gebruikt worden voor investeringen binnen 

de werking van het LOI. Indien we een woning kopen moeten we minder huur betalen, want nu 

huren we woningen voor het LOI. Met deze middelen kunnen we dan de lening afbetalen en op 

termijn een woning verwerven in eigendom. De kosten van de lening kunnen ingebracht worden 

als exploitatiekost zodat we vermijden dat we opnieuw winst maken op de werking van LOI en 

opnieuw reservemiddelen opbouwen. 
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BESLUIT 

 

Artikel 1  

Er wordt kennis genomen van het budget 2017 van het OCMW Assenede, zoals in bijlage. 

Art. 2 

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

Provinciegouverneur. 

 

10.  Aanpassen van het meerjarenplan 2017-2019. 

Bevoegdheid 

 

 Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42 en artikel 43 §2 

Wetten en Reglementen 

 

 Het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus 

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

 Het Ministerieel Besluit van 1 oktober 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 

 De omzendbrief BB 2016/2 van 19 juli 2016 van het Vlaams Ministerie van Binnenlands Bestuur 

betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2017 

Verwijzingsdocumenten 

 

 De strategische meerjarenplanning 2014-2019 zoals vastgesteld door de gemeenteraad in zitting 

van 19 december 2013 

 De aanpassing van de strategische meerjarenplanning 2014-2019 zoals beslist door 

gemeenteraad in zitting van 26 juni 2014 

 De aanpassing van de strategische meerjarenplanning 2014-2019 zoals beslist door de 

gemeenteraad in zitting van 18 december 2014 

 De aanpassing van het meerjarenplan 2016-2019 zoals beslist door de gemeenteraad in zitting 

van 17 december 2015 

 Het aangepast meerjarenplan 2017-2019 

 Het financiële doelstellingenplan (M1) 

 De staat van het financiële evenwicht (M2) 

 Het advies van het MAT over Meerjarenplan 2017-2019 en Budget 2017 van 29 november 2016 

Stemmen 

 

Stemresultaat: 13 ja-stemmen (Philippe De Coninck, Alex Meulebroeck, Servaas Van Eynde, 
Hubert Staelens, Hilde Baetsle, Erik Roegis, Dominique Buysse, 
Marc De Schepper, Marcel Scheir, Annie Cuelenaere, Francine De Weweire, 
David Vercauteren, Chantal Bobelijn) 
10 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Koen Van Ootegem, Guido Van de Veire, 
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Nic Van Zele, Stany Buysse, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, 
Koen Buysse, Heidi Schaght, Sabina De Craecker) 

 

BESLUIT 

 

Artikel 1  

De aanpassing van het meerjarenplan 2017-2019 zoals in bijlage vast te stellen. 

Art. 2 

De aanpassing van het meerjarenplan 2017-2019 wordt aan de toezichthoudende overheid 

toegezonden. 

 

11.  Vaststellen van het budget 2017. 

Bevoegdheid 

 

 Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42 en 43 §2 

Wetten en Reglementen 

 

 Het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus 

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

 Het Ministerieel Besluit van 1 oktober 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 

 De omzendbrief BB 2016/2 van 19 juli 2016 van het Vlaams Ministerie van Binnenlands Bestuur 

betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2017 

Verwijzingsdocumenten 

 

 De beleidsnota 

 De financiële nota 

 De toelichting bij het budget 

 Het gemeenteraadsbesluit van 15 december 2016 houdende het aanpassen van het 

meerjarenplan 2017-2019 

 Het advies van het MAT over het Meerjarenplan 2017-2019 en het Budget 2017 van 29 

november 2016 

Verantwoording 

 

 Noodzaak tot opmaak van de budgetten voor het dienstjaar 2017 

Tussenkomsten 

 

 Pagina 41 / Renovatie Kapelledreef / € 500.000,00 : De CD&V-fractie vraagt wat de plannen zijn. 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat dit de middelen zijn voor de 
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renovatie van het gebouw waar de IBO in ondergebracht is. In 2017 zal een studie besteld 

worden om te bepalen welke werken uitgevoerd zullen worden. 

 Pagina 41 / Herstel zonneboiler gebouw Schoolstraat 1 / € 15.000,00 : De N-VA-fractie merkt op 

dat er nog niet lang geleden € 30.000,00 is uitgegeven voor een nieuwe brander en dat er nu al 

opnieuw geld nodig is voor herstellingen van de zonneboiler. 

Het college van burgemeester en schepenen zal bij de technische dienst navragen welke 

herstellingen nodig zijn en zal onderzoeken of de herstelling nog onder garantie valt. Het college 

zal nagaan of de schade te maken heeft met de waterschade door de ondergelopen kelder. 

 Pagina 41 / Plaatsen containerunits Kloosterstraat / € 82.000,00 : de CD&V-fractie vraagt meer 

uitleg. 

Het college van burgemeester en schepenen wil de arbeiders tijdelijk onderbrengen in containers 

in afwachting van de oprichting van een nieuw magazijn naast het milieupark in de 

Hendekenstraat. Het is de bedoeling dat de oude brandweerkazerne al kan afgebroken worden 

en dat er extra parkeerplaatsen worden gecreëerd voor het eigen personeel.  

De CD&V-fractie vraagt zich af waarom dit zo dringend is aangezien er pas in 2019 € 50.000,00 

voorzien wordt voor de studie van een nieuw magazijn. De parkeerproblemen kunnen worden 

opgelost door het gebruik van de nieuwe parking aan de sportterreinen verder in Kloosterstraat.  

De CD&V-fractie stelt zich vragen bij het uitgeven van dergelijk bedrag voor een tijdelijk 

onderkomen voor de buitendiensten. Nu containers plaatsen is voor de CD&V-fractie dan ook 

een verspilling. 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat er in het verleden al veel 

geïnvesteerd werd voor de huisvesting van het administratief personeel, maar niet voor de 

buitendiensten. De oude brandweerkazerne is in zeer slechte toestand. De bouw van een nieuw 

magazijn zal nog zeker drie tot vijf jaar duren. Het aankopen en plaatsen van containers is voor 

het college een verdedigbare stelling. Bovendien zullen die containers na drie tot vijf jaar een 

restwaarde hebben. Door de integratie van de OCMW-diensten in het gemeentehuis is het aantal 

parkeerplaatsen op de Zwelthoek nipt geworden, dus die extra parkeerplaatsen zijn zeker een 

opportuniteit. 

De CD&V-fractie stelt dat de lamentabele toestand van de brandweerkazerne al langer bekend is, 

dus die middelen konden ook al bij de opmaak van het eerste meerjarenplan in 2012 worden 

voorzien. 

 Pagina 42 / Optrekken krediet herstel fontein Boekhoutedorp / € 10.000,00 : De N-VA-fractie 

stelt vast dat er reeds € 15.000,00 voorzien werd en het bedrag van € 10.000,00 er bovenop 

komt. De fontein is pas eind vorige legislatuur gebouwd. Ondertussen wordt er ook op de 

renovatie van de BOU8 gewacht. De N-VA-fractie stelt voor om de fontein samen met de BOU8 

te herstellen. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt dat dit twee verschillende dossiers zijn en we 

voor de renovatie van de BOU8 afhankelijk zijn van Vlaanderen die met subsidies over de brug 

moet komen. Er is reeds een beheersplan opgemaakt. De waterpartij is iets wat volledig in eigen 

beheer en met eigen middelen moet opgelost worden. Het college is van oordeel dat de 

waterpartij een zekere uitstraling geeft aan het dorpsplein en kiest er voor dit probleem nu al op 

te lossen. 

 Pagina 42 / Uitbreiding en vervanging van IT-apparatuur / € 69.000,00 in 2017 en € 121.000,00 in 

2018 : De CD&V-fractie vraagt waarvoor deze bedragen precies moeten dienen. 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat dit vooral zal gebruikt worden om 

alle PC’s en laptops die verouderd zijn te vervangen. 
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 Pagina 42 / Aanleg fietspaden / € 5.000,00 in 2017, 2018 en 2019 : De N-VA-fractie vraagt of deze 

kleine bedragen dienen voor een opstart. Daarnaast is ook  nog € 50.000,00 voorzien voor de 

Tereeckse wegel. Deze is pas zeven jaar geleden geopend. De fractie vraagt waarom er nu  

€ 50.000,00 extra nodig is. 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat er € 100.000,00 voorzien is voor 

trage wegen. De Hogevorstwegel was eerst niet voorzien maar is er nu wel bijgekomen. 

Daarnaast worden de Standaardwegel en de Tereeckse wegel aangepakt. 

 Pagina 43 / Plattelandfonds / - € 174.529,00 in 2017 en 2018 : De N-VA-fractie vraagt of er al 

bekend is welke projecten met dit plattelandsfonds zullen worden uitgevoerd. 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat dit fonds opnieuw zal gebruikt 

worden voor het herstel van wegen maar er werd nog niet bepaald welke wegen er aangepakt 

zullen worden. 

 Pagina 43 / Riolering Stoepestraat / € 40.000,00 in 2017 en € 340.000,00 in 2018 : De CD&V-

fractie vraagt of er al een timing is voor de brug over de N49 aan de Stoepestraat. 

Bij het college van burgemeester en schepenen is nog geen exacte timing bekend, maar AWV 

deed het aanbod om riolering te voorzien bij de heraanleg van de Stoepestraat. Dit is een 

opportuniteit want als we dat later moeten doen zal dit een pak meer kosten. Vermoedelijk 

krijgen we hiervoor ook subsidies. 

 Pagina 43 / Riolering J. Van den Bogaerdestraat / € 67.500,00 in 2017 : De CD&V-fractie vraagt 

welke rioleringswerken daar precies gepland zijn. 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat er nu nog geloosd wordt in de 

Vlietbeek. De VMM wil de waterkwaliteit verbeteren. Dit kan door het vuil water af te voeren 

naar het zuiveringsstation in Zelzate. Hiervoor dient er een verbinding voorzien te worden tussen 

de Sint-Andrieslaan en de J. Van den Bogaerdestraat. Ongeveer een 150 bewoners kunnen op die 

manier aansluiten op een gescheiden rioleringsstelsel. 

 Pagina 43 / Toelage werken Moerbeekvallei 3e fase / € 88.500,00 : De N-VA-fractie vraagt of deze 

werken nog starten in de zomer 2017. 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat er een opstartvergadering was 

gepland maar deze is uitgesteld naar januari. 

 Pagina 44 / Uitbreiding bibliotheek voor integratie dienst vrije tijd / € 200.000,00 : De N-VA-

fractie stelt vast dat er eerder al eens € 17.000,00 en € 108.000,00 was vrijgemaakt voor dit 

project, dus in totaal € 325.000,00 en vraagt wat de plannen daar zijn. 

Het college van burgemeester en schepenen wil onder andere de ingang toegankelijker maken 

en er wordt onderzocht of de ingang op een andere plaats kan komen. De plannen zijn nog in 

ontwerpfase. Afhankelijk van de keuze van het ontwerp zal bekeken worden of dit bedrag 

volledig nodig is. 

 Pagina 44 / Subsidie renovatie BOU8 / € 600.000,00 : Het college van burgemeester en 

schepenen wil een foutje rechtzetten en vermeldt dat het een ontvangst betreft dus dat hier een 

min-teken moest vermeld zijn. 

 Pagina 44 / Aankoop voetbalterrein De Kilo / € 85.000,00 : De CD&V-fractie vraagt meer uitleg 

hieromtrent. 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat het de bedoeling is om het terrein en 

aanliggende gronden aan te kopen. Het college wil ook het liefhebbersvoetbal ondersteunen en 

door aankoop van dit terrein wordt deze club gered. De grond kan gekocht worden aan de prijs 

van landbouwgrond. Het voetbalveld is wel zonevreemd en heeft een uitdovend karakter. Als de 

club stopt wordt dit terug landbouwgrond. De grond kan dan door de gemeente eventueel 

opnieuw verkocht worden. 
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 Pagina 44 / Restauratie oud gemeentehuis / € 1.950.000,00 voorzien in 2019 : De N-VA-fractie 

vraagt hoe ver het staat met het beheersplan. 

Het college van burgemeester en schepenen zal dit navragen bij de dienst gebouwen. 

 Pagina 49 / Subsidie Harley Davidson Club ter ondersteuning van de Harleydag / € 500,00 : de  

N-VA-fractie stelt vast dat de Harleydag voor het eerst een subsidie krijgt alhoewel er elk jaar wel 

een aantal incidenten zijn. De fractie is van oordeel dat de Harleydag weinig bijdraagt aan de 

plaatselijke economie, behalve dan aan de horeca. De N-VA-fractie stelt zich vragen bij het 

bedrag van € 500,00 in verhouding tot bijvoorbeeld de subsidie die het Bewonersplatform 

Oosteeklo en ALEA krijgen. Deze verenigingen krijgen slechts € 250,00 en hebben een 

jaarwerking. 

Het college van burgemeester en schepenen ziet de Harleydag als een groot evenement met 

uitstraling tot buiten de gemeentegrenzen. ALEA krijgt naast financiële steun ook steun door de 

inzet van personeel. Ook het Bewonersplatform kan beroep doen op logistieke ondersteuning. 

 Pagina 49 / Subsidie feestcommissie Boekhoute / € 4.250,00 : Het college van burgemeester en 

schepenen merkt op dat het bedrag van € 250,00 dat deze feestcommissie krijgt voor zijn 

nieuwjaarsreceptie hier eigenlijk in mindering moet gebracht worden. Dit zal rechtgezet worden 

bij de eerstvolgende budgetwijziging. 

 Pagina 50 / Jazzenede / € 3.600,00 : de CD&V-fractie vraagt waarom er in 2017 middelen 

voorzien worden aangezien Jazzenede slechts tweejaarlijks georganiseerd wordt. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft een afspraak met de organisatie om jaarlijks 

een toelage toe te kennen. De organisatie heeft al een deel middelen nodig voor de 

voorbereiding en het betalen van eventuele voorschotten. De voorwaarde is hierbij dat het 

evenement effectief doorgaat. 

 Pagina 49 / Toelage raad voor ontwikkelingssamenwerking / € 4.000,00 : de N-VA-fractie vraagt 

of al bekend is aan welke doelen deze toelage zal worden uitgegeven. 

Het college van burgemeester en schepenen zal navragen waaraan dit bedrag in 2016 aan 

besteed werd en of er al plannen zijn voor 2017. 

 Pagina 75 / Het liquiditeitenbudget schema B5 : de N-VA-fractie stelt vast dat de gemeente nooit 

een positief resultaat haalt op kasbasis. De reserves die in het verleden werden opgebouwd 

worden nu opgesoupeerd. De volgende legislatuur zal met een beperkte reserve moeten werken. 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat een budget nooit helemaal wordt 

uitgevoerd en er bijgevolg altijd reserves zullen zijn. Binnen deze legislatuur wordt er wel een 

sluitende meerjarenplanning voorgelegd. Uit tabel M2 van de meerjarenplanning blijkt dat de 

gemeente financieel gezond is; er wordt in 2019 nog altijd een resultaat op kasbasis van  

€ 484.204,00 overgehouden. De autofinancieringsmarge bedraagt in 2019 € 1.133.143,00. Er 

worden door de gemeente geen nieuwe leningen meer aangegaan. De schulden van de 

gemeente zullen met meer dan 40% worden afgebouwd. Het college vindt het jammer dat de 

Vlaamse Overheid zijn belofte niet nakomt om het Gemeentefonds elk jaar met 3,5% te laten 

stijgen; in 2016 ontvingen we slechts 2,2% extra. 

 Pagina 3 Toelichting exploitatie / Opbrengsten uit verhuur van onroerende goederen / 

€ 53.000,00 : de CD&V-fractie wil graag de details krijgen van de opbrengsten die we krijgen per 

gebouw. 

Het college van burgemeester en schepenen zal de lijst opvragen bij de financiële dienst en aan 

de fractieleiders overmaken. 

 Pagina 3 Toelichting exploitatie / Verzekering pensioenfonds mandatarissen / € 160.000,00 : 

volgens de CD&V-fractie werd vorig jaar op algemene rekening 6120400 de verzekering 

burgerlijke aansprakelijkheid geboekt. 
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Het college van burgemeester en schepenen zal dit laten nazien door de financiële dienst en het 

algemeen rekeningnummer aanpassen indien nodig. 

 Pagina 8 Toelichting exploitatie / Commissie huisvuilzakken / € 35.000,00 : de CD&V-fractie stelt 

vast dat dit een stuk meer is dan in het budget 2016. 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat er nu al een stuk meer ontvangen is 

dan gebudgetteerd in 2016. Op basis van deze cijfers werd ook het bedrag voor 2017 

opgetrokken. 

 Pagina 18 Toelichting exploitatie / Consolideren van waardevol erfgoed / € 5.000,00 : de CD&V-

fractie vraagt meer uitleg. 

Het college van burgemeester en schepenen licht toe dat dit onder andere dient om vaandels 

van de muziekmaatschappijen te conserveren. 

 Pagina 18 Toelichting exploitatie / Aankoop kunstwerk / € 1.250,00 : de CD&V-fractie vraagt of al 

bekend is welk kunstwerk zal worden aangekocht. 

Het college van burgemeester en schepenen wil een replica kopen van het kunstwerk dat in het 

woonzorgcentrum in Bassevelde staat. Deze replica wordt verkocht ten voordele van een project 

ter ondersteuning van dementerende bejaarden. 

Stemmen 

 

Stemresultaat: 13 ja-stemmen (Philippe De Coninck, Alex Meulebroeck, Servaas Van Eynde, 
Hubert Staelens, Hilde Baetsle, Erik Roegis, Dominique Buysse, 
Marc De Schepper, Marcel Scheir, Annie Cuelenaere, Francine De Weweire, 
David Vercauteren, Chantal Bobelijn) 
10 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Koen Van Ootegem, Guido Van de Veire, 
Nic Van Zele, Stany Buysse, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, 
Koen Buysse, Heidi Schaght, Sabina De Craecker) 

 

BESLUIT 

 

Artikel 1  

Het budget 2017 zoals in bijlage vast te stellen. 

Art. 2 

De bedragen vermeld in de beleidsnota – 4. De lijst met opdrachten voor werken, leveringen en 

diensten zijn geraamde bedragen, de kredietbewaking wordt toegepast conform de BBC-regelgeving. 

Art. 3 

Het budget 2017 wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

 

12.  Belastingen - Vaststellen belastingen kermissen en markten. 

Bevoegdheid 

 

  Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42 en 43 § 2. 
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Wetten en Reglementen 

 

 Wet van 25.06.1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van 

openbare markten, gewijzigd bij wet van 04.07.2005 en wet van 20.06.2006 

 KB van 24.09.2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten en de 

organisatie van openbare markten 

 KB van 24.09.2006 betreffende de uitoefening en organisatie van kermisactiviteiten en  

ambulante activiteiten in kermisgastronomie 

 Het gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen, inzonderheid art. 253 

 Het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure 

van provincie- en gemeentebelastingen 

Verwijzingsdocumenten 

 

 Het gemeenteraadsbesluit dd. 13.12.2012 BELASTINGEN – Vaststellen belastingen kermissen en 

markten 

 Het gemeenteraadsbesluit dd. 17.12.2013 BELASTINGEN – Vaststellen belastingen kermissen en 

markten 

 Het gemeenteraadsbesluit dd. 18.12.2014 BELASTINGEN – Vaststellen belastingen kermissen en 

markten 

 Het gemeenteraadsbesluit dd. 17.12.2015 BELASTINGEN – Vaststellen belastingen kermissen en 

markten 

Verantwoording 

 

 Het gemeenteraadsbesluit van 17.12.2015 heeft betrekking op de periode van 01.01.2016 tot en 

met 31.12.2016. Het is aangewezen deze belasting op de inname openbaar en privaat domein 

voor kermissen en markten verder te heffen. 

Stemmen 

 

Stemresultaat: 13 ja-stemmen (Philippe De Coninck, Alex Meulebroeck, Servaas Van Eynde, 
Hubert Staelens, Hilde Baetsle, Erik Roegis, Dominique Buysse, 
Marc De Schepper, Marcel Scheir, Annie Cuelenaere, Francine De Weweire, 
David Vercauteren, Chantal Bobelijn) 
10 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Koen Van Ootegem, Guido Van de Veire, 
Nic Van Zele, Stany Buysse, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, 
Koen Buysse, Heidi Schaght, Sabina De Craecker) 

 

BESLUIT 

 

Artikel 1  

Van 01.01.2017 tot en met 31.12.2017 wordt een gemeentebelasting geheven voor kermissen en 

markten op het gebruik van privaat en openbaar domein. 
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Art. 2 

De belasting is verschuldigd door de gebruiker van het privaat of openbaar domein. 

Art. 3 

De belasting wordt als volgt samengesteld: 

 - € 19,00 per dag per kraam ten laste van personen die met een handels-,    

                 publicitair- en beroepsdoeleinde een plaats wensen in te nemen buiten de  

                wekelijkse & jaarlijkse marktdagen op het openbaar domein. 

 - € 10,00 per dag per kraam ten laste van personen die een plaats op het privaat  

                domein innemen, dat rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met  

                enerzijds de verkoop of anderzijds de consumptie op de openbare weg. 

 - € 25,00 per dag voor de opstelling van een circus op het openbaar domein. 

 - € 0,50 per dag per lopende meter voor de gewone dinsdagmarktkramers. 

 - € 5,00 per dag per kraam voor de kramers die een standplaats wensen op de  

                diverse jaarmarkten. 

 - voor kermisattracties tijdens de vastgelegde kermissen (bedragen per kermis) 

  ° € 140,00 voor grote attracties, nl. autoscooter, lunapark 

  ° € 50,00 voor molens (rupsmolen, kindermolen) 

  ° € 30,00 voor spelkramen (visspel, prikballon, touwtje trek, ballen gooien, 

    schietkraam) 

  ° € 20,00 voor frituur, gebak, hamburger, hotdog, suikerspin, wafel … 

 - voor kermisattracties buiten de vastgelegde kermissen – kerstmarkten 

  ° € 50,00 per dag voor grote attracties (autoscooter, lunapark) 

  ° € 20,00 per dag voor molens (rupsmolen, kindermolen) 

  ° € 10,00 per dag voor spelkramen (visspel, prikballon, touwtje trek, schiet- 

                               kraam, ballen gooien) 

  ° € 10,00 per dag voor frituur 

Art. 4 

Elk deel van een vierkante meter of lopende meter wordt als volledige vierkante meter 

of lopende meter beschouwd. 

Alleen de aangestelden van de gemeente zijn bevoegd om het aantal ingenomen meters of vierkante 

meters te berekenen. 

Art. 5 

Verenigingen en gemeentelijke raden gevestigd in Assenede, Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo 

worden vrijgesteld van belasting voor inname van het openbaar domein. 

Bij inname van het openbaar domein voor organisatie van rommelmarkten, georganiseerd n.a.v. 

festiviteiten door/of in samenwerking met het gemeentebestuur en gemeentelijke feestcommissie 

worden de niet-professionele deelnemers (personen die niet in bezit zijn van een machtiging) 

vrijgesteld van het betalen van belasting. 

Art.6 

De belasting van de gewone dinsdagmarktkramers wordt per kwartaal geïnd, tegen afgifte van een 

betalingsbewijs. 

De andere belastingen dienen te worden overgemaakt op rekeningnummer van het 

gemeentebestuur. 
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Art.7 

De belastingsplichtige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester 

en schepenen. 

Het bezwaarschrift moet, op straffe  van nietigheid, schriftelijk worden ingediend, en worden 

gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of door overhandiging. De indiening van 

het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf 

de datum van de contante inning van de belasting of, indien de belasting werd ingekohierd, binnen 

een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van 

verzending van het aanslagbiljet. 

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven binnen de 15 dagen na de indiening 

ervan. 

Indien de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wenst gehoord te worden met betrekking tot 

het bezwaarschrift dient dit uitdrukkelijk gevraagd te worden in het bezwaarschrift. 

Art. 8 

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30.05.2008, zijn de bepalingen van 

titel VII (vestiging en invordering van de belastingen) hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 

(onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 (aanslagtermijnen), 7 tot 9 bis 

(rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder nalatigheids- en moratoriumintresten; 

rechten en voorrechten van de schatkist; strafbepalingen) van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek 

(betreft onder meer de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover zij met name niet de 

belastingen op de inkomsten betreffen. 

Art. 9 

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid. 

 

13.  Vaststellen gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op 

gemeentelijk domein voor de periode 2017-2018-2019 

Bevoegdheid 

 

 Het gemeentedecreet van 15.07.2005, artikel 42 en 43 § 2. 

Wetten en Reglementen 

 

 Het gemeentedecreet van 15.07.2005. 

Verwijzingsdocumenten 

 

 Het schrijven van Imewo dd. 19.10.2016 betreffende gemeentelijk retributiereglement op 

werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein – verlenging vanaf 1 januari 

2017 tot en met 31 december 2019. 

 Het gemeenteraadsbesluit dd. 23.12.2004 wat betreft het goedkeuren code van infrastructuur- 

en nutswerken langs gemeentewegen die tot doel heeft een snelle en vlotte uitvoering van de 

werking te bevorderen, teneinde de hinder en de duur van de werken tot een minimum te 

herleiden. 



183 

 

 Het gemeenteraadsbesluit dd. 28.11.2013 betreffende vaststellen gemeentelijk 

retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk domein voor de periode 

2014-2015-2016. 

Verantwoording 

 

 Het feit dat de gemeente en de burgers voortdurend geconfronteerd worden met de plaatsing 

van en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied. 

 Het feit dat deze nutsvoorzieningen werkzaamheden vergen langs de gemeentelijke wegen en 

aldus een impact hebben op het openbaar domein. 

 Het feit dat er op het vlak van het onderhoud en de herstellingen ook geregeld dringende werken 

moeten worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening en 

dat er daarnaast een aantal werken zijn zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine 

onderhoudswerken die omzeggens constant een impact hebben op het openbaar domein. 

 Het feit dat de code van infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen werd opgemaakt 

door een overlegplatform bestaande uit een delegatie van nutsbedrijven en een delegatie van de 

gemeenten, de Vlaamse Administratie van Wegen en Verkeer en van Binnenlandse 

Aangelegenheden. 

Stemmen 

 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

 

Artikel 1 

Het gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk domein 

voor de periode 2017 – 2018 -2019 wordt als volgt vastgesteld: 

 

Art. 1.1 Algemeen 

Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de gemeentelijke 

dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken 

aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met 

toepassing van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen. 

Permanente nutsvoorzieningen zijn: 

 alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,…) inclusief hun aanhorigheden 

(zoals kabel-, verdeel-, aansluit-, e.a kasten, palen, masten, toezichts-, 

verbindings-, e.a. putten…) dienstig voor het transport van elektriciteit, gas, 

gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en afvalwater, warm water, 

brandstof 

 telecommunicatie 

 radiodistributie en kabeltelevisie 

 de transmissie van enigerlei data, ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet 

op die installaties kan aangesloten worden 
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 alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden 

eveneens aanzien als nutsvoorzieningen  

De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk 

voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of indien het werken zijn 

die uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente. 

Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2017 voor een termijn eindigend op 31 

december 2019. 

Art. 1.2 Retributie naar aanleiding van sleufwerken 

De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter 

openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor werken in rijwegen 2,17 euro, voor 

werken in voetpaden 1,63 euro en voor werken in aardewegen 0,98 euro. 

Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer 

nutsvoorzieningen bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke nutsvoorziening 60% van 

hogervermeld(e) bedrag(en). 

Een begonnen dag geldt voor een volledige dag. 

Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht. 

Art. 1.3 Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen, kleine 

onderhoudswerken en ter compensatie van diverse heffingen en belastingen 

Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine 

onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3m², wordt per kalenderjaar een 

retributie geheven van 1,09 euro per op het grondgebied van de gemeente aanwezig 

aansluitingspunt. 

Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de 

distributienetbeheerder als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,54 euro per 

aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de gemeente. 

Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere 

nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten op het 

grondgebied van de gemeente. 

Art. 1.4 Inning 

De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen. 

Art. 1.5 Definitief karakter 

Dit retributiereglement wordt toegezonden aan de toezichthoudende overheid. 

Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet afgekondigd en 

bekendgemaakt. 

Art. 2 

Een afschrift van dit besluit over te maken aan: 

Imewo, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. 
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14.  BUURTWEGEN – Assenede – Dijkstraat. Adviseren tot gedeeltelijke afschaffing van 

buurtweg 1 te 9960 Assenede voor de inplanting van een elektriciteitscabine. 

Bevoegdheid 

 

 Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42 en 43§2. 

Wetten en Reglementen 

 

 De wet van 10.04.1841 over de buurtwegen, gewijzigd door de wetten van 20.05.1866 en 

09.08.1948. 

 Het provinciaal reglement op de buurtwegen van 24.11.1977. 

 Het gemeentedecreet van 15.07.2005, gewijzigd bij het hersteldecreet van 23.01.2009 en latere 

wijzigingen en aanpassingen. 

  Het besluit van 20.06.2014 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de 

organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen.  

Verwijzingsdocumenten 

    

 Het gemeenteraadsbesluit van 24.01.2013 betreffende Bestuurlijke bevoegdheden – 

vaststellen van het begrip “Dagelijks Bestuur”. 

 De e-mail van 10.08.2015 van dhr Michaël Casteels, Landmeetbureau De Troyer bvba, Lokerse 

Baan 15 te 9111 Belsele met betrekking tot het vervangen van de elektriciteitscabine in de 

buurt van de Dijkstraat te Assenede. 

 Het plan opgemaakt door Landmeetbureau De Troyer bvba, Lokerse Baan 15 te 9111 Belsele 

met daarop aangeduid de huidige inplantingsplaats van de bestaande elektriciteitscabine.  

 Het uittreksel uit detailplan 16 van de Atlas der buurtwegen Assenede.  

 Het uittreksel uit het kadastraal plan van de omgeving van de Dijkstraat te Assenede. 

 Het uittreksel uit het register van de beraadslagingen van de gemeenteraad van Assenede van 

08.05.1958 met betrekking tot elektrificatie omvormingsstation.  

 De brief van 26.08.2015 aan Landmeetbureau De Troyer m.b.t. Assenede – Dijkstraat – 

vernieuwen elektriciteitscabine. 

 Het plan opgemaakt door Landmeetbureau De Troyer bvba, Lokerse Baan 15 te 9111 Belsele 

met daarop aangeduid de voorgestelde inplantingsplaats van de nieuwe elektriciteitscabine.  

 Het gemeenteraadsbesluit van 24.09.2015  betreffende Patrimonium – Assenede – Dijkstraat – 

Princiepbeslissing voor de verkoop van een perceelsgedeelte voor de oprichting van een 

elektriciteitscabine.  Aanstellen van de Dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid. 

 Het gemeenteraadsbesluit van 25.02.2016 betreffende Buurwegen  - Assenede  - Dijkstraat. 

Princiepbeslissing voor gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 1 voor de inplanting van een 

elektriciteitscabine. 

 Het gemeenteraadsbesluit van 26.05.2016 betreffende Buurtwegen –  Assenede Dijkstraat. 

Adviseren tot gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 1 te 9960 Assenede voor de inplanting 

van een elektriciteitscabine. 

 De brief van 30.05.2016 aan het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen , Dienst Buurtwegen,  

W. Wilsonplein 2 te 9000 Gent betreffende Assenede – Dijkstraat- Aanvraag tot afschaffing van 

gedeelte van buurtweg 1 voor oprichting elektriciteitscabine.  

 De e-mail van 08.06.2016 van  Directie Ruimte Provincie Oost-Vlaanderen betreffende 

gedeeltelijke afschaffing buurtweg 1 Assenede. 
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 Het gemeenteraadsbesluit van  25.08.2016 – Buurtwegen – Assenede – Dijkstraat –

Princiepbeslissing voor gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 1 te Assenede voor de 

inplanting van een elektriciteitscabine. 

 De documenten van het tussen 31.10.2016 en 30.11.2016 gehouden publiek onderzoek, 

zijnde:  

- het proces-verbaal van opening van het publiek onderzoek  

- de bekendmaking van het publiek onderzoek  

- de publicatie in het Belgisch Staatsblad  

- het proces-verbaal van sluiting van het publiek onderzoek  

- het getuigschrift van bekendmaking  

Verantwoording 

 Momenteel staat een oude elektriciteitscabine ingeplant op een gedeelte van buurtweg 1 te 

Assenede.  

 Deze cabine is dringend aan vervanging toe.  

 De inplantingsplaats van de nieuw op te richten elektriciteitscabine moet vrij dicht bij de 

bestaande cabine zijn. 

 Aangezien de nieuw op te richten elektriciteitscabine op een gedeelte van buurtweg 1, dat 

naast de rijweg gelegen is, zou komen te staan, werd de procedure voor afschaffing van een 

gedeelte van de buurtweg 1 opgestart.  

 Er werd een publiek onderzoek georganiseerd waarbij geen bezwaren werden geuit of 

klachten werden ingediend. 

 Aangezien het noodzakelijk is dat op die locatie een nieuwe elektriciteitscabine wordt 

opgericht en er geen bezwaren werden ingediend is het aangewezen het verzoek voor 

gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 1 gunstig te adviseren en daarna het dossier voor 

definitieve beslissing over te maken aan de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen. 

Stemmen 

 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT   

Artikel 1 

De gemeenteraad adviseert om het gedeelte van buurtweg 1 ter hoogte van Dijkstraat  te 9960 

Assenede zoals aangeduid op het opmetingsplan opgemaakt door Landmeetbureau De Troyer bvba, 

Lokerse Baan 15 te 9111 Belsele nodig voor de oprichting van een nieuwe elektriciteitscabine af te 

schaffen. 

Art. 2 

Vijf afschriften van deze beslissing en van het volledige dossier over te maken aan de Deputatie van 

de Provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent. 
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15.  Delegatie bevoegdheid personeelsformatie, organogram en rechtspositieregeling.  

Bevoegdheid 

 

 Decreet van 3 juni 2016 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere 

wijzigingen, in bijzonder artikel 3, 2° 

Wetten en Reglementen 

 

 Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen  

 Decreet van 3 juni 2016 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli en latere wijzigingen  

 Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor 

de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 

gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de 

rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn. 

Verwijzingsdocumenten 

 

 Gemeenteraadsbeslissing van 24.01.2013 houdende vaststelling van de lokale 

rechtspositieregeling 

 Aktename van de toezichthoudende overheid van 27.03.2013.  

Verantwoording 

 

 Op 25 mei 2016 heeft de Vlaamse Regering het decreet tot wijziging van het Gemeente-, het 

OCMW- en het Provinciedecreet aangenomen. Dit decreet werd afgekondigd op 3 juni 2016 en 

gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2016.  

 Met uitzondering van de schrapping van de personeelsformatie als verplicht instrument, die in 

werking treedt op een door de Vlaamse Regering te bepalen datum, traden de wijzigingen in 

werking op 8 juli 2016. Het betreft voornamelijk personeelszaken.  

 Door artikel 3, 2° van het decreet van 3 juni 2016 is de bevoegdheid van de gemeenteraad met 

betrekking tot onder meer het organogram, de personeelsformatie en de rechtspositieregeling 

geen exclusieve bevoegdheid meer en kan ze gedelegeerd worden naar het college van 

burgemeester en schepenen.  

 De personeelsformatie zal met toepassing van de artikelen 12 en 72 van het decreet van 3 juni 

2016 op termijn geschrapt worden zodra de Vlaamse Regering dit heeft vastgesteld.  

 In het regeerakkoord 2014-2019 kiest de Vlaamse Regering voor meer autonomie voor de lokale 

besturen. Het decreet van 3 juni 2016 geeft hieraan een eerste uitvoering door enerzijds meer 

vrijheid inzake personeelsbeleid en -beheer toe te kennen en anderzijds meer mogelijkheden te 

creëren voor interne delegatie binnen het bestuur.  

 De bestaande bevoegdheidsverdeling inzake personeel is het voorwerp van herziening. Het is de 

bedoeling om meer ruimte te maken voor zelforganisatie. Interne organisatie van de diensten en 

de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel hebben immers betrekking op de interne 

organisatie van elke bestuur, die zich situeren op het operationele niveau.  
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Tussenkomsten 

 

 CD&V stelt vast dat gemiddeld 2 keer per jaar deze gemeenteraad over een delegatie van één of 

andere bevoegdheid naar het schepencollege beslist. Wettelijk is daar niks tegen in te brengen, 

maar het is duidelijk de keuze van de meerderheid om de rol van de gemeenteraad steeds 

verder uit te hollen. Met deze steeds verdergaande delegatie moeten de raadsleden misschien 

eens nadenken over de rol die de gemeenteraad als beslissingsorgaan nog heeft. De CD&V 

herinnert de  burgemeester aan een uitspraak tegen de fractieleiders van N-VA en CD&V waarin 

hij beweerde dat politiek tegenwoordig gevoerd wordt in de krant en niet in de gemeenteraad. 

CD&V probeert de raadszittingen nog inhoud te geven via de aanvullende dagorde. De vraag is 

of het de taak is van de oppositie om de agenda van de gemeenteraad te voeden en het debat 

te stimuleren. Door de delegatie van bevoegdheden naar het schepencollege wordt het publieke 

debat ondermijnd en worden de meerderheid van de raadsleden buiten spel gezet, ook de 

raadsleden van SamenPlus die niet in het college zitten. In een antwoord op een parlementaire 

vraag op een vraag van iemand van Groen! dd. 08.05.2015 antwoordde de Minister van 

Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans dat de rol van de gemeenteraad vooral 

“beleidsbepalend” is. Volgens de minister is het algemeen principe dat de gemeenteraad de 

belangrijke beleidskeuzes maakt, richting geeft aan het bestuur en de controle behoudt op de 

algemene beleidsaansturing. Maar in de praktijk en omwille van de vooral technische dossiers 

wordt zelfs die beleidsaansturing erg moeilijk, volgens CD&V. De gemeenteraad zou het hart van 

de lokale democratie moeten zijn. CD&V zal de delegatie van de bevoegdheid betreffende de 

personeelsformatie, het organogram en de rechtspositieregeling dan ook niet goedkeuren. 

Het college van burgemeester en schepenen repliceert dat het de Vlaamse regering zelf is die 

meer autonomie wil geven aan de lokale besturen waaronder ook meer 

delegatiemogelijkheden. Indien de minister de gemeenteraad wil valoriseren dan kan zij daar 

zelf initiatief toe nemen. In het verleden moest de gemeenteraad heel wat puur administratieve 

en technische dossiers goedkeuren, met zeer lange zittingen tot gevolg. Voor inhoudelijk debat 

was er vaak geen tijd meer. Het college wijst erop dat de personeelsformatie aan belang inboet 

en wellicht zelfs zal afgeschaft worden als verplicht document. Het personeelskader wordt via 

de budgetten vastgelegd, die wel door de gemeenteraad goedgekeurd worden. Alhoewel niet 

verplicht zal het college jaarlijks rapporteren aan de gemeenteraad over deze bevoegdheden. 

Door deze bevoegdheden toe te vertrouwen aan het college kan er ook sneller op de bal 

gespeeld worden om wijzigingen door te voeren. 

 N-VA vraagt zich af of de opmerkingen van Binnenlands Bestuur uit 2013 al verwerkt zijn, want 

in het dossier zit een versie waarin wijzigingen nog in kleurtjes staan aangeduid. 

De secretaris antwoordt dat hier enkel beslist wordt over de delegatie van de bevoegdheid en 

niet over de documenten zelf. De versie van de rechtspositieregeling in het dossier is wellicht 

een werkversie, maar dit zal nog worden nagevraagd bij de personeelsdienst. 

Stemmen 

 

Stemresultaat: 13 ja-stemmen (Philippe De Coninck, Alex Meulebroeck, Servaas Van Eynde, 
Hubert Staelens, Hilde Baetsle, Erik Roegis, Dominique Buysse, 
Marc De Schepper, Marcel Scheir, Annie Cuelenaere, Francine De Weweire, 
David Vercauteren, Chantal Bobelijn) 
7 nee-stemmen (Trees Van Eykeren, Koen Van Ootegem, Nic Van Zele, 
Stany Buysse, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Koen Buysse) 
3 onthoudingen (Guido Van de Veire, Heidi Schaght, Sabina De Craecker) 
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BESLUIT 

 

Artikel 1  

Met ingang van 16.12.2016 wordt het college van burgemeester en schepenen bevoegd voor de 

lokale rechtspositieregeling. Het college rapporteert hierover jaarlijks aan de gemeenteraad.  

Art. 2 

Met ingang van 16.12.2016 wordt het college van burgemeester en schepenen bevoegd voor het 

organogram. Dit houdt onder meer in dat het college bevoegd wordt om te beslissen wie in het 

managementteam zetelt, binnen de grenzen van artikel 96 van het gemeentedecreet. Het college 

rapporteert hierover jaarlijks aan de gemeenteraad.  

Art. 3 

Met ingang van 16.12.2016 wordt het college van burgemeester en schepenen bevoegd voor de 

personeelsformatie. Dit houdt onder meer in dat het college bevoegd wordt om te beslissen of de 

personeelsformatie in dezelfde of in gewijzigde vorm behouden blijft van zodra de 

personeelsformatie facultatief wordt. Het college van burgemeester en schepenen rapporteert 

hierover jaarlijks aan de gemeenteraad.  

 

16.  Goedkeuren van de rekening van scholengemeenschap "Meetjesland" - schooljaar 

2015/2016 

Bevoegdheid 

 Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42 en 43§2 

Wetten en Reglementen 

 

 Gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 28 

 Decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, artikel 9 

Verwijzingsdocumenten 

 

 Gemeenteraadsbeslissing dd. 26.06.2014 houdende verlengen van scholengemeenschap 

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

 Gemeenteraadsbeslissing dd. 27.11.2014 houdende goedkeuren van het huishoudelijk reglement 

van scholengemeenschap “Meetjesland” 

 Beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 25.10.2016 houdende goedkeuren 

van het jaarverslag 2015/2016 “Samen maken we ons sterker” van scholengemeenschap 

“Meetjesland” 

 Jaarverslag 2015/2016 van scholengemeenschap “Meetjesland” 

 Gemeenteraadsbeslissing dd. 24.11.2016 houdende verdagen van de rekening van 

scholengemeenschap “Meetjesland” – schooljaar 2015/2016 

Verantwoording 

 

 De gemeenteraadsbeslissing dd. 24.11.2016 houdende goedkeuring van de rekening van 

scholengemeenschap “Meetjesland” – schooljaar 2015/2016 – werd verdaagd 
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 N-VA stelde vast dat er € 771 inkomsten begroot werden door een storting van Zelzate De 

Zeppelin en in het financieel verslag op pagina 10 is deze inkomst niet terug te vinden. Zij vragen 

wat hiervan de reden is 

 Het college van burgemeester en schepenen heeft dit opgevraagd bij de scholengemeenschap: 

door de opsplitsing van PSBLO in 2 afzonderlijke scholen “De Zonnewijzer” en “De Zeppelin” 

werd voor beide instellingsnummers een forfaitaire bijdrage van € 600 begroot. In het 

samenwerkingsakkoord staat echter vermeld dat dit aangerekend wordt per schoolbestuur : 

€ 959 (De Zonnewijzer) + € 771 (De Zeppelin) = € 1730 

€ 1730 - € 600 = € 1130  

Het verschil van € 2 tegenover de effectief gestorte bijdrage heeft te maken met de afronding na 

de komma (berekening van de gewogen leerlingen en het samenvoegen van de leerlingen van 

beide scholen) 

 Er was ook een afwijking van de effectieve en de bijdrage begroot door de gemeentelijke 

basisscholen van Sint-Laureins : dit heeft te maken met een administratieve vergissing die later 

werd rechtgezet bij de andere bijdragen van o.a. bijdrage seminaries directies/vorming 

medewerkers 

 Scholengemeenschap “Meetjesland” is een interlokale vereniging en de gemeenteraden van de 

deelnemende gemeenten dienen de rekening van een interlokale vereniging goed te keuren 

 De rekening zit vervat in het jaarverslag van scholengemeenschap “Meetjesland” en werd 

afgesloten met een winst van € 146,80 

 Financieel kan het schooljaar 2015/2016 zowel voor inkomsten als uitgaven als een regelmatig 

werkjaar worden bestempeld en zijn de cijfers vergelijkbaar met wat begroot werd. Andermaal 

gaan de grootste uitgaven naar gezamenlijke vormings- en overlegmomenten. Er werd vooral 

geïnvesteerd in het delen van kennis en expertise. 

Stemmen 

 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

 

Artikel 1  

De rekening van scholengemeenschap “Meetjesland” 2015/2016 met toelichting, zoals in bijlage 

toegevoegd, wordt goedgekeurd 

Art. 2 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het secretariaat van scholengemeenschap 

“Meetjesland”. 

 

De voorzitter vraagt om de volgorde van de agenda te wijzigen en eerst de interpellaties van CD&V en 
N-VA te behandelen en daarna de eedafleggingen te doen. 
Stemming over de wijziging van de volgorde van de agenda : eerst worden agendapunten 19, 20 en 
21 behandeld. Daarna volgen agendapunten 17 en 18 : met 23 ja-stemmen. 
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Aanvullende dagorde van de CD&V 
 

19.  Interpellatie : tablet voor gemeenteraadsleden. 

CD&V vernam tijdens de voorbije zitting van de gemeenteraad dat de raadsleden een tablet zullen 

ontvangen, om op die manier kostenbesparend te kunnen werken en verder in te zetten op 

digitalisering. In welke mate is de aankoop van een tablet voor elk raadslid kostenbesparend in 

vergelijking met de werkwijze zoals ze vandaag is? In een krantenartikel staat: “Wie deze 

legislatuur stopt, geeft de tablet door aan zijn of haar opvolger.” Betekent dit dat er met elk 

raadslid een gebruiksovereenkomst zal worden gesloten? Wat gebeurt er indien er schade is aan 

het toestel? Welke zijn de fiscale consequenties voor elk raadslid? 

Het college van burgemeester en schepenen wil voluit inzetten op digitalisering, ook voor de 

gemeenteraad. Via Cobra en Cobra@home worden alle dossiers digitaal ter beschikking gesteld 

aan de raadsleden. De dossierbeheerders en het secretariaat kunnen ook via deze software de 

notulering voorbereiden en afwerken. Dit is niet direct kostenbesparend maar levert wel 

efficiëntiewinsten op. Het systeem is veiliger en gebruiksvriendelijker en stelt ons in staat om 

paperless te werken, dus het is ook milieuvriendelijker. Naar analogie met de provincie die reeds 

tablets aan hun raadsleden hebben gegeven, willen we een gebruikersovereenkomst opmaken. 

De gebruikers zijn verantwoordelijk voor schade en diefstal en kunnen zich hiertegen zelf 

verzekeren indien ze dat wensen. De gebruiker is eveneens zelf verantwoordelijk voor fiscale 

aangifte als hij het toestel ook privé wenst te gebruiken. Op het einde van de legislatuur krijgen de 

raadsleden de kans het toestel over te nemen tegen restwaarde. Het college zal voorstellen om 

het huishoudelijk reglement aan te passen en de papieren uitnodiging en dossiers af te schaffen. 

CD&V en N-VA vinden Cobra een verbetering, maar vragen wel om de budgetten nog op papier te 

krijgen. Dat leest vlotter en maakt het makkelijker om documenten van verschillende jaren met 

elkaar te vergelijken. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om deze documenten eventueel nog in 

een aantal exemplaren af te drukken, voor wie er expliciet om vraagt. 

 

20.  Interpellatie : bindend sociaal objectief (sociaal woningaanbod) 

CD&V heeft vastgesteld dat de gemeente Assenede behoort tot de groep van 107 gemeenten die 

een plan van aanpak heeft moeten indienen om aan te tonen dat er voldoende inspanningen 

worden geleverd om het bindend sociaal objectief te bereiken (in tegenstelling tot de 201 

gemeenten die wel op schema zitten). Dit plan moest worden ingediend tegen 12.10.2016. CD&V 

wenst een toelichting te krijgen over de inhoud van dit plan van aanpak. 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat bij ons nazicht is gebleken dat door 

Wonen-Vlaanderen 2 projecten ten onrechte niet werden opgenomen in de meting, namelijk : 

- Sint-Bernardussite (fase 1) – 20 sociale huurwoningen 

- Sint-Bernardussite (fase 2) – 25 sociale huurwoningen 

Hierdoor komt de gemeente voor 2016 op 68,52 % sociale huurwoningen t.o.v. het 

vooropgestelde objectief aan sociale huur. Het vooropgestelde groeipad was 50,66 %. 
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Hiermee komt de gemeente ruimschoots in categorie 1 terecht en diende er geen plan van 

aanpak te worden opgemaakt. Wij hebben Wonen-Vlaanderen hiervan in kennis gesteld en 

hebben op 26.09.2016 een aangetekend schrijven ontvangen van Agentschap Wonen-Vlaanderen 

waarin zij een rechtzetting doen van de gemaakte fout. Op de website van Wonen-Vlaanderen 

stond Assenede echter nog gecatalogeerd in categorie 2.  

 

Aanvullende dagorde van de N-VA-fractie 

21.  Interpellaties : Krantenartikel 'Het Nieuwsblad' van 08.12.2016: kerk Boekhoute wordt 
kinderopvang. 

 
De N-VA-fractie was zeer verbaasd toen ze in de krant lazen dat de gemeente een glazen kooi van 1 

miljoen euro ging bouwen in de kerk van Boekhoute voor een kinderopvang. Kinderopvang is een 

prioriteit in de gemeente, maar 1 miljoen euro gemeentelijk belastinggeld, 300.000 euro subsidie en 

50.000 euro studiekosten is volledig buiten proportie. Een kerkgebouw is bovendien ongeschikt om 

kinderen op te vangen, ook al is het voorzien van een glazen kooi. Kinderen moeten licht, warmte, 

gezelligheid en knusheid hebben. De kerk is geen eigendom van de gemeente, maar we gaan er wel 

in investeren. N-VA is niet tegen investering in een gebouw voor kinderopvang maar denkt dat er 

andere mogelijkheden zijn. Zo staat er een superette te koop in het centrum die misschien kan 

omgebouwd worden naar kinderopvang. Een ander alternatief zou zijn de kinderopvang uit te 

bouwen in het dorpshuis en het museum en bezoekerscentrum onder te brengen in de kerk. N-VA 

vraagt of er andere alternatieven werden bekeken? Waarom besteedt de meerderheid dit uitzinnig 

bedrag terwijl het met veel minder kan? Wat zijn de plannen voor kinderopvang in de andere 

deelgemeenten? Vanwaar het idee om onze kinderen in een glazen kooi te stoppen? 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat in 1970 nog 1 op 3 van de Vlamingen 

wekelijks naar de kerk gingen. Nu is dat nog 1 op 20. Heel wat kerken staan leeg. Ons project is door 

minister Geert Bourgeois weerhouden voor het uitvoeren van een haalbaarheidstudie voor het 

herbestemmen van de kerk van Boekhoute. We krijgen hier 30% subsidie voor. Het weerhouden van 

ons project is al een indicatie dat deze opdracht waardevol is. Er is nergens gezegd dat er voor dit 

project subsidies zijn. Er is zelfs nog geen project. Er zijn wel al 2 plaatsbezoeken geweest en 

budgettair is dit ook vertaald in het meerjarenplan. Het bedrag voorzien in de begroting kan meer of 

minder zijn. Als er uit de studie andere en betere alternatieven komen, dan zullen deze alternatieven 

verder ontwikkeld worden. Op de website www.herbestemmenkerken.be zijn meer dan 250 

voorbeelden te vinden. Een aantal van die voorbeelden gaan zelfs over kinderopvang of speelruimte 

voor kinderen. Het idee van een glazen kooi is het resultaat van out of the box durven te denken en 

heeft energetisch vele voordelen. Het moet ook mogelijk zijn om creatief na te denken hoe er 

buitenruimte kan gecreëerd worden. Dit is dus allesbehalve een wereldvreemd idee. 

 

Verderzetting dagorde openbare zitting 

17.  Eedaflegging van een schepen. 

Bevoegdheid  

 Het gemeentedecreet van 15.07.2005 art. 42 

http://www.herbestemmenkerken.be/
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Wetten en Reglementen 

 

 Het gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen in het bijzonder artikels 44 tem 46. 

Verwijzingsdocumenten 

 

 Het proces-verbaal van de installatievergadering van 02.01.2013. 

Verantwoording 

 

 In de installatievergadering van 02.01.2013 werd de heer David Vercauteren, voorgedragen 

kandidaat als vijfde schepen tot en met 31.12.2014 met als 1ste opvolger mevrouw Hilde Baetslé 

tot en met 31.12.2016 en als 2de opvolger mevrouw Chantal Bobelijn. 

 Bij het bereiken van de einddatum van het mandaat is mevrouw Hilde Baetslé van rechtswege 

ontslagnemend en wordt zij vanaf dan van rechtswege opgevolgd door mevrouw Chantal 

Bobelijn. 

 De schepen die op grond van het gemeentedecreet, artikel 45 § 1, tweede lid, een schepen 

opvolgt, neemt de rang in, in volgorde van zijn verkiezing of benoeming. 

 Overeenkomstig het gemeentedecreet, artikel 46 § 1, dient de schepen, voor zij haar mandaat 

aanvaardt, in openbare zitting van de gemeenteraad, in handen van de burgemeester, de 

volgende eed af te leggen : “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”. 

 

Eedaflegging 

Daartoe uitgenodigd legt mevrouw Chantal Bobelijn in openbare zitting de eed af in handen van de 

burgemeester : “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen” waarop zij vanaf 

01.01.2017 als vijfde schepen wordt geïnstalleerd. 

 

18.  Eedaflegging OCMW-raadsleden. 

Tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad dd. 02.01.2013 werden de OCMW-raadsleden 

verkozen op basis van voordrachtsakten. 

Inge Verbeke werd verkozen als werkend lid van de OCMW-raad tot 31.12.2016. Catharina  

Rammeloo werd aangesteld als haar opvolgster. 

Etienne van der Veeken werd verkozen als werkend lid van de OCMW-raad van 26.03.2015 tot 

31.12.2016. Rudiger Dumeez werd aangesteld als zijn opvolger. 

Bij het bereiken van de einddatum van voormelde mandaten zijn Inge Verbeke en Etienne van der 

Veeken van rechtswege ontslagnemend en worden ze van rechtswege opgevolgd respectievelijk door 

Catharina Rammeloo en Rudiger Dumeez. 

 

Eedaflegging 

Daartoe uitgenodigd leggen Catharina Rammeloo en Rudiger Dumeez de eed af in handen van de 

voorzitter van de gemeenteraad en in aanwezigheid van de gemeentesecretaris: “Ik zweer de 

verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”, waarop zij vanaf 01.01.2017 als OCMW-

raadslid worden geïnstalleerd. 
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Van de eedaflegging wordt een proces-verbaal gemaakt dat zal worden verzonden aan de OCMW-

voorzitter. 

 

Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten. 

 

 

Frederik Willems Philippe De Coninck 

Gemeentesecretaris, Burgemeester-voorzitter, 

 


