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NOTULEN
Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraad dd. 31.01.2019.
GEMEENTERAAD
Goedkeuren aanpassing van de gemeentelijke reglementen in het kader van GDPR.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Goedkeuren van de aanpassingen van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.
DEONTOLOGISCHE CODE
Aannemen van een deontologische code voor de gemeenteraad en het college van burgemeester
en schepenen.
ZEFIER
Aanduiden van een volmachtdrager en plaatsvervangende volmachtdrager voor de algemene
vergaderingen van cvba Zefier.
VVSG
Aanduiden van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene vergadering van de
VVSG.
COMMUNICATIE
Kennisnemen van de klachtenbehandeling en de meldingen verwerkt via het online meldpunt in
2018.
INTERCOMMUNALES
Goedkeuren agenda van de bijzondere algemene vergadering IGS Westlede op 19.03.2019.
CULTUUR
Vaststellen reglement voor de organisatie van de viering van de Vlaamse gemeenschap
(Vlaanderen Feest!).

10. RUIMTELIJKE ORDENING
Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene
vergadering van Veneco.
11. RUIMTELIJKE ORDENING
Goedkeuren agenda buitengewone algemene vergadering Veneco op 28.03.2019.
12. RUIMTELIJKE ORDENING
Voordragen van een kandidaat-bestuurder en een mandataris met raadgevende stem voor de
raad van bestuur van Veneco.
13. RUIMTELIJKE ORDENING
Voordragen van een kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur en aanduiden van een
mandataris-vertegenwoordiger in de algemene vergadering van cvba Wonen.
14. MILIEU
Voordragen van een kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur en een kandidaat-lid voor
het financieel comité van vzw Vereniging voor Openbaar Groen.
15. MILIEU
Voordragen van een kandidaat-bestuurder en plaatsvervanger voor de raad van bestuur van vzw
Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord.
16. EVENEMENTEN
Aanvaarden BNIP (Bijzonder Nood- en Interventieplan) Carnavalstoet te Assenede op 10.03.2019.
17. EVENEMENTEN
Aanvaarden BNIP (Bijzonder Nood- en Interventieplan) Halfvastenstoet te Oosteeklo op
31.03.2019.
18. WATERINGEN
Aanduiden mandataris-vertegenwoordiger en plaatsvervanger in het bekkenbestuur van het
bekken van de Gentse Kanalen.
19. INTERCOMMUNALES
Voordragen van een kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van TMVS dv en aanduiden
van een mandataris-vertegenwoordiger en een mandataris-plaatsvervanger voor de algemene
vergadering.
20. INTERCOMMUNALES
Goedkeuren van de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv van
20.03.2019.
21. MOBILITEIT
Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger en plaatsvervangend mandatarisvertegenwoordiger in de algemene vergadering van De Lijn.
22. PATRIMONIUM
Nieuwe Boekhoutestraat - Princiepbeslissing voor de aankoop van een perceel grond en het
aanstellen van een notaris.
23. PATRIMONIUM
Kapellestraat 7 - Goedkeuren ontwerpakte verkoop afgeschaft gedeelte buurtweg 8.
24. PATRIMONIUM
Kosteloze overname perceeltje grond eigendom fam. Van de Velde palend aan de Waalpoelstraat.
Goedkeuren ontwerpakte .
25. PATRIMONIUM
Kosteloze overname perceeltjes grond eigendom fam. De Weweire palend aan de Waalpoelstraat.
Goedkeuren ontwerpakte.

26. PATRIMONIUM
Kosteloze overname van een gedeelte van de wegzate in de Elsburgstraat eigendom Van de
Rostyne. Goedkeuren ontwerpakte.
27. PATRIMONIUM
Princiepbeslissing voor de kosteloze overname van een gedeelte van het voetpad ter hoogte van
Markt 20-22. Aanstellen Dienst Vastgoedtransacties.
28. TOERISME
Aanduiden van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene vergadering en
voordragen van een kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur van Toerisme Oost-Vlaanderen
vzw.

Aanvullende dagorde Vlaams Belang-fractie
29.
30.
31.
32.

Voorstel van beslissing: invoeren subsidiereglement geveltuin.
Interpellatie: live streamen gemeenteraad.
Interpellatie: werken bibliotheek Assenede.
Interpellatie: afgelasten bevorderingsexamen.

Aanvullende dagorde fractie Anders
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Interpellatie: aanvulling gemeentelijk energie- en klimaatactieplan.
Interpellatie: parking Ertveldesteenweg te Oosteeklo.
Interpellatie: schoolstraten - stand van zaken.
Interpellatie: herinvoering 'uitgezonderd plaatselijk verkeer'.
Interpellatie: laadpalen.
Voorstel van beslissing: voordracht van een mandataris-vertegenwoordiger met raadgevende
stem in de raad van bestuur van Imewo.

Openbare zitting

1.

Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraad dd. 31.01.2019.

De fractie Anders heeft na de vorige gemeenteraad van de algemeen directeur vernomen dat er niet
een 10-tal zoals gezegd, maar wel meer dan 50 mensen de agenda van de gemeenteraad
toegestuurd kregen. Zijn al deze mensen verwittigd dat dit wordt stopgezet en ze nu op de website
terecht kunnen?
De algemeen directeur bevestigt dat deze mensen zijn verwittigd.
De redactie van de notulen van de gemeenteraad van 31.01.2019 wordt goedgekeurd.
Stemmen
Stemresultaat: met eenparigheid van stemmen
2.

Goedkeuren aanpassing van de gemeentelijke reglementen in het kader van GDPR.

Bevoegdheid


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

Wetten en Reglementen


Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

Verwijzingsdocumenten


Toelichtende nota.

Verantwoording





In het kader van de GDPR (General Data Protection Regulation) dient de gemeente in haar
reglementen een extra bepaling op te nemen.
Voorstel op te nemen bepaling: ‘De gemeente verwerkt je gegevens conform de
privacywetgeving en neemt daarbij je rechten strikt in acht. Voor meer informatie, zie
https://www.assenede.be/nl/privacy.’.
De heer Paul Schelleman, functionaris voor gegevensbescherming, Provincie Oost-Vlaanderen –
piva eGov gaat akkoord met deze bepaling.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De bepaling ‘De gemeente verwerkt je gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij je
rechten strikt in acht. Voor meer informatie, zie https://www.assenede.be/nl/privacy.’ wordt
opgenomen in de gemeentelijke reglementen.

3.

Goedkeuren van de aanpassingen van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

Bevoegdheid


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

Wetten en Reglementen


Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikels 20, 22, 29, 32, 34, 36, 37, 38, 50 en 279.

Verwijzingsdocumenten





Gemeenteraadsbesluit 31.01.2019 goedkeuring huishoudelijk reglement.
Huishoudelijk reglement gemeenteraad versie goedgekeurd 31.01.2019.
Ontwerp huishoudelijk reglement gemeenteraad versie 28.02.2019.
Mail VVSG ivm goedkeuren beleidsrapporten 05.02.2019.

Verantwoording




Artikel 38 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017 bepaalt dat de gemeenteraad bij de
aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement vaststelt waarin aanvullende
maatregelen worden opgenomen voor de werking van de raad en waarin minstens bepalingen
worden opgenomen over:
1° de vergaderingen waarvoor presentiegeld wordt verleend, het bedrag van het presentiegeld
en de nadere regels voor de eventuele terugbetaling van specifieke kosten die verband houden
met de uitoefening van het mandaat van gemeenteraadslid of lid van het college van
burgemeester en schepenen;
2° de wijze van verzending van de oproeping en de terbeschikkingstelling van het dossier aan de
gemeenteraadsleden, alsook de wijze waarop de algemeen directeur of de door hem
aangewezen personeelsleden, aan de raadsleden die erom verzoeken, technische inlichtingen
verstrekken over die stukken;
3° de wijze waarop de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergaderingen van de
gemeenteraad openbaar worden gemaakt;
4° de voorwaarden voor het inzagerecht en het recht van afschrift voor gemeenteraadsleden en
de voorwaarden voor het bezoekrecht aan de instellingen en diensten die de gemeente opricht
en beheert;
5° de voorwaarden waaronder de gemeenteraadsleden hun recht uitoefenen om aan de
burgemeester en aan het college van burgemeester en schepenen mondelinge en schriftelijke
vragen te stellen;
6° de wijze van notulering en de wijze waarop de notulen en het zittingsverslag van de vorige
vergadering ter beschikking worden gesteld van de gemeenteraadsleden;
7° de nadere regels voor de samenstelling en de werking van de commissies en de fracties;
8° de wijze waarop en de persoon door wie de stukken van de gemeente, vermeld in artikel 279,
worden ondertekend;
9° de nadere voorwaarden waaronder het recht om verzoekschriften in te dienen, wordt
uitgeoefend, en de wijze waarop de verzoekschriften worden behandeld;
10° de wijze van het ter kennis brengen van de beslissingen, vermeld in artikel 50, vijfde lid.
Bij de bespreking en goedkeuring op de gemeenteraad van 31.01.2019 werden een aantal
opmerkingen gemaakt die verder moesten worden onderzocht. Op basis daarvan wordt een
nieuwe versie met een aantal beperkte aanpassingen voorgelegd aan de gemeenteraad.






In artikel 32 §1 wordt “Nadat zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn
elk hun deel van het beleidsrapport hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van het
beleidsrapport goed zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn.” vervangen
door “In dat geval kan op dezelfde dag eerst een vergadering van de raad voor maatschappelijk
welzijn worden georganiseerd en daarna een gemeenteraad. Eerst stelt de raad voor
maatschappelijk welzijn zijn beleidsrapport vast. Daarna stelt de gemeenteraad zijn deel van het
beleidsrapport vast. Vervolgens keurt de gemeenteraad het door de OCMW-raad goedgekeurde
deel goed.”
In artikel 53 §2 wordt “bepalingen van §6“ vervangen door “bepalingen van artikel 52 §2”.
Op de vorige gemeenteraad was er ook sprake van om een hoofdstuk ‘raadscommissies’ toe te
voegen zoals in het huishoudelijk reglement van de vorige legislatuur. Aangezien het decreet
lokaal bestuur geen verplichte commissies meer voorschrijft en het college voorlopig geen
plannen heeft om commissies op te richten, is dit niet weerhouden.

Tussenkomsten




De Anders-fractie stelt vast dat het oprichten van raadscommissies toch niet weerhouden wordt
in het huishoudelijk reglement. Anders blijft voorstander om een deontologische commissie op
te richten. Er zijn inderdaad gemeenten die dit niet gaan doen, maar evengoed zijn er gemeenten
die dit gaan behouden. Voor leden van het college van burgemeester en schepenen bestaat er
een decretaal vastgelegde tuchtmaatregelen, maar die bestaan niet voor gemeenteraadsleden.
In de deontologische code wordt wel een opsomming gegeven van mogelijke feiten die de
integriteit aantasten en wordt er verwezen naar naleving en handhaving. Maar er is niet echt een
aanpak aan gekoppeld en de afdwingbaarheid kan in vraag gesteld worden. Veel zaken zijn voor
interpretatie vatbaar en de bespreking hiervan gebeurt beter buiten de openbaarheid van een
gemeenteraad in een aparte commissie waar dergelijke zaken discreet kunnen besproken
worden.
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat ze het voorstel van VVSG volgen die
de gemeenteraad naar voorschuift als het orgaan dat moet toezien op de naleving van de
deontologische code. Dit gebeurt dan wel in een geheime zitting van de gemeenteraad. Dit
kadert ook in een administratieve veréénvoudiging. Het college zal nog eens aftoetsen wat de
voor- en de nadelen zijn en de argumenten evalueren. Het college wijst er wel op dat deze
deontologische commissie in de voorbije 18 jaar maar 1 of 2 maal is samengeroepen.
Anders geeft aan zich te zullen onthouden bij de stemming.

Stemmen
Stemresultaat

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

BESLUIT
Artikel 1
De voorgestelde aanpassingen aan het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad worden
goedgekeurd.

4.

Aannemen van een deontologische code voor de gemeenteraad en het college van
burgemeester en schepenen.

Bevoegdheid


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

Wetten en Reglementen


Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikels 39 en 55.

Verwijzingsdocumenten




Deontologische code gemeenteraad vorige legislatuur dd. 25.04.2013.
Model VVSG deontologische code voor lokale mandatarissen dd. 10.10.2018.
Ontwerp deontologische code gemeenteraad dd. 28.02.2019.

Verantwoording









Artikel 39 van het decreet lokaal bestuur stelt dat de gemeenteraad een deontologische code
moet aannemen.
Artikel 55 van het decreet lokaal bestuur stelt dat het college van burgemeester en schepenen
dezelfde deontologische code moet aannemen als de gemeenteraad of een eigen deontologische
code die minstens de deontologische code zoals aangenomen in de gemeenteraad omvat.
Het VVSG maakte een nieuw model voor een deontologische code. Dit model van deontologische
code voor lokale mandatarissen kwam tot stand door een samenwerking van VVSG
(www.vvsg.be) en Governance and Integrity België (www.gi-belgie.com/).
In het voorontwerp is de tekst van VVSG integraal opgenomen (zowel het basisdeel als het
optionele deel). Daarnaast is een hoofdstuk toegevoegd dat integraal is overgenomen uit onze
vorige code in verband met deontologische afspraken met betrekking tot de omgang met
personeelsleden.
Het is niet langer verplicht een deontologische commissie op te richten om toe te zien op de
naleving van deze code. In het model van VVSG wordt de gemeenteraad voorgesteld als het
orgaan dat erop moet toezien dat er volgens de deontologische code gehandeld wordt. Uit een
rondvraag bij de buurgemeenten blijkt dat de meeste buurgemeenten niet van plan zijn een
deontologische commissie op te richten.

Tussenkomsten




De Anders-fractie heeft vragen over wat precies bedoeld wordt met het aangeven van betaalde
en onbetaalde mandaten (artikel 15)? Gaat het hier enkel over politieke mandaten of
vertegenwoordiging? Of gaat het ook over lidmaatschap van verenigingen en dergelijke? Zal er
een formulier of spreadsheet ter beschikking worden gesteld waarop raadsleden deze aangifte
kunnen doen?
Het Vlaams Belang heeft vragen bij het melden van substantiële belangen in een onderneming
waarmee de gemeente zaken doet (artikel 16). Wanneer is iets substantieel? In welke mate
moeten raadsleden dit openbaar maken? Is dit geen inbreuk op hun privacy?
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat dit inderdaad niet helemaal duidelijk
is en zal de vraag stellen aan VVSG. De algemeen directeur zal vanuit het secretariaat een model

bezorgen aan de raadsleden om in te vullen. Het is alleszins de bedoeling dat deze lijst openbaar
wordt gemaakt door publicatie op de website en voor iedereen die er inzage in vraagt.
De Anders-fractie vraagt wat precies bedoeld wordt met een vertrouwenspersoon zoals vermeld
in artikel 1.
Volgens de algemeen directeur gaat dit over raadsleden die zich wegens een beperking laten
bijstaan tijdens de zittingen. Die mogelijkheid wordt voorzien in het decreet lokaal bestuur.
De Anders-fractie leest in de deontologische code dat er verwezen wordt naar een
fractievoorzittersoverleg. Het lijkt erop dat hiermee een structureel overleg wordt bedoeld.
Het college van burgemeester en schepenen laat het aan de fractieleiders zelf over wanneer ze
wensen overleg te plegen.
De Anders-fractie vraagt wie het vooronderzoek moet doen als er een vermoeden is van
schending deontologische code?
Het college van burgemeester en schepenen vindt het logisch dat dit een opdracht is voor de
algemeen directeur.
De Anders-fractie heeft nog een open vraag met betrekking tot artikel 56. Daar staat dat politici
geen rechtstreekse opdrachten mogen geven aan personeelsleden. Komt dat overeen met de
werkelijkheid?



Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De deontologische code voor de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen,
zoals in bijlage bij dit besluit, wordt aangenomen.

5.

Aanduiden van een volmachtdrager en plaatsvervangende volmachtdrager voor de algemene
vergaderingen van cvba Zefier.

Bevoegdheid


Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen



Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, in het bijzonder artikel 41.
Wet van 21.12.1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180.

Verwijzingsdocumenten




Brief van de cvba Zefier dd. 04.02.2019.
Gemeenteraadsbeslissing van 03.01.2019 houdende de installatie van de nieuwe gemeenteraad.
Stembiljet.

Verantwoording



De gemeente Assenede is vennoot van de cvba Zefier.
Rekening houdende met de statuten van cvba Zefier inzonderheid de artikelen 24 en 28 en naar
aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad op 03.01.2019 moet een nieuwe

volmachtdrager en plaatsvervangende volmachtdrager van ons bestuur voor de algemene
vergaderingen worden aangeduid. Deze personen moeten niet verplicht mandatarissen zijn.
De eerstvolgende algemene vergadering van Zefier is op 13.06.2019.
Ons bestuur mag beslissen de aanduiding te doen voor de volledige legislatuur.




Tussenkomsten


SamenPlus draagt David Vercauteren als volmachtdrager en Hilde Baetslé als plaatsvervangende
volmachtdrager voor.
Anders en Vlaams Belang doen geen voordrachten.
Op vraag van de voorzitter en met akkoord van de voltallige gemeenteraad wordt er gestemd
met handopsteking.



Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De heer David Vercauteren aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente Assenede om deel te
nemen aan de buitengewone, bijzondere en gewone algemene vergaderingen van de cvba Zefier.
Art. 2
Mevrouw Hilde Baetslé aan te duiden als plaatsvervangende volmachtdrager van de gemeente
Assenede om deel te nemen aan de buitengewone, bijzondere en algemene vergaderingen van de
cvba Zefier.
Art. 3
De aanduidingen van volmachtdrager en plaatsvervangende volmachtdrager worden gedaan voor de
volledige legislatuur.
Art. 4
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de aangeduide personen en aan de cvba Zefier.

6.

Aanduiden van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene vergadering van de
VVSG.

Bevoegdheid


Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen


Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Verwijzingsdocumenten



Toelichtende nota.
Gemeenteraadsbeslissing van 3 januari 2019 houdende de installatie van de nieuwe
gemeenteraad.



Nota ‘Vertegenwoordiging in de VVSG-bestuursorganen vanuit een vernieuwd bestuursmodel’
van 30 januari 2019.
E-mailbericht Algemeen Directeur VVSG i.v.m. ‘gemeentelijke vertegenwoordiging in de VVSGbestuursorganen’ van 17 februari 2019.
Stembiljet.




Verantwoording


De VVSG meldt dat haar bestuursmodel is hervormd in de richting van een meer participatief
ledenmodel, met naast een raad van bestuur en een dagelijks bestuur ook verschillende
bestuurlijke commissies en een jaarlijkse Staten-Lokaal.
Aan de gemeenten wordt door de VVSG gevraagd om in de algemene vergadering een
vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden.



Tussenkomsten




SamenPlus draagt Lieselotte Van Hoecke als gemeentelijk vertegenwoordiger en Hilde
Baetslé als plaatsvervanger voor.
Anders en Vlaams Belang doen geen voordrachten.
Op vraag van de voorzitter en met akkoord van de voltallige gemeenteraad wordt er gestemd
met handopsteking.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Mevrouw Lieselotte Van Hoecke, wonende te 9968 Oosteeklo, Oosthoek 66 wordt aangeduid als
gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de VVSG.
Art. 2
Mevrouw Hilde Baetslé, wonende te 9960 Assenede, Sperbeekstraat 7 wordt aangeduid als
plaatsvervanger in de algemene vergadering van de VVSG.
Art. 3
Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig tot de volgende
vernieuwing van de gemeenteraad.
Art. 4
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de VVSG en aan de aangeduide personen.

7.

Kennisnemen van de klachtenbehandeling en de meldingen verwerkt via het online meldpunt in
2018.

Bevoegdheid


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

Wetten en Reglementen



Gewijzigd reglement klachtenbehandeling, goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van
29.10.2009.

Verwijzingsdocumenten





In artikel 9 van het gewijzigd reglement klachtenbehandeling, dat goedgekeurd werd in de
gemeenteraadszitting van 29.10.2009, staat beschreven dat er jaarlijks een verslag wordt
opgemaakt en dat dit aan de gemeenteraad gerapporteerd wordt.
Het ‘rapport klachten 2018’ van 19.02.2019.
Het ‘verslag klachtenbehandeling 2018’ van 19.02.2019.

Tussenkomsten




De Anders-fractie stelt zich vragen bij het verschil tussen meldingen en klachten. Op de website
is er enkel een meldpunt maar geen mogelijkheid om klachten te registreren. Wellicht is dat de
oorzaak van de daling van de klachten en het stijgen van de meldingen.
Het college van burgemeester en schepenen heeft er geen probleem mee dat er op de website
ook gecommuniceerd wordt over de mogelijkheid om klacht in te dienen en zal opdracht geven
aan de communicatiedienst om dit op te nemen.

BESLUIT
Artikel 1
De raad neemt kennis van het verslag van de klachten 2018.
8.

Goedkeuren agenda van de bijzondere algemene vergadering IGS Westlede op 19.03.2019.

Bevoegdheid


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

Wetten en Reglementen


Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, deel 3 Deelname in rechtspersonen en samenwerking,
Titel 3 De intergemeentelijke samenwerking.

Verwijzingsdocumenten





De statuten van de IGS Westlede.
Schrijven van 10.01.2019 van de IGS Westlede, met bijlagen, waarbij gevraagd wordt aan de
gemeenteraad om zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van
19.03.2019.
Gemeenteraadsbesluit van 31.01.2019 betreffende het aanduiden van een mandatarisvertegenwoordiger en een mandataris-plaatsvervanger voor de algemene vergadering van de
Intercommunale Crematoriumbeheer Oost-Vlaanderen op 19.03.2019 en alle volgende algemene
vergaderingen tot de hernieuwing van de gemeenteraad in 2025.

Verantwoording



De gemeente Assenede is toegetreden tot de IGS Westlede.
De gemeenteraad dient zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene
vergadering van 19.03.2019 met daarop volgend agendapunt:
1. Samenstelling Raad van Bestuur

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de bijzondere algemene vergadering van de IGS
Westlede op 19.03.2019 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van het
agendapunt:
1. Samenstelling Raad van Bestuur
Art. 2
De vertegenwoordiger van de gemeente, dhr. Dieter Vercauter, of zijn plaatsvervanger, mevr.
Dominique Buysse, die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de IGS Westlede wordt
opgedragen ter zitting van de algemene vergadering overeenkomstig de wil van de onderhavige
gemeenteraad te stemmen.
Art. 3
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de IGS Westlede, Smalle Heerweg 60, 9080
Lochristi en aan de betrokken aangestelde personen.
9.

Vaststellen reglement voor de organisatie van de viering van de Vlaamse gemeenschap
(Vlaanderen Feest!).

Bevoegdheid


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

Wetten en Reglementen


Het reglement voor de organisatie van de viering van de feestdag van de Vlaamse
Gemeenschap/Vlaanderen Feest! vastgesteld in zitting van de gemeenteraad d.d. 23.10.2014.

Verwijzingsdocumenten



Advies en ontwerpreglement van de cultuurraad d.d. 03.02.2019 omtrent het reglement voor de
organisatie van de viering van de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap/Vlaanderen Feest!
Ontwerpreglement herwerkt door de cultuurdienst.

Verantwoording





De cultuurraad bezorgde op 03.02.2019 een advies aan het gemeentebestuur betreffende het
reglement voor de organisatie van de viering van de feestdag van de Vlaamse
Gemeenschap/Vlaanderen Feest!
Het reglement werd besproken tijdens de vergadering van de cultuurraad d.d. 10.01.2019.
De cultuurraad stelt voor om een aantal wijzigingen door te voeren om zo het reglement
gebruiksvriendelijker te maken en de organisatie van het feest van de Vlaamse Gemeenschap
toegankelijker te maken.



Het voorstel van de cultuurraad werd door de cultuurdienst licht aangepast in functie van de
leesbaarheid en het makkelijk hanteren van dit reglement in de praktijk. De cultuurdienst deed
geen inhoudelijke wijzigingen. Tekstueel werd er ingekort, een aantal zinnen werden verplaatst,
herhalingen werden verwijderd.

Tussenkomsten
De Anders-fractie heeft het oude en het nieuwe reglement vergeleken en heeft daarbij de volgende
vragen:
 In het oud budget was er 4.000,- euro voorzien. In het nieuwe reglement worden geen bedragen
meer genoemd. Dit zou verminderd zijn naar 2.500,- euro. Klopt dat?
 Anders stelt vast dat de festiviteiten nu tussen 1 en 11 juli kunnen georganiseerd worden, maar
is van mening dat deze bij voorkeur op 11 juli moeten doorgaan.
 De subsidieaanvraag moet vóór 1 januari gebeuren. Dat is zeer vroeg omdat prijzen van de
programmatie vaak wijzigen op 1 januari en er vaak al voorschotten moeten betaald worden.
Indien er geen goedkeuring volgt heeft de organisator wel al bepaalde kosten moeten maken.
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat de subsidie niet meer vermeld wordt in
het reglement omdat anders het reglement elke keer moet aangepast worden als de bedragen
veranderen.
Er wordt 1.000,- euro voorzien vanuit de gemeente, 1.050,- euro subsidie vanuit Vlaanderen Feest en
de cultuurraad doet ook een bijdrage. Billijke vergoeding, SABAM en de affiches worden betaald door
de cultuurraad. De juiste bedragen zullen opgevraagd worden bij de cultuurdienst en worden
bezorgd aan de gemeenteraadsleden.
De deadline van 1 januari is niet veranderd in vergelijking met vorig reglement. Er moet dan een
voorstel gedaan worden, maar het programma moet nog niet in detail zijn uitgewerkt.
Stemmen
Stemresultaat

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

BESLUIT
Artikel 1
Het reglement betreffende de organisatie van de viering van de feestdag van de Vlaamse
Gemeenschap/Vlaanderen Feest! zoals vastgesteld door de gemeenteraad in zitting d.d. 23.10.2014
wordt opgeheven.
Art. 2
Het reglement voor de organisatie van de viering van de feestdag van de Vlaamse
Gemeenschap/Vlaanderen Feest!, zoals in bijlage toegevoegd, wordt vastgesteld.
Art. 3
Dit reglement treedt in werking op 01.03.2019.

Art. 4
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de cultuurraad.
10. Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene
vergadering van Veneco.
Bevoegdheid


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

Wetten en Reglementen


Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

Verwijzingsdocumenten








Schrijven Veneco van 23 januari 2019.
Korte handleiding installatie bestuursorganen Veneco.
Handleiding installatie bestuursorganen Veneco.
Schema verdeling voordrachtsrechten Veneco.
Definitieve statuten Veneco van 01.01.2019.
Gemeenteraadsbeslissing van 3 januari 2019 houdende de installatie van de nieuwe
gemeenteraad.
Stembiljet.

Verantwoording






Artikel 432 van het Decreet Lokaal Bestuur en artikel 33 § 1 van de gecoördineerde statuten van
Veneco dat stelt dat de algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de
deelnemers. Voor de gemeenten worden zij rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden
uit hun leden.
Artikel 33 § 5 van de gecoördineerde statuten van Veneco van 6 december 2018 dat stelt dat de
vertegenwoordiger voor de volledige duur van de legislatuur kan worden aangeduid.
Artikel 436 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 met betrekking tot de
onverenigbaarheden.
De vertegenwoordiger mag geen lid zijn van de Raad van Bestuur.

Tussenkomsten




SamenPlus draagt Servaas Van Eynde als mandataris-vertegenwoordiger en Hilde Baetslé als
plaatsvervanger voor.
Anders en Vlaams Belang doen geen voordrachten.
Op vraag van de voorzitter en met akkoord van de voltallige gemeenteraad wordt er gestemd
met handopsteking

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De heer Servaas Van Eynde wordt aangeduid als mandataris-vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering/buitengewone algemene vergadering van Veneco voor de ganse legislatuur.
Art. 2
Mevrouw Hilde Baetslé wordt aangeduid als plaatsvervanger voor de algemene
vergadering/buitengewone algemene vergadering van Veneco voor de ganse legislatuur.
Art. 3
Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig tot de volgende
vernieuwing van de gemeenteraad.
Art. 4
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen
beslissingen en deze over te maken aan Veneco, Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen.

11. Goedkeuren agenda buitengewone algemene vergadering Veneco op 28.03.2019.
Bevoegdheid


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

Wetten en Reglementen




Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017.
Het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Artikel 48 van het Decreet op de Intergemeentelijke Samenwerking van 06.07.2001 met
betrekking tot de onverenigbaarheden.

Verwijzingsdocumenten









Statuten van de dienstverlenende vereniging Veneco.
Artikel 33 § 5 van de gecoördineerde statuten van Veneco van 06.12.2018 dat stelt dat de
vertegenwoordiger voor de volledige duur van de legislatuur kan worden aangeduid, de concrete
inhoud van het mandaat van de vertegenwoordiger daarentegen dient herhaald te worden voor
elke Algemene Vergadering.
Artikel 436 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017 met betrekking tot de
onverenigbaarheden.
De uitnodiging van de buitengewone algemene vergadering van Veneco van 23.01.2019, met
aanduiding van de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van 28.03.2019.
Verslag 58ste jaarvergadering Veneco van 12.06.2018.
Verslag buitengewone algemene vergadering Veneco van 06.12.2018.
Schrijven Veneco 11.02.2019 met betrekking tot bijkomend punt buitengewone algemene
vergadering van 28.03.2019.

Verantwoording


De gemeente Assenede is vennoot van de Intergemeentelijke Vereniging Veneco.



De agenda van de buitengewone algemene vergadering ziet er als volgt uit:
1. Toelichting werking Veneco
2. Akteneming verslag Jaarvergadering 12-06-2018
3. Akteneming verslag Buitengewone Algemene Vergadering 06-12-2018
4. Benoeming bestuurders
a. Bestuurders lid van de gemeenteraad
b. Bestuurders buiten de raad
5. Benoeming bestuurders met raadgevende stem
6. Benoeming deskundigen

Tussenkomsten


Geen

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De agenda en elk van de afzonderlijke punten van de agenda van de buitengewone algemene
vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging Veneco die plaatsvindt op 28.03.2019 worden
goedgekeurd:
1. Toelichting werking Veneco
2. Akteneming verslag Jaarvergadering 12-06-2018
3. Akteneming verslag Buitengewone Algemene Vergadering 06-12-2018
4. Benoeming bestuurders
a. Bestuurders lid van de gemeenteraad
b. Bestuurders buiten de raad
5. Benoeming bestuurders met raadgevende stem
6. Benoeming deskundigen
Art. 2
Aan de vertegenwoordiger van de gemeente Assenede, houder van 161 aandelen, die zal deelnemen
aan de buitengewone algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging Veneco die
plaatsvindt op 28.03.2019 om 18 u 00 in ‘Zaal Souplex, Bisschopstraat 6, 9800 Deinze, wordt het
mandaat gegeven om, met recht van indeplaatsstelling door mevrouw Hilde Baetslé.
-Er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de
agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het
algemeen, het nodige te doen om de agendapunten van de algemene vergadering uit te voeren.
-Deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde, in geval de op
28.03.2019 geplande buitengewone algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen
beraadslagen en daarbij aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met
betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te
ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen om de agendapunten van de algemene
vergadering te realiseren.
Art. 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen
beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis van te geven aan
Veneco, ter attentie van mevrouw Veronique Verstraeten, Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen.

12. Voordragen van een kandidaat-bestuurder en een mandataris met raadgevende stem voor de
raad van bestuur van Veneco.
Bevoegdheid


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

Wetten en Reglementen


Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017.

Verwijzingsdocumenten








Schrijven van Veneco van 23.01.2019.
Korte handleiding installatie bestuursorganen Veneco.
Handleiding installatie bestuursorganen Veneco.
Schema verdeling voordrachtsrechten Veneco.
Definitieve statuten Veneco van 01.01.2019.
Verslag installatievergadering gemeenteraad 03.01.2019.
Stembiljet.

Verantwoording




Artikel 17 § 3 van de gecoördineerde statuten van Veneco stelt dat de raad van bestuur van de
Intergemeentelijke Vereniging Veneco een bindend voorstel doet over de verdeling van de
voordrachtsrechten over de aandeelhouders.
De beslissing van de raad van bestuur van de Intergemeentelijke Vereniging Veneco van
22.01.2019 waarbij de verdeling van de voordrachtsrechten wordt vastgelegd.

Tussenkomsten





SamenPlus draagt Lieve Goethals als mandataris kandidaat-bestuurder voor.
Anders draagt Koen Van Ootegem als mandataris met raadgevende stem voor.
Vlaams Belang doet geen voordracht.
Op vraag van de voorzitter en met akkoord van de voltallige gemeenteraad wordt er gestemd
met handopsteking

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Mevrouw Lieve Goethals wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor de bestuursperiode
01.01.2019 tot en met 31.12.2020, voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor de bestuursperiode
lopende van 01.01.2021 tot en met 31.12.2022 en voor voordracht door de gemeente Destelbergen
voorgesteld als kandidaat-deskundige voor de bestuursperiode lopende van 01.01.2023 tot en met

31.12.2024.
Art. 2
Overeenkomstig artikel 435, vierde lid van het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 en artikel 18
van de gecoördineerde statuten van Veneco de heer Koen Van Ootegem aan te wijzen als lid met
raadgevende stem van de raad van bestuur van Veneco.
Art. 3
Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig tot de volgende
vernieuwing van de gemeenteraad.
Art. 4
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen
beslissingen en deze over te maken aan Veneco, Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen.

13. Voordragen van een kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur en aanduiden van een
mandataris-vertegenwoordiger in de algemene vergadering van cvba Wonen.
Bevoegdheid


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

Wetten en Reglementen


Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

Verwijzingsdocumenten




Gecoördineerde statuten cvba Wonen.
Gemeenteraadsbeslissing van 3 januari 2019 houdende de installatie van de nieuwe
gemeenteraad.
Stembiljetten.

Verantwoording


Na de installatie van de nieuwe gemeenteraad dient de gemeenteraad een kandidaat-bestuurder
in de raad van bestuur van de cvba Wonen voor te dragen en een mandataris-vertegenwoordiger
in de algemene vergadering van cvba Wonen aan te duiden.

Tussenkomsten




SamenPlus draagt Philippe De Coninck als vertegenwoordiger in de raad van bestuur en
Dominique Buysse als vertegenwoordiger in de algemene vergadering voor.
Anders en Vlaams Belang doen geen voordrachten.
Op vraag van de voorzitter en met akkoord van de voltallige gemeenteraad wordt er gestemd
met handopsteking

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De heer Philippe De Coninck wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor de gemeente
Assenede in de raad van bestuur van de cvba Wonen.
Art. 2
Mevrouw Dominique Buysse wordt aangeduid als mandataris-vertegenwoordiger voor de gemeente
Assenede in de algemene vergadering van de cvba Wonen.
Art. 3
Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig tot de volgende
vernieuwing van de gemeenteraad.
Art. 4
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen
beslissingen en deze over te maken aan cvba Wonen, Marcel Mollelaan 17, 9060 Zelzate.
14. Voordragen van een kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur en een kandidaat-lid voor
het financieel comité van vzw Vereniging voor Openbaar Groen.
Bevoegdheid


Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen


Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017.

Verwijzingsdocumenten






Het gemeenteraadsbesluit van 03.01.2019 i.v.m. de installatie van de nieuwe gemeenteraad.
Het gemeenteraadsbesluit van 31.01.2019 over het aanduiden van een mandatarisvertegenwoordiger met een mandataris-plaatsvervanger bij de vzw Vereniging voor Openbaar
Groen.
De brief van 26.10.2018 van vzw Vereniging voor Openbaar Groen over de gemeentelijke
mandaten.
Stembiljetten.

Verantwoording






In de gemeenteraad 31.01.2019 werd gemeenteraadslid Evert Geldhof aangeduid als
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van vzw Vereniging voor Openbaar Groen.
In de gemeenteraad werd opgemerkt dat het gemeentebestuur zich ook kan kandidaat stellen
voor de raad van bestuur en het financieel comité.
Voor de raad van bestuur zijn 15 plaatsen voorzien en voor het financieel comité 3 plaatsen. In
totaal zijn 166 gemeenten lid van de Vereniging voor Openbaar Groen. Alle deelnemende
gemeenten kunnen een kandidaat voordragen voor de raad van bestuur en/of financieel comité.
In de algemene vergadering wordt er dan gestemd over de samenstelling van de raad van
bestuur en het financieel comité.
De raad van bestuur bestaat uit minimum vijf en maximum vijftien leden.









Elk werkelijk lid kan een kandidaat voordragen voor de raad van bestuur. Dit moet gebeuren
minstens twee maanden voor de datum van de algemene vergadering. Volgende kandidaten zijn
verkiesbaar: politieke mandatarissen of ambtenaren van de leden.
De raad van bestuur wordt verkozen voor een periode van zes jaar. De benoeming van de leden
van de raad van bestuur gebeurt door de algemene vergadering die binnen de zes maanden
volgend op de installatie van de nieuwe gemeenteraden samenkomt.
De raad van bestuur vergadert gemiddeld drie keer per jaar.
Het financieel comité bestaat uit drie leden.
De leden van het financieel comité worden verkozen door de algemene vergadering voor een
periode van zes jaar.
Het financieel comité vergadert eenmaal per jaar.
Voor een mandaat in het financieel comité zijn geen presentiegelden voorzien.

Tussenkomsten
 SamenPlus draagt Evert Geldhof als kandidaat vertegenwoordiger voor de raad van bestuur en
Servaas Van Eynde als kandidaat vertegenwoordiger voor het financieel comité voor.
 Anders en Vlaams Belang doen geen voordrachten.
 Op vraag van de voorzitter en met akkoord van de voltallige gemeenteraad wordt er gestemd
met handopsteking.
Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De heer Evert Geldhof wonende te Bijenkorf 15, 9960 Assenede wordt voorgedragen als kandidaatbestuurder voor de raad van bestuur van de vzw Vereniging voor Openbaar Groen.
Art. 2
De heer Servaas Van Eynde wonende te Braakmanstraat 3, 9961 Assenede wordt voorgedragen als
kandidaat-lid voor het financieel comité van de vzw Vereniging voor Openbaar Groen.
15. Voordragen van een kandidaat-bestuurder en plaatsvervanger voor de raad van bestuur van vzw
Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord.
Bevoegdheid


Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen


Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017.

Verwijzingsdocumenten





Het gemeenteraadsbesluit van 03.01.2019 over de installatie van de nieuwe gemeenteraad.
Het gemeenteraadsbesluit van 31.01.2019 over het aanduiden van een mandatarisvertegenwoordiger met een mandataris-plaatsvervanger bij de vzw Bosgroep Oost-Vlaanderen
Noord.
De brief van 31.01.2019 van vzw Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord met de uitnodiging voor de
algemene ledenvergadering op zaterdag 23.03.2019.



Stembiljet.

Verantwoording





In de gemeenteraad 31.01.2019 werd Evert Geldhof aangeduid als vertegenwoordiger en Hilde
Baetslé als plaatsvervanger voor de algemene vergadering van de vzw Bosgroep Oost-Vlaanderen
Noord.
In de raad van bestuur van vzw Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord is er plaats voor minstens 1
gemeentebestuur. De raad van bestuur wordt verkozen door de algemene vergadering.
Als het gemeentebestuur zich kandidaat wil stellen voor de raad van bestuur moeten we dit
uiterlijk laten weten tegen 13.03.2019.
De personen die voorgedragen worden voor de raad van bestuur (effectief en plaatsvervangend
kandidaat-bestuurder) moeten niet dezelfde personen zijn als de afgevaardigden voor de
algemene vergadering.

Tussenkomsten
 SamenPlust draagt Servaas Van Eynde als kandidaat vertegenwoordiger voor de raad van bestuur
en Lieven Rummens als plaatsvervanger voor.
 Anders en Vlaams Belang doen geen voordrachten.
 Op vraag van de voorzitter en met akkoord van de voltallige gemeenteraad wordt er gestemd
met handopsteking.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De heer Servaas Van Eynde wonende te Braakmanstraat 3, 9961 Assenede wordt voorgedragen als
kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur van de vzw Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord.
Art. 2
De heer Lieven Rummens wonende te Krekelmijt 11, 9968 Assenede wordt voorgedragen als
plaatsvervanger kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur van de vzw Bosgroep Oost-Vlaanderen
Noord.
Art. 3
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan vzw Bosgroep Oost-Vlaanderen en aan de
voorgedragen personen.
16. Aanvaarden BNIP (Bijzonder Nood- en Interventieplan) Carnavalstoet te Assenede op
10.03.2019.
Bevoegdheid
 Decreet over het Lokaal Bestuur van 22.12.2017, artikels 40 en 41.
Wetten en Reglementen
 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.
Verwijzingsdocumenten
 Het bijzonder nood- en interventieplan carnavalstoet te Assenede op 10.03.2019.
 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 de
carnavalstoet te Assenede op 10.03.2019.
 Dit BNIP moet goedgekeurd worden door de veiligheidscel, aanvaard worden door de
gemeenteraad, en in laatste instantie goedgekeurd worden door de Provinciegouverneur.
Tussenkomsten
 Het Vlaams Belang merkt op dat er op pagina 1 verwezen wordt naar versie 11.02.2019, op pagina
2 naar versie 15.02.2019 en op pagina 3 naar versie 13.02.2017. Het Vlaams Belang vraagt of dit
dan wel de correcte versie is of dat het over een vormfout gaat? Het Vlaams Belang leest op
pagina 50 dat de optocht zaterdag 02 maart Germinal nog niet is aangevraagd?
 Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat dit wel degelijk de juiste versie is,
maar dat de data verkeerd staan aangegeven. Het gaat om een vormfout. De optocht van de
Germinal is ondertussen ook in orde. In principe moet deze activiteit niet opgenomen worden in
het BNIP omdat er minder dan 2.000 deelnemers zijn, maar carnaval is een samenwerking van
vele verenigingen en daarom probeert men alle activiteiten op te nemen.

Stemmen
Stemresultaat : met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT
Artikel 1
Het bijzonder nood- en interventieplan opgemaakt naar aanleiding van de carnavalstoet te Assenede
op 10.03.2019 wordt aanvaard.
Art. 2
Een afschrift van dit besluit samen met een exemplaar van het BNIP ‘Carnavalstoet Assenede’ wordt
overgemaakt aan de Provinciegouverneur.

17. Aanvaarden BNIP (Bijzonder Nood- en Interventieplan) Halfvastenstoet te Oosteeklo op
31.03.2019.
Bevoegdheid
 Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 40 en 41.
Wetten en Reglementen
 De wet van 31 december 1963 en de wet van 28 maart 2003 betreffende de civiele bescherming.
 De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.
 Het KB van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen.
 De Ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006 betreffende de nood- en
interventieplannen.
 De Ministeriële omzendbrief NPU-2 van 30 maart 2009 betreffende het algemeen nood- en
interventieplan van de Provinciegouverneur.
 De Ministeriële omzendbrief NPU-3 van 30 maart 2009 betreffende de goedkeuring van de
provinciale nood- en interventieplannen.
 De Ministeriële omzendbrief NPU-4 van 30 maart 2009 betreffende de disciplines.
 De omzendbrief van 10 december 1987 betreffende de ordehandhaving.
Verwijzingsdocumenten
 Het bijzonder nood- en interventieplan halfvastenstoet te Oosteeklo op 31 maart 2019.
 Nota van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Crisiscentrum van
01 februari 2011 betreffende goedkeuring van NIP – Reikwijdte en aanvaarding door de
gemeenteraad.
 Het gemeenteraadsbesluit van 19 december 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 de
halfvastenstoet te Oosteeklo op 31 maart 2019.
 Dit BNIP moet goedgekeurd worden door de veiligheidscel, aanvaard worden door de
gemeenteraad, en in laatste instantie goedgekeurd worden door de Provinciegouverneur.
Tussenkomsten
 Het Vlaams Belang meldt dat ook hier vormfouten zijn gemaakt met de data van de verschillende
versies.

Stemmen
Stemresultaat : met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT
Artikel 1
Het bijzonder nood- en interventieplan opgemaakt naar aanleiding van de halfvastenstoet te
Oosteeklo op 31 maart 2019 wordt aanvaard.

Art. 2
Een afschrift van dit besluit samen met een exemplaar van het BNIP ‘Halfvastenstoet Oosteeklo’
wordt overgemaakt aan de Provinciegouverneur.

18. Aanduiden mandataris-vertegenwoordiger en plaatsvervanger in het bekkenbestuur van het
bekken van de Gentse Kanalen.
Bevoegdheid


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

Wetten en Reglementen


Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.

Verwijzingsdocumenten




Schrijven van de provinciegouverneur, voorzitter van het bekkenbestuur van het bekken van de
Gentse Kanalen van 04 februari 2019 m.b.t. de vraag tot afvaardiging in het bekkenbestuur, met
name de vraag tot aanduiding van een gemeentelijke mandataris voor alle steden en gemeenten
die zich op het grondgebied van het bekken bevinden.
Stembiljet bekkenbestuur.

Verantwoording


Het bekkenbestuur heeft tot taak:
1. Het bekkensecretariaat te organiseren en aan te sturen;
2. Het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van het stroomgebiedbeheerplan goed
te keuren, rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft
uitgebracht en met de resultaten van het openbaar onderzoek, vermeld in artikel 37
van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, binnen een
termijn van 90 dagen na het afsluiten van het openbaar onderzoek en uiterlijk vier
maanden voor het begin van de periode waarop het stroomgebiedbeheerplan
betrekking heeft;
3. Het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van een wateruitvoeringsprogramma
goed te keuren, rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft
uitgebracht;
4. Advies te verlenen over de waterbeleidsnota en de documenten vermeld in artikel
37 § 1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid;
5. Advies te verlenen over het ontwerp van zoneringsplan, vermeld in artikel 9 § 3 van
het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van
de regels van de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke
saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen;
6. Advies te verlenen over:
- Ontwerpen van investeringsprogramma’s met een rechtstreekse invloed op
de watersystemen
- Ontwerpen van investeringsprogramma’s over openbare rioleringen en
groot- en kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties
7. Het voorstellen van een adequate bevoegdheidsverdeling van de waterwegen en de
onbevaarbare waterlopen om een meer geïntegreerd, logisch samenhangend en
efficiënter beheer te realiseren

8. Indien gewenst, de toelichting en/of bespreking van belangrijke projecten of
intenties binnen het bekken te agenderen

Tussenkomsten
SamenPlus draagt Hilde Baetslé als gemeentelijk mandataris en Lieve Goethals als plaatsvervanger
voor.
Anders en Vlaams Belang doen geen voordrachten.
Op vraag van de voorzitter en met akkoord van de voltallige gemeenteraad wordt er gestemd met
handopsteking.
Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Zich akkoord te verklaren met de deelname van de gemeente in het bekken van de Gentse Kanalen
onder voorzitterschap van de gouverneur. Hiertoe worden volgende gemeentelijke mandatarissen
aangeduid.
Effectief lid: Hilde Baetslé
Plaatsvervanger: Lieve Goethals
Art. 2
Het antwoordformulier wordt ingevuld gezonden naar het bekkensecretariaat van de Gentse
Kanalen, Raymonde de Larochelaan 1 te 9051 Sint-Denijs-Westrem of
secretariaatgentsekanalenbekken@vlaamsewaterweg.be

19. Voordragen van een kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van TMVS dv en aanduiden
van een mandataris-vertegenwoordiger en een mandataris-plaatsvervanger voor de algemene
vergadering.
Bevoegdheid


Het decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017 artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen




Het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Het decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017.
Het besluit van de Vlaamse Regering houdende het statuut van de lokale mandataris van
06.07.2018.

Verwijzingsdocumenten




De brief van TMVS dv d.d. 18.01.2019 betreffende de oproeping om deel te nemen aan de
buitengewone algemene vergadering van 20.03.2019.
Lijst met aantal afgevaardigden in de algemene vergadering van TMVS dv.
Lijst met deelnemers per regio voor de raad van bestuur van TMVS dv.






De statuten van TMVS dv.
Het verslag van 03.01.2019 betreffende de installatie van de nieuwe gemeenteraad.
Stembiljet voor de aanduiding van een mandataris-vertegenwoordiger en een mandatarisplaatsvervanger in de AV van TMVS dv.
Stembiljet voor de voordracht van een kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur van TMVS
dv.

Verantwoording


















De gemeente Assenede is aangesloten bij de dienstverlenende vereniging Tussengemeentelijke
Maatschappij voor Services (TMVS).
Ingevolge de algehele vernieuwing van de gemeenteraden zijn alle mandatarissen in TMVS dv
van rechtswege ontslagnemend.
De gemeenteraad dient een mandataris-vertegenwoordiger en mandataris-plaatsvervanger aan
te duiden voor de algemene vergadering.
Volgens art. 27 van de statuten, is de algemene vergadering samengesteld uit de houders van Aaandelen. De vertegenwoordiger in de algemene vergadering wordt aangesteld voor de duur van
de legislatuur.
Volgens art. 432, alinea 1 van het decreet Lokaal Bestuur en art. 27 van de statuten dienen de
vertegenwoordigers rechtstreeks aangeduid te worden door de gemeenteraad uit haar leden.
Volgens art. 432, alinea 3 van het decreet Lokaal Bestuur en art. 27 van de statuten dient de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers te worden herhaald voor elke algemene
vergadering.
Het mandaat van vertegenwoordiger voor de algemene vergadering is onbezoldigd.
De gemeente Assenede behoort tot regio 1.
Conform art. 12 van de statuten wordt de dienstverlenende vereniging bestuurd door een raad
van bestuur met maximum vijftien leden, waarbij minimum vier bestuurders worden benoemd
op voordracht van de A-aandeelhouders behorende tot regio 1.
Zoals voorgeschreven door art. 25 van de statuten dient op de eerste algemene vergadering
volgend op het jaar van de verkiezingen, d.i. op woensdag 20.03.2019, te worden overgegaan tot
de algehele vervanging van de raad van bestuur van TMVS dv. De gemeenteraad dient een
kandidaat-bestuurder voor te dragen voor de raad van bestuur (regio 1).
Volgens art. 25, alinea 1 van de statuten, hebben alle mandaten in de raad van bestuur een
looptijd van zes jaar.
De algemene vergadering bepaalt het presentiegeld en de andere vergoedingen waarop de leden
van de bestuursorganen aanspraak kunnen maken.
Volgens art. 447 van het decreet Lokaal Bestuur en art. 27 van de statuten bestaat er een
onverenigbaarheid tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en
dat van lid van één van de andere bestuursorganen. De onverenigbaarheden, vermeld in art. 436
van het decreet Lokaal Bestuur, zijn ook van toepassing op de vertegenwoordigers op de
algemene vergadering. Bovendien kunnen geen volmachten gegeven worden.

Tussenkomsten




SamenPlus draagt Pieter Dobbelaere als kandidaat-bestuurder voor voor de raad van bestuur.
SamenPlus draagt Alex Meulebroeck als mandataris-vertegenwoordiger en Chantal Bobelijn als
mandataris-plaatsvervanger voor voor de algemene vergadering.
Anders en Vlaams Belang doen geen voordrachten.



Op vraag van de voorzitter en met akkoord van de voltallige gemeenteraad wordt er gestemd
met handopsteking.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Schepen Alex Meulebroeck, wonende in de Nieuwe Boekhoutestraat 27 te 9968 Bassevelde
(alex.meulebroeck@assenede.be), wordt aangeduid als mandataris-vertegenwoordiger in de
(buitengewone) algemene vergadering van TMVS dv voor de periode van heden tot het einde van de
gemeentelijke legislatuur. Deze vertegenwoordiger wordt gevolmachtigd in naam van de
gemeenteraad deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de
aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is
om de belangen van de gemeenteraad te behartigen op deze vergaderingen.
Art. 2
Schepen Chantal Bobelijn, wonende in de Molenstraat 17 te 9960 Assenede
(chantal.bobelijn@assenede.be) wordt aangeduid als mandataris-plaatsvervanger in de
(buitengewone) algemene vergadering van TMVS dv voor de periode van heden tot het einde van de
gemeentelijke legislatuur.
Art. 3
Gemeenteraadslid Pieter Dobbelaere, wonende in Graafjanstraat 49a te 9961 Boekhoute
(pieter.dobbelaere@mpsign.be), wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder in de raad van
bestuur van TMVS dv (regio 1) voor een duur van zes jaar, vanaf de buitengewone algemene
vergadering van 20.03.2019 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2025.
Art. 4
Het college wordt belast met de uitvoering van bovenvermelde beslissingen en dient deze over te
maken aan de dienstverlenende vereniging TMVS, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent
(20190320BAVTMVS@farys.be) en aan de aangeduide personen.

20. Goedkeuren van de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv van
20.03.2019.
Bevoegdheid


Het decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017 artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen




Het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Het decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017.
Het besluit van de Vlaamse Regering houdende het statuut van de lokale mandataris van
06.07.2018.

Verwijzingsdocumenten






De brief van TMVS dv d.d. 18.01.2019 betreffende de oproeping om deel te nemen aan de
buitengewone algemene vergadering van 20.03.2019.
De agenda van de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv van 20.03.2019.
De statuten van TMVS dv.
De gemeenteraadsbeslissing van heden betreffende het aanduiden van een mandatarisvertegenwoordiger en een mandataris-plaatsvervanger voor de algemene vergadering en de
voordracht van een kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van TMVS dv.

Verantwoording














De gemeente Assenede is aangesloten bij de dienstverlenende vereniging Tussengemeentelijke
Maatschappij voor Services (TMVS).
Ingevolge de algehele vernieuwing van de gemeenteraden zijn alle mandatarissen van TMVS dv
van rechtswege ontslagnemend.
Zoals voorgeschreven door art. 25 van de statuten dient binnen de eerste drie maanden van het
jaar volgend op dat van de verkiezingen, een algemene vergadering bijeengeroepen worden
waarbij tot een algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan.
In de gemeenteraad van heden werden schepen Alex Meulebroeck en schepen Chantal Bobelijn
aangeduid als resp. mandataris-vertegenwoordiger en mandataris-plaatsvervanger voor de
algemene vergadering van TMVS dv voor de periode van heden tot het einde van de
gemeentelijke legislatuur.
In de gemeenteraad van heden werd gemeenteraadslid Pieter Dobbelaere voorgedragen als
kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur van TMVS dv (regio 1) voor een duur van zes jaar,
vanaf de buitengewone algemene vergadering van 20.03.2019 tot aan de eerste algemene
vergadering in het jaar 2025.
TMVS dv roept de mandataris-vertegenwoordiger op voor de buitengewone algemene
vergadering van TMVS dv. Bij beslissing van de raad van bestuur, in zitting van 19.12.2018, werd
deze vastgelegd op woensdag 20.03.2019 om 18:00 uur in Flanders Expo, Maaltekouter 1, 9051
Gent.
De agenda bestaat uit volgende punten:
1. Toetreding en uittredingen
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en
uittredingen
3. Benoeming raad van bestuur
4. Mededelingen
Varia
De gemeenteraad dient de agenda van de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv van
20.03.2019 goed te keuren en het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van TMVS dv van 20.03.2019 en de daarbij behorende documentatie nodig
voor het onderzoek van de agendapunten:
1. Toetreding en uittredingen

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en
uittredingen
3. Benoeming raad van bestuur
4. Mededelingen
Varia
Art. 2
De gemeenteraad draagt de mandataris-vertegenwoordiger en mandataris-plaatsvervanger op om
namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene
vergadering van TMVS dv vastgesteld op 20.03.2019, te onderschrijven en hun stemgedrag af te
stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met
betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering.
Art. 3
Het college wordt belast met de uitvoering van bovenvermelde beslissingen en dient deze over te
maken aan de dienstverlenende vereniging TMVS, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent
(20190320BAVTMVS@farys.be) en aan de mandataris-vertegenwoordiger en mandatarisplaatsvervanger van de algemene vergadering.

21. Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger en plaatsvervangend mandatarisvertegenwoordiger in de algemene vergadering van De Lijn.
Bevoegdheid

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

Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017.
Verwijzingsdocumenten

Het besluit van de gemeenteraad van 28.02.2013 betreffende Intercommunales – aanstellen
van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering van De Lijn.

De e-mail van 22.01.2019 aan de diensten van De Lijn.

De e-mail van 22.01.2019 van de diensten van De Lijn met bijkomende info van De Lijn over de
algemene vergadering.

Het stembiljet voor het aanduiden van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van De Lijn.

Gemeenteraadsbeslissing van 03.01.2019 houdende installatie van de nieuwe gemeenteraad.
Verantwoording

De gemeente Assenede is aandeelhouder in de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn.

De algemene aandeelhoudersvergadering van De Lijn vindt jaarlijks plaats.

Naar aanleiding van de installatie van de gemeenteraad voor de nieuwe legislatuur dient een
vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger te worden aangesteld.
Tussenkomsten

SamenPlus draagt Hilde Baetslé als vertegenwoordiger en Lieselotte Van Hoecke als
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor.




Anders en Vlaams Belang doen geen voordrachten.
Op vraag van de voorzitter en met akkoord van de voltallige gemeenteraad wordt er gestemd
met handopsteking.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Mw. Hilde Baetslé bevoegd voor sociale zaken, welzijn en seniorenbeleid, stedenbouw en milieu
wordt aangeduid als mandataris-vertegenwoordiger van de gemeente Assenede in de algemene
vergadering van De Lijn.
Art. 2
Mw. Lieselotte Van Hoecke, gemeenteraadslid wordt aangesteld als plaatsvervangend mandatarisvertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergadering van de Lijn.
Art. 3
Bij ontstentenis van herroeping van deze beslissing is deze aanduiding geldig tot de volgende
vernieuwing van de gemeenteraad.
Art. 4
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, Motstraat
20 te 2800 Mechelen.

22. Nieuwe Boekhoutestraat - Princiepbeslissing voor de aankoop van een perceel grond en het
aanstellen van een notaris.
Bevoegdheid

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 20.12.2017, artikels 40 en 41.
Wetten en Reglementen

De wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen en latere wijzigingen.

Het decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Het decreet van 04.04.2014 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de
ruimtelijke ordening, het grond- en pandenbeleid.

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22.12.2017.
Verwijzingsdocumenten


Het uittreksel uit de kadastrale legger en het kadastraal plan met betrekking tot het perceel
gelegen Nieuwe Boekhoutestraat +22 te 9968 Bassevelde, kadastraal gekend onder nr. 0929C
der sectie B van de 3e afdeling Assenede, momenteel eigendom van dhr. Lips Roger,
Staakstraat 123 te 9960 Assenede.






De e-mail van 18.10.2017 van het kantoor van Notaris G. Cuelenaere met betrekking tot de
aankoop perceel grond te Bassevelde.
De brief van 05.12.2018 aan het kantoor van Notaris G. Cuelenaere, Assenedestraat 9 te 9968
Bassevelde betreffende Bassevelde – Nieuwe Boekhoutestraat – aankoop perceeltje grond.
De brief van 16.01.2019 aan het kantoor van Notaris G. Cuelenaere, Assenedestraat 9 te 9968
Bassevelde betreffende Bassevelde – Nieuwe Boekhoutestraat – aankoop perceeltje grond.
De kredieten voorzien in budgetwijziging 2/2017 en bijkomend krediet in budgetwijziging
1/2018 onder art. 080000 2200000 der uitgaven van het investeringskrediet.

Verantwoording







Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om een perceeltje grond gelegen
Nieuwe Boekhoutestraat +22 te 9968 Bassevelde, kadastraal gekend onder nr. 0929C der
sectie B van de 3e afdeling Assenede, met een oppervlakte van 331m², momenteel eigendom
van dhr. Lips Roger, Staakstraat 123 te 9960 Assenede, aan te kopen.
Deze aankoop zou gebeuren om reden dat dit perceel paalt aan het terrein van de
gemeentelijk Basisschool, Nieuwe Boekhoutestraat 26 te 9968 Bassevelde.
Aangezien het kantoor van Notaris G. Cuelenaere gecontacteerd werd door de huidige
eigenaar van dit perceel, kan geopteerd worden om deze aankoop te regelen via het kantoor
van Notaris G. Cuelenaere, Assenedestraat 9 te 9968 Bassevelde.
In toepassing van art. 41, 2de lid, 11° van het decreet Lokaal bestuur van 22.12.2017 behoort
het tot de bevoegdheden van de gemeenteraad om daden van beschikking met betrekking tot
onroerende goederen te stellen.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Principieel over te gaan tot het opstarten van het dossier voor de aankoop van een perceeltje grond
gelegen Nieuwe Boekhoutestraat +22 te 9968 Bassevelde, kadastraal gekend onder nr. 0929C der
sectie B van de 3e afdeling Assenede, met een oppervlakte van 331m², momenteel eigendom van
dhr. Lips Roger, Staakstraat 123 te 9960 Assenede.
Art. 2
Het kantoor van Notaris G. Cuelenaere, Assenedestraat 9 te 9968 Bassevelde aan te stellen voor :
- het voeren van de onderhandelingen
- het opmaken van de ontwerpakte aankoop onroerend goed, dit document dient ter goedkeuring te
worden voorgelegd aan de gemeenteraad
- het verlijden van de definitieve akte nadat de ontwerpakte door de gemeenteraad werd
goedgekeurd
met betrekking tot het in artikel 1 vermeld onroerend goed.
Art. 3
De aankoop van het in artikel 1 vermelde onroerend goed te betalen van de kredieten in
budgetwijziging 2/2017 en bijkomend krediet in budgetwijziging 1/2018 onder art. 080000 2200000
der uitgaven van het investeringskrediet.

Art. 4
Afschrift van deze beslissing over te maken aan:
- de financieel directeur
- het kantoor van Notaris G. Cuelenaere, Assenedestraat 9 te 9968 Bassevelde.
23. Kapellestraat 7 - Goedkeuren ontwerpakte verkoop afgeschaft gedeelte buurtweg 8.
Bevoegdheid

Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, artikels 40 en 41.
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 besluit van 20.06.2014 van de Vlaamse regering tot vaststelling van nadere regels voor de
organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen.

Het decreet van 19.12.2014 houdende Vlaamse Vastgoedcodex.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 19.12.2014 houdende de uitvoering van het decreet
van 19.12.2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex.

Het Ministerieel besluit van de Vlaamse Minister van Begroting, Financiën en Energie van
12.01.2015 tot aanwijzing van de Vlaamse Commissarissen.

Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017.
Verwijzingsdocumenten

Opmetingsplan opgemaakt door dhr. Roland De Vlaeminck op 07.05.2008 met betrekking tot
de afschaffing van een gedeelte van buurtweg nr. 8. Assenede palende aan Kapellestraat 7 te
9960 Assenede.

De brief van 27.06.2008 (ontvangen op 06.11.2008) van mw. Rita De Puydt, Knotwilgenstaat 4
te 9960 Assenede en mw. Anna De Puydt, De Blok 3 te 3020 Herent betreffende aanvraag tot
aankoop af te schaffen buurtweg nr. 8.

Het gemeenteraadsbesluit van 19.12.2008 betreffende Patrimonium – Princiepbeslissing voor
gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr.8 te Assenede.

Het gemeenteraadsbesluit van 27.03.2009 betreffende Patrimonium – Beslissen tot
gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 8 te Assenede.

Het besluit van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen van 15.07.2010 betreffende
gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 8 te Assenede.

De brief van 22.09.2010 van het Aankoopcomité betreffende gedeeltelijke afschaffing
buurtweg 8 ter hoogte van Kapellestraat 7: welvoeglijkheidsvergoeding.

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 22.02.2011 betreffende
Patrimonium – Beslissing betreffende het bekomen van de welvoeglijkheidsvergoeding voor de
afschaffing van buurtweg 8 te Assenede ter hoogte van Kapellestraat 7.

De brief 01.06.2011 van mw. Rita De Puydt, Knotwilgenstaat 4 te 9960 Assenede en mw. Anna
De Puydt, De Blok 3 te 3020 Herent betreffende afschaffen erfdienstbaarheid deel van
buurtweg nr 8 : Kapellestraat 7 Assenede.

De brieven van 26.01.2017 aan mw. Rita De Puydt, Knotwilgenstaat 4 te 9960 Assenede en
mw. Anna De Puydt, De Blok 3 te 3020 Herent betreffende Assenede – Kapellestraat 7 –
afgeschaft gedeelte buurtweg 8.













De e-mail van 16.02.2017 van dhr. Chris De Craene, echtgenoot en mw. Anna De Puydt, De
Blok 3 te 3020 Herent, betreffende afgeschaft gedeelte buurtweg 8.
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 07.03.2017 betreffende
gedeeltelijke afschaffing buurtweg 8 Assenede ter hoogte van Kapellestraat 7 – Aanstellen
Dienst Vastgoedtransacties.
Het opmetingsplan van 08.02.2018 opgemaakt door dhr. Jonas Van Hooreweghe, landmeter,
Kasteelstraat 30 te 9960 Assenede met betrekking tot het afgeschaft gedeelte van buurtweg 8
te Assenede met een oppervlakte van 89,21m, lot 2 ter hoogte van Kapellestraat 7.
De brief van 23.02.2018 van dhr. Jonas Van Hooreweghe met betrekking tot afgeschaft
gedeelte buurtweg 8 ter hoogte van Kapellestraat 7- planreferentienummer en
perceelsidentificatie.
De brief van 12.03.2018 aan de Dienst Vastgoedtransacties met betrekking tot Assenede –
Kapellestraat 7.
De e-mail van 25.01.2019 van dhr. Patrick Van Bever, Dienst Vastgoedtransacties betreffende
verkoop afgeschaft gedeelte buurtweg 8 ter hoogte van Kapellestraat 7 met daarbij de
ontwerpakte.
De kredieten voorzien in budget 2015 onder art. 005000 2200000 der ontvangsten van het
investeringskrediet.

Verantwoording

In 2008 werd het dossier opgestart voor de gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 8 ter
hoogte van Kapellestraat 7 te 9960 Assenede (eigendom van mw. Rita De Puydt,
Knotwilgenstaat 4 te 9960 Assenede en mw. Anna De Puydt, De Blok 3 te 3020 Herent
betreffende Assenede – Kapellestraat 7, elk eigenaar voor de helft)

De procedure voor het afschaffen van een gedeelte van de buurtweg werd doorlopen en op
15.07.2010 werd toelating verleend door de deputatie voor de afschaffing van dit gedeelte van
buurtweg 8 ter hoogte van Kapellestraat 7 te 9960 Assenede.

In de gemeenteraad van 19.12.2008 werd in het besluit voor de gedeeltelijke afschaffing van
buurtweg 8 ook het Aankoopcomité aangesteld voor:
- het opmaken van het schattingsverslag
- het voeren van de onderhandelingen
- het verlijden van de definitieve akte.

Destijds werd een schattingsverslag opgemaakt (geschatte waarde: € 5.300,00) en werden
onderhandelingen gevoerd met mw. Rita De Puydt, Knotwilgenstaat 4 te 9960 Assenede en
mw. Anna De Puydt, De Blok 3 te 3020 Herent.

Het dossier werd nadat het een tijdje stil had gelegen terug opgestart in 2017.

In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 07.03.2017 werd de Vlaamse
Overheid, Dienst Vastgoedtransacties, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria-Hendrikaplein
70 bus 10 te 9000 Gent aangesteld voor het voeren van de onderhandelingen, het opmaken
van de ontwerpakte en het verlijden van de akte.

Destijds werd een schattingsverslag opgemaakt en werden onderhandelingen gevoerd met de
nieuwe eigenaar van Kapellestraat 7 te 9960 Assenede, dhr. De Smet Kristof, Basseveldestraat
2 te 9960 Assenede.

Op 25.01.2019 ontvingen wij de ontwerpakte verkoop onroerend goed met betrekking tot
89,21m² afgeschaft gedeelte van buurtweg 8 te Assenede aan dhr. De Smet Kristof.

Het afgeschaft gedeelte van buurtweg 8 te Assenede met een oppervlakte van 89,21m² wordt
verkocht voor een bedrag van € 5.300,00 te boeken op art. 005000 2200000 der ontvangsten
van het investeringskrediet.



In toepassing van art. 41, 2de lid, 11° van het decreet Lokaal bestuur van 22.12.2017 behoort
het tot de bevoegdheden van de gemeenteraad om daden van beschikking met betrekking tot
onroerende goederen te stellen en de ontwerpakte goed te keuren.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De ontwerpakte verkoop onroerend goed met betrekking tot de verkoop van 89,21m² van het
afgeschaft gedeelte van buurtweg 8 ter hoogte van Kapellestraat 7 te 9960 Assenede met
gereserveerd individueel perceelsidentificatienummer E 44 E 2 P0000 aan dhr. Kristof De Smet,
Basseveldestraat 2 te 9960 Assenede, opgemaakt door de Vlaamse Overheid, Dienst
Vastgoedtransacties, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 10 te 9000 Gent,
wordt goedgekeurd.
Art. 2
Voor de verkoop van het in artikel 1 vermelde onroerend goed wordt € 5.300,00 betaald door dhr.
Kristof De Smet, Basseveldestraat 2 te 9960 Assenede aan gemeente Assenede.
Deze ontvangst te boeken op art. 005000 2200000 der ontvangsten van het investeringskrediet
(budget 2015).
Art. 3
Twee afschriften van deze beslissing samen met twee goedkeurde exemplaren van de ontwerpakte
over te maken aan de Vlaamse Overheid, Dienst Vastgoedtransacties, Virginie Lovelinggebouw,
Koningin Maria-Hendrikaplein 70 bus 10 te 9000 Gent.

24. Kosteloze overname perceeltje grond eigendom fam. Van de Velde palend aan de
Waalpoelstraat. Goedkeuren ontwerpakte .
Bevoegdheid

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





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

Verwijzingsdocumenten










De wijziging van de verkavelingsvergunning van 04.06.2013 afgeleverd aan Mw Van De Velde
Carine en rechthebbenden, p.a. Hoornstraat 100 te 8340 Damme met betrekking tot het
perceel gelegen te Assenede, Molenstraat 86, kadastraal gekend onder nr. 1307E der sectie E
en het bij deze verkavelingswijziging horende plan.
Het uittreksel uit de kadastrale legger met betrekking tot het perceel gelegen Waalpoelstraat
te 9960 Assenede, kadastraal gekend onder nr. 1370N der sectie E van de 1e afdeling Assenede
met een oppervlakte van 140m² momenteel eigendom in onverdeeldheid van:
- Mw Van De Velde Linda, Oude Staatsbaan 2D te 9991 Maldegem , V/E voor 1/3
- Mw Van De Velde Lucrèce, Burgstraat 32 te 9960 Assenede, V/E voor 1/3
- Mw Van De Velde Carine, Hoonstraat 100 te 8340 Damme, V/E voor 1/3.
Het uittreksel uit het kadasterplan waarop het hierboven vermeld perceel werd aangeduid.
Het besluit van de gemeenteraad 06.07.2017 betreffende Waalpoelstraat – Princiepbeslissing
overname wegenis eigendom fam. Van De Velde. Aanstellen Dienst Vastgoedtransacties van
de Vlaamse Overheid.
De e-mail van 06.02.2019 van dhr. J. Teirlinck, Dienst Vastgoedtransacties betreffende
kosteloze grondafstand en de bijhorende ontwerpakte gratis grondafstand.

Verantwoording

Door dhr. Joris De Leyn echtgenoot van mw. Carine Van De Velde werd op 31.05.2017
telefonisch gevraagd of de gemeente het volgend onroerend goed kosteloos wil overnemen:
het perceel gelegen Waalpoelstraat te 9960 Assenede, kadastraal gekend onder nr. 1370N der
sectie E van de 1e afdeling Assenede.

Het college van burgemeester en schepenen opteert om in te gaan op dit verzoek, aangezien
dit perceel reeds gebruikt wordt als gedeelte van de wegenis van de Waalpoelstraat.

In zitting van de gemeenteraad van 06.07.2017 werd beslist om dit onroerend goed te
verwerven via de Vlaamse Overheid, Dienst Vastgoedtransacties, Virginie Lovelinggebouw,
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 10 te 9000 Gent.

Op 06.02.2019 ontvingen wij de ontwerpakte gratis grondafstand opgemaakt door de Vlaamse
Overheid, Dienst Vastgoedtransacties, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein
70 bus 10 te 9000 Gent met betrekking tot het verwerven van 140m² grond gelegen in de
Waalpoelstraat, kadastraal gekend onder nr. 1307N P0000 der sectie E van de 1e afdeling,
momenteel eigendom in onverdeeldheid van de fam. Van De Velde.

In toepassing van art. 41, 2de lid, 11° van het decreet Lokaal bestuur van 22.12.2017 behoort
het tot de bevoegdheden van de gemeenteraad om daden van beschikking met betrekking tot
onroerende goederen te stellen en de ontwerpakte goed te keuren.
Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De ontwerpakte gratis grondafstand opgemaakt door de Vlaamse Overheid, Dienst
Vastgoedtransacties, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 10 te 9000 Gent
met betrekking tot het verwerven van 140m² grond gelegen in de Waalpoelstraat, kadastraal gekend
onder nr. 1307N P0000 der sectie E van de 1e afdeling, momenteel eigendom in onverdeeldheid van:

- Mw Van De Velde Lucrèce, Burgstraat 32 te 960 Assenede, V/E voor 1/3
- Mw Van De Velde Carine, Hoornstraat 100 te 8340 Damme, V/E voor 1/3
- Mw Van de Velde Linda, Oude Staatsbaan 2D te 9991 Maldegem, V/E voor 1/3
wordt goedgekeurd.
Art. 2
Afschrift van deze beslissing over te maken aan de financieel directeur.
Twee exemplaren van deze beslissing samen met twee exemplaren van de goedgekeurde
ontwerpakte over te maken aan de Vlaamse Overheid, Dienst Vastgoedtransacties, Virginie
Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 10 te 9000 Gent.

25. Kosteloze overname perceeltjes grond eigendom fam. De Weweire palend aan de
Waalpoelstraat. Goedkeuren ontwerpakte.
Bevoegdheid

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

Het decreet van 19.12.2014 houdende Vlaamse Vastgoedcodex.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 19.12.2014 houdende de uitvoering van het decreet
van 19.12.2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex.

Het Ministerieel besluit van de Vlaamse Minister van Begroting, Financiën en Energie van
12.01.2015 tot aanwijzing van de Vlaamse Commissarissen.

Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017.
Verwijzingsdocumenten

De verkavelingsvergunning van 19.11.1974 afgeleverd aan dhr. De Weweire Maurice,
Molenbosstraat 37 te Assenede met betrekking tot het perceel gelegen te Assenede,
Weverstraat, kadastraal gekend onder nr. 1345C der sectie E en het bij deze verkaveling
horende verkavelingsplan.

De brief van 27.05.2017 van de Familie de Weweire, p.a. Gezusterstraat 8 te 9960 Assenede
betreffende overdracht gronden aan gemeente Assenede.

Het uittreksel uit de kadastrale legger met betrekking tot:
- het perceel weg gelegen Weverstraat, kadastraal gekend onder nr. 1345X der sectie E van de
1e afdeling Assenede met een oppervlakte van 541m²
- het perceel bouwland gelegen Weverstraat, kadastraal gekend onder nr. 1345N der sectie E
van de 1e afdeling Assenede met een oppervlakte van 12m²
beide momenteel eigendom in onverdeeldheid van:
- Dhr De Weweire Wilfried, Gezusterstraat 8 te 9960 Assenede, VE voor 1/8
- Dhr De Weweire Frank, Poelstraat 12 te 9960 Assenede, VE voor 1/8
- Dhr De Weweire Dirk, Molenbosstraat 41 te 9960 Assenede, VE voor 1/8
- Dhr De Weweire Bart, Heifortstraat 2A te 9940 Evergem, VE voor 1/8
- Mw De Weweire Maria, Antwerpse Heirweg 17 te 9971 Kaprijke, VE voor 1/8
- Mw De Weweire Godelieve, Hoogstraat 44A te 9960 Assenede, VE voor 1/8
- Mw De Weweire Frieda, Ooststraat 4 te 9961 Assenede (Boekhoute), VE voor 1/8
- Mw De Weweire Christine, St. Martensstraat 25 te 9600 Ronse, VE voor 1/8

Het uittreksel uit het kadasterplan waarop de hierboven vermelde percelen zijn aangeduid.





Het besluit van de gemeenteraad van 06.07.2017 betreffende Waalpoelstraat –
princiepbeslissing overname wegenis fam. De Weweire. Aanstellen Dienst Vastgoedtransacties
van de Vlaamse Overheid.
De e-mail van 06.02.2019 van dhr. J. Teirlinck, Dienst Vastgoedtransacties betreffende
kosteloze grondafstand en de bijhorende ontwerpakte gratis grondafstand.

Verantwoording

Door de familie de Weweire wordt gevraagd of de gemeente volgende onroerende goederen
- het perceel weg gelegen Weverstraat, kadastraal gekend onder nr. 1345X der sectie E van de
1e afdeling Assenede met een oppervlakte van 541m²
- het perceel bouwland gelegen Weverstraat, kadastraal gekend onder nr. 1345N der sectie E
van de 1e afdeling Assenede met een oppervlakte van 12m²
kosteloos wil overnemen.

Het college van burgemeester en schepenen opteert om in te gaan op dit verzoek, aangezien
deze percelen reeds gebruikt worden respectievelijk als gedeelte van de wegenis van de
Waalpoelstraat en als perkje.

In zitting van 06.07.2017 van de gemeenteraad werd beslist om deze onroerende goederen te
verwerven via de Vlaamse Overheid, Dienst Vastgoedtransacties, Virginie Lovelinggebouw,
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 10 te 9000 Gent.




Op 06.02.2019 ontvingen wij de ontwerpakte gratis grondafstand opgemaakt door de Vlaamse
Overheid, Dienst Vastgoedtransacties, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein
70 bus 10 te 9000 Gent met betrekking tot het verwerven van 553m² grond gelegen in de
Waalpoelstraat, kadastraal gekend onder nr. 1345N P0000 en 1345X P0000 der sectie E van de
1e afdeling, momenteel eigendom in onverdeeldheid van fam. De Weweire.
In toepassing van art. 41, 2de lid, 11° van het decreet Lokaal bestuur van 22.12.2017 behoort
het tot de bevoegdheden van de gemeenteraad om daden van beschikking met betrekking tot
onroerende goederen te stellen en de ontwerpakte goed te keuren.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De ontwerpakte gratis grondafstand opgemaakt door de Vlaamse Overheid, Dienst
Vastgoedtransacties, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 10 te 9000 Gent
met betrekking tot het verwerven van:
- het perceel weg gelegen Weverstraat, kadastraal gekend onder nr. 1345X der sectie E van de 1e
afdeling Assenede met een oppervlakte van 541m²
- het perceel bouwland gelegen Weverstraat, kadastraal gekend onder nr. 1345N der sectie E van de
1e afdeling Assenede met een oppervlakte van 12m²
beide momenteel eigendom in onverdeeldheid van:
- Dhr De Weweire Wilfried, Gezusterstraat 8 te 9960 Assenede, VE voor 1/8
- Dhr De Weweire Frank, Poelstraat 12 te 9960 Assenede, VE voor 1/8
- Dhr De Weweire Dirk, Molenbosstraat 41 te 9960 Assenede, VE voor 1/8
- Dhr De Weweire Bart, Heifortstraat 2A te 9940 Evergem, VE voor 1/8

- Mw De Weweire Maria, Antwerpse Heirweg 17 te 9971 Kaprijke, VE voor 1/8
- Mw De Weweire Godelieve, Hoogstraat 44A te 9960 Assenede, VE voor 1/8
- Mw De Weweire Frieda, Ooststraat 4 te 9961 Assenede (Boekhoute), VE voor 1/8
- Mw De Weweire Christine, St. Martensstraat 25 te 9600 Ronse, VE voor 1/8
wordt goedgekeurd.
Art. 2
Afschrift van deze beslissing over te maken aan de financieel directeur.
Twee exemplaren van deze beslissing samen met twee exemplaren van de goedgekeurde
ontwerpakte over te maken aan de Vlaamse Overheid, Dienst Vastgoedtransacties, Virginie
Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 10 te 9000 Gent.

26. Kosteloze overname van een gedeelte van de wegzate in de Elsburgstraat eigendom Van de
Rostyne. Goedkeuren ontwerpakte.
Bevoegdheid

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

Het decreet van 19.12.2014 houdende Vlaamse Vastgoedcodex.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 19.12.2014 houdende de uitvoering van het decreet
van 19.12.2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex.

Het Ministerieel besluit van de Vlaamse Minister van Begroting, Financiën en Energie van
12.01.2015 tot aanwijzing van de Vlaamse Commissarissen.

Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017.
Verwijzingsdocumenten

Het uittreksel uit de kadastrale legger met betrekking tot een gedeelte van de Elsburgstraat,
kadastraal gekend onder nr. 0252/02 der sectie E van de 1e afdeling Assenede met een
oppervlakte van330m², eigendom in onverdeeldheid van:
- Mw Baecke Audette, Leegstraat 19 te 9960 Assenede, VE 5/8 en VG 3/8
- Dhr Christiaen Luc, Stoepestraat 20 te 9960 Assenede, BE 3/32
- Mw Christaen Martine, Leegstraat 47 te 9960 Assenede, BE 3/32
- Mw Christiaen Carine, Zeedijk Het Zoute 795/31 8300 Knokke-Heist, BE 3/32

Het uittreksel uit het kadasterplan waarop het hierboven vermeld perceel werd aangeduid.

De kopie uit de Atlas der Buurtwegen Assenede, waarop dit gedeelte van de Elsburgstraat
werd aangeduid.

Het gemeenteraadsbesluit van 06.07.2017 betreffende Elsburgstraat – Princiepbeslissing voor
kosteloze overname wegenis fam. Christiaen. Aanstellen Dienst Vastgoedtransacties van de
Vlaamse Overheid.

De e-mail van 06.02.2019 van dhr. J. Teirlinck, Dienst Vastgoedtransacties betreffende
kosteloze grondafstand en de bijhorende ontwerpakte gratis grondafstand.
Verantwoording











Door dhr. Luc Christiaen, Stoepestraat 20 te 9960 Assenede werd gevraagd aan de gemeente
om het perceel kadastraal gekend onder nr. 0252/02 der sectie E van de 1e afdeling Assenede,
gelegen in de Elsburgstraat over te nemen.
In zitting van de gemeenteraad van 06.07.2017 werd hiervoor een princiepbeslissing getroffen.
In zitting van de gemeenteraad van 06.07.2017 werd beslist om dit onroerend goed te
verwerven via de Vlaamse Overheid, Dienst Vastgoedtransacties, Virginie Lovelinggebouw,
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 10 te 9000 Gent.
Ondertussen werd dit perceeltje grond eigendom van dhr. Van De Rostijne Kurt en mw. Claeys
Ann, Kapellestraat 18 te 9960 Assenede.
Op 06.02.2019 ontvingen wij de ontwerpakte gratis grondafstand opgemaakt door de Vlaamse
Overheid, Dienst Vastgoedtransacties, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein
70 bus 10 te 9000 Gent met betrekking tot het verwerven van 330m2 wegzate gelegen in de
Elsburgstraat kadastraal gekend onder nr. 0252/02 P0000 der sectie E van de 1e afdeling
Assenede, momenteel eigendom van dhr. Van De Rostijne Kurt en mw. Claeys Ann,
Kapellestraat 18 te 9960 Assenede.
In toepassing van art. 41, 2de lid, 11° van het decreet Lokaal bestuur van 22.12.2017 behoort
het tot de bevoegdheden van de gemeenteraad om daden van beschikking met betrekking tot
onroerende goederen te stellen en de ontwerpakte goed te keuren.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De ontwerpakte gratis grondafstand opgemaakt door de Vlaamse Overheid, Dienst
Vastgoedtransacties, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 10 te 9000 Gent
met betrekking tot het verwerven van 330m2 wegzate gelegen in de Elsburgstraat kadastraal gekend
onder nr. 0252/02 P0000 der sectie E van de 1e afdeling Assenede, momenteel eigendom van dhr.
Van De Rostijne Kurt en mw. Claeys Ann, Kapellestraat 18 te 9960 Assenede, wordt goedgekeurd.
Art. 2
Afschrift van deze beslissing over te maken aan de financieel directeur.
Twee exemplaren van deze beslissing samen met twee exemplaren van de goedgekeurde
ontwerpakte over te maken aan de Vlaamse Overheid, Dienst Vastgoedtransacties, Virginie
Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 10 te 9000 Gent.

27. Princiepbeslissing voor de kosteloze overname van een gedeelte van het voetpad ter hoogte van
Markt 20-22. Aanstellen Dienst Vastgoedtransacties.
Bevoegdheid

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

Het decreet van 19.12.2014 houdende Vlaamse Vastgoedcodex.





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

Verwijzingsdocumenten

De lijst met opdrachten buiten dagorde schepencollege van 05.02.2019.

De kopie uit het rooilijnplan B/6212 betreffende Hoofdweg N436 Zelzate – Kaprijke.

De kopie uit het inplantingsplan van de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van de
meergezinswoning Markt 20/22.

Het uittreksel uit de kadastrale legger met betrekking tot het perceel gelegen Markt 20/22 te
9960 Assenede, kadastraal gekend onder nr. 0387 der sectie E van de 1e afdeling Assenede,
momenteel eigendom van ECA, Trieststraat 38 te 9960 Assenede.

Kopie uit het kadastraal plan van het centrum van Assenede waarop het hierboven vermeld
perceel is aangeduid.

De kredieten voorzien in budget 2019 onder:
- art. 011900 6140100 der uitgaven van het exploitatiekrediet (o.a. voor de aanvraag van de
kadastrale uittreksels)
- art. 098400 6150420 der uitgaven van het exploitatiekrediet (o.a. voor de aanvraag van de
bodemattesten)
- art. 011900 6130500 der uitgaven van het exploitatiekrediet (o.a. voor de kosten van de
landmeter voor de opmaak van het opmetingsplan).
Verantwoording

Op de lijst met opdrachten buiten dagorde schepencollege van 05.02.2019 staat volgende
opdracht:
“ Als gevolg van de gewijzigde rooilijn op de Markt te Assenede en de inplanting van de gevel
van de nieuwbouwappartementen (naast fietsenwinkel Wauters) die minder ver richting
wegenis reikt, dan de gevel van de afgebroken woning is het aangewezen dat een strook wordt
overgenomen door de gemeente.
Dossier op te starten voor kosteloze grondafstand.”

Er wordt geopteerd om de verwerving van dit gedeelte van het perceel gelegen Markt 20/22 te
9960 Assenede, kadastraal gekend onder nr. 0387 der sectie E van de 1e afdeling Assenede,
momenteel eigendom van ECA, Trieststraat 38 te 9960 Assenede te realiseren via de Vlaamse
Overheid, Dienst Vastgoedtransacties, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein
70 bus 10 te 9000 Gent.

Aangezien het gaat over de verwerving van een gedeelte van een perceel is het noodzakelijk
dat een opmetingsplan wordt opgemaakt door een landmeter.

In toepassing van art. 41, 2de lid, 11° van het decreet Lokaal bestuur van 22.12.2017 behoort
het tot de bevoegdheden van de gemeenteraad om daden van beschikking met betrekking tot
onroerende goederen te stellen en de ontwerpakte goed te keuren.
Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Principieel over te gaan tot het opstarten van de procedure voor de kosteloze overname van het voor
de rooilijn gelegen gedeelte van het perceel gelegen Markt 20/22 te 9960 Assenede, kadastraal gekend
onder nr. 0387 der sectie E van de 1e afdeling Assenede, momenteel eigendom van ECA, Trieststraat
38 te 9960 Assenede.
Art. 2
Een landmeter aan te stellen voor het opmeten en het opmaken van een opmetingsplan voor het
kosteloos over te nemen perceelsgedeelte zoals vermeld in artikel 1.
De kosten voor de opmeting te betalen van de kredieten voorzien in budget 2019 onder art. 011900
6130500 der uitgaven van het exploitatiekrediet.
Art. 3
De Dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria
Hendrikaplein 70 bus 10 te 9000 Gent aan te stellen voor:
- het opmaken van de ontwerpakte
- het verlijden van de definitieve akte nadat de ontwerpakte door de gemeenteraad werd
goedgekeurd.
Art. 4
Afschrift van deze beslissing over te maken aan:
- de financieel directeur
- de Vlaamse Overheid, Dienst Vastgoedtransacties, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria
Hendrikaplein 70 bus 10 te 9000 Gent.

28. Aanduiden van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene vergadering en
voordragen van een kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur van Toerisme OostVlaanderen vzw.
Bevoegdheid
 Decreet lokaal bestuur dd. 22 december 2017, artikels 40 en 41.
Wetten en Reglementen


Decreet lokaal bestuur dd. 22 december 2017.

Verwijzingsdocumenten





Gemeenteraadsbeslissing dd. 3 januari 2019 houdende de installatie van de nieuwe
gemeenteraad.
E-mail van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw dd. 16 januari 2019 betreffende aanduiding
vertegenwoordiging gemeentebestuur in bestuursorganen Toerisme Oost-Vlaanderen vzw.
Statuten van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw.
Stembiljet.

Verantwoording




Gemeente Assenede is lid van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw.
Gemeente Assenede dient een vertegenwoordiger en een eventuele plaatsvervanger aan te
duiden voor de algemene vergadering.
Gemeente Assenede kan een eventuele kandidaat voor het ambt van bestuurder (lid raad van
bestuur) voordragen.

Tussenkomsten





SamenPlus draagt Chantal Bobelijn als vertegenwoordiger en David Vercauteren als
plaatsvervanger in de algemene vergadering voor.
SamenPlus draagt Dieter Vercauter als kandidaat-bestuur in de raad van bestuur voor.
Anders en Vlaams Belang doen geen voordrachten.
Op vraag van de voorzitter en met akkoord van de voltallige gemeenteraad wordt er gestemd
met handopsteking.

Stemmen
Stemresultaat

met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Chantal Bobelijn, wonende te Molenstraat 17, 9960 Assenede, wordt aangeduid als
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw.
Art. 2
David Vercauteren, wonende te Assenedestraat 3 te 9968 Bassevelde, wordt aangeduid als
plaatsvervanger in de algemene vergadering van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw
Art. 3
Dieter Vercauter, wonende te Schaapherderstraat 21, 9960 Assenede wordt voorgedragen als
kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw
Art. 4
Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing zijn deze aanduidingen geldig tot de
volgende vernieuwing van de gemeenteraad.
Art. 5
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de aangeduide personen en Toerisme OostVlaanderen vzw.

Aanvullende dagorde van de Vlaams Belang-fractie
29. Voorstel van beslissing: invoeren subsidiereglement geveltuin.
Het Vlaams Belang is van mening dat een geveltuin de straten opfleurt waar geen voortuinen zijn.
Het zorgt voor extra groen en natuur in vlaktes van beton en stenen. Hierdoor hebben geveltuinen
een kalmerende invloed op de inwoners. Daarnaast dragen geveltuinen ook bij tot een gezonder

leefklimaat: vogels, bijen en andere nuttige insecten voelen zich thuis in dit gevelgroen, waardoor de
biodiversiteit in de bebouwde omgeving verhoogt. Verder zorgt een groene gevel voor minder
opwarming van de woonomgeving in een warme periode. Geveltuinen zorgen bijkomend voor meer
zuurstof in de omgeving en vangen fijn stof en CO2 op. Het stimuleren van de aanleg van geveltuinen
past perfect in het gemeentelijk klimaatplan en bij de ambitie tot CO2-reductie van 40% in 2030 die
opgenomen is in het burgemeestersconvenant. Het Vlaams Belang verwijst verder naar het
klimaatplan van de provincie ‘Oost-Vlaanderen klimaatneutraal 2050’, het voorwoord in de Belleman
waarbij de burgemeester pleit voor een betere leefomgeving en de milieuraad die eerder al in zijn
memorandum heeft gepleit voor geveltuinen. Een subsidie van € 25,00 per geveltuin is ook niet van
die aard dat ze de gemeentelijke financiën in het rood zal doen gaan.
Het Vlaams Belang wil het volgende voorstel ter stemming voorleggen :
Gelet op:
- Het gemeentedecreet van 15 juli 2001, zoals gewijzigd
- De gemeenteraadsbeslissing van 27 april 2017 waarbij de ondertekening van het
burgemeestersconvenant werd goedgekeurd
- De gemeenteraadsbeslissing van 30 augustus 2018 waarbij het duurzaam energie- en
klimaatactieplan (luik mitigatie) en de bijhorende actietabel d.d. 20.08.2018 werd
goedgekeurd
Vraagt Vlaams Belang aan de gemeenteraad van Assenede te beslissen tot het invoeren van een
subsidiereglement voor geveltuinen.
Voorstel van beslissing
De gemeenteraad van Assenede beslist een subsidiereglement voor geveltuinen in te voeren met
volgende artikelen:
Artikel 1. Doelstelling
De gemeente Assenede wil kwaliteitsvol groen in straten zonder voortuinen. Hiervoor stimuleert zij
de aanleg van geveltuinen.
Artikel 2. Definities
Geveltuin: een beplant gedeelte van de openbare weg, tegen de perceelgrens (tegen een gevel van
een gebouw, een vrijstaande muur,...) inclusief de afboording.
De beheerder: de eigenaar of - op voorwaarde dat de eigenaar of de vereniging van mede-eigenaars
akkoord gaat langs schriftelijke weg - de gebruiker of de houder van het zakelijk recht, die de
geveltuin aangelegd heeft of heeft laten aanleggen.
De weg voor voetgangersverkeer: elk gedeelte van de openbare weg dat hoofdzakelijk gebruikt
wordt voor voetgangersverkeer waaronder ook rolstoelgebruikers.
Obstakelvrije loopweg: ruimte waarbinnen de voetganger zich kan voortbewegen zonder dat een
vaste hindernis (een paal, een verkeersbord, een parkeerzone, enzovoort) zijn voortgang belemmert.
De afstand van deze loopweg wordt in dit reglement gemeten grenzend aan de rand van de geveltuin
en gemeten loodrecht op de perceelgrens.
Plantvak: de onverharde zone in de openbare weg waarin de geveltuin komt.
Artikel 3. Toepassingsgebied
Het reglement is van toepassing op het grondgebied van de gemeente Assenede.
Artikel 4. Voorwaarden voor de aanleg van een geveltuin
§ 1. Het is toegelaten een straatgeveltuin aan te leggen op volgende voorwaarden:
a. Er wordt een schriftelijke melding gemaakt van de intentie om een geveltuin aan te leggen met
opgave van het adres (straatnaam en nummer) van de geveltuin. De melding gebeurt bij de Dienst
Milieu of via een meldingsformulier op de gemeentelijke website;
b. De toelating wordt verleend na onderzoek ter plaatse en mits gunstig advies van de bevoegde
diensten en wegbeheerder. Wanneer na onderzoek door de gemeente blijkt dat de aanleg van de
geveltuin de vrije doorgang en de aanwezige nutsleidingen niet in het gedrang brengt, kan de

aanleg toegestaan worden middels een schriftelijke melding vanwege het College van
Burgemeester en Schepenen.
c. De breedte van de straatgeveltuin bedraagt loodrecht op de perceelgrens gemeten, over zijn
gehele lengte maximaal 30 cm tot op een hoogte van 3,0 m en maximaal 60 cm op een hoogte
boven 3,0 m. De geleidingselementen steken loodrecht op de perceelgrens gemeten maximaal 20
cm uit;
d. Naast die maximale breedte van 30 cm moet er ook altijd voldoende obstakelvrije loopweg zijn.
Dit betekent dat ter hoogte van obstakels de geveltuin misschien smaller zal moeten zijn dan 30
cm.
1) Is de weg voor voetgangersverkeer minder dan 2 meter breed, dan moet over de hele lengte
van de perceelgrens een obstakelvrije loopweg met een breedte van 1,20 meter gewaarborgd
blijven.
2) Is de weg voor voetgangersverkeer meer dan 2 meter breed, dan moet over de hele lengte van
de perceelgrens een obstakelvrije loopweg van 1,50 meter gewaarborgd blijven.
e. De straatgeveltuin blijft op een afstand van minimaal 30 cm verwijderd van de scheidingslijn met
de buren, tenzij de buren schriftelijk akkoord gaan om daarvan af te wijken.
f. Er mogen geen giftige of gedoomde planten gebruikt worden.
§ 2. De beheerder dient bij de aanleg de nodige voorzichtigheid in acht te nemen. Mogelijke schade
aan leidingen en kabels valt ten laste van de beheerder. Bij de minste twijfel over de aanwezigheid
van leidingen en kabels dient informatie te worden ingewonnen bij nutsbedrijven. Alle voorzieningen
van openbaar nut zoals straatnaamborden, verlichtingspalen en pictogrammen moeten steeds
zichtbaar blijven en bereikbaar zijn.
§ 3. De geveltuin moet worden afgeboord in een vloeiende lijn met betontegels of grijze
betonboordstenen. De uitgebroken betontegels kunnen gebruikt worden als afboording van de
geveltuin. De tegels steken minimaal 2 cm en maximaal 10 cm uit boven de trottoirverharding. De
breedte van de afboording is inbegrepen in de maximale breedte van 30 cm.
§ 4. De beheerder moet de geveltuin en de verharding errond zodanig onderhouden dat ze geen
hinder of gevaar opleveren voor het verkeer. De planten mogen niet buiten de rand van de geveltuin
uitspringen (max. 30 cm tot 3,0 m hoogte en max. 60 cm vanaf 3,0 m hoogte). De bevoegde diensten
herstellen eventuele schade aan de openbare weg veroorzaakt door de geveltuin op kosten van de
beheerder. De beheerder verbindt er zich toe elke verzakking of andere beschadiging onmiddellijk te
melden en zelf voorlopig de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen.
§ 5. Alle dood of levend materiaal in de geveltuin verwerkt, blijft eigendom van de beheerder. De
beheerder is burgerrechtelijk verantwoordelijk voor alle ongevallen die voortspruiten uit de
aanwezigheid van de geveltuin of het niet naleven van het reglement. De beheerder zal de door de
bevoegde dienst opgelegde herstellingswerken of aanpassingswerken, op eerste verzoek,
onmiddellijk uitvoeren. De beheerder vrijwaart de gemeente Assenede tegen alle vorderingen die
derden tegen haar instellen als gevolg van de aangelegde geveltuin.
§ 6. De bevoegde dienst of operator op het openbaar domein is gerechtigd de al dan niet tijdelijke
verwijdering van materialen en planten te eisen ten behoeve van werkzaamheden. Het
gemeentebestuur betaalt hiervoor geen vergoeding aan de beheerder. Het gemeentebestuur kan
nooit aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welke verandering of beschadiging veroorzaakt aan de
geveltuin. De bevoegde dienst zal het plantvak van de geveltuin herstellen zonder vergoeding aan de
beheerder. De beheerder zorgt indien nodig voor nieuwe beplanting.
§ 7. Wordt de geveltuin helemaal of gedeeltelijk weggebroken dan moet de dienst bevoegd voor
privaat gebruik van de openbare weg daarvan op de hoogte gebracht worden. De gemeente
Assenede zal de openbare weg in zijn oorspronkelijke toestand herstellen. Hieraan zijn geen kosten
verbonden voor de beheerder.
§ 8. Niet-reglementair aangelegde geveltuinen, worden op kosten van de beheerder uitgebroken of
in overeenstemming gebracht met de bestaande reglementering zonder dat de gemeente Assenede
tot enige schadevergoeding verplicht kan worden.

§ 9. De gemeente Assenede kan steeds een reglementair aangelegde geveltuin op haar openbaar
domein verwijderen en de openbare weg in zijn oorspronkelijke toestand herstellen. De gemeente
betaalt hiervoor geen vergoeding aan de beheerder, maar hieraan zijn ook geen kosten verbonden
voor de beheerder.
Artikel 5. Subsidiebedrag
Binnen de perken van het voorziene budget verleent de gemeente een subsidie voor de aanleg van
een geveltuin. De subsidie wordt vastgesteld op 80% van de gemaakte kosten van de aanleg van een
geveltuin met een maximum van €25/beheerder en per woning. Deze subsidie kan slechts eenmaal
aangevraagd worden en enkel door particulieren.
Artikel 6. Subsidietoekenning
De subsidie wordt na aanleg van de geveltuin aangevraagd via het daartoe bestemde formulier bij de
dienst Milieu of via de gemeentelijke website. De aanvrager vermeldt volgende gegevens: naam en
adres, nummer van de toelating voor aanleg van de geveltuin. Daarbij voegt de aanvrager ter
controle een kopie of scan van de factu(u)r(en) en een foto van de aangelegde geveltuin. Na deze
controle verbindt de gemeente Assenede zich er toe het subsidiebedrag uit te keren.
Artikel 7. Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2019.
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat ze dit op zich een goed reglement
vinden, maar dat dit voor 99% gelijk is aan dat van de gemeente Zaventem. Dat is een meer
verstedelijkt gebied. Het college is principieel niet tegen geveltuinen. Het is één van de voorstellen in
het gemeentelijk klimaatplan. Maar het is niet aangewezen dit op korte termijn te implementeren.
Het college van burgemeester en schepenen vraagt zich af waar de voetpaden breed genoeg zijn om
dit te realiseren. In Boekhoute bijvoorbeeld komen al niet veel voetpaden in aanmerking omdat ze te
smal zijn. De administratie moet dit eerst verder onderzoeken en kijken wie hiervoor best de
verantwoordelijkheid draagt. Dat kan eventueel de milieudienst zijn, maar ook de technische dienst
afdeling wegen zal hierbij moeten betrokken worden omdat er ingrepen in de voetpaden zullen
worden gedaan. Het college van burgemeester en schepenen wijst erop dat de inzet van ambtenaren
die dit administratief moeten opvolgen en controleren ook geld kost.
Het Vlaams Belang interpreteert deze tussenkomst van het college als een vraag om de beslissing uit
te stellen en dit eerst verder te onderzoeken. Het Vlaams Belang trekt daarom zijn voorstel tot
beslissing in maar kondigt aan dit binnen 3 maand terug op de agenda te zetten.

30. Interpellatie: live streamen gemeenteraad.
Het Vlaams Belang stelt vast dat in verschillende gemeenten is beslist om de gemeenteraad live te
streamen zodat de zittingen ook via het internet kunnen gevolgd worden. Op deze manier wordt de
kloof tussen de politiek en de burger verkleind. Niet iedereen is immers in staat om de verplaatsing
naar het gemeentehuis te maken. Denken we hierbij onder meer aan minder mobiele personen.
Bovendien is voor sommige mensen de psychologische drempel om fysiek een raadzitting bij te
wonen ook groot. Deze drempel wordt door het live streamen weggenomen. Daarnaast verlicht het
live streamen en daaraan gekoppelde audio- en/of videoverslagen ook de taak van de algemeen
directeur die het verslag en de notulen opstelt van iedere zitting. Het decreet Lokaal Bestuur (artikel
278 §1) stipuleert immers dat een zittingsverslag van de gemeenteraad kan vervangen worden door
een audio- of audiovisuele opname van de openbare zitting van de raad. Het Vlaams Belang vraagt of
de meerderheid bereid is om de nodige maatregelen te nemen (installatie webcam, nagaan
juridische bepalingen omtrent de privacy ...) die het live streamen van de openbare zittingen van de
gemeenteraad mogelijk maken? Zo ja, binnen welke termijn is de opstart van deze live stream
mogelijk? Zo nee, waarom niet?

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat ze dit voorstel genegen zijn. Het live
streamen is een nieuwe vorm van communicatie en dit zal verder onderzocht worden. Hierbij zal ook
het kostenplaatje mee in rekening worden genomen. Het college wenst zich niet vast te pinnen op
een termijn.

31. Interpellatie: werken bibliotheek Assenede.
Het Vlaams Belang stelt vast dat de gemeentelijke bibliotheek in Assenede zal worden gerenoveerd.
Deze werken werden door de meerderheid al uitvoerig aangekondigd. Een informatiepaneel
geplaatst aan de bibliotheek eind september 2018 vermeldt als startdatum van deze werken januari
2019. In het gemeentelijk informatiemagazine 'De Belleman' van januari 2019 staat er op pagina 6
dat de verhuis (van bibliotheek en dienst Vrije Tijd) vermoedelijk doorgaat midden februari, maar dat
de exacte datum nog wordt gecommuniceerd. Het Vlaams Belang vraagt of er al een exacte datum
gekend is van de verhuis van de bibliotheek en dienst Vrije Tijd? Is er al een exacte startdatum
gekend van de werken? Is er voor deze werken ook rekening gehouden met de leeftijd van het
bibliotheekgebouw en is er derhalve ook oog voor eventuele aanpassingen op vlak van isolatie,
energiebesparing, controle van het dak? Indien ja, dekt het voorziene budget dan deze volledige
kost? Indien nee, waarom niet?
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat er momenteel nog geen exacte datum
gekend is voor de verhuis, ook de start der werken is nog niet bekend. De informatie in de Belleman
is niet meer correct en dit zal worden rechtgezet. Het informatiepaneel zal worden weggehaald.
Er zijn twee opdrachten uitgeschreven. Eén voor de architect, ruwbouw en afwerking en éen voor de
technieken (elektriciteit, sanitair en CV-installatie). Op de eerste opdracht kregen we echter maar
twee inschrijvingen waarvan één niet ontvankelijk was. De ontvankelijke inschrijving bedroeg echter
€ 350.000,00 terwijl er maar € 250.000,00 geraamd was. Daarom is de opdracht herzien en zijn een
aantal zaken weggelaten om de kost te drukken (zoals wijzigen van ruimtes, weglaten van een deel
voorzien van berging, optimaler gebruik van de stookplaatsruimte, andere compartimentering, …).
Gezien de gewijzigde opdracht moet dit een tweede maal worden aanbesteed. De prijsvraag voor de
technieken is nu pas geactiveerd. Het college vermoedt dat dit pas na het bouwverlof zal kunnen
worden gegund en dan heeft de aannemer nog anderhalve maand om te starten met de werken. Het
college van burgemeester en schepenen ziet niet echt een probleem met de isolatie. In het dak zit 15
centimeter isolatieschuim, de spouwen zijn geïsoleerd en er zit polystyreen in de vloer. Het is niet
bekend bij het college dat er een lek zou zijn.

32. Interpellatie: afgelasten bevorderingsexamen.
Een mandataris van Vlaams Belang is tijdens zijn bezoeken aan de gemeentelijke diensten op de
hoogte gesteld van een intern bevorderingsexamen voor werknemers categorie B. Recentelijk
besliste de meerderheid echter om dit bevorderingsexamen uit te stellen tot nader order. Waarom
werd beslist dit bevorderingsexamen uit te stellen? Is er al een nieuwe datum voorzien? Welke
kosten (organisatorisch, ...) werden reeds gemaakt voor bevorderingsexamen?
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat het bevorderingsexamen is uitgesteld,
maar niet is afgesteld. Het gaat om de bevordering van de diensthoofden van B1-3 naar B4-5. Dit
wordt nu echter uitgesteld omdat er onzekerheid is over 2 personeelsleden (cultuurmedewerker en
communicatieambtenaar) die in loopbaanonderbreking zijn en mogelijks terugkomen. Ze moeten
dan opnieuw worden ingepast in de organisatie. Bovendien gaat de persoon die bezig was met deze
dossiers in zwangerschapsverlof en ligt de prioriteit van de personeelsdienst nu op de vervanging van
3 administratieve medewerkers die de komende maanden op pensioen gaan. Er zijn al kosten
gemaakt voor de vergoeding van 2 juryleden : € 36,29 en € 69,54. Deze 2 juryleden geven aan bereid

te blijven om terug als jurylid te zetelen indien de procedure heropgestart wordt, dus hun
voorbereidingswerk en de gemaakte onkosten hierbij blijven in principe gelden.

Aanvullende dagorde fractie Anders
33. Interpellatie: aanvulling gemeentelijk energie- en klimaatactieplan.
De fractie Anders stelt vast dat in het kader van het "Duurzaam energie- en klimaatactieplan" van
de gemeente Assenede het volgende voorstel wordt gedaan i.v.m. het aanplanten van bomen.
Kan er een bomenplan uitgewerkt worden waar o.a. de volgende aandachtspunten in verwerkt
worden:
 Bewoners blijvend activeren hoe belangrijk bomen zijn voor ons klimaat via o.a. De
Belleman.
 In het verleden zijn niet altijd geschikte straatbomen aangeplant. Zij zorgen voor een
beschadigd wegdek en soms overlast van bladeren voor de bewoners in de omgeving.
Kunnen die stelselmatig vervangen worden door een geschikte boomsoort?
 Vooral oudere mensen en mindervaliden zijn niet altijd in staat om de afgevallen bladeren
op te ruimen. Kan de gemeente daarbij helpen? Kunnen er meer bladkorven geplaatst
worden?
 Bomen kapt men niet zonder vergunning. Bewoners blijvend daarvan verwittigen.
 Een inventaris opmaken van op welke plaatsen er in onze gemeente nog inlandse bomen
door de gemeente kunnen geplant worden.
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat ze in primeur een nieuw plan kunnen
voorstellen opgemaakt door het Regionaal Landschap Meetjesland. Op vraag van de gemeente
hebben zij de straatbomen geïnventariseerd in Assenede. Het plantrecht moet echter nog in kaart
worden gebracht. Er wordt gebruik gemaakt van intelligente software waarbij naast de
basisinventarisatie en het type boom ook de mate van onderhoud wordt aangegeven. Belangrijk in
de discussie bij heraanplant is het behouden van landschappelijk waardevolle populieren, maar die
zijn niet inheems. Er bestaat nu wel een diepwortelende populiersoort die het wegdek minder
beschadigt. Dit plan zal verder geïmplanteerd worden in de vergunningsprocedure en de opvolging
daarvan. Oudere mensen kunnen eventueel beroep doen op wijkwerking voor het opruimen van
bladeren. Het is belangrijk om bewoners te blijven activeren. Er zal hiervoor aandacht gevraagd
worden in de Belleman.
De Andersfractie wil nog een tip geven aan het bestuur. In Oosteeklo ligt aan de Antwerpse Heirweg
nog een ruimte waar het aanplanten van bos mogelijk is. Er is zeker nog ruimte voor 500 bomen. De
aankoop kan worden gesubsidieerd door Natuur en Bos en vrijwilligers kunnen ze aanplanten. De
Andersfractie pleit om meer toe te zien op heraanplant na het rooien en dit strenger aan te pakken.

34. Interpellatie: parking Ertveldesteenweg te Oosteeklo.
De Andersfractie vernam via de pers dat de gemeente geen subsidies ontvangt voor de aanleg van
deze parking. In juni 2017 werd de verkoop van dit terrein on hold gezet. Welke zijn de
toekomstplannen? Zal er een nieuw subsidiedossier worden opgemaakt? De Andersfractie vindt de
aanleg van een parking een meerwaarde voor het verminderen van de parkeerdruk in de dorpskern.
Het college van burgemeester en schepenen heeft een ontwerp gekregen dat is gemaakt door
iemand van het bewonersplatform Oosteeklo en was akkoord om dit uit te voeren indien we de

subsidies voor ontharding gingen ontvangen. Het project was geraamd op € 250.000,00 waarvan 75%
zou worden gesubsidieerd. Bedoeling is dat het project wel wordt verder gezet maar dan in een
lightversie. In de eerste plaats voor de veiligheid van de kinderen, want parkeerdruk is er momenteel
niet echt in de kern van Oosteeklo. Er was voorheen al een studiebureau bezig met dit project en als
het mogelijk is in het kader van de wetgeving op overheidsopdrachten zal dit studiebureau opnieuw
worden aangesteld om de plannen verder uit te werken. Het college zal een beslissing nemen in
overleg met het bewonersplatform. Misschien bestaat er een mogelijkheid om het dossier toch nog
in te dienen voor subsidies van het Vlaams Verkeer Veiligheidsfonds in het kader van
verkeersveiligheid in de schoolomgeving. Goedgekeurde dossiers kunnen hiervoor 50% subsidies
krijgen. Het is echter niet duidelijk of enkel scholen aan gemeentewegen of ook scholen aan
gewestwegen in aanmerking komen. Hier betreft het een gewestweg.
De Andersfractie vraagt wat er precies bedoeld wordt met een lightversie? Terug een strook afzetten
voor fietsers met dranghekkens zoals reeds vroeger is gebeurd?
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat het initiatief om dranghekkens te zetten
van de ouders en de school zelf uitging. Hoe de lightversie er zal uitzien is voorlopig nog een
budgettaire vraag. Normaal ging de gemeente € 60.000,00 investeren, maar dit staat nu opnieuw ter
discussie. Indien we subsidies krijgen kan dit eventueel verdubbeld worden.
De Andersfractie verwijst naar een proefopstelling een 8-tal jaar geleden waarbij er plannen waren
om een fietspad in asfalt aan te leggen en de rest te verharden. Daarna is beslist om parking Het
Groentjen aan te leggen en een deel van het terrein Ertveldesteenweg te verkopen als bouwgrond.
Volgens de Andersfractie heeft geen enkele gemeente parking teveel. De aanleg moet ook niet met
luxemateriaal gebeuren.
Het college van burgemeester en schepenen stelt dat er al heel wat parkeerplaatsen gecreëerd zijn in
Oosteeklo en vindt nog extra parking van het goede teveel. Het inrichten van een kiss & drive en
enkele parkeerplaatsen aan de school moet voldoende zijn. Het is bovendien een tendens om
mensen meer aan te zetten om met de fiets te rijden in een verkeersarme omgeving in plaats van
nog extra parkeerplaatsen te creëren voor de auto.

35. Interpellatie: schoolstraten - stand van zaken.
De Andersfractie stelt vast dat momenteel 123 Vlaamse scholen werken met een schoolstraat of
een gelijkaardig alternatief. Deelnemende scholen beperken het drukke verkeer aan de
schoolpoort aan het begin en op het einde van de schooldag, bijvoorbeeld door een halfuur voor
tot een halfuur na het begin en einde van de lesuren de straat autovrij of autoluw te maken.
Scholen langs drukke wegen richten dan een kus- en -knuffelzone in, of zetten in op stapspots
(een locatie op wandelafstand van de school waar ouders kunnen parkeren). De evaluatie van de
eerste proefperiode is alvast positief en er komt ook een onderzoek naar de mogelijke invloed van
schoolstraten op het milieu. Hierbij heeft Anders de volgende vragen: In elke provincie werden de
komende weken infosessies georganiseerd. In Oost-Vlaanderen is dit op 27 februari 2019 tussen
8h20 en 12h30 in de locatie VBS De Krekel, Krekelberg 1 te 9040 Sint-Amandsberg : heeft de
gemeente hieraan deelgenomen? Tussen 6 mei en 31 mei komt er een nieuwe proefperiode: doet
onze gemeente mee? In onze gemeente willen we ook schoolstraten invoeren. Wanneer zijn de
brieven naar Vlaanderen verstuurd voor de overname van de straten? Bestaat de kans dat dit in
september, bij de start van het nieuwe schooljaar, wordt ingevoerd?
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat we geen toelating krijgen van AWV. De
brieven aan AWV zijn verstuurd en een kopie hiervan zal bezorgd worden aan de
gemeenteraadsleden. Op de vraag om een gedeelte van de gewestweg over te nemen kregen we als

antwoord dat de gemeente dan het volledige traject van de Triest tot in Boekhoute moest
overnemen. Dit is niet haalbaar voor de gemeente. In Oosteeklo wil men het idee van een
schoolstraat meenemen in de dorpskernvernieuwing. De bedoeling is om ermee verder te gaan.
Ondertussen kunnen er wel andere acties in het kader van verkeersveiligheid worden genomen.
De Andersfractie vraagt over welke school het precies gaat in Oosteeklo. Kan de gemeente de kost
dragen, want de overdracht van de gewestweg naar de gemeente zou maar € 180.000,00 opleveren.
Het college antwoordt dat het om de lagere school gaat. Men zal het bewonersplatform Oosteeklo
2.0 bij de plannen betrekken. Alles is afhankelijk van wat betaalbaar is. Eventueel kunnen ook voor
dit project subsidies gekregen worden in het kader van verkeersveiligheid in de schoolomgeving.
36. Interpellatie: herinvoering 'uitgezonderd plaatselijk verkeer'.
De fractie Anders stelde vast dat op 4 december 2018 het schepencollege besliste over het
schrappen van plaatselijk verkeer in de Poelstraat en in een deel van de Molenbosstraat. Welke
motivatie werd daarvoor aangewend? De fractie Anders pleit voor de herinvoering van ‘uitgezonderd
plaatselijk verkeer’.
Anders vindt dat het huidige bestuur geen visie heeft over mobiliteit en verkeersveiligheid. Er
worden verkeerskussens gelegd, er is een wildgroei van reflectoren en borden plaatselijk verkeer
worden weggehaald of geplaatst zonder duidelijke criteria. De bewoners van de Poelstraat en de
Molenbosstraat zijn ontgoocheld. In de Poelstraat is er veel sluipverkeer uit Nederland.
Vrachtwagens proberen de tolheffing te vermijden. Dit is de voorbije legislatuur al aangekaart en
toen werd gezegd dat er een studie ging worden uitgevoerd. Er zijn overlegmomenten met de
bewoners geweest, maar die botsen op een muur van onwil. De argumenten dat uitzonderlijk
plaatselijk verkeer niet afdwingbaar is en er geen politioneel toezicht mogelijk is, zijn geen echte
argumenten. Elders is dit wel mogelijk.
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat het praktisch onmogelijk is om vast te
stellen of iemand plaatselijk verkeer is of niet. Iedereen kan zich uitgeven voor bezoeker of
leverancier. Je kan niet in begin en op het einde van de straat een politieagent zetten om dit te
controleren. Er zijn andere prioriteiten voor onze politiediensten zoals alcohol, drugs, snelheid,
agressie in het verkeer, … In dit geval heeft men ervoor gekozen om op vraag van de bewoners een
deel van de Molenbosstraat enkel door de aangelanden te laten gebruiken. Maar de Poelstraat en de
aansluiting op de Trieststraat is een verbindingsweg. Het college van burgemeester en schepenen zal
de cijfers van de politiemetingen overmaken aan de gemeenteraadsleden. Het college heeft op vraag
van bewoners iets willen doen aan de overdreven snelheid en daarom een verkeerskussen gelegd in
de Poelstraat. Maar nu vragen andere bewoners om dit weer te verwijderen. Er zal over het
algemeen toch meer tolerantie nodig zijn, want het openbaar domein is van iedereen.
De Andersfractie stelt dat een constante controle inderdaad niet realistisch is, maar als dat
sporadisch zou gebeuren heeft dat een ontradend effect. De Andersfractie zegt dat de bewoners
over andere cijfers beschikken. De vraag blijft waarom het plaatselijk verkeer in één deel wordt
afgevoerd en in een ander deel wordt ingevoerd?
Nic Van Zele verlaat de zitting.
37. Interpellatie: laadpalen.
De Andersfractie stelt vast dat momenteel door de gemeente twee elektrische laadpalen op
openbaar domein ter beschikking gesteld worden (in Oosteeklo en Assenede). Hoe vaak worden deze
laadpalen daadwerkelijk gebruikt? Zijn er ook plannen om dergelijke laadpaal in Boekhoute en in
Bassevelde te plaatsen?

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat er vanuit de dienst in 2018 meermaals
verbruiksgegevens werden opgevraagd van de laadpaal in Oosteeklo bij netbeheerder Eandis en
provider Allego. Zowel Eandis als Allego konden deze gegevens niet ter beschikking stellen.
Uiteindelijk hebben zij onderling de afspraak gemaakt dat Allego aan alle gemeenten een jaarlijks
rapport zal bezorgen met de verbruiksgegevens. We zouden in januari 2019 het eerste rapport
ontvangen, maar tot hiertoe hebben we nog niets binnen gekregen. De stafmedewerker technische
dienst informeert zich nogmaals bij Eandis (ondertussen omgevormd tot Fluvius) en Allego. Het is de
bedoeling om in de huidige legislatuur ook laadpalen te voorzien in Boekhoute en Bassevelde. We
hebben een offerte opgevraagd bij Fluvius voor een laadpaal achter de kerk in Boekhoute. De offerte
is nog niet binnen.
Nic Van Zele vervoegt terug de zitting

Het college van burgemeester en schepenen bekijkt nog of de beste locatie in het centrum is of op de
randparkings. In Boekhoute is er een mogelijkheid achter de kerk of aan de begraafplaats. In de
overweging wordt ook meegenomen waar het makkelijkst een aansluiting op het
elektriciteitsnetwerk mogelijk is.
38. Voorstel van beslissing: voordracht van een mandataris-vertegenwoordiger met raadgevende
stem in de raad van bestuur van Imewo.
Bevoegdheid


Het decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017 artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen




Het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Het decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017.
Het besluit van de Vlaamse Regering houdende het statuut van de lokale mandataris van
06.07.2018.

Verwijzingsdocumenten






De brief van Imewo d.d. 03.01.2019 betreffende de oproeping om deel te nemen aan de
algemene vergadering in buitengewone zitting van 19.03.2019.
De principenota van Imewo betreffende statutaire benoemingen n.a.v. de vernieuwing van de
gemeenteraden, die als documentatie aan de gemeente werd overgemaakt op 20.11.2018.
De gemeenteraadsbeslissing van 03.01.2019 betreffende de installatie van de nieuwe
gemeenteraad.
De statuten van Imewo.
De brief van de Anders-fractie d.d. 23.02.2019 houdende voorstel van beslissing ‘Voordracht
van een mandataris-vertegenwoordiger met raadgevende stem in de raad van bestuur van
Imewo’.

Verantwoording



De gemeente Assenede is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging Imewo.
Overeenkomstig art. 18 van de statuten van Imewo vervallen alle huidige mandaten onmiddellijk
na de eerste algemene vergadering die volgt op de hernieuwing van de gemeenteraden. Deze
algemene vergadering dient over te gaan tot een algehele vervanging van de bestuursorganen.













De buitengewone algemene vergadering van Imewo zal bijeenkomen op dinsdag 19 maart 2019
om 18:00 uur in de Ghelamco Arena, Ottergemsesteenweg Zuid 808 te 9000 Gent.
De statuten van Imewo bepalen in Titel III art. 12.6 dat aan de vergaderingen van de raad van
bestuur wordt deelgenomen door één afgevaardigde die lid is met raadgevende stem en als
gemeenteraadslid verkozen is op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van
het college van burgemeester en schepenen. Als criterium voor de aanduiding geldt dat voor
elke lijst die deelgenomen heeft aan de gemeenteraadsverkiezingen in een deelnemende
gemeente en die niet behoort tot de nieuwe bestuursmeerderheid van de betrokken
gemeente, het totaal aantal stemmen bekomen in de officiële verkiezingsresultaten
samengeteld en uitgedrukt wordt in procent van het totaal aantal uitgebrachte stemmen in de
betrokken gemeente.
Op basis van deze percentages wordt een rangschikking van de betrokken gemeenten opgesteld.
De gemeente met het hoogste percentage dient een lid met raadgevende stem aan te duiden.
Wanneer deze gemeente uiterlijk op 1 maart van het jaar na de gemeenteraadsverkiezingen
nalaat hierover te berichten en/of wanneer er op dat moment geen duidelijkheid zou zijn
omtrent de afgevaardigde, verliest zij de mogelijkheid om een lid voor te dragen en komt de
volgende in de rangschikking voorziene deelnemende gemeente in aanmerking. Deze procedure
wordt voortgezet totdat er een lid met raadgevende stem wordt aangeduid. Omdat de
mogelijkheid tot voordracht niet geagendeerd werd door de bestuursmeerderheid op de
raadszitting van 28 februari 2019 en rekening houdend met de indiendatum van 1 maart 2019
wordt dit aangebracht via de aanvullende dagorde door Anders.
De aanduiding van het lid met raadgevende stem geldt voor zes jaar.
De algemene vergadering neemt op haar volgende bijeenkomst akte van deze aanduiding.
Het lid met raadgevende stem maakt geen deel uit van een regionaal bestuurscomité.
In de principenota van Imewo staat onder punt 9.3 ‘Lid van Raad van Bestuur met raadgevende
stem’ ter verduidelijking dat er na onderzoek van de verkiezingsresultaten en de samengestelde
meerderheden binnen de deelnemende gemeenten een mandaat van lid met raadgevende stem
wordt toegekend, dit aan de deelnemende gemeente die procentueel over de grootste
oppositielijst beschikt. Alleen deze gemeente komt dus in aanmerking voor de aanduiding van
een mandaat van lid met raad van bestuur en zal worden gecontacteerd om een specifiek
raadsbesluit te nemen.
De gemeente Assenede werd niet door Imewo gecontacteerd om een raadsbesluit te nemen.
Gezien de voordracht werd geagendeerd op de gemeenteraad via de aanvullende dagorde van
Anders, nam de stafmedewerker technische dienst zelf contact op met Imewo. De
opdrachthoudende vereniging bevestigt dat de gemeente Assenede geen raadsbesluit dient op
te maken en dat de gemeente Kaprijke als eerste in aanmerking komt om aan kandidaatbestuurder met raadgevende stem aan te duiden.

Tussenkomsten






Anders draagt Remi Van de Veire voor als mandataris-vertegenwoordiger met raadgevende stem
in de raad van bestuur van Imewo.
Mondelinge toelichting door de Algemeen directeur dat deze voordracht eigenlijk niet nodig is
gezien de gemeente Kaprijke als eerste in aanmerking komt om een kandidaat-bestuurder met
raadgevende stem in de raad van bestuur van Imewo voor te dragen.
Gezien de bovenvermelde criteria kunnen SamenPlus en Vlaams belang geen voordrachten doen.
Op vraag van de voorzitter en met akkoord van de voltallige gemeenteraad wordt er gestemd
met handopsteking.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De heer Remi Van de Veire (remi.van.de.veire@telenet.be), wonende in de Kerrestraat 4 te 9968
Oosteeklo, wordt voorgedragen als mandataris-vertegenwoordiger met raadgevende stem in de raad
van bestuur van Imewo voor een duur van zes jaar, vanaf de buitengewone algemene vergadering
van 19.03.2019 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2025.
Art. 2
De voordracht is enkel geldig indien de gemeente Kaprijke geen lid van de raad van bestuur met
raadgevende stem heeft aangeduid op uiterlijk 01.03.2019.
Art. 3
Het college wordt belast met de uitvoering van bovenvermelde beslissing en dient deze over te
maken aan de opdrachthoudende vereniging Imewo, ter attentie van het secretariaat,
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle (vennootschapssecretariaat@fluvius.be) en aan de
voorgedragen kandidaat.
Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten

Frederik Willems
Algemeen directeur

Philippe De Coninck
Burgemeester-voorzitter

