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Gemeenteraad van 26.01.2017 

AANWEZIG: 

Philippe De Coninck 

Burgemeester-voorzitter 

  

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, Heidi Schaght, 

Sabina De Craecker 

Gemeenteraadsleden 

  

Frederik Willems 

Gemeentesecretaris  

 

 

Agenda 

Openbare zitting 

1. NOTULEN 

Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraad van. 15.12.2016. 

 

2. WELZIJNSBAND MEETJESLAND 

Kennisname van de aanpassing aan het meerjarenplan 2014-2021 en het budget 2017 van de 

Welzijnsband Meetjesland. 

3. INTERNE CONTROLE 

Kennisname jaarrapport interne controle 2016. 

4. AGB ASSENEDE 

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

Assenede. 

5. AGB ASSENEDE 

Goedkeuren van het budget 2017 van het AGB Assenede. 

6. AGB ASSENEDE 

Goedkeuren van het prijssubsidiereglement de Bijenkorf. 
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7. AGB ASSENEDE 

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

 

8. FINANCIËN 

Vaststellen financiële bijdrage 2017 politiezone Assenede-Evergem. 

9. FINANCIËN 

Kennisnemen van de goedkeuring door de Provinciegouverneur van de jaarrekening 2015. 

10. COMMUNICATIE 

Kennisnemen van de klachtenbehandeling 2016. 

11. WEGEN 

Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van een fietspad op de oude 

spoorwegbedding OL55A. 

12. BUURTWEGEN 

Assenede – Kasteeldijkstraat  – Princiepbeslissing voor gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 30 ter 

hoogte van Kasteeldijkstraat 10-12 te 9960 Assenede voor inplanting van een elektriciteitscabine. 

13. RUIMTELIJKE ORDENING 

Definitieve straatnaamgeving verkaveling Daeninck - Audenaert bvba aan de Trieststraat in Assenede: 

Zuivelstraat. 

14. RUIMTELIJKE ORDENING 

Goedkeuren meerwerken opmaak RUP ' bedrijvensite ECA Trieststraat '. 

15. PERSONEEL 

Vaststellen contingent en bezoldiging hoofdmonitoren speelpleinwerking, buitenschoolse 

kinderopvang en Legokamp.  

16. ONDERWIJS 

Aanstellen van een mandataris-vertegenwoordiger en een mandataris-plaatsvervanger bij het 

beheerscomité van de scholengemeenschap "Meetjesland". 

17. MILIEU 

Aanwijzen van een gemeentelijke omgevingsambtenaar. 

Aanvullende dagorde van de N-VA-fractie 
 

18. Interpellatie : nieuwe wet op de overheidsopdrachten : opleidingen. 

19. Interpellatie : MUG-helikopter in het Meetjesland. 
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Openbare zitting 

1.  Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraad van 15.12.2016. 

De voorzitter vraagt om bij hoogdringendheid een punt aan de agenda toe te voegen. Het gaat over 

het goedkeuren van de wegenis voor de verkaveling voor 10 bouwloten aan de Trieststraat te 

Assenede.  Door een administratieve vergissing was dit punt niet op de agenda gezet door de 

administratie. Het niet behandelen van dit punt zou leiden tot het overschrijden van de termijn voor 

het kunnen goedkeuren van deze verkaveling door het college van burgemeester en schepenen. Dat 

betekent dat er een weigering moet worden uitgesproken en dat de verkavelaar zijn dossier opnieuw 

moet indienen en de volledige procedure opnieuw moet doorlopen worden. De fractieleiders zijn 

hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld en hebben zich akkoord verklaard om dit punt toe te 

voegen bij hoogdringendheid. 

Stemming over de toevoeging van agendapunt ‘18. RUIMTELIJKE ORDENING – Goedkeuren van de 

voorgestelde wegenis – verkaveling voor 10 bouwloten aan de Trieststraat te Assenede – Daeninck 

Michel’ : 23 ja-stemmen 

De notulen van de gemeenteraad dd. 15.12.2016 werden voorgelegd en met 23 ja-stemmen 

goedgekeurd.

2.  Kennisname van de aanpassing aan het meerjarenplan 2014-2021 en het budget 2017 van de 

Welzijnsband Meetjesland. 

Bevoegdheid 

 

 Het gemeentedecreet van 15.07.2005, artikel 42. 

Wetten en Reglementen 

 

 Het OCMW-decreet van 19 december 2008, artikels 148 § 1, 150, 228 en 230. 

Verwijzingsdocumenten 

 

 Toelichtende nota. 

 Brief Welzijnsband Meetjesland van 01.12.2016. 

 Goedkeuren aanpassing meerjarenplan 2014-2021 door de raad van bestuur in zitting van 

30.11.2016. 

 Meerjarenplan 2014-2021.  

 Goedkeuren budget 2017 door de raad van bestuur in zitting van 30.11.2016. 

 Budget 2017. 
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Verantwoording 

 

 In zitting van 30.11.2016 keurt de raad van bestuur van de Welzijnsband Meetjesland de 

aanpassing aan het meerjarenplan 2014-2021 goed. 

 Er is een grote wijziging in de samenstelling van de dienstverlening Archief. De Welzijnsband is 

geëvolueerd van 1 Archivaris op A-niveau en 1 Deskundige Archief op B-niveau naar 2 

archivarissen op A-niveau. Hierdoor kan de dienstverlening kwaliteitsvoller gebeuren. De kost is 

natuurlijk ook hoger. 

 Na de aanpassing aan het meerjarenplan wijzigen het resultaat op kasbasis en de 

autofinancieringsmarge niet. 

 In zitting van 30.11.2016 keurt de raad van bestuur van de Welzijnsband Meetjesland het budget 

2017 goed. 

 In overeenstemming met de artikels 228 en 230 van het OCMW-decreet volgt de OCMW-

vereniging dezelfde regels m.b.t. het meerjarenplan en het budget als het OCMW. 

 De gemeenteraad treedt op als orgaan van administratief toezicht. 

BESLUIT 
 

Artikel 1  

De gemeenteraad neemt kennis van de aanpassing aan het meerjarenplan 2014-2021 van de 

Welzijnsband Meetjesland. 

Art. 2 

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2017 van de Welzijnsband Meetjesland. 

3.  Kennisname jaarrapport interne controle 2016. 

Bevoegdheid 

 

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

Wetten en Reglementen 

 

 Het gemeentedecreet van 15.07.2005, artikels 99 t.e.m. 101. 

Verwijzingsdocumenten 

 

 Toelichtende nota. 

 Besluit van de gemeenteraad van 29.10.2015 houdende goedkeuren van het algemeen kader van 

het interne controlesysteem. 

 Algemeen kader van het interne controlesysteem. 

 Jaarrapport 2016 interne controlesysteem_projectfiches. 

 Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 17.01.2017 houdende kennisnemen 

van het jaarrapport 2016 interne controlesysteem. 
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Verantwoording 

 

 De secretaris staat in voor de organisatie en de werking van het interne controlesysteem en 

rapporteert hierover jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen en aan de 

gemeenteraad. 

 Over volgende onderwerpen wordt er gerapporteerd: 

- KPI’s en rapportering 

- Ontwikkelcyclus 

- Verhuis 

- Nieuwe website 

- Doublures uitbouwen 

- Optimaliseren van communicatie 

- ICT-beleidsplan 

- Opleiding/coachen leidinggevenden 

- Beheer gebruiksgoederen 

- Project zelfsturende teams 

- Werklastmeting sociale dienst 

Tussenkomsten 

 

 De CD&V-fractie herinnert zich dat er bij het goedkeuren van het algemeen kader in 2015 sprake 

was van het behalen van enkele quick wins. Welke quick wins zijn gerealiseerd in tussentijd? 

De secretaris geeft toelichting bij alle projectfiches en benadrukt hierbij welke quick wins 

gerealiseerd zijn. De belangrijkste zijn de verhuis van de OCMW-diensten naar het gemeentehuis 

(vooral winst op vlak van betere werkomgeving en IT-ondersteuning), het coachen van de 

leidinggevenden (leidinggevenden leren van elkaar via intervisie), optimaliseren van 

communicatie (uitgave van personeelsblad en maandelijks vast agendapunt op 

diensthoofdenoverleg) en ontwikkelingscyclus op basis van competentiemanagement 

(planningsgesprekken met alle medewerkers zijn gevoerd, evaluaties voor iedereen zijn 

afgeschaft maar worden enkel nog gedaan als het nodig is). De projecten ICT-beleidsplan en 

website zitten in een gevorderd stadium. De planning is dat deze tegen de zomer tot concrete 

resultaten moeten leiden. De projecten doublures en KPI en rapportering zijn pas opgestart en 

lopen door de volgende jaren. Het project beheer gebruiksgoederen is door omstandigheden (te 

hoge werkdruk bij het diensthoofd gebouwen) nog niet opgestart. Er wordt bekeken of de 

coördinatie kan overgedragen worden naar iemand anders. 

 CD&V vraagt of de opleiding coachen voor leidinggevenden al iets heeft opgebracht? Coachen 

betekent voor CD&V afstappen van de strikte hiërarchie maar meer werken in een 360°-

benadering. Is hier al iets van te merken op de werkvloer? 

De secretaris antwoordt dat dit zeker ter sprake is gekomen tijdens de intervisies, maar dit is ook 

regelmatig een thema op het diensthoofdenoverleg. Het afschaffen van de verplichte evaluaties 

kan in dit kader bekeken worden. Alle diensthoofden en het bestuur geloven meer in regelmatige 

functioneringsgesprekken. Dit zijn tweerichtingsgesprekken, terwijl evaluaties in één richting 

gaan. Deze functioneringsgesprekken worden formeel jaarlijks gevoerd, maar er wordt 

benadrukt om ook tijdens de dagelijkse werking hier voldoende aandacht aan te besteden. 

 CD&V vraagt hoe concreet het project rond doublures al is? 

De secretaris antwoordt dat dit nog in een opstartfase zit, maar dat neemt niet weg dat in veel 

diensten al heel wat afspraken gemaakt zijn wie wie vervangt en dat er spontaan taken van 
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elkaar worden overgenomen. Bedoeling van dit project is om dit wat te formaliseren zodat 

iedereen goed weet wie hij moet vervangen bij afwezigheid en zich hier ook op kan 

voorbereiden. 

 CD&V vraagt of in het IT-beleidsplan ook het proces rond documentflow en midoffice is 

opgenomen? 

De secretaris antwoordt dat dit inderdaad een onderdeel is van het beleidsplan. Ondertussen zijn 

er wel reeds gesprekken geweest met een firma die dit ontwikkeld heeft in de Stad Eeklo. Vanuit 

de Stad Eeklo is er eventueel interesse om samen te werken en dit samen verder te ontwikkelen. 

Ook CEVI heeft een aanbod voor een midoffice toepassing. Er zal worden onderzocht welke 

keuze we best maken. 

 SamenPlus vraagt of het afschaffen van de evaluaties voor het personeel geen gevolgen heeft 

voor het doorschalen in hun loopbaan, waarbij een gunstige evaluatie een voorwaarde was? 

De secretaris antwoordt dat deze nieuwe regelgeving nog niet eenduidig is. De verplichte 

evaluaties zijn dan wel afgeschaft, maar in andere regelgeving is inderdaad nog sprake van 

evaluaties (bv. als voorwaarde voor ontslag bij statutairen of bij het doorschalen). We 

verwachten dat dit in latere uitvoeringsbesluiten zal worden aangepast, maar zolang dat niet het 

geval is blijven we evaluaties uitvoeren als het nodig is. 

BESLUIT 

 

Artikel 1  

De gemeenteraad neemt kennis van het jaarrapport 2016 interne controlesysteem. 

4.  Goedkeuren van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. het budget 2017 van 

het AGB Assenede. 

Bevoegdheid 

 

 Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 243. 

Wetten en Reglementen 

 

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

25.06.2010 en latere wijzigingen. 

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

en latere wijzigingen. 

Verwijzingsdocumenten 

 

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

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

van 25.02.2016. 

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

 Besluit van de Raad van Bestuur AGB Assenede van 26.01.2017 betreffende het vaststellen van 

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

 

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

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

ongewijzigd tot zover dit aangepast wordt in de statuten. 

 De Raad van Bestuur AGB Assenede van 26.01.2017 stelde de aanpassing van het 

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

Stemmen 

Stemresultaat: 13 ja-stemmen (Philippe De Coninck, Alex Meulebroeck, Servaas Van Eynde, 
Hubert Staelens, Erik Roegis, Chantal Bobelijn, Dominique Buysse, 
Marc De Schepper, Marcel Scheir, 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) 

BESLUIT 

 

Artikel 1  

De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. het budget 2017 van het AGB Assenede, zoals 

in bijlage bij dit besluit gevoegd, wordt goedgekeurd. 

5.  Goedkeuren van het budget 2017 van het AGB Assenede. 

Bevoegdheid 

 

 Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 243. 

Wetten en Reglementen 

 

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

25.06.2010 en latere wijzigingen. 

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

en latere wijzigingen. 

Verwijzingsdocumenten 

 

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

 Budget 2017 van het AGB Assenede 

 Notulen Raad van Bestuur AGB Assenede van 26.01.2017 betreffende het vaststellen van het 

budget 2017 van het AGB Assenede 

Verantwoording 

 

 De procedure voor het budget 2017 van het AGB Assenede: 

o vaststelling door de Raad van Bestuur van het AGB Assenede (RvB 26.01.2017); 

o ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad (GR 26.01.2017). 
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 De eventuele nettowinsten worden jaarlijks in de gemeentekas gestort. De verliezen worden 

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

ongewijzigd tot zover dit aangepast wordt in de statuten. 

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

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

Stemmen 

 

Stemresultaat: 13 ja-stemmen (Philippe De Coninck, Alex Meulebroeck, Servaas Van Eynde, 
Hubert Staelens, Erik Roegis, Chantal Bobelijn, Dominique Buysse, 
Marc De Schepper, Marcel Scheir, 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) 

 

BESLUIT 

Artikel 1  

Het budget 2017 van het AGB Assenede, zoals in bijlage bij dit besluit gevoegd, wordt goedgekeurd. 

6.  Goedkeuren van het prijssubsidiereglement de Bijenkorf. 

Bevoegdheid 

 

 Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42 § 3. 

Verwijzingsdocumenten 

 

 Prijssubsidiereglement de Bijenkorf. 

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

vastgesteld door de Raad van Bestuur van 26.01.2017 en goedgekeurd door de gemeenteraad 

Assenede van 26.01.2017. 

 Budget 2017 van het AGB Assenede vastgesteld door de Raad van Bestuur van 26.01.2017 en 

goedgekeurd door de gemeenteraad Assenede van 26.01.2017. 

 Besluit van de Raad van Bestuur AGB Assenede van 26.01.2017 betreffende het goedkeuren van 

het prijssubsidiereglement de Bijenkorf. 

Verantwoording 

 

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

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

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

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

bedragen om economisch rendabel te zijn. 

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

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

de Bijenkorf te vermenigvuldigen met een factor 5. 
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 De gemeente Assenede erkent dat het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede, op basis van deze 

ramingen, de huidige toegangsprijzen (inclusief btw) voor recht op toegang tot de eigen 

georganiseerde activiteiten in de Bijenkorf moet vermenigvuldigen met een factor 5 om 

economisch rendabel te zijn. 

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

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

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

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

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

deze beperkte toegangsgelden te subsidiëren middels de toekenning van prijssubsidies. De 

waarde van de prijssubsidie toegekend door de gemeente Assenede bedraagt de prijs (inclusief 

btw) die de bezoeker voor recht op toegang betaalt vermenigvuldigd met een factor 5. 

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

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

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

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

gemeenteraadsbeslissing). 

 Aan de gemeenteraad Assenede van 26.01.2017 wordt goedkeuring gevraagd over het 

prijssubsidiereglement de Bijenkorf van het AGB Assenede. 

Stemmen 

 

Stemresultaat: 16 ja-stemmen (Philippe De Coninck, Alex Meulebroeck, Servaas Van Eynde, 
Hubert Staelens, Erik Roegis, Chantal Bobelijn, Dominique Buysse, 
Guido Van de Veire, Marc De Schepper, Marcel Scheir, Annie Cuelenaere, 
Francine De Weweire, David Vercauteren, Hilde Baetsle, Heidi Schaght, 
Sabina De Craecker) 
7 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Koen Van Ootegem, Nic Van Zele, 
Stany Buysse, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Koen Buysse) 

 

BESLUIT 

 

Artikel 1  

Het prijssubsidiereglement de Bijenkorf van het AGB Assenede, zoals in bijlage bij dit besluit 

gevoegd, wordt goedgekeurd met ingang van 01.02.2017. 

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

Walle. 

Bevoegdheid 

 

 Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42 § 3. 

Verwijzingsdocumenten 

 

 Prijssubsidiereglement sporthal Assenede / Jeugd- en Sportdomein Ter Walle. 
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 Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 nav het budget 2017 van het AGB Assenede 

vastgesteld door de Raad van Bestuur van 26.01.2017 en goedgekeurd door de gemeenteraad 

Assenede van 26.01.2017. 

 Budget 2017 van het AGB Assenede vastgesteld door de Raad van Bestuur van 26.01.2017 en 

goedgekeurd door de gemeenteraad Assenede van 26.01.2017. 

 Besluit van de Raad van Bestuur AGB Assenede van 26.01.2017 betreffende het goedkeuren van 

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

Verantwoording 

 

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

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

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

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

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

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

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

vermenigvuldigen met een factor 3,3. 

 De gemeente Assenede erkent dat het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede, op basis van deze 

ramingen, de huidige toegangsprijzen (inclusief btw) voor recht op toegang tot de sporthal 

Assenede moet vermenigvuldigen met een factor 3,3 om economisch rendabel te zijn. 

 Rekening houdend met de sociale functie van de sporthal Assenede en het Jeugd- en 

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

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

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

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

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

om voor de periode 1 februari 2017 tot en met 31 december 2017 deze beperkte toegangsgelden 

te subsidiëren middels de toekenning van prijssubsidies. De waarde van de prijssubsidie 

toegekend door de gemeente Assenede bedraagt de prijs (inclusief btw) die de bezoeker voor 

recht op toegang betaalt vermenigvuldigd met een factor 3,3. 

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

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

exploitatieresultaten van het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede. In de mate er een 

prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is zal de gemeente Assenede deze steeds documenteren 

(bv. aan de hand van een gemeenteraadsbeslissing). 

Stemmen 

 

Stemresultaat: 16 ja-stemmen (Philippe De Coninck, Alex Meulebroeck, Servaas Van Eynde, 
Hubert Staelens, Erik Roegis, Chantal Bobelijn, Dominique Buysse, 
Guido Van de Veire, Marc De Schepper, Marcel Scheir, Annie Cuelenaere, 
Francine De Weweire, David Vercauteren, Hilde Baetsle, Heidi Schaght, 
Sabina De Craecker) 
7 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Koen Van Ootegem, Nic Van Zele, 
Stany Buysse, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Koen Buysse) 
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BESLUIT 

 

Artikel 1  

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

Assenede, zoals in bijlage bij dit besluit gevoegd, wordt goedgekeurd met ingang van 01.02.2017. 

8.  Vaststellen financiële bijdrage 2017 politiezone Assenede-Evergem. 

Bevoegdheid 

 

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

Wetten en Reglementen 

 

 De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 

op twee niveaus, in het bijzonder artikel 40, derde en zesde lid en artikel 71, eerste lid. 

 Het KB van 16 november 2001 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling 

van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeente politiezone. 

Verwijzingsdocumenten 

 

 De politiebegroting dienstjaar 2017 van de politiezone Assenede-Evergem. 

Verantwoording 

 

 De gemeentelijke dotatie aan de meergemeente politiezone dient bepaald te worden zoals 

vermeld in het KB van 16 november 2001 houdende de nadere regels inzake de berekening en de 

verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeente politiezone. 

 De dotatie aan de politiezone Assenede-Evergem wordt in het budget 2017 voorzien op 

algemene rekening 6490400. 

 Het bedrag van de toelage wordt voor de gemeente Assenede bepaald op € 1.477.739,00. 

Stemmen 

 

Stemresultaat: met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

 

Artikel 1  

De financiële bijdrage 2017 van de gemeente Assenede, zijnde € 1.477.739,00 vast te stellen en deze 

aan de politiezone Assenede-Evergem toe te kennen. 

Art. 2 

De financieel beheerder van de gemeente Assenede opdracht te geven om maandelijks een bedrag 

van één twaalfde van bovenvermeld bedrag over te schrijven op de rekening van de politiezone 

Assenede-Evergem. 

Art. 3 
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Afschrift van dit besluit voor goedkeuring over te maken aan de Provinciegouverneur. 

9.  Kennisnemen van de goedkeuring door de Provinciegouverneur van de jaarrekening 2015. 

Bevoegdheid 

 

 Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42. 

Wetten en Reglementen 

 

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

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

wijzigingen. 

 Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 

voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de 

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

Verwijzingsdocumenten 

 

 Het gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2016 houdende het vaststellen van de jaarrekening 2015 

 De jaarrekening 2015. 

 Het besluit van de Provinciegouverneur houdende goedkeuring van de jaarrekening over het 

financiële boekjaar 2015 van de gemeente Assenede. 

Verantwoording 

 

 Op 28 oktober 2016 werd de jaarrekening 2015 goedgekeurd door de Provinciegouverneur. 

 Uit het onderzoek van de jaarrekening bleek niet dat ze niet juist en volledig is of dat ze geen 

waar en getrouw beeld geeft van de financiële toestand. 

BESLUIT 

 

Artikel 1  

De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring van de jaarrekening 2015. 

 

10.  Kennisnemen van de klachtenbehandeling 2016. 

Bevoegdheid 

 

 Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42. 

Wetten en Reglementen 

 

 Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikels 197 en 198 § 1. 

 Het gewijzigd reglement van de klachtenbehandeling, goedgekeurd in de gemeenteraadszitting 

van 29.10.2009. 
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Verwijzingsdocumenten 

 

 Verslag klachten 2016. 

 Klachtenregister 2016. 

Verantwoording 

 

  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.  

Tussenkomsten 

 

 De N-VA-fractie stelt vast dat bij klacht nummer 32 en 33 het college in kennis wordt gesteld. 

Maar krijgen die klagers ook een antwoord?  

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat volgens de klachtenprocedure de 

klagers altijd een antwoord moeten krijgen.  

 De N-VA-fractie vraagt zich af waarom de mails van een bewoner in de Meersmennestraat die 

klaagde over terugslag van water uit de riolering, niet zijn opgenomen in de klachtenlijst?  

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat dit niet aanzien werd als klacht, maar 

eerder als een vraag om een standpunt in te nemen.  Het is de administratie en niet het college 

die deze afweging maakt. Volgens de definitie van een klacht moet het gaan over foutief 

handelen van iemand. De technische dienst heeft in dit dossier correct gehandeld. Het feit dat dit 

niet als klacht geregistreerd wordt neemt echter niet weg dat deze vraag behandeld wordt, net 

zoals bij een klacht.  

N-VA blijft bij zijn standpunt dat het hier wel degelijk om een klacht gaat. Ook al heeft deze 

burger niet expliciet vermeld dat het over een klacht gaat, uit zijn taalgebruik kan duidelijk 

worden afgeleid dat dit wel degelijk een klacht is.  

Het college van burgemeester en schepenen zal nagaan of dit al niet vorige jaren als klacht is 

geregistreerd en wat de argumentatie is van de administratie om dit niet als klacht te 

behandelen. Indien gewenst kan  

N-VA met de betrokken ambtenaar contact opnemen om meer informatie te krijgen over het 

bewuste dossier.  

BESLUIT 

 

Artikel 1  

De raad neemt kennis van het verslag van de klachten 2016. 

11.  Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van een fietspad op de oude 

spoorwegbedding OL55A. 

Bevoegdheid 

 

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

 

 Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen. 

 De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

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

Verwijzingsdocumenten 

 

 Het schrijven dd. 12.12.2016 van de provincie Oost-Vlaanderen betreffende de 

samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van een fietspad op de oude spoorwegbedding 

OL55A traject Noordelijke ventweg N49 – Wauterstraat - Basseveldedorp. 

 De samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van een fietspad op de oude spoorwegbedding 

OL55A traject Noordelijke ventweg N49 – Wauterstraat – Basseveldedorp. 

Verantwoording 

 

 De provincie Oost-Vlaanderen wil het fietspad op de oude spoorwegbedding OL55A aanleggen 

op het traject Noordelijke ventweg N49 – Wauterstraat- Basseveldedorp. 

 De provincie Oost-Vlaanderen vraagt daarom aan de gemeenten Assenede en Kaprijke de 

samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van een fietspad op de oude spoorwegbedding 

OL55A goed te keuren. 

 De gemeenteraad van Kaprijke keurde de overeenkomst goed in de gemeenteraad van 24 

november 2016. 

 De provincie Oost-Vlaanderen zal 100% van de kosten voor de aanleg van het fietspad op de 

oude spoorwegbedding OL55A traject Noordelijke ventweg N49 – Wauterstraat - 

Basseveldedorp, zoals studiekosten, kosten voor de procedure van het Fietsfonds en de werken 

te haren laste nemen. Eventuele kosten tengevolge van werken, opgelegd door de gemeente die 

geen deel uitmaken van de werken aan het fietspad zijn ten laste van de gemeente. 

 Het voorstel van de provincie houdt in dat de gemeente zich ertoe verbindt om, vanaf de 

voorlopige oplevering van de werken, het beheer en het onderhoud van de aangelegde 

infrastructuur te haren laste te nemen. 

 Het voorstel van de provincie houdt in dat de gemeente zich engageert om bij de definitieve 

oplevering het fietspad in eigendom over te nemen in de staat zoals het zich bevindt en dit 

zonder bijkomende voorwaarden. 

 Het voorstel van de provincie houdt in dat de gemeente zich ertoe verbindt de bestemming van 

de werken beschreven in de overeenkomst niet te wijzigen zonder de toelating van de deputatie. 

Gebeurt dit toch dan zal het totaalbedrag van de op het gemeentelijk grondgebied geïnvesteerde 

middelen door de provincie in het project terugbetaald worden aan de provincie Oost-

Vlaanderen. 

 

Tussenkomsten 

 

 De CD&V-fractie leest in artikel 3 van de samenwerkingsovereenkomst dat de gemeenten de 

kosten dragen van eventuele werken die niet de aanleg van het fietspad uitmaken. Zijn er 

dergelijke werken voorzien? 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat dit bij de uitvoering nog verder zal 
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worden bekeken. Mogelijke kosten voor de gemeente zullen eerder minimaal zijn. Het is mogelijk 

dat er op sommige punten een aansluiting moet voorzien worden zoals bv. de aansluiting met de 

Hogevorstwegel. Indien de gemeente zou beslissen om lichtpunten te voorzien, dan zal dat ook 

op kosten van de gemeente zijn 

 N-VA juicht dit initiatief toe en is verheugd dat deze verbinding eindelijk wordt afgewerkt. 

Stemmen 

 

Stemresultaat: met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

 

Artikel 1  

De samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Oost-Vlaanderen, de gemeente Assenede en 

de gemeente Kaprijke voor de aanleg van een fietspad op de oude spoorwegbedding OL55A (traject: 

Kaprijke – Assenede, Noordelijke ventweg N49 – Wouterstraat – Basseveldedorp) wordt 

goedgekeurd. 

Art. 2 

De gemeente verbindt er zich toe om, vanaf de voorlopige oplevering van de werken, het beheer en 

het onderhoud van de aangelegde infrastructuur te haren laste te nemen. 

In het kader van deze verbintenis de nodige kredieten te voorzien in de volgende budgetten. 

Art. 3 

De gemeente engageert zich om bij de definitieve oplevering het fietspad in eigendom over te 

nemen in de staat zoals het zich bevindt en dit zonder bijkomende voorwaarden. 

Art. 4 

De gemeente verbindt er zich toe de bestemming van de werken beschreven in de overeenkomst 

niet te wijzigen zonder de toelating van de deputatie. Gebeurt dit toch dan zal het totaalbedrag van 

de op het gemeentelijk grondgebied geïnvesteerde middelen door de provincie in het project 

terugbetaald worden aan de provincie Oost-Vlaanderen. 

12.  Assenede – Kasteeldijkstraat  – Princiepbeslissing voor gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 30 

ter hoogte van Kasteeldijkstraat 10-12 te 9960 Assenede voor inplanting van een 

elektriciteitscabine. 

Bevoegdheid 

 

 Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42.  

 

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

latere wijzigingen en aanpassingen. 

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

organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen.  

Verwijzingsdocumenten 

 

 Het gemeenteraadsbesluit van 24.01.2013 betreffende Bestuurlijke bevoegdheden – 

vaststellen van het begrip “Dagelijks Bestuur”. 

 Het gemeenteraadsbesluit van 01.09.2011 betreffende Patrimonium – Princiepbeslissing voor:  

- gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 30 te Assenede ter hoogte van Kasteelstraat 10-12 

- het verlenen van opstalrecht aan EANDIS voor het af te schaffen gedeelte van buurtweg 30. 

 De e-mail van dhr Philippe Snauwaert van 07.09.2015 waarbij meegedeeld wordt dat aan een 

landmeter opdracht zal gegeven worden om een opmetingsplan op te maken. 

 De brief van 08.09.2016 aan EANDIS met betrekking tot Assenede – Kasteelstraat 10-12 – 

oprichting nieuwe elektriciteitscabine.  

 De e-mail van 13.09.2016 van EANDIS met daarbij het opmetingsplan van de nieuw op te 

richten elektriciteitscabine samen met het voorstel overeenkomst voor aankoop.  

 Kopie opmetingsplan Studiebureau Goegebeur van 26.04.2010 waarop buurtweg 30 is 

aangeduid (enkel gedeelte tussen de Staakstraat en Kasteeldijkstraat 12). 

 Luchtfoto met aanduiding van de huidige inplantingsplaats van de elektriciteitscabine en het 

voorstel van de nieuwe inplantingsplaats voor de elektriciteitscabine.  

 Kadasterplan van het begin van de Kasteeldijkstraat.  

 Kopie uit de atlas der buurtwegen Assenede, detailplan 19 waarop de inplantingsplaats van de 

nieuw op te richten elektriciteitscabine werd aangeduid.  

 De kredieten voorzien in budget 2017 onder art. 005000 2200000 ontvangsten bij 

investeringen.  

Verantwoording 

 

 Momenteel staat er een oude elektriciteitscabine ingeplant op de Kasteeldijkstraat te 

Assenede. 

 Deze cabine is dringend aan vervanging toe. 

 De inplantingsplaats van de nieuwe elektriciteitscabine moet vrij dicht bij de oude te 

vervangen cabine zijn.  

 Destijds werd door Eandis gekozen voor opstalrecht en werd in 2016 gevraagd om deze grond 

aan te kopen. 

 Aangezien de nieuw op te richten elektriciteitscabine op een gedeelte van buurtweg 30 zou 

komen te staan, is het noodzakelijk dat de procedure voor de afschaffing van dit gedeelte van 

de buurtweg wordt opgestart. 

 Deze procedure omvat:  

- het nemen van een princiepbeslissing door de gemeenteraad  

- het voeren van een publiek onderzoek gedurende 30 dagen  

- het nemen van een gemeenteraadsbeslissing waarbij de afschaffing van het gedeelte van de 

buurtweg gunstig wordt geadviseerd  

- een beslissing van de deputatie over de al dan niet afschaffing van het gedeelte van de 

buurtweg.  
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Stemmen 

 

Stemresultaat: met eenparigheid van stemmen 
 

 

BESLUIT   

Artikel 1 

In principe over te gaan tot de afschaffing van een gedeelte van buurtweg nr. 30 te Assenede ter 

hoogte van Kasteeldijkstraat 10-12, zoals aangeduid op het opmetingsplan, voor de oprichting van 

een nieuwe elektriciteitscabine.  

Art. 2 

De administratieve procedure voor de afschaffing van dit gedeelte van buurtweg 30 te Assenede op 

te starten volgens de bepalingen vervat in het besluit van de Vlaamse Regering van 20.06.2014.  

13.  Definitieve straatnaamgeving verkaveling Daeninck - Audenaert bvba aan de Trieststraat in 

Assenede: Zuivelstraat. 

Bevoegdheid 

 

 Het gemeentedecreet van 15.07.2005, artikel 42. 

Wetten en Reglementen 

 

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

openbare wegen en pleinen. 

 Het gemeentedecreet dd. 15.07.2005, en latere wijzigingen. 

Verwijzingsdocumenten 

 

 Gemeentelijk schrijven dd. 06.10.2016 aan het Heemkundig Genootschap ‘De Twee Ambachten’ 

houdende verzoek om advies. 

 Schrijven van Heemkundig Genootschap ‘De Twee Ambachten’ dd. 22.10.2016, met voorstel 

straatnaam. 

 Princiepbeslissing van de gemeenteraad dd. 24.11.2016 met als voorstel: Zuivelstraat. 

 Gemeentelijk schrijven dd. 28.11.2016 aan de gemeentelijke Cultuurraad houdende verzoek om 

advies. 

 Schrijven van de Cultuurraad dd. 12.12.2016, met voorstel straatnaam. 

 Bekendmaking openbaar onderzoek. 

 Proces-verbaal van sluiting openbaar onderzoek dd. 29.12.2016. 

 Plan met aanduiding straat. 

Verantwoording 

 

 Er werd een verkavelingsvergunning aangevraagd voor Daeninck – Audenaert bvba, voor het 

verkavelen van gronden aan de Trieststraat in Assenede.  

 Het ganse project omvat naast het bouwen van woningen, tevens het aanleggen van een weg. 
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 Het toekennen van een naam voor deze nieuwe weg dringt zich op. De weg situeert zich als 

zijstraat van de Trieststraat in Assenede, tussen de huisnummers 203 en 205. 

 De straat situeert zich op gronden gelegen in 9960 Assenede, aan de Trieststraat, kadastraal 

gekend onder Sie C 662 en 665. 

 Advies Heemkundig Genootschap ‘De Twee Ambachten’ ontvangen op 25.10.2016 met volgend 

voorstel : 

“Voorstel 1: Sint-Martinusstraat 

In de omgeving van de plaats waar de straat komt was vroeger een melkerij, genaamd Sint-

Martinus, gevestigd. Deze melkerij is opgericht in 1937. Deze naam zou ook heel goed aansluiten 

met de nieuwe straatnaam, Karnemelkstraat, die vanuit de nieuwe straat bereikbaar zal zijn via 

een (fiets)doorgang. 

Voorstel 2: Zuivelstraat 

In de omgeving van de plaats waar de straat komt was vroeger een zuivelfabriek, genaamd Sint-

Martinus, gevestigd. Deze zuivelfabriek is opgericht in 1937. Deze naam zou ook heel goed 

aansluiten met de nieuwe straatnaam, Karnemelkstraat, die vanuit de nieuwe straat bereikbaar 

zal zijn via een (fiets)doorgang.” 

 In zitting van het college van burgemeester en schepenen dd. 08.10.2016 werd voorgesteld om 

te kiezen voor de volgende naam:  

Zuivelstraat. 

 In zitting van de gemeenteraad dd. 24.11.2016 werd principieel ‘Zuivelstraat’ goedgekeurd. 

 Het openbaar onderzoek dat werd ingericht van 30.11.2016 tot en met 29.12.2016, zonder 

opmerkingen. 

 Advies Cultuurraad dd. 12.12.2016: 

“Het bestuur van de Cultuurraad boog zich over de adviesvraag omtrent de straatnaamgeving te 

Assenede, gelegen aan de Trieststraat te 9960 Assenede.  

Het bestuur komt tot onderstaand advies.  

De straatnaam zoals door het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad 

voorgesteld (op advies van heemkundig genootschap ‘de Twee Ambachten’) wordt door het 

bestuur van de Cultuurraad goed bevonden.  

Concreet gaat het om het voorstel om de straat de naam Zuivelstraat te geven.  

In de veronderstelling hiermee voldoende informatie bezorgd te hebben, hoopt het bestuur van 

de Cultuurraad dat het college van burgemeester en schepenen dit advies kan volgen.” 

Stemmen 

 

Stemresultaat: met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

 

Artikel 1  

Als officiële straatnaam voor de nieuwe weg ter hoogte van verkaveling Daeninck - Audenaert bvba, 

voor percelen, kadastraal gekend onder Sie C 662 en 665, tussen huisnummers 203 en 205 aan de 

Trieststraat in Assenede , wordt definitief voorgesteld : 

Zuivelstraat. 
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14.  Goedkeuren meerwerken opmaak RUP ' bedrijvensite ECA Trieststraat '. 

Bevoegdheid 

 

 Het gemeentedecreet van 15.07.2005, artikel 42. 

Wetten en Reglementen 

 

 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

 De Wet van 24.12.1993 en latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten, betreffende de 
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten. 

 Het gemeentedecreet 15.07.2005 en latere wijzigingen. 

 Advies van de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen op de plenaire vergadering van 
02.02.2016. 

Verwijzingsdocumenten 

 

 Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de gemeente Assenede, goedgekeurd door de 
Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen dd. 19.02.2009. 

 Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 02.10.2012 houdende opmaken van 
een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de bedrijvensite ECA Trieststraat. 

 Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 18.12.2012 houdende aanstellen van 
een stedenbouwkundige voor de opmaak van een GRUP “ Bedrijvensite ECA Trieststraat “. 

 Het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen de POM Oost-Vlaanderen, 
intercommunale Veneco, gemeente Assenede en dhr. Luc Christiaen namens ECA nv. 

Verantwoording 

 

 Naar aanleiding van een gedeeltelijk gunstig advies van de Deputatie van de Provincie Oost-
Vlaanderen op de plenaire vergadering dd. 02.02.2016 is een uitgebreider onderzoek  naar de 
vastgestelde knelpunten noodzakelijk. 

 Op een informeel overleg tussen de dienst ruimtelijke ordening van de Provincie Oost-
Vlaanderen, de POM Oost-Vlaanderen en de gemeente Assenede werd voorgesteld een 
masterplan voor de ECA-site op te maken. 

 Intercommunale Veneco werd aangesteld voor het opmaken van een ruimtelijk uitvoeringsplan 
voor de ECA-site. Het uitvoeren van een onderzoeksopdracht en het voorstellen van mogelijke 
oplossingen voor de vastgestelde knelpunten wordt beschouwd als een meerwerk op de reeds 
eerder aanbestede opdracht tot het opmaken van het RUP. Het ontwerp RUP aan te passen aan 
de resultaten van de onderzoeksopdracht. 

 De samenwerkingsovereenkomst tussen POM Oost-Vlaanderen, intercommunale Veneco, 
gemeente Assenede en dhr. Luc Christiaen namens ECA nv beoogt een kwaliteitsvolle invulling en 
ontwikkeling van de ECA-site. 

 Veneco voert de onderzoeksopdracht uit conform de prijsofferte ‘ masterplan bedrijvensite ECA 
Trieststraat ‘ dd. 28.09.2016. 

 De nodige kredieten voor de bijkomende studie werden voorzien in budgetwijziging 2016/2. 

 De POM Oost-Vlaanderen zal instaan voor het doorstorten van een subsidie uitgereikt door het 
Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen ten bedrage van 85 % van de kostprijs van de 
onderzoeksopdracht. 
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 De opdracht voor de opmaak van het RUP werd gegund aan Veneco² voor een bedrag van 14.580 
EUR. 

 Het meerwerk, de opmaak van het masterplan voor de bedijvensite ECA werd geraamd op 
20.078,92 EUR. 

Stemmen 

 

Stemresultaat: met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

 

Artikel 1  

Beslist tot het goedkeuren van de meerwerken ( een masterplan voor de bedrijvensite van ECA ) voor 

de opmaak van het RUP ‘ Bedrijvensite ECA Trieststraat’. 

Art. 2 

De nodige kredieten (25.000) voor de meerwerken werden voorzien in budgetwijziging 2016/2 BI 

061000 AR 2140007. 

15.  Vaststellen contingent en bezoldiging hoofdmonitoren speelpleinwerking, buitenschoolse 

kinderopvang en Legokamp.  

Bevoegdheid 

 

 Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42. 

Wetten en Reglementen 

 

 Besluit van de Vlaamse Regering van 07.12.2007 en latere wijzigingen houdende de minimale 

voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van 

het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende 

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

welzijn.  

 Gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen. 

Verwijzingsdocumenten 

 

 Gemeenteraadsbeslissing van 24.01.2013 en latere wijzigingen houdende vaststelling van de 

lokale rechtspositieregeling + bijlagen. 

 Gemeenteraadsbeslissing van 15.12.2016 houdende delegatie bevoegdheid van de 

personeelsformatie, het organogram en de rechtspositieregeling naar het schepencollege. 

 Verslag Bijzonder Onderhandelingscomité van 17.01.2017.  

Verantwoording 

 

 Vele provinciale en lokale besturen richten sportkampen of activiteiten in het kader van 

speelpleinwerking. 
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 Om deze activiteiten te kunnen ‘bemannen’ kunnen zij beroep doen op studenten maar evenzeer 

op monitoren en vrijwilligers.  

 Een monitor kan om het even wie zijn : een sportleraar, een werkloze, een student, …. 

  Monitorenarbeid kan volledig worden vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen (ook van  
solidariteitsbijdragen) op voorwaarde dat volgende drie voorwaarden vervuld zijn : 

o De tewerkstelling bedraagt maximaal 25 werkdagen per kalenderjaar bij één of meer 
werkgevers  

o Vóór elke tewerkstelling dient de werkgever aangifte te doen bij de Sociale Inspectie 
o Het moet gaan om volgende activiteiten :  

 Leider, beheerder, huismeester, monitor of adjunct-monitor 
in de cyclussen voor vakantiesport tijdens de schoolvakanties, 
de vrije dagen of de gedeelten in het onderwijs  

 Animator van socio-culturele en sportactiviteiten tijdens de 
vrije dagen of daggedeelten in het onderwijs  

 Voordracht of lezing, die plaats heeft na 16.30 u of tijdens de 
vrije dagen of daggedeelten in het onderwijs  

 Beheerder, huismeester, monitor of bewaker in 
vakantiekolonies, op speelpleinen en sportkampen, alleen 
tijdens de schoolvakanties.  

 Net zoals in het dienstjaar 2016 werd door de jeugddienst en de buitenschoolse kinderopvang 
een  gezamenlijk voorstel  uitgewerkt voor de zomervakantie 2017. Er wordt een 
vakantievullend aanbod voorzien. Dit aanbod moet een antwoord bieden op de vraag voor 
voldoende en gevarieerde opvangmogelijkheden, zodat de inwoner een keuze kan maken op 
basis van zijn/haar persoonlijke interesse.   

 Zo wordt er volgende aangeboden :   
 
1) Speelpleinwerking in Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo voor de periode van  :  

 
o 05.07.2017 tem 06.07.2017  : voorbereidingsdagen  
o 10.07.2017 tem 20.07.2017 : speelpleinwerking  
o 31.07.2017 tem 18.08.2017  : speelpleinwerking (muv 14.08 en 15.08.2017) 

 
2) Legokamp in Assenede voor de periode van :  

 
o 17.07.2017 tem 20.07.2017 : Legokamp  

 
 
 

3) Buitenschoolse kinderopvang in Bassevelde en Assenede voor de periode van :  
 

o 05.07.2017 tem 14.07.2017 : buitenschoolse kinderopvang  
o 31.07.2017 tem 18.08.2017 : buitenschoolse kinderopvang (muv 14.08 en 15.08.2017) 

 

 Om dit voorstel te kunnen realiseren is het noodzakelijk het contingent en de bezoldiging  van 
hoofdmonitoren vast te stellen.  

 In het budget 2017 zijn de nodige kredieten voorzien op VT.5.5.1- 07500/6203000/1/BH-

GEEN/IE-GEEN/KP-GEEN;  
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Stemmen 

 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

Artikel 1  

Voor het dienstjaar 2017 wordt het contingent hoofdmonitoren vastgesteld als volgt :  

Speelpleinwerking in Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo :   
3 deeltijdse hoofdmonitoren  (30 u/week) voor de periode van : 

o 05.07.2017 tem 06.07.2017    
o 10.07.2017 tem 20.07.2017   
o 31.07.2017 tem 18.08.2017   

Legokamp in Assenede :  

1 voltijdse hoofdmonitor (38 u/week) voor de periode van :  
o 17.07.2017 tem 20.07.2017    

Buitenschoolse kinderopvang in Bassevelde en Assenede  :  
3 deeltijdse hoofdmonitoren (30 u/week)  voor de periode van :  

o 05.07.2017 tem 14.07.2017  
o 31.07.2017 tem 18.08.2017 

Art. 2 

De aanwervingsvereisten voor de hoofdmonitoren worden als volgt vastgesteld :  

 Hoofdmonitoren voor de speelpleinwerking en themakamp :  
- De leeftijd van 18 jaar bereikt hebben  
- In het bezit zijn van een blanco uittreksel uit het strafregister (model 2) 
- Het bezitten van basisvaardigheden in verband met het werken met 

kinderen op basis van vroegere tewerkstelling (al dan niet als jobstudent) 
of sociaal engagement in het jeugdwerk waarbij met kinderen gewerkt 
wordt, is een pluspunt.  

 

 Hoofdmonitoren voor de buitenschoolse kinderopvang :  
- De leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. 
- In het bezit zijn van een blanco uittreksel uit het strafregister (model 2) 
- Houder zijn van een diploma of getuigschrift van één van onderstaande 

studierichtingen:  
o   Secundair beroepsonderwijs: derde jaar van de derde graad van 

de studierichtingen: kinderzorg, begeleider in de kinderopvang. 
o   Secundair beroepsonderwijs: Kinderverzorging 
o   Secundair beroepsonderwijs: derde jaar van de vierde graad 

Verpleegkunde 
o   Secundair technisch onderwijs: tweede jaar van de derde graad 

van de studierichtingen: Sociale en technische wetenschappen, 
Jeugd en Gehandicaptenzorg, Bijzondere jeugdzorg, Gezondheids- 
en welzijnswetenschappen, verpleegaspirant 

o   Secundair technisch onderwijs: secundair na secundair of derde 
jaar van de derde graad internaatswerking of leefgroepenwerking 

o   Hoger beroepsonderwijs: twee derde van de modules 
orthopedagogie of eerste/tweede jaar orthopedagogie 
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o   Bachelor of master met 120 studiepunten van de volgende 
richtingen: pedagogie van het jonge kind, kleuteronderwijs, lager 
onderwijs, secundair onderwijs, gezinswetenschappen, 
maatschappelijke veiligheid, orthopedagogie, sociaal werk, sociale 
readaptatiewetenschappen, toegepaste psychologie, 
verpleegkunde 

o   Bachelordiploma of diploma van het hoger onderwijs van één 
cyclus 

o   Masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van meer dan 
één cyclus 

Art. 3 

De functiebeschrijving van de hoofdmonitoren wordt vastgesteld als volgt :  

Organiseren, begeleiden en opvolgen van het lokale jeugdinitiatief 
“speelpleinwerking” 

o Organiseren en coördineren van speelpleinwerking 
o Huidige en nieuwe monitoren coachen  
o Meehelpen tijdens de activiteiten  

 

Organiseren van activiteiten  
o Plannen, organiseren en begeleiden van interne en externe 

activiteiten  
o Dagindeling voor de kinderen op een educatieve manier 

verzorgen  
 

Begeleiden van kinderen volgens pedagogisch verantwoorde principes in 
de dagelijkse omgang  

o Creëren van een basissfeer van veiligheid, zekerheid, 
geborgenheid, openheid, structuur en een gepaste groepssfeer  

o Stimuleren van de kinderen en aandacht voor flexibiliteit, 
individualiseren, bewegingsvrijheid en veiligheid  

o Kinderen consequent leren omgaan met regels en grenzen en 
hen structuur aanbieden  

o Omgaan met conflicten met kinderen  
o Begeleiden van kinderen buiten de lokalen  
o Observeren van tevredenheid  
o Verzorgen dagelijks onthaal  
o Instaan voor het afhaalmoment van de kinderen door de ouders  

 
Bijstaan van de kinderen bij de dagelijkse verzorging  
Verantwoordelijkheid dragen voor de infrastructuur en de inrichting  

o Verzorgen en opruimen van speel- en werkmateriaal  
o Dagelijks onderhoud  
o Openen en klaarmaken van de lokalen voor de opvang, afsluiten 

van de lokalen op een veilige manier  
 

Bewaken dat de veiligheidsnormen worden nageleefd 
Uitvoeren van administratieve taken  
Instaan voor de dagdagelijkse financiële verrichtingen  
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Regelmatige en adequate terugkoppeling of afstemming naar de 
professionele kracht van IBO/Dienst Vrije Tijd.  

Art. 4 

De selectie bestaat uit een selectie-interview dat peilt naar de motivatie, de belangstelling, de 

ervaring en de inzetbaarheid van de kandidaten.  

Art. 5 

De bezoldiging voor de hoofdmonitoren  wordt gekoppeld aan de weddenschaal D1.  
De bezoldiging wordt gefinancierd met de kredieten voorzien in het budget 2017 :   
VT. 5.5.1 – 07500/6203000/1/BH-GEEN/IE-GEEN/KP-GEEN 

16.  Aanstellen van een mandataris-vertegenwoordiger en een mandataris-plaatsvervanger bij het 

beheerscomité van de scholengemeenschap "Meetjesland". 

Bevoegdheid 

 

 Gemeentedecreet van 15.07.2005, artikels 42 en 43. 

Wetten en Reglementen 

 

 Gemeentedecreet van 15.07.2005, artikel 35. 

 Decreet basisonderwijs van 25.02.1997. 

 Decreet van 06.07.2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking. 

Verwijzingsdocumenten 

 

 Gemeenteraadsbeslissing dd. 26.06.2014 houdende verlengen van scholengemeenschap 

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

 Overeenkomst scholengemeenschap “Meetjesland” 2014-2020 in de vorm van een interlokale 

vereniging. 

 Gemeenteraadsbeslissing dd. 28.01.2016 waarbij mevr. Hilde Baetslé werd aangeduid als 

mandataris-vertegenwoordiger van de gemeente Assenede in het beheerscomité van 

scholengemeenschap “Meetjesland” en mevr. Buysse Dominique als mandataris-

plaatsvervanger. 

 Schepencollegebeslissing dd. 03.01.2017 houdende verdeling van de bevoegdheden onder de 

schepencollegeleden waarbij mevr. Chantal Bobelijn werd aangeduid als schepen van Onderwijs 

in plaats van mevr. Hilde Baetslé. 

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

Verantwoording 

 

 In de overeenkomst scholengemeenschap 2014-2020 staat dat door elke gemeenteraad een lid 

van het schepencollege wordt afgevaardigd, alsmede een vervangend lid in geval van 

afwezigheid van het effectief lid. De mandataris-plaatsvervanger kan een gemeenteraadslid zijn. 

 Gezien mevr. Chantal Bobelijn werd aangeduid als schepen van Onderwijs stelt het college van 

burgemeester en schepenen voor dat zij wordt aangesteld als mandataris-vertegenwoordiger 

 Als mandataris-plaatsvervanger dient een lid van de gemeenteraad te worden aangeduid. 
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Tussenkomsten 

 Samenplus draagt mevrouw Chantal Bobelijn als mandataris-vertegenwoordiger van de 

gemeente Assenede en mevrouw Hilde Baetslé als plaatsvervanger van de gemeente Assenede 

voor in het beheerscomité van de scholengemeenschap “Meetjesland”.  

CD&V en N-VA doen geen voordrachten.  

 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, Marcel Scheir, 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) 

 

BESLUIT 

 

Artikel 1  

Mevr. Chantal Bobelijn wordt aangeduid als mandataris-vertegenwoordiger van de gemeente 

Assenede in het beheerscomité van de scholengemeenschap “Meetjesland”. 

Art. 2 

Mevr. Hilde Baetslé wordt aangeduid als mandataris-plaatsvervanger van de gemeente Assenede in 

het beheerscomité van de scholengemeenschap “Meetjesland”. 

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 onderhavige beslissing wordt voor kennisgeving overgemaakt aan de 

scholengemeenschap “Meetjesland” en aan de aangestelde personen. 

17.  Aanwijzen van een gemeentelijke omgevingsambtenaar. 

Bevoegdheid 

 

 Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42. 

Wetten en Reglementen 

 

 Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. 

 Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 

april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen. 
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Verwijzingsdocumenten 

 

 Leidraad omgevingsvergunning voor gemeentebesturen. 

Verantwoording 

 

 Op 23 februari 2017 treden het omgevingsvergunningsdecreet en het 
omgevingsvergunningsbesluit in werking. 

 De gemeente is verplicht om minimaal één omgevingsambtenaar aan te wijzen. 

 Personen die op 27 november 2015, de datum van goedkeuring van het Besluit, aangesteld 
waren als stedenbouwkundige ambtenaar en die houder zijn van een diploma dat toegang geeft 
tot niveau A, B en C worden van rechtswege geacht aangewezen te zijn als gemeentelijk 
omgevingsambtenaar. 

 De aangewezen gemeentelijke omgevingsambtenaren moeten samen voldoende kennis hebben 
van zowel ruimtelijke ordening als het milieu. 

 Het is dus nodig om ook de milieuambtenaar aan te wijzen als gemeentelijke 
omgevingsambtenaar.  

Stemmen 

 

Stemresultaat: met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

Artikel 1  

De gemeentelijke milieuambtenaar, de heer Stijn Verbeke, wordt aangewezen als gemeentelijke 

omgevingsambtenaar. 

18.  Goedkeuren van de voorgestelde wegenis - verkaveling van 10 bouwloten aan de Trieststraat te 

Assenede - Daeninck Michel 

Wetten en Reglementen 
 

 De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

 Het gemeentedecreet van 15.07.2005 – artikel 42 en latere wijzigingen 

 
Verwijzingsdocumenten    
 

 De verkavelingsaanvraag, ontvangen op 02.09.2016 op naam van Daeninck Michel – 

Wittemoer 33 – 9940 Evergem, voor het verkavelen van gronden gelegen te 9960 Assenede, 

Trieststraat 

 De archeologienota 

 De motivatienota en stedenbouwkundige voorschriften 

 De fotoreportage 

 Het plan bestaande toestand en profielen 

 Het verkavelingsplan 

 De M.E.R.-screening 

 De aanstiplijst verordening hemelwater 

 Het plan ontworpen toestand 
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 De lengteprofielen 

 De dwarsprofielen 

 De kunstwerken 

 De modeldwarsprofielen 

 Het bestek 

 De raming 

 Advies Zwarte Sluispolder dd. 13.01.2017 

 Advies “Assenede voor iedereen” dd. 21.10.2016 

 Advies Agentschap Wegen en Verkeer dd. 27.09.2016 

 Advies Brandweerzone Centrum dd. 05.10.2016 
 
Verantwoording 
 

 Het dossier omvat een verkavelingsaanvraag voor 10 bouwloten waarvan 2 voor open en 8 voor 

halfopen bebouwing en de nodige wegenis- en rioleringswerken. 

 Het terrein is gelegen in woongebied met landelijk karakter en vormt de verdere invulling van 

een nog onbebouwd binnengebied. 

 Het terrein staat kadastraal gekend als ASSENEDE, Afdeling 1, Sectie C, nrs. 662 en 665. 

 De verkaveling wordt ontsloten vanuit de Trieststraat met nieuw aan te leggen wegenis met een 

breedte van 9 m. Deze ontsluiting situeert zich op het onbebouwde perceel in de Trieststraat, 

tussen de huisnummers 203 en 205. 

 Aan het begin en einde van de aan te leggen wegenis wordt een groenzone voorzien die dienstig 

zal zijn voor infiltratie van het hemelwater (wadi). Het eindpunt van de wegenis wordt ook 

ingericht als draaipunt voor hulpdiensten. 

 De voorgestelde wegenis sluit aan de oostzijde ook aan op de ontworpen brandweg van een 

recent vergunde verkaveling 

 Van het lot voor de wegenis en de 2 loten voor infiltratie van het hemelwater (groenzones) 

wordt grondafstand gedaan. 

 Langsheen de wegenis worden stroken voorzien die verhard worden met grasbetontegels. Deze 

stroken zijn voornamelijk bedoeld als bezoekersparking. 

 Uit de project MER-screening blijkt dat de mogelijke milieu-effecten van het project niet 

aanzienlijk zijn en de opmaak van een milieueffectrapport niet noodzakelijk is. 

 Het advies van de Zwarte Sluispolder dd. 13.01.2017 was voorwaardelijk gunstig. 

 Het advies van “Assenede voor iedereen” dd. 21.10.2016 was voorwaardelijk gunstig 

 Het advies van Agentschap Wegen en Verkeer dd. 27.09.2016 was gunstig 

 Het advies van Brandweerzone Centrum dd. 05.10.2016 was voorwaardelijk gunstig 

 De gemeentelijke technische dienst gaf volgend advies : 

- De bochtstraal ter hoogte van lot 4 loopt over het voetpad en loopt gelijk met de hoek van lot 4. 

Dit dient herbekeken te worden 

- In het bestek zijn de huisaansluitingen voorzien in gres. Deze mogen ook uitgevoerd worden in 

kunststof (PP of PVC) 

- De riolering van de verkaveling sluit in de Trieststraat aan op de collector van Aquafin. 

Vooraleer de aansluiting uitgevoerd wordt moet Aquafin verwittigd worden. 

- Op het plan staan geen verkeersborden en belijning ingetekend. Dit moet nog voorgelegd 

worden aan de dienst mobiliteit en het Vlaams Gewest zodat de correcte signalisatie kan 

geplaatst worden. Deze is ook ten laste van de verkavelaar. 

- Het hydraulisch advies is nog niet in ons bezit en zal opgevraagd worden bij RioAct. 



222 

 

- Het college wenst dat de verkaveling afgestemd wordt op de aansluitende verkaveling 

Karnemelkstraat : Aan de kant van de loten wordt geen voetpad aangelegd en een groenstrook 

dient voorzien waarvan een strook eventueel in grasdallen. De opritten dienen beklinkerd met 

grijze betonstraatstenen 220/110/100. Aan de kant van de brandweg mogen de klinkers 

behouden blijven. 

Tussenkomsten 
 

 Het college van burgemeester en schepenen laat weten dat de bevoegde schepen gisterenavond 

nog een mail kreeg dat RioAct voorlopig geen positief advies kan geven. De schepen heeft deze 

mail pas deze middag gelezen. In het ontwerpbesluit wordt voorgesteld om de wegenis en 

riolering goed te keuren onder opschortende voorwaarde van een gunstig advies van RioAct voor 

wat betreft de riolering. 

Op vraag van de N-VA wordt de zitting geschorst door de voorzitter. 
De voorzitter heropent de zitting en geeft het woord aan de oppositie 

 De CD&V-fractie heeft vorige week de vraag gekregen van de secretaris of ze akkoord waren om 

dit punt toe te voegen bij hoogdringendheid. De reden was een administratieve fout. CD&V wil 

op een constructieve manier oppositie voeren en kon deze fout door de vingers zien. Maar nu 

blijkt dat er een ongunstig advies is van RioAct is hun mening veranderd. Deze belangrijke 

informatie had moeten gemeld worden vóór de stemming over de hoogdringendheid van dit 

punt bij het begin van de zitting. Iedereen is gelijk voor de wet, dus CD&V zal deze wegenis en 

riolering niet goedkeuren. 

 De N-VA-fractie sluit zich hierbij aan en zal dit punt ook niet goedkeuren. 

 Het college van burgemeester en schepenen was niet op de hoogte van deze informatie. De 

reden om dit punt toe te voegen aan de agenda bij hoogdringendheid was enkel en alleen 

omwille van een administratieve fout en de gevolgen hiervan voor de verkavelaar. Nu blijkt dat 

er een negatief advies is van RioAct kan ook de SamenPlus-fractie deze wegenis en riolering niet 

goedkeuren. 

 De secretaris wenst nog te benadrukken dat zijn enige motivatie om dit punt met 

hoogdringendheid op de agenda te krijgen het rechtzetten was van een administratieve 

vergissing. Hij had tot vandaag geen weet van een mogelijk negatief advies van RioAct. 

Stemmen 

Stemresultaat: 23 nee-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, Heidi Schaght, 
Sabina De Craecker) 

 

BESLUIT   

Artikel 1 
Het tracé van de ontworpen wegenis en de ontworpen riolering voor de verkaveling Daeninck 
Michel, gelegen te 9960 Assenede, aan de Molenbosstraat en kadastraal gekend onder ASSENEDE 
(Assenede), Afdeling 1, Sectie C, nrs. 662 en 665 wordt niet goedgekeurd  
 
 



223 

 

Aanvullende dagorde van de N-VA-fractie 
 

19.  Interpellatie: nieuwe wet op de overheidsopdrachten - opleidingen. 

N-VA stelt vast dat de nieuwe wet op overheidsopdrachten van 17.06.2016 waarschijnlijk 
september/oktober 2017 in werking zal treden. Op de technische dienst, waar het vaak over grote 
bedragen gaat, wordt gewerkt met het softwareprogramma 3P. De drempelbedragen worden in 
principe opgetrokken waardoor ook kleinere aanbestedingen niet meer zo klein blijven en een goede 
kennis van deze wetgeving nog belangrijker wordt. Het softwarepakket kan immers niet alles 
opvangen. N-VA heeft hierbij de volgende vragen: In hoeverre zijn de andere diensten (bv. 
milieudienst) mee met de nieuwe wetgeving? Zijn er opleidingen voorzien? Werken de andere 
diensten ook met 3P? 
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat de wet op de overheidsopdrachten 
voornamelijk wordt opgevolgd door de technische dienst en de financiële dienst. Andere diensten 
zijn op de hoogte. Bestekken worden opgemaakt vanuit 3P en dit wordt gecoördineerd vanuit de 
technische dienst. 3P is een softwarepakket dat altijd mee is met de laatste wijzigingen met 
betrekking tot de wet op de overheidsopdrachten. De financieel beheerder en het diensthoofd 
technische dienst hebben reeds opleidingen gevolgd. Het is de bedoeling dat er na het verschijnen 
van de uitvoeringsbesluiten nog meer mensen op opleiding worden gestuurd. Bovendien maakt de 
gemeente ook gebruik van infokanalen die wijzigingen en nieuwe wetgeving communiceren en 
aankondigen. Zo is de gemeente recent overgeschakeld naar Mercatus (een onlinedienst die de 
wetgeving op de overheidsopdrachten monitort) en zijn we ook geabonneerd op Inforum (een 
algemene juridische database). 3P wordt enkel gebruikt op de technische dienst. Andere diensten die 
gebruik wensen te maken van bestekken (bvb. Vrije tijd, Communicatie, Milieu,…), vragen de hulp 
van de technische dienst.  

20.  Interpellatie: MUG helicopter in het Meetjesland. 

N-VA meldt dat het zwaard van Damocles boven de MUG-helikopter van Brugge hangt, voor vluchten 
in het Meetjesland. Deze helikopter wordt aanzien als een privé initiatief en vliegt enkel dankzij 
sponsoring en giften. De operaties  van de MUG-helikopter kosten ruwweg € 540.000,00 per jaar en 
kennen nu een globaal uitbatingsverlies van  +- € 67.000,00. Alle Meetjeslandse gemeenten bedienen 
zich van de MUG-helikopter, maar slechts enkele betrokken gemeenten betalen een bijdrage. Mede 
hierdoor en doordat dit nu geen provinciale maar een federale materie is, dreigen we zonder MUG-
helikopter te vallen. De heli is net voor landelijke gemeenten uitermate belangrijk om snel heen en 
weer te geraken met het MUG team. Bij heel wat trauma’s telt iedere minuut. Federaal komt men 
hier niet in tussen, maar laat men de keuze aan de betrokken gemeenten. Maar die doen weinig 
moeite. Voor het ogenblik dragen enkel volgende betrokken gemeenten bij in de MUG-helikopter: 
Aalter, Kluisbergen, Kruishoutem, Maldegem, en Waarschoot. In totaal voor amper iets meer dan  
€ 6.000,00, opgehoest door 5 gemeenten. N-VA vraagt zich af of een mensenleven dan maar zoveel 
waard is? Indien alle betrokken gemeenten een bijdrage zouden leveren van € 0,15 per inwoner is 
het huidige tekort van de vzw nagenoeg weggewerkt. Indien deze een bijdrage leveren van € 0,25 per 
inwoner is de MUG-helikopter ook leefbaar in de toekomst. Voor Assenede betekent dit  
14.250 x 0,15 = € 2.137,50. In het tweede scenario is dat 14.250 x 0,25 = € 3.562,50. N-VA vraagt of 
onze gemeente bereid is een engagement m.b.t. deze MUG-helikopter aan te gaan en een bijdrage 
van € 0,25 per inwoner goed te keuren en op te nemen met ingang budget 2017, door middel van 
een budgetwijziging?  
Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat de provincie West-Vlaanderen via een 
andere weg, namelijk de opleiding van personeel, toch nog subsidie geeft aan de vzw. De provincie 
Oost-Vlaanderen heeft zijn subsidie volledig stop gezet. Tot en met 2009 heeft de gemeente 
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Assenede een toelage van € 500,00 gegeven aan de MUG-helikopter. Ook voor het college is de 
MUG-helikopter een meerwaarde in onze gemeente en in de rest van het Meetjesland. Zeker met de 
toenemende files wordt het steeds moeilijker om met gewone ziekenwagens snel ter plaatse te zijn. 
Het college stelt voor om een bijdrage te geven van € 2.000,00. dit bedrag zal voorzien worden in de 
eerstvolgende budgetwijziging. 
N-VA is verheugd dat de gemeente Assenede een bijdrage zal doen en ziet dit als een eerste stap om 

de MUG-helikopter te behouden in onze regio. Hopelijk doen ook de andere gemeenten mee. N-VA 

vraagt aan de burgemeester om dit mee te nemen op het eerstvolgend burgemeestersoverleg. 

De voorzitter-burgemeester antwoordt dat hij dit zal agenderen op het burgemeestersoverleg. 

 
Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten 

 

 

F. Willems Ph. De Coninck 

Gemeentesecretaris, Burgemeester-voorzitter 


