
Gemeenteraad van 27,04.2OL7

Aanwezig

Philippe De Coninck

B u rg e m e e ste r-v oorz itte r

Alex Meulebroeck, Servaas Van Eynde, Hubert Staelens, Erik Roegis, Chantal Bobelijn,
Dominique Buysse

Schepenen

Trees Van Eykeren, Koen Van Ootegem, Guido Van de Veire, Marc De Schepper,
Marcel Scheir, Nic Van Zele, Annie Cuelenaere, Stany Buysse, Francine De Weweire,
David Vercauteren, Hilde Baetsle, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Koen Buysse,
HeidiSchaght, Sabina De Craecker

Gemeenteroadsleden

Frederik Willems
Gemeentesecretaris

Agenda

Openbare zitting
1. NOTULEN

Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraad dd. 3O.O3.2OI7
2. INTERCOMMUNALES

Goedkeuren van de agenda van de Jaarvergadering van Veneco op 13.06.20L7.
3. INTERCOM MUNALES

Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de

Jaarvergadering van Veneco op 13.06.2017.

4, KERKFABRIEKEN

Adviseren jaarrekening 2016 van de kerkfabriek SÍnt Petrus & Sint Martinus te Assenede
5. KERKFABRIEKEN

Adviseren jaarrekening 2016 van de kerkfabriek O.L.Vrouw Hemelvaart te Bassevelde
6. KERKF RIEKEN

Adviseren jaarrekening 2016 van de kerkfabriek H. Kruis & O.L.Vrouw te Oosteeklo.
7. KERKFABRIEKEN

Adviseren jaarrekening 2016 van de kerkfabriek H. Kruis te Boekhoute.
8. CULTUUR

Aanpassen gemeenteraadsbesluit van 02.10.2008 betreffende reglement inzake het
instellen en toekennen van het ereburgerschap van de gemeente Assenede.
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9. MILIEU

Goed ke u re n o nde rteke n ing va n het Bu rgemeeste rsconve na nt.

10. NATUUR

Verlenen van een aankoopsubsidie aan vzw Natuurpunt voor de aankoop van een

perceel ter hoogte van de Kapelledijk te Assenede.

11. BEGRAAFPLAATSEN

Kennisneming van hoogdringende beslissing van het college van burgemeester en

schepenen van 04.04.2OL7 naar aanleiding van herstellen dak dienstgebouw

begraafplaats Assenede.

12. EVENEMENTEN

Aanvaarden BNIP (Bijzonder Nood- en lnterventieplan) U13-CUP te Bassevelde op

02.O6.20t7 t.e.m. 04 juni 2OL7 .

13. WEGEN

Goedkeuren van de ereloonovereenkomst en de financiële verdeelsleutel voor de aanleg

van een persleiding voor de verkaveling Jos. Van den Bogaertstraat te Assenede.

14. GEBOUWEN

Goed ke u re n h u u rovereen komst a ppa rtement voo r pastoor.

Aanvullende daeorde CD&V-fractie

15. lnterpellatie : verkeersveiligheid Spoorstraat / Schare.

16. lnterpellatie : asverschuiving Schare.

17. lnterpellatie : samenwerking met de buurgemeenten.

18. lnterpellatie : dossier BOUS

19. lnterpellatie:vervuilingLeopoldskanaal.

Openbare zitting

Na het openen van de zitting kondigt de voorzitter aan dat er een lijst zal rondgaan waarop de

raadsleden kunnen intekenen die graag het boek "Den Broaven goad uit" en de DVD "Masure L852-

1926) willen krijgen. Wie intekent zal op de volgende gemeenteraad het boek en DVD ontvangen.

1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraad dd. 30.03.2017.

N-VA meldt dat ze nog geen antwoord ontvangen hebben op hun vragen met betrekking tot het

GROS. Ze willen graag weten hoeveelstemgerechtigden moeten aanwezig zijn om geldig te beslissen

en of de rekeningen waarop subsidies worden gestort geen privérekeningen zijn.

De voorzitter zal opdracht geven aan de administratie om hier zo snel mogelijk op te antwoorden. Hij

zal er tevens op hameren dat het de bedoeling is dat de fracties antwoorden krijgen op hun vragen

vóór de volgende gemeenteraad.

De notulen van de gemeenteraad van donderdag, 30.03.2017 worden met 23 ja-stemmen

goedgekeurd.

Z. Goedkeurenvan de agenda van deJaarvergaderingvan Veneco op 13.05.2017.

Bevoegdheid

r Het gemeentedecreet van L5.07.2005, artikel 42.
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Wetten en Reglementen

o Het gemeentedecreet L5.07.2005 en latere wijzigingen

Verwijzingsdocu menten

o Statuten van de dienstverlenende vereniging Veneco.
o Schrijven van Veneco met uitnodiging tot de jaarvergadering van Veneco op 13.06.2017.

Verantwoording

r De gemeente Assenede is aangesloten bij de intercommunale Veneco.
r De agenda van de jaarvergadering ziet er als volgt uit:

L. Akteneming/goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering op 13.12 .2076.
2. Jaarverslag2Ot6 Raad van Bestuur.

3. Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat.
4. Verslag van de commissaris.

5. Goedkeuren van het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en verwerking
van het resultaat.

6. Verlenen van kwijting aan de bestuurders.
7. Verlenen van kwijting aan de commissaris.

8. Aanstellen commissaris

9. Benoeming bestuurders

Tussenkomsten

o CD&V leest in het jaarverslag op pagina 43-44 over streekontwikkeling dat er acties lopen met
betrekking tot hergebruik van hoeves (PDPO-project werd uitgewerkt) en met betrekking tot
energie en klimaat. Wat is de stand van zaken van deze projecten?
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat het aspect energie en klimaat later
op de gemeenteraad aan bod komt in het agendapunt 'goedkeuren ondertekening van de

burgemeesterconvenant'. Het project over hergebruik van hoeves is een pilootproject waarvan
de gemeente Zomergem de voortrekker is. Dit zit nog in beginfase. De methodiek die daar
ontwikkeld wordt zal later worden voorgesteld aan de andere gemeenten.

o CD&V stelt vast dat in het jaarverslag op pagina lL wordt verwezen naar de vennoten van
categorie 3, waaronder Assenede, die hun aandelen moeten optrekken van 60% naar L00%. Dit
kan in fases in 2076,2022,2028 en 2034. Wat is de kostprijs? Bij intrede is er destijds een

uitgiftepremie betaalt. Wat zijn de afspraken hierover?

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat dit voorzien is in de begroting van
2017. Het gaat om een bedrag van ongeveer € 23.000,00. Het college heeft onlangs besloten dit
niet uit te stellen, maar het volledige bedrag te betalen in 2O!7.

o CD&V leest op pagina 15 van het jaarverslag dat er in de AKMO ll zone in Assenede nog 3
percelen te koop staan. Maar op pagina 21 blijkt dat er geen acties meer gepland zijn in verband
met verkoop, wel nog op het vlak van parkmanagement. Wanneer zullen deze 3 percelen dan
verkocht worden?
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat deze informatie, die dateert van
december 2016, ondertussen achterhaald is. Alle percelen zijn intussen verkocht.

o CD&V vraagt wat men moet verstaan onder parkmanagement in Assenede?

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat er deze week nog een overleg is
geweest met Veneco over het parkmanagement. Het gaat over het onderhoud van het groen en

de waterloop. De voorstellen worden op het volgend college besproken.
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Stemmen

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT

Artikel 1

Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda en elk van de afzonderlijke punten van de agenda van de

jaarvergadering van de lntergemeentelijke Vereniging Veneco die plaatsvindt op 13.06.2017:

1. Akteneming/goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering dd. 1-3.12.2016.

2. Jaarverslag20L6 Raad van Bestuur.

3. Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat.

4. Verslag van de commissaris.

5. Goedkeuren van het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en verwerking

van het resultaat.

6. Verlenen van kwijting aan de bestuurders.

7. Verlenen van kwijting aan de commissaris.

8. Aanstellen commissaris

9. Benoeming bestuurders

Art. 2
Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan Veneco, Panhuisstraat 1 te

9070 Destelbergen.

3. Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de

Jaarvergadering van Veneco op 13.06,2017.

Bevoegdheid

r Het gemeentedecreet van 15.07.2005, artikel 42.

Wetten en Reglementen

r Het gemeentedecreet 1"5.07.2005 en latere wijzigingen

Verwijzingsdocu menten

o Statuten van de dienstverlenende vereniging Veneco.

o Schrijven van Veneco met uitnodiging tot de jaarvergadering van Veneco op 13.06.2017

r De vorm en de inhoud van de ter beschikking gestelde stembiljetten.

Verantwoording

e Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de

jaarvergadering van Veneco op 13.06.2017.

o De afgevaardigde en de plaatsvervanger dienen lid te zijn van de gemeenteraad.

r Raadslid Mevr. F. De Weweire mag als lid van de Raad van Bestuur niet aangeduid worden als

m a ndata ris-vertege nwoordige r of plaatsve rva nge r
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Tussenkomsten

r SamenPlus draagt de heer Servaas Van Eynde, als mandataris-vertegenwoordiger van de
gemeente Assenede, en mevrouw Annie Cuelenaere, als plaatsvervanger van de gemeente
Assenede, voor voor de jaarvergadering van Veneco op 13.06.2017.

o CD&V en N-VA doen geen voordrachten.
o Met akkoord van de gemeenteraad wordt er gestemd met handopsteking.

Stemmen

Stemresultaat: 13 ja-stemmen (Philippe De Coninck, Alex Meulebroeck, Servaas Van Eynde,

Hubert Staelens, Erik Roegis, Chantal Bobelijn, Dominique Buysse,

Marc De Schepper, MarcelScheir, Annie Cuelenaere, Francine De Weweire,
David Vercauteren, Hilde Baetsle)

10 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Koen Van Ootegem, Guido Van de Veire,
Nic Van Zele, Stany Buysse, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn,
Koen Buysse, Heidi Schaght, Sabina De Craecker)

BESTUIT

Artikel 1

De Heer Servaas Van Eynde wordt aangeduid als mandataris-vertegenwoordiger voor de
jaarvergadering van Veneco op 13.06.20L7.

Art.2
Mevrouw Annie Cuelenaere wordt aangeduid als plaatsvervanger voor jaarvergadering van Veneco
op 13.O6.2017.

Art. 3

Aan de vertegenwoordiger van de gemeente Assenede, houder van 94 aandelen, die zal deelnemen
aan de jaarvergadering van de intergemeentelijke vereniging Veneco die plaatsvindt op 1-3.06.20L7

in 'Hof ten Bosse'te 9070 Heusden - Destelbergen, Ten Bosse l-4 het mandaat te geven om:
- 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.
- Deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste
algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

Art.4
Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan Veneco, Panhuisstraat'J,,907O
Destelbergen.

4. Adviseren jaarrekening 2016 van de ker:kfabriek Sint Petrus & Sint Martinus te Assenede.

Bevoegdheid

o Het eredienstdecreet van 7 mei2004 zoals gewijzigd bij decreet van 6 juli 2OI2 meer bepaald
art. 55 S 1 5 2 betreffende het toezÍcht.

Wetten en Reglementen

r Het eredienstdecreet van 7 mei 2OO4 gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012
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Verwijzingsdocumenten

r De jaarrekening 20L6 van de kerkfabriek Sint Petrus & Sint Martinus met toelichting werd door

het centraal kerkbestuur ingediend op 2I maartZOLT.

Verantwoording

r Deze jaarrekening 2016 werd als volgt vastgesteld

Sa menvatting exoloitatie

Expl. zonder financiering

Expl. voor overboekingen

Overboekingen

Expl. eigen fin. boekjaar

Overschot/tekort expl. N-1

Expl. voor toelage

Expl. toelage

Overschot exploitatie

Samenvatting investeringen

lnvest. zonder fina nciering

Financiering

I nvest. voor overboekingen

Overboekingen

lnvest. eigen fin. boekjaar

Overschot/teko rt i nvest. N-1"

Overschot/tekort i nvest.

ontvangsten

34.r20,85
34.L20,85

ontvangsten
1,.266.397,94

0,00

r.266.397,94

uitgaven

52.644,r2

52.644,12

uitgaven
1_.035.231,50

0,00

1.035.231_,50

overschot/tekort
- L8.523,27

- 18.523,27

0,00

- 18.523,27

L0.694,28

- 7.828,99

25.774,66

17.945,67

overschot/tekort
231.L84,44

0,00

231,.r84,44

0,00

231-.184,44

97.947,08

329,r31,52

Tussenkomsten

r CD&V vraagt of de documenten die ze kregen voor agendapunt 4,5,6 en 7 met betrekking tot de

jaarrekeningen van de kerkfabrieken wel volledig zijn. Volgens de nummering ontbreken

meerdere pagina's.

De secretaris controleert of de dossiers in Cobra@home overeenstemmen met de papieren

dossiers. Deze zijn correct. De secretaris kan niet met alle zekerheid bevestigen of alle wettelijke

voorwaarden vervuld zijn. Deze documenten worden gecontroleerd door de financiële dienst,

dus hij neemt aan dat ze volledig zijn. Wellicht ligt de foute nummering aan de software die

gebruikt wordt door de kerkfabrieken.

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat ze geen reden hebben om aan te

nemen dat de documenten onvolledig zijn en legt ze voor ter stemming.

Het college zal aan de kerkfabrieken vragen om in de toekomst aandacht te hebben voor een

correcte nummering.
r N-VA vraagt wat de betekenis van de Y-waarde is?

Het college van de burgemeester en schepenen antwoordt dat dit gaat over de overschotten of
de tekorten op de investeringen die worden doorgeschoven.
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BESLUIT

Artikell
De jaarrekening 2016 van de kerkfabriek Sint Petrus & Sint Martinus te Assenede wordt gunstig
geadviseerd.

Art. 2

Afschrift van dit besluit over te maken aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek Sint Petrus & Sint
Martinus, het erkend representatief orgaan en de Provinciegouverneur.

5. Adviseren jaarekening 2016 van de ker,kfabriek O.L.Vrouw Hemelvaart te Bassevêlde.

Bevoegdheid

r Het eredienstdecreet van 7 mei 2O04 zoals gewijzigd bij decreet van 6 juli 2O12 meer bepaald
art. 55 5 1 S 2 betreffende het toezicht.

Wetten en Reglementen

r Het eredienstdecreet van 7 mei 2OO4 gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012

Verwijzi ngsdocumenten

o De jaarrekening 2016 van de kerkfabriek O.L.V. Hemelvaart met toelichting werd door het
centraal kerkbestuur ingediend op 2L maart2OIT.

Verantwoording

r Deze jaarrekening 2016 werd als volgt vastgesteld

Sa menvatting exploitatie

Expl. zonder financiering
Expl. voor overboekingen
Overboekingen

Expl. eigen fin. boekjaar
Overschot/tekort expl. N-L

Expl. voor toelage
Expl. toelage
Overschot exploitatie

Samenvattins i nvesteringen

lnvest. zonder fÍna nciering
Financiering

lnvest. voor overboekingen
Overboekingen

lnvest. eigen fin. boekjaar
Overschot/tekort invest. N-1

Overschot/teko rt i nvest.

ontvangsten
L9.353,48

19.353,48

ontvangsten

376.343,00

0,00

376.343,00

uitgaven

32.045,82

32.O45,82

overschot/tekort
- 12.692,34

- 12.692,34

0,00
- 72.692,34

7.500,61

- 5.19t,73
15.486,66

ro.2g4,g3

overschot/tekort
'1,'J,5.797,O4

0,00

7L5.797,O4

0,00

115.797,O4

0,00

!r5.797,O4

uitgaven

260.545,96

0,00

260.545,96
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Tussenkomsten

o CD&V vraagt of de documenten die ze kregen voor agendapunt 4,5,6 en 7 met betrekkÍng tot de

jaarrekeningen van de kerkfabrieken wel volledig zijn. Volgens de nummering ontbreken

meerdere pagina's.

De secretaris controleert of de dossiers in Cobra@home overeenstemmen met de papieren

dossiers. Deze zijn correct. De secretaris kan niet met alle zekerheid bevestigen of alle wettelijke

voorwaarden vervuld zijn. Deie documenten worden gecontroleerd door de financiële dienst,

dus hij neemt aan dat ze volledig zijn. Wellicht ligt de foute nummering aan de software die

gebruÍkt wordt door de kerkfabrieken.

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat ze geen reden hebben om aan te

nemen dat de documenten onvolledig zijn en legt ze voor ter stemming.

Het college zal aan de kerkfabrieken vragen om in de toekomst aandacht te hebben voor een

correcte nummering.

BESLUIT

Artikel 1

De jaarrekening 201-6 van de kerkfabriek O.L.V. Hemelvaart te Bassevelde wordt'gunstig geadviseerd.

Art.2
Afschrift van dit besluit over te maken aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek O.L.V

Hemelvaart, het erkend representatief orgaan en de Provinciegouverneur.

6. Adviseren jaarrekening 2016 van de kerkfabriek H. Kruis & O.L.Vrouw te Oosteeklo.

Bevoegdheid

r Het eredienstdecreet van 7 mei2OO4 zoals gewijzigd bij decreet van 6 juli 2O!2 meer bepaald

art. 55 S 1 S 2 betreffende het toezicht.

Wetten en Reglementen

r Het eredienstdecreet van 7 mei 2OO4 gewijzigd bij decreet van 6 juli 20L2

Verwijzingsdocumenten

e De jaarrekening 20L6 van de kerkfabriek H. Kruis & O.L. Vrouw met toelichting werd door het

centraal kerkbestuur ingediend op 21 maart 2017.

Verantwoording

r Deze jaarrekening 20L6 werd als volgt vastgesteld:

Samenvatt ins exoloitatie

Expl. zonder financiering

Expl. voor overboekingen

Overboekingen

Expl. eigen fin. boekjaar

Overschot/tekort expl. N-1

Expl. voor toelage

Expl. toelage

Overschot exploitatie

ontvangsten

34.545,40

34.545,40

uitgaven
49.754,37

49.754,37

overschot/tekort
- 15.208,97

- 15.208,97

0,00
- 15.208,97

7.264,41-

- 7.944,56

2',J,.L35,30

L3.r90,74
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Sa menvatting investeringen

lnvest. zonder financiering
Financiering

lnvest. voor overboekingen

Overboekingen

lnvest. eigen fin. boekjaar

Overschot/tekort invest. N-1-

Overschot/tekort invest.

ontvangsten

13.105,87

0,00

13.105,87

uitgaven
L4.605,87

0,00

L4.605,87

overschot/tekort
- 1.500,00

0,00

- 1.500,00

0,00

- 1.500,00

1.500,00

0,00

Tussenkomsten

o CD&V vraagt of de documenten die ze kregen voor agendapunt 4,5,6 en 7 met betrekking tot de
jaarrekeningen van de kerkfabrieken wel volledig zijn. Volgens de nummering ontbreken
meerdere pagina's.

De secretaris controleert of de dossiers in Cobra@home overeenstemmen met de papieren

dossiers. Deze zijn correct. De secretaris kan niet met alle zekerheid bevestigen of alle wettelijke
voorwaarden vervuld zijn. Deze documenten worden gecontroleerd door de financiële dienst,
dus hij neemt aan dat ze volledig zijn. Wellicht ligt de foute nummering aan de software die
gebruikt wordt door de kerkfabrieken.
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat ze geen reden hebben om aan te
nemen dat de documenten onvolledig zijn en legt ze voor ter stemming.
Het college zal aan de kerkfabrieken vragen om in de toekomst aandacht te hebben voor een

correcte nummering.

BESLUIT

Artikel 1

De jaarrekening 2016 van de kerkfabriek H. Kruis & O.L..Vrouw te Oosteeklo wordt gunstig
geadviseerd.

Art. 2
Afschrift van dit besluit over te maken aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek H. Kruis &
O.L.Vrouw, het erkend representatief orgaan en de Provinciegouverneur.

7. Adviseren jaarrekening 2016 van de kerkfabriek f{. Kruis te Boekhotrte.

Bevoegdheid

r Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 zoals gewijzigd bij decreet van 6 juli 2OI2 meer bepaald art
55 S 1 5 2 betreffende hettoezicht.

Wetten en Reglementen

r Het eredienstdecreet van 7 mei 2OO4 gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012

Ve rwijzi ngsdocu menten

o De jaarrekening2O16 van de kerkfabriek H. Kruis met toelichting werd door het centraal
kerkbestuur ingediend op 2t maart 2Oi-7 .
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Verantwoording

o Deze jaarrekening 2016 werd als volgt vastgesteld:

Same exoloitatie
ontvangsten

47.042,69

47.042,69

Samenvatting investeringen

ontvangsten
15.094,13

0,00

15.094,13

Expl. zonder financiering

Expl. voor overboekingen

Overboekingen

Expl. eigen fin. boekjaar

Overschot/tekort expl. N-L

Expl. voor toelage

Expl. toelage
Overschot exploitatie

lnvest. zonder fina nciering

Financiering

lnvest. voor overboekingen

Overboekingen

lnvest. eigen fin. boekjaar

Overschot/tekort invest. N-l-

Overschot/tekort invest.

uitgaven

36.909,85

36.909,85

overschot/tekort
1.0.L32,84

ro.132,84

0,00

ro.L32,84
4.6LO,5L

L4.743,35

2.\52,64
16.895,99

overschot/tekort
2.357,85

0,00

2.357,85

0,00

2.357,85

- 2.357,85

0,00

uitgaven
L2.736,28

0,00

72.736,28

Tussenkomsten

o CD&V vraagt of de documenten die ze kregen voor agendapunt 4,5,6 en 7 met betrekking tot de

jaarrekeningen van de kerkfabrieken wel volledig zijn. Volgens.de nummering ontbreken

meerdere pagina's.

De secretaris controleert of de dossiers in Cobra@home overeenstemmen met de papieren

dossiers. Deze zijn correct. De secretaris kan niet met alle zekerheid bevestigen of alle wettelijke

voorwaarden vervuld zijn. Deze documenten worden gecontroleerd door de financiële dienst,

dus hij neemt aan dat ze volledig zijn. Wellicht ligt de foute nummering aan de software die

gebruikt wordt door de kerkfabrieken.

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat ze geen reden hebben om aan te

nemen dat de documenten onvolledig zijn en legt ze voor ter stemming.

Het college zal aan de kerkfabrieken vragen om in de toekomst aandacht te hebben voor een

correcte nummering.

BESLUIT

Artikell
Adviseren jaarrekening 2016 van de kerkfabriek H. Kruis te Boekhoute.

Art.2
Afschrift van dit besluit over te maken aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek H. Kruis, het

erkend representatief orgaan en de Provinciegouverneur.
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8. Aanpassen gemeenteraadsbesluit van 02.10.2008 betreffende reglement inzake het instellen en

toekennen van het ereburgerschap van de gemeente Assenede.

Bevoegdheid

o Het gemeentedecreet van 15.07.2OI5, art.42

Wetten en Reglementen

o Het gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigíngen

Verwijzingsdocumenten

o Het gemeenteraadsbesluit van02.LO.2008 betreffende reglement inzake het instellen en

toekennen van het ereburgerschap van de gemeente Assenede.

Verantwoording

o Er werd in 2008 geopteerd om enkel inwoners te eren.
r Het college van burgemeester en schepenen opteert ervoor om het gemeenteraadsbesluit van

02.10.2008 aan te passen zodat ook niet-inwoners van de gemeente Assenede de titel van
ereburger kunnen ontvangen.

o Men denkt hierbij aan personen die in Assenede geboren zijn, er gewoond hebben, personen die
iets betekenen voor onze gemeente, ...

Tussenkomsten

o CD&V herinnert zich dat in de vorige legislatuur hier meermaals over gediscussieerd is. Er is toen
ook gekeken naar modellen in andere gemeenten. Wat is de precieze reden om dit nu aan te
passen?

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat ze momenteel niet direct iemand in
gedachten hebben, maar dat ze dit willen aanpassen voor toekomstige aanvragen. Het moet
mogelijk zijn om mensen die hier geboren zijn, maar hier niet meer wonen te kunnen huldigen.
Zelfs mensen die hier niet geboren zijn en niet wonen, maar wel grote verdiensten hebben voor
de gemeente moeten in aanmerking kunnen komen voor het ereburgerschap.

Stemmen

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT

Artikel 1

Artikel 4 van het gemeenteraadsbesluit van 02.10.2008 wordt als volgt aangepast "Het
ereburgerschap kan toegekend worden aan inwoners van de gemeente, maar kan ook toegekend
worden aan personen die in de gemeente geboren zijn, er gewoond hebben, iets betekenen voor de
gemeente, ... Het ereburgerschap kan niet worden toegekend aan politici met een actief mandaat.

9. Goedkeuren ondertekeningvan het Burgemeestersconvenant.

Bevoegdheid

r Het gemeentedecreet van 15.07.2005, art. 42.
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Wetten en Reglementen

r Het gemeentedecreet van 15.07.2005.

r Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en latere wíjzigingen en

aanvullingen.

Verwijzingsdocu menten

r Burgemeestersconvenant (Convenant of Mayors)

r Toetredingsformulier burgemeestersconvenant
. Startnota klimaatgezond Meetjesland dd. 15.O2.2Ot7

o Verslag van het gezamenlijk burgemeesters- en secretarissenoverleg dd. 10.03.2017

r Collegebesluit dd. 1"4.03.20L7 over de opmaak van een duurzaam energie- en klimaatactieplan in

het kader van het Burgemeestersconvenant via het Milieucontract met de provincie Oost-

Vlaanderen

o Prijsvoorstel van de provincie Oost-Vlaanderen voor de opmaak van een duurzame energie- en

klimaatactieplannen via een gezamenlijk traject in het kader van het Burgemeestersconvenant

Verantwoording

r ln 2008 lanceerde de Europese Commissie het Burgemeestersconvenant om lokale overheden te

mobiliseren en te ondersteunen in hun lokaal klimaat- en energiebeleid. Tot 201-5 engageerden

gemeenten die het Convenant ondertekenden zich om de COz-uitstoot op hun grondgebied te

reduceren met20% tegen 2020. ln 2015 werd het Convenant aangepast en engageren

gemeenten zich om een uitstootreductie van 4OTo tegen 2030 te realiseren, alsook om

maatregelen te nemen om zich aan te passen aan de verwachte klimaatverandering (adaptatie).

o Ondertussen hebben meer dan 270 gemeenten in België het Convenant onder:tekend, waarvan

48 in Oost-Vlaanderen. Op vraag van de burgemeesters uit het Meetjesland hebben Veneco en

de provincie Oost-Vlaanderen een samenwerkingsvoorstel uitgewerkt om de gemeenten in het

Meetjesland te ondersteunen in hun lokaal klimaat- en energiebeleid en om een regionaal

klimaatbeleid te initiëren. ln de bijgevoegde startnota worden de modaliteiten van dit

samenwerkingsproject toegelicht. Deze startnota maakt integraal deel uit van de

gemeenteraadsbeslissing.

o Gemeenten die het Burgemeestersconvenant ondertekenen dienen binnen de twee jaar na

ondertekening het volgende op te maken:

- Een CO2-nulmeting

- Een risico- en kwetsbaarheidsanalyse m.b.t de gevolgen van klimaatverandering

- Een duurzaam energie- en klimaatactieplan met mitigatie- en adaptatiemaatregelen.

r Gemeenten kunnen dit planningsproces individueel doorlopen of samenwerken met naburige

gemeenten voor de opmaak van de klimaatactieplannen. De volgende figuur vat de

samenwerkingsmodaliteiten sa men:

lndividueel traiect Gezamenlijk planproces l gezamenlijk plan

lndividueel planproces Planproces verloopt
gedeeltelijk samen:
projectteams en thematische

Planproces verloopt volledige
gezamenlijk

Doelstelling 40% reductie
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geldt voor elke gemeente

apart

Resultaat: individueel plan

per gemeente

werkgroepen kunnen
geza menlijk georga niseerd

worden. Er wordt een extra
projectteam voorzien

Doelstelling 40% reductie
geldt voor elke gemeente

apart

1 gezamenlijke doelstelling
van 4O% reductie voor het
volledige grondgebied van alle

deelnemende gemeenten

Resultaat: één geza menl'rjk

plan

a

a

a

a

a

Resultaat: een plan per

gemeente met individuele en

gezamenlijke acties

Twee jaar na indiening dient tevens gerapporteerd te worden over het uitvoeren van de
klimaatengagementen.

Dit samenwerkingsproject zal enerzijds ondersteuning bieden bij de opmaak van de lokale
klimaat- en energieactieplannen voor de gemeenten die dit proces nog niet doorlopen hebben.
Anderzijds wordt aan alle gemeenten ondersteuning geboden bij het uitvoeren van de
klimaatactieplannen en de opmaak van een risico- en kwetsbaarheidsanalyse. Tevens worden
enkele regionale of intergemeentelijke klimaatacties geïnitieerd en wordt expertise rond lokaal
energie- en klimaatbeleid ontwikkeld en ter beschikking gesteld aan de deelnemende
gemeenten.

Elk van de partners - zijnde de gemeenten, de Provincie en Veneco - doen een financiële inbreng
in het project. Daarnaast zet elk van de partners eigen personeel in om het project mee op te
volgen en voor het aanleveren van expertise.

De kosten voor de opmaak van een gemeentelijk mitigatieplan worden gedragen door de
gemeente in kwestie en de Provincie (geregeld via het milieucontract).
De kosten voor enkele regionale acties, de inzet van expertise rond lokaal energie- en
klimaatbeleid, creëren van draagvlak en communicatie, de opmaak van een regionale risico- en

FI NANCIERING DOOR PARTNERS

financiële inbreng
(over 3 jaar)

personele inbreng
(over 3 jaar) TOTAAL

VENECO € 75.000 (innovatiefonds) € 52.500 €L27.500

PROVINCIE

€ 150.000 (projectenfonds)

€ 57.500 (mitigatieplannen) € 1s.000 €222.500

GEMEENTEN

€ 100.000 (streekwerking

Meetjesla ndse gemeenten)

€ 57.500 (mitigatieplannen) € 1s7.500

TOTAAL € 440.000 € 67.500 € 507.s00
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kwetsbaarheidsanalyse (ter ondersteuning van een adaptatieplan) worden gedragen door het

project.

De kosten voor de opmaak van een lokaal adaptatieplan, al dan niet geÏntegreerd in L actieplan,

zijn hier niet inbegrepen alsook de kosten gelinkt aan individuele acties die een bestuur

uiteindelijk neemt om de klimaatdoelstellingen te realiseren.

Bijkomende kosten worden, in overleg, tussen de gemeenten gedeeld (bv. een groepsaankoop

wordt georganiseerd in meerdere gemeenten tegelijk waardoor de uiteindelijke prijs voor deze

actie gunstiger is).

Tussenkomsten

r CD&V stelt de inhoud van de burgemeestersconvenant niet in vraag. Het is een initiatief van de

Europese Commissie en kent een groot draagvlak. Het ls geen vrijblijvend charter. De Europese

Unie volgt op of de gemeente haar engagementen nakomt. Op lokaal vlak zullen we de

opvolging kunnen verzekeren via een tweejaarlijkse rapportering. CD&V juicht toe dat de stap

eindelijk wordt gezet, maar is verwonderd dat het convenant pas nu ondertekend wordt. Het

initiatief bestaat al 8 jaar en sindsdien hebben reeds meer dan 6.400 gemeenten in de EU dit

convenant ondertekend. ln Oost-Vlaanderen maar liefst drie kwart van de gemeenten. We lopen

dus een beetje achterop. De CD&V-fractíe heeft dit begin vorig jaar via de aanvullende dagorde

geagendeerd en gevraagd waarom de ondertekening uitbleef. Toen werd er geargumenteerd

dat het financieel plaatje niet duidelijk was en dat er nog geen nulmeting werd uitgevoerd.

Nochtans kost dit maar ongeveer € 5000,00. De laattijdigheid is ook verwonderlijk omdat Groen !

nu bijna 18 jaar deel uitmaakt van de bestuursmeerderheid. ln veel'gemeenten port die partij de

besturen aan om het klimaatengagement aan te scherpen, klaagden ze dat er getalmd werd en

argumenteerden ze dat de gemeenten een voortrekkersrol moeten spelen. Maar ze doen dit

niet in Assenede. De thema's die aandacht krijgen via het burgemeestersconvenant werden op

geen enkel wijze de voorbije drie legislaturen op een doordachte beleidsmatige manier

aangepakt. Nochtans zijn er zoveel groene en ecologische uitdagingen. ln afwachting van het

convenant werd zelfs geen alternatief pad bewandeld om een duurzaam klimaatbeleid te

voeren. We missen een samenhangend en vooruitziend klimaatbeleid. Daarom is CD&V blij met

de ondertekening van dit convenant omdat er nu stappen vooruit zullen moeten gezet worden

en omdat daar toezicht zal op worden uitgeoefend. CD&V zal dit dus graag mee ondersteunen.

Volgens het college van burgemeester en schepenen hinken we niet achterop maar sluiten we

ons nu aan bij het peloton. ln het Meetjesland hebben nog maar een 3-tal gemeenten het

burgemeestersconvenant ondertekend. De kostprijs zal meer zijn dan € 5.000,00 omdat er ook

iemand zal aangeworven worden om dit klimaatplan voor te bereiden en op te volgen. De

milieuambtenaar wordt nu al overbevraagd en kon dit er niet zomaar bij nemen. Daarnaast is er

tijd verloren door de vervangen van het Streekplatform door de streekintercommunale Veneco.

Dat heeft jaren geduurd, maar nu heeft Veneco een bijkomende opdracht gekregen om dit

verder te ondersteunen in de Meetjeslandse gemeenten. Zij hebben ook onlangs iemand

aangeworven die de gemeenten zal coachen en begeleiden en een regionaal klimaatplan zal

uitwerken. Ook de provincie zal dit proces mee begeleiden. Meer concreet werken we samen in

een projectgroep met Sint Laureins, Kaprijke en Wachtebeke. Op 19 mei zal de

bu rgemeestersconvena nt ondertekend worden.
t Stonl Buysse verloat de zitting.
o Het college van burgemeester en schepenen is niet akkoord dat er de afgelopen jaren geen

initiatieven zijn genomen in het kader van een duurzaam klimaatbeleid. Het college verwijst

onder andere naar het plaatsen van zonnepanelen en zonneboiler in de sporthal, een nieuwe

T4



stookinstallatie en zonneboiler in de school van Assenede, LED-verlichting in de turnzaal van de
school in Assenede, een nieuwe stookinstallatie in de school in Oosteeklo, de aankoop van 2

elektrische wagens voor de gemeente, de nieuwbouw Dorpshuis Bassevelde voldoet aan alle
EPB-normen en mogelijk komen er ook zonnepanelen, ...

Stemmen

Stemresultaat: 22 ja-stemmen (Philippe De Coninck, Alex Meulebroeck, Servaas Van Eynde,

Hubert Staelens, Erik Roegis, Chantal Bobelijn, Dominique Buysse,

Trees Van Eykeren, Koen Van Ootegem, Guido Van de Veire, Marc De Schepper,
Marcel Scheir, Nic Van Zele, Annie Cuelenaere, Stany Buysse,

Francine De Weweire, David Vercauteren, Hilde Baetsle,

Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Koen Buysse, Heidischaght,
Sabina De Craecker)

Stany Buysse stemde niet mee.

BESTUIT

Artikel 1

De gemeente beslist om het Burgemeestersconvenant te ondertekenen en engageert zich daarmee
om de CO2-uitstoot op haar grondgebied te verminderen met 40% tegen 2030, alsook om zich aan te
passen aan de effecten van de klimaatverandering.

Art.2
De gemeente gaat akkoord om deel te nemen aan het samenwerkingsproject met Veneco en de
Provincie Oost-Vlaanderen voor het realiseren van gemeenschappelijke klimaatdoelstellingen en de
ondersteuning bij het klimaat- en energiebeleid van de gemeenten in het Meetjesland.

Art.3
De gemeente duidt schepen Hubert Staelens en milieuambtenaar Stijn Verbeke aan om in de
stuurgroep van dit samenwerkingsproject te zetelen en het samenwerkingsproject te adviseren en
aan te sturen.

Art.4
De gemeente gaat akkoord om voor de opmaak van een lokaal klimaat- en energieactieplan een
cluster te vormen (Kaprijke, Assenede, Sint-Laureins en Wachtebeke) en samen te werken volgens
optie 2 (gezamenlijk planproces en acties, maar individuele lokale plannen en doelstellingen).

Art. 5
De gemeente staat zelf in voor 5O/o van de financiering voor de opmaak van een klimaatactieplan,
luik mitigatie. De overige 5O % wordt door de provincie betaald. Dit bedrag wordt verrekend via het
milieucontract. Hiervoor ontving de gemeente een concreet prijsvoorstel gebaseerd op het aantal
deelnemende gemeenten.

Art.6
Dit besluit wordt opgestuurd naar

o Veneco, t.a.v. An Heyerick, Panhuísstraat 1, 9070 Destelbergen
r Provincie Oost-Vlaanderen, DÍenst Milieubeleidsplanning, t.a.v. Naïma Lafkioui, AC Het

Zuid, Woodrow Wilsonplein 2,9000 Gent
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X.0. Verlenen van een aankoopsubsidie aan vzw Natuurpunt voor de aankoop van een perceel ter
hoogte van de Kapelledijk te Assenede.

Roadslid Stony Buysse heeft de vergodering terug vervoegd.

Bevoegdheid

r Het gemeentedecreet van 15.07.2OO5, artikel 42.

Wetten en Reglementen

o Het gemeentedecreet van 15.O7.2005, artikel 252 en volgende.

Verwijzi ngsdocumenten

r Het gemeenteraadsbesluit van t9.O2.2004 over het subsidiereglement voor de aankoop van

natuurgebieden door natuurverenigingen.
o De aanvraag van07.O2.2017 van vzw Natuurpunt voor de aankoop van een perceel ter hoogte

van de Kapelledijk.

o Alle stukken over de aankoop van het perceel aan de Kapelledijk door vzw Natuurpunt.

o Het gemeenteraadsbesluit van 30.03.2017 over het verdagen van het verlenen van een

aankoopsubsidie aan vzw Natuurpunt voor de aankoop van een perceel ter hoogte van de

Kapglledijk te Assenede.

Verantwoording

o ln 2015 werd door Natuurpunt een perceel (0,1950 ha) aan de Kapelledijk aangekocht.

. Natuurpunt betaalde € 3.350 inclusief kosten voor dit perceel,

o ln het gemeentelijk subsidiereglement staat vermeld dat de optelsom van de subsidies nooit

meer dan 95%van de aankoopprijs mag bedragen, zoals deze voorkomt in de aankoopakte,

vermeerderd met de notaris- en registratiekosten. Door vzw Natuurpunt wordt een

gemeentelijke tussenkomst gevraagd van € 2.943,O3.

ln de gemeenteraad van 30.03.2017 werd het dossier verdaagd wegens het ontbreken van de

motivering dat het om een biologisch waardevol gebied gaat en een toetsing aan het GNOP.

ln de biologische waarderingskaart staat het perceel aangeduid als biologische waardevol. De

biologische waarderingskaart van hei perceel zit bij de subsidieaanvraag van Natuurpunt.

ln het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan Assenede uit 1"996 staan volgende doelstellingen

geformuleerd:

o Duurzaam handhaven en ontwikkelen van een zo groot mogelijke ecologische

verscheidenheid op de gemeente, rekening houdend met de natuurlijke abiotische

omgevingsfactoren en de historisch ontwikkelde eigenheid. Dit komt neer op de

realisatie van een ecologisch samenhangend geheel van grote, waardevolle

natuurgebieden die onderling zo weinig mogelijk van elkaar geisoleerd zijn.

o Maximaal bewaren of herstellen van het typische krekenlandschap en daarin aanwezige

ecologische waarden, met nadruk op kreken en krekengraslanden, zilte of brakke

gebieden, vochtige graslanden, dijken, moeras- en verlandingsgemeenschappen, lijn- en

puntvormige elementen (sloten, poelen, bermen e.d.).

o Op alle maatschappelijke niveaus dient gewerkt aan een betere integratie van de ideeën

rond natuurbehoud en natuurontwikkeling. ln het bijzonder dient aandacht te worden
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Aankoopprijs Subsidie Vlaamse

overheid

Maximale subsidie

door de gemeente
Restfinanciering door
Natuurpunt

€ 3.350,00 €239,47 €2.943,03 € 167,50



a

besteed aan een goede (verbeterende) relatie tussen landbouw en natuur. Stimuleren
van positieve acties, preventief optreden tegen negatieve ingrepen en het verstrekken
van informatie (sensibilisatie, educatie) zijn hierbij essentíële onderdelen van het
gemeentelijke beleid.

o De slechte waterkwaliteit en de verdroging vormen de meest prioritair te saneren
milieuproblemen. I ntegraa I waterbeheer is essentieel.

o Natuur, landschap en landbouw vormen een toeristisch-recreatieve troefkaart voor de
gemeente die op een doordachte manier kan gevaloriseerd worden.

o Gelet op de versnipperde bevoegdheden en taakstellingen is samenwerking tussen de
verschil lende overheidsniveaus onontbeerlijk.

Toetsing aan het GNOP : Met de aankoop van dit perceel wordt gestreefd naar het behoud van
de ecologische waarden van de dijken. Het perceel paalt aan het groter geheel van de
Kapelledijk. De Kapelledijk werd in het verleden al aangekocht door Natuurpunt. De gemeente
wenst op het perceel een fietsverbinding aan te leggen. Hierbij wordt ingespeeld op de
recreatieve en toeristische troeven. De Kapelledijk zal worden ingericht als geboortedreef. De

ouders zullen uitgenodigd worden op een inhuldigingmoment. Op die manier wordt er meer
draagvlak gecreëerd voor natuur. De aankoop van het perceel aan de Kapelledijk door vzw
Natuurpunt voldoet aan de bepalingen van het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan Assenede.

Tussenkomsten

r CD&V vindt het positief dat er nu wel een toetsing bij staat. Het gemeentelijk
natuurontwikkelingsplan dateert ondertussen van 1996 en is sindsdien niet gewijzigd. Dat
betekent dat dit toen een toekomstgericht plan was, maar is dat nu nog steeds actueel?

Stemmen

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen

BESTUIT

Artikel 1

Er wordt een aankoopsubsidie verleend ten bedrage van € 2.943,03 aan vzw Natuurpunt, Coxiestraat
tt,2800 Mechelen voor de aankoop van het perceel kadastraal gekend afdeling L, Sectie E, nr. 158a
ter hoogte van de Kapelledijk te Assenede.

11. Kennisneming van hoogdringende beslissingvan het college van burgemeester en schepenen
van 04:04.2017 naar aanleiding van herstellen dak dienstgebouw begraafplaats Assenede.

Bevoegdheid

o Het gemeentedecreet van 15.07.2005, art.42

Wetten en Reglementen

r Het gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen, in het bijzonder art. L57 en252
r De wet van 29.07.1991, betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen.
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Verwijzi ngsdocu menten

o Het collegebesluit dd. 31.05.2016 betreffende "Technische dienst - Herstellen dak dienstgebouw

begraafplaats Assenede - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen

firma's".
r Het collegebesluit dd. 30.03.2017 betreffende "Technische dienst - Begraafplaatsen: herstellen

dak dienstgebouw begraafplaats Assenede - Goedkeuren meerwerken".

o Het collegebesluit dd. 04.04.2Ot7 "Technische dienst - Begraafplaatsen: herstellen dak

dienstgebouw begraafplaats Assenede - Goedkeuren meerwerken".

Verantwoording

r Bij de aanvang van de opdracht is gebleken dat de lichtkoepel van het dak zich in zeer slechte

toestand bevond.

r De kostprijs voor het leveren en plaatsen van een nieuwe lichtkoepel bedraagt € 604,00 excl.

BTW of € 732,05 incl. BTW.

o Het college van burgemeester en schepenen dd. 30.03.20L7 verleende aanvankelijk geen

goedkeuring op het voorstel van de Technische dienst om een nieuwe lichtkoepel te leveren en

te plaatsen omdat er niet voldoende budget was.

o Achteraf bleek door een misverstand dat de bestelling van de koepel reeds was doorgegeven aan

de aannemer en ondertussen reeds geplaatst was.

r Het college van burgemeester en schepenen dd. 04.04.2017 heeft daarom zijn beslissing van

30.03.2017 ingetrokken en de bestelling alsnog goedgekeurd.

o Aangezien voor deze meerprijs onvoldoende kredieten beschikbaar zijn op budgetcode

beleidsitem 099000 - AR 221000 - dient dit bedrag voorzien te worden bij budgetwijziging BW1'

2017.

Tussenkomsten

r CD&V las in het bestek dat er geen varianten waren toegestaan. Op dat moment werd de

lichtkoepel nog als in orde beschouwd. CD&V vraagt wat de rol nog is van de gemeenteraad als

bestekken niet worden gevolgd en budgetten niet gerespecteerd.

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat er inderdaad een fout is gebeurd op

de technische dienst omdat men ten onrechte dacht dat er voldoende budget was. Het college

heeft in principe geen regels overtreden en heeft gehandeld conform het decreet om dit recht te

zetten

BESTUIT

Artikell
Kennis te nemen van de hoogdringende beslissing van het college van burgemeester en schepenen in

zitting van04.O4.2017 naar aanleiding van "goedkeuren meerwerken herstellen dak dienstgebouw

begraafplaats Assenede't

Art. 2
Het bedrag van de meerprijs, met name €732,05 incl. BTW, te voorzien bij de budgetwijziging 1 van

2017.
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12. Aanvaarden BNIP (Bijzonder Nood- en lnterventieplan) U13-CUP te Bassevelde op 02 juni20L7
t.e.m. O4 juni2Ot7.

Bevoegdheid

o Het gemeentedecreet van 15.07.2005, artikel 42

Wetten en Reglementen

r De wet van 31,.12.1963 en de wet van 28.03.2003 betreffende de civiele bescherming.
r De wet van 15.05.2007 betreffende de civiele veiligheid.
o Het KB van 1,6.02.2006 betreffende de nood- en interventieplannen.
o De Ministeriële omzendbrief NPU-1 van26.LO.2006 betreffende de nood- en interventieplannen
r De Ministeriële omzendbrief NPU-2 van 30.03.2009 betreffende het algemeen nood- en

interventieplan van de Provinciegouverneur.
r De Ministeriële omzendbrief NPU-3 van 30.03.2009 betreffende de goedkeuring van de

provinciale nood- en interventieplannen.
o De Ministeriële omzendbrief NPU-4 van 30.03.2009 betreffende de disciplines.
o De omzendbrief van l-0.12.1987 betreffende de ordehandhaving.

Verwijzingsdocu menten

o Het Bijzonder Nood- en lnterventieplan U13-CUP te Bassevelde op 02 - 03 en 04 juni 2017.
r Nota van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Crisiscentrum van

0L.02.20Ll betreffende goedkeuring van NIP - Reikwijdte en aanvaarding door de gemeenteraad.
o Het gemeenteraadsbesluit van 19.12.2008 houdende aanvaarding van het gemeentelijk algemeen

nood- en interventieplan Assenede.

Verantwoording

o De opmaak van een bijzonder nood- en interventieplan is aangewezen naar aanleiding van de
U13-CUP te Bassevelde op 02 - 03 en 04 juni 2017 .

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

Stemmen

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT

Artikel 1

Het Bijzonder Nood- en lnterventieplan opgemaakt naar aanleiding van de U13-CUP te Bassevelde op
02 - 03 en 04 juni 2017 wordt aanvaard.

Art.2
Een afschrift van dit besluit samen met een exemplaar van het BNIP U13-CUP te Bassevelde wordt
overgemaakt aan de Provinciegouverneur.
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13. Goedkeuren van de ereloonovereenkomst en de financiële verdeelsleutel voor de aanleg van

een persleiding voor de verkaveling Jos. Van den Bogaertstraat te Assenede.

Bevoegdheid

Het gemeentedecreet van l-5 juli 2005, artikel 42.a

Wetten en Reglementen

r De wet van 29 juli LggL betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

r Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

r De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor

aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 26, $

I, !" a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden).

r De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

r Het koninklijk besluit van L5 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke

sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel L05.

o Het koninklijk besluit van 14 januari 20L3 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer

bepaald artikel 5, S 2.

Verwijzi ngsdocu menten

r Het hydraulisch en technisch advies dd.24 mei 201-6 voor de verkaveling Jos. Van den

Bogaertstraat opgemaakt door Riopact.

o Het addendum dd. 05 augustus 2016 bij het hydraulisch en technisch advies advies dd.

24 mei 2016 opgemaakt door Riopact.

r Het e-mailbericht van Daeninck-Audenaert bvba dd. 1-0 maart 2017 betreffende de

ereloonovereenkomst en verdeelsleutel voor de kosten voor de aanleg van de persleiding +

bijlagen.

o De ereloonovereenkomst opgemaakt door Daeninck-Audenaert bvba voor de aanleg van de

persleiding in de Jos. Van den Bogaertstraat.

Verantwoording

o ln het hydraulisch advies raadt Aquafin aan om het afualwater (DWA) van de nieuwe verkaveling

t.h.v. de Sint-Andriesstraat, de Jos. Van den Bogaertstraat en de Polderstraat via een persleiding

in de Jos. Van den Bogaertstraat af te voeren naar het zuiveringsstation in Zelzate.

e Er wordt voorgesteld om de kosten van het ereloon en de werken voor de aanleg van de

persleiding als volgt te verdelen: 50% ten laste van de gemeente Assenede en 50% ten laste van

de verkavelaar.

o De kosten voor het ereloon ten laste van de gemeente Assenede worden índicatief geraamd op

een bedrag van € 3.855,00 excl. BTW. De kosten voor de werken ten laste van de gemeente

Assenede worden indicatief geraamd op een bedrag van € 4I.4L2,00 excl. BTW.

o De kosten voor het ereloon en de werken kunnen gefinancierd worden via de kredieten voorzien

in het budget2OIT onder Bl 031000-AR 2280007.
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Tussenkomsten

r CD&V stelt vast de overeenkomst met haken en ogen aan elkaar hangt. Verschillende artikels
zijn eruit geschrapt en in artikel 15b wordt verwezen naar een aantal geschrapte artikels. ln
artikel 13 waarin de erelonen worden berekend is sprake van gedeelte A en gedeelte B, maar
het is niet duidelijk wat daar precies mee bedoeld wordt. Deze overeenkomst is dus niet correct
opgesteld.

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat dit een modelcontract is waarin
inderdaad een aantal overbodige artikels zijn geschrapt. Het gedeelte A is de volledige
verkaveling die ten laste blijft van de verkavelaar. Het gedeelte B gaat over de persleiding waar
de kosten zullen verdeeld worden tussen de gemeente en de verkavelaar. Dit staat zo duidelijk
beschreven in artikel 2 van het ontwerp gemeenteraadsbesluit dat voorligt ter stemming. De

raming van de kosten wordt vermeld zowel in de verantwoording in het gemeenteraadsbesluit
als in de ereloonovereenkomst. Het college zal nog de details van de raming bezorgen aan de
fractievoo rzitte r.s.

Stemmen

Stemresultaat: 13 ja-stemmen (Philippe De Coninck, Alex Meulebroeck, Servaas Van Eynde,

Hubert Staelens, Erik Roegis, Chantal Bobelijn, Dominique Buysse,

Marc De Schepper, MarcelScheir, Annie Cuelenaere, Francine De Weweire,
David Vercauteren, Hilde Baetsle)

7 nee-stemmen (Trees Van Eykeren, Koen Van Ootegem, Nic Van Zele,

Stany Buysse, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Koen Buysse)

3 onthoudingen (Guido Van de Veire, Heidi Schaght, Sabina De Craecker)

BESLUIT

Artikel 1

De ereloonovereenkomst voor de aanleg van de persleiding in de Jos. Van den Bogaertstraat te
Assenede opgemaakt door Studiebureau Daeninck - Audenaert bvba uit Evergem wordt
goedgekeurd.

Art. 2

De kosten van het ereloon en de werken voor de aanleg van de persleiding zullen als volgt verdeeld
worden: 50% ten laste van de gemeente Assenede en 50% ten laste van de verkavelaar.

Art.3
De kosten voor het ereloon en de werken te financieren via de kredieten voorzien in het budgetZ.OLT
onder Bl 031000 - AR 2280007.

14, Goed ke u ren hu u rovereenkomst appa rtement voor pastoor.

Bevoegdheid

o Het gemeentedecreet van L5.07.2005, artikel 42.

Wetten en Reglementen

o Het Gemeentedecreet van I5.O7.2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 43 en 57,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en het college van burgemeester en
schepenen.
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a De wet van 29.O7 .L991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplícht van

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Het Gemeentedecreet van 1^5.O7.2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en

met 263 betreffende het bestuurlijk toezicht.

Ve rwijzi ngsdocu mente n

o De huurovereenkomst tussen mevrouw Cecilia Boone en gemeente Assenede

Verantwoording

o Omdat de pastorie niet meer voldoet aan de hedendaagse woonnormen wordt een appartement

gehuurd.

o ln budgetwijziging U2017 zullen de nodige kredieten voorzien worden.

Tussenkomsten

r CD&V vraagt wat de plannen zijn met de pastorij nu die leeg komt te staan? Zijn er

herstellingswerken gepla nd?

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat de pastorij een geklasseerd

monument is en dat er voor onroerend erfgoed dus eerst een beheersplan moet worden

opgemaakt waarin een visie wordt ontwikkeld vooraleer in aanmerking te komen voor subsidies.

Zeker gezien het feit dat er nog verschillende andere dossiers liggen te wachten op subsidiëring

erfgoed zal het dus nog jaren duren vooraleer we dit gebouw kunnen renoveren. Dit dossier

komt bovenop de dossiers van BOU8, IBO Bassevelde, Kiosk Bassevelde, grafmonument De Block

en het oud gemeentehuis.

Stemmen

Stemresultaat

BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen

Artikel 1

Overgaan tot het huren van een appartement in de Hoogstraat 60 te 9960 Assenede van mevrouw

Cecilia Boone, Leegstraat 17 te 9960 Assenede voor een periode van 9 jaar vanaf 01.05 .2Ot7,

Art. 2
De huurovereenkomst tussen mevrouw Cecilia Boone en gemeente Assenede voor het appartement

gelegen Hoogstraat 60, wordt goedgekeurd.

Art.3
De huurprijs bedraagt € 700,00 (jaarlijks indexeerbaar) en zal betaald worden van de kredieten die

voorzien zullen worden in budgetwijziging 1'/2017 - Bl 079000 - AR 6l-00300.

Aanvullende dagorde van de CD&V-fractie

De voorzitter stelt voor om ogendapunt 75 en 76 somen te behondelen omdat ze beiden over de

Schore gaon. De raadsleden ziin hiermee okkoord.

a

a
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15. I nterpellatie : verkeersveiligheid Spoorstraat/Schare
L6. lnterpellatie : asverschuiving Schare.

CD&V stelt vast dat op het kruispunt Spoorstraat/Schare (richting centrum Boekhoute) momenteel
het verkeer vanuit de Spoorstraat voorrang heeft. Omwonenden geven aan dat dit een gevaarlijke
situatie is omdat de zichtbaarheid voor het verkeer komende vanuit de Spoorstraat beperkt is. Kan

de verkeerssituatie worden aangepast in die zin dat het verkeer op het Schare voorrang krijgt? Ook
voor de Noorddijk geldt hetzelfde probleem.

CD&V vraagt of de huidige asverschuiving op het Schare, voorbij de Spoorstraat, een proefopstelling
is? Wie heeft over de plaats van de asverschuiving beslist? Wie zal de proefopstelling evalueren
(indien het over een proefopstelling gaat) en wanneer zal de evaluatie uitgevoerd worden?
Het college van burgemeester en schepenen verwijst naar het vragenhalfuurtje op de gemeenteraad
van 25.08.2016 waar de heer Stijn Van Hamme al deze gevaarlijke situatie aanklaagde. Er werd toen
gevraagd om verkeerspiegels te plaatsen, maar daar is het college geen voorstander van. Er ging wel
bekeken worden of er een asverschuiving kon komen. Er wordt een plan geprojecteerd van het
studiebureau waarop te zien is dat er 2 asverschuivingen komen. Er is nog maar 1 geplaatst omdat de
aannemer problemen heeft met de levering. De asverschuiving die wel is geplaatst staat bovendien
verkeerd. De verkeerseilandjes moeten worden gewisseld zodat er moet afgeremd worden vooraleer
de asverschuiving in te rijden. Het college is akkoord om de voorrangsregels te wijzigen en de
zijstraten ondersgeschikt te maken aan de Schare.

N-VA heeft vastgesteld dat de proefopstelling in de Sasdijkstraat en Staakstraat er nog steeds staan.
Op paasmaandag ging er een wielerwedstrijd door en zijn deze aan de kant geschoven. Pas 2 weken
later zijn de elementen teruggeplaatst. Wie is hiervoor verantwoordelijk?
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat ze ook daar wachten op dezelfde
aannemer die heeft laten weten problemen te hebben met de levering. De organisatie is zelf
verantwoordelijk voor de signalisatie tijdens evenementen. Als zij de blokken hebben verschoven
moeten zij deze ook terug plaatsen.

L7. lnterpellatie : samenwerking met de buurgemeenten.

CD&V las in de laatste editie van De Belleman: "We hebben recent ook de keuze gemaakt om
nauwer samen te werken met buurgemeenten Sint-Laureins en Kaprijke." Op welke vlakken zal

die samenwerking uitgevoerd worden? Op welke wijze werden er reeds concrete afspraken met
de buurgemeenten gemaakt? Welke rol speelt de gemeenteraad in het bepalen van en beslissen
over de inhoud en vorm van de samenwerking?

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat het college onlangs heeft beslist om 2
bijkomende medewerkers aan te werven voor de technische dienst. Één ervan zal onder andere
het klimaatplan en GIS opvolgen, de andere zal dossiers gebouwen opvolgen. Op die manier
wordt het diensthoofd ontlast van een aantal operationele taken. Het diensthoofd zal wel de
opdracht krijgen om gesprekken aan te gaan met andere gemeenten met betrekking tot
intergemeentelijke samenwerking. Op politiek vlak is er met betrokken gemeenten consensus om
te onderzoeken wat mogelijke voordelen en opportuniteiten zijn, maar ook ambtelijk zal dit
moeten opgevolgd en voorbereid worden. Momenteel zijn er nog geen concrete afspraken, dat
zalvoor na de zomervakantie zijn. Het college denkt bijvoorbeeld aan het klimaatplan, milieupark,
toerisme, lCT, noodplanning, informatieveiligheid, ... als mogelijke terreinen van samenwerking.
CD&V vraagt of er hierover consensus is op politiek vlak met deze gemeenten en hoe dit zal
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worden geforma liseerd.

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat er enkel informele gesprekken zijn

geweest onder de burgemeesters waaruit blijkt dat er interesse is om samen te werken. Deze

gemeenten hebben dezelfde typologie en dezelfde uitdagingen, dus samenwerking met Kaprijke

en Sint Laureins ligt meer voor de hand dan met bv. Zelzate of Evergem. Het zal aan de Vlaamse

regering zijn om de criteria voor samenwerking of eventuele fusie te bepalen. Assenede heeft nu

al een voorzet willen geven en een hand uitgestoken naar deze buurgemeenten, niet met het oog

op een fusie, maar met het oog op samenwerking.

N-VA vraagt zich af of over dergelijke belangrijke materie de bevolking niet moet worden

geraadpleegd vooraleer dit al in een bepaalde richting wordt geduwd? Misschien willen

Oosteeklonaren wel liever aansluiten bij Evergem?

18. lnterpellatie : dossier BOUS

CD&V vraagt een debat over de toekomst van de BOU 8 n.a.v. een bevraging die bij de

Boekhoutse bevolking werd uitgevoerd. CD&V is L0 zaterdagen op pad geweest en werd overal

goed ontvangen. Boekhoutenaars hebben het geapprecieerd dat hun mening werd gevraagd over

een concreet en tastbaar dossier. CD&V stond versteld van de creativiteit en het enthousiasme

van de Boekhoutenaren. Boekhoute telt momenteel 949 woningen of huishoudens. Daarvan heeft

42,50% zijn of haar mening met ons gedeeld. Zo goed als iedereen vindt dat het echt niet meer

kan zoals de BOU 8 ervandaag bij ligt. Velen zeggen dat het een echte schande is. De gemeente

moet niet vingerwijzen naar de hogere overheid: zij is het eerste aanspreekpunt en draagt de

verantwoordelijkheid. ln 2003 is de BOU 8 geklasseerd als beschermd erfgoed, dat heeft zijn

consequenties en die moeten gedragen worden. Mensen hebben echt het gevoel dat er geen zorg

voor gedragen is. De meerderheid van de ondervraagden (8L%) draagt de BOU 8 een warm hart

toe. Enkele uitspraken : "De BOU 8 is ons visitekaartje, het hart van Boekhoute, meer nog: de ziel

van ons dorp" en "zij herinnert ons aan het verleden". Een inwoner omschreef het erg mooi: "Dit

is de boot waar de Boekhoutenaren echt op gestaan hebben, er de stormen op getrotseerd

hebben, en er hun gezin eten mee hebben gegeven." Velen hebben er een emotionele link mee.

Het roept een gevoel van nostalgie, maar ook van trots op: "Boekhoute zonder BOU 8 is Brussel

zonder Atomium of Parijs zonder Eiffeltoren". 2,5%ovan de ondervraagden heeft geen mening

(L1 personen). L6,50% heeft geantwoord dat de tijd van de BOU 8 voorbij is. De glorietijd is

gepasseerd en het is beter om de financiële middelen te besteden aan de jeugd, aan nieuwe

voetpaden en aan fietspaden. Er werden ook andere creatieve voorstellen geformuleerd ter

vervanging van de BOU 8 zoals bijvoorbeeld: een standbeeld van een visser, een speelboot voor

kinderen, een café in de vorm van een boot, een schip in een reuzenfles,... Enkelen hebben heel

extreem gereageerd en stellen voor om de BOU 8 in brand te steken. De meerderheid van de

ondervraagden kiest echter voor een verdere toekomst van de BOU 8, maar niet ten allen prijze.

We hebben ervaren dat heel wat inwoners zich vragen stellen bij de hoge restauratiekosten. Ze

vragen zich af of dit vandaag nog verantwoord is. Mensen zijn wars van megalomane uitgaven en

projecten en denken daarom samen mee na over alternatieven. Het aspect duurzaamheid staat

daarbij centraal. Men vraagt zich af of problemen zÍch niet gaan herhalen als we een houten boot

herstellen? ls een replica in ijzer, polyester niet beter? Of de houten boot zandstralen en daarna

metalliseren? Een andere mogelijkheid is een vissersboot overkopen van één van de Boekhoutse

vissers die stopt. Al die opties zullen goedkoper en duurzamer zijn dan de BOU 8 in haar

oorspronkelijke vorm herstellen.

Het college van burgemeester en schepenen schetst de historiek van dit moeilijke dossier. ln de
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jaren 70 wordt de BOU8 op het dorpsplein van Boekhoute geplaatst. ln 2003 wordt de boot
beschermd. ln 2004-2005 is de BOUS gerestaureerd. De restauratie heeft echter meer slecht dan
goed gedaan. Reeds in 2006 was er al vaststelling van schade en is er een rechtszaak geweest. ln
2010 werd Maarten Dobbelaere als nieuwe ontwerper aangesteld voor de restauratie. ln 2011-
2014 werd op verschillende overlegmomenten met onder andere Varend Erfgoed een volledig
restauratiedossier opgesteld. Dit gebeurde na een zeer grondige studie en daar werd ook de
2-trapsgunning besproken om zeker te zijn dat de gemeente een ervaren scheepshersteller zou
kunnen toewijzen. ln het voorjaar van 2015 werd dit dossier ingediend bij Varend Erfgoed. Hierop
werd geantwoord dat het dossier eerst een beheersplan nodig heeft, nochtans was op mail
bevestigd dat dit niet hoefde voor Varend Erfgoed. Axel Verhulst die dit heeft bevestigd is
ondertussen op pensioen, en de nieuwe dossierbeheerder, Anne Dompas, ging hier niet mee
akkoord. ln juli 201-5 werd dan Maarten Dobbelaere ook aangesteld om het beheersplan op te
maken. De eerste voorstellen worden echter niet goed onthaald door Varend Erfgoed. ln april
2016 kwam de bevestiging van Onroerend Erfgoed dat het beheersplan ook in aanmerking komt
voor subsidiëring. Tegen eind 2016 kwam dan een versie die wel aanvaardbaar is voor Varend
Erfgoed. Dit is in november 2016 nog voorgelegd aan het college en goedgekeurd en is op
2L.I2.2O16 ook door Varend Erfgoed bevestigd. ln die versie wordt de gehele boot op
ambachtelijke wijze gerenoveerd, inclusief motor en het interieur. Het beheersplan is samen met
de aanvraag voor uitbetaling van de premie ingediend. Dit is nu in behandeling voor definitieve
goedkeuring. Nadien kan het definitieve restauratiedossier worden ingediend. ln mei 20L7 wordt
een overleg voorzien om te kijken wat aan het oorspronkelijke restauratiedossier nog moet
worden aangepast, in afwachting van de goedkeuring van het beheersplan. Na goedkeuring van
het beheersplan, kan het definitieve restauratiedossier dan worden ingediend. Uitvoering zal dan
gebeuren als de nodige fondsen worden vrijgemaakt bij Varend Erfgoed. Er is een poging gedaan

om de hoogdringendheid in te roepen, maar dat is voorlopig niet aanvaard.
CD&V dankt het college voor deze historiek maar vraagt zich af of het duurzaamheidsaspect toch
niet kan worden meegenomen. CD&V stelt zich bovendien vragen of de boot niet uit elkaar zal

vallen als deze moet verplaatst worden.
Het college van burgemeester en schepenen geeft aan dat er 3D-technieken bestaan waarbij een
ijzeren harnas kan gemaakt worden op maat om de boot te beschermen tijdens eventueel
transport. Slechts l bedrijf in België en enkele in Nederland kunnen dergelijk project aan.
N-VA vraagt wie de leiding heeft in dit dossier?
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat de coórdinatie bij de gemeente ligt,
maar de regels van Varend Erfgoed moeten worden gevolgd omdat zijSO% subsidiëren,
CD&V vraagt of ze de verslagen kunnen krijgen van de vergaderingen met betrekking tot dit
dossier?

Het college van burgemeester en schepenen zal deze ter beschikking stellen als het dossier
definitief is goedgekeurd door Vlaanderen.

19. lnterpellatie : vervuiling Leopoldskanaal.

CD&V vernam dat er half april 2OL7 een mazoutvervuiling werd vastgesteld op het
Leopoldskanaal. Welke waren de gevolgen voor het milieu? ls de vervuiling volledig kunnen
aangepakt worden? Welke was de oorzaak van de vervuiling?
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat onze administratie op donderdag 13 april
de melding ontving van mazoutvervuiling in het Leopoldskanaal. Er is onmiddellijk iemand ter plaatse
gegaan om de situatie in te schatten. De pompen van het gemaal waren niet in werking zodat er
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geen gevaar was voor afstroming naar de Braakman in Nederland. Evides, drinkwatermaatschappij in

Nederland, werd telefonisch op de hoogte gebracht. Zij hebben het verpompen van water uit de

lsabellawatering tijdelijk gestopt tot de verontreiniging was bestreden. De brandweer heeft de

olieverontreiniging bestreden met detergenten. De restverontreiniging werd tegengehouden met

een scherm en absorberende slangen. Op woensdag 19 april heeft de brandweer het scherm en de

olie absorberende slangen verwijderd. De zeer beperkte restverontreiniging werd opnieuw met

detergenten bestreden. Op donderdag 20 april heeft de VMM nog een laatste controle ter plaatse

uitgevoerd en het dossier afgesloten. De pompen van het lsabellagemaal werden terug op

automatisch gezet. De oorzaak en de vervuiler konden niet vastgesteld worden. Door de politie werd

een PV tegen onbekenden opgemaakt. De gevolgen voor het milieu konden tot een minimum

beperkt worden door het tegenhouden en bestrijden van de vervuíling door de VMM en de

brandweer.
CD&V is verbaasd dat het 7 dagen heeft geduurd vooraleer de VMM is komen controleren. CD&V

vraagt of er nog verder zal onderzocht worden wat de precieze oorzaak was van de vervuiling? Wordt

er ook strafrechtelijk iets ondernomen?

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat de politie dit verder zal onderzoeken en

zal beslissen of hieraan verder gevolg wordt gegeven. Er wordt opdracht gegeven aan de

milieuambtenaar om na te vragen bij de VMM waarom hun tussenkomst 7 dagen heeft geduurd. Het

antwoord zal aan de fractieleiders worden bezorgd.

Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten

F. Willems

Gemeentesecretaris

Ph. De Coninck

Bu rgemeeste r-voorzitte r
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