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Gemeenteraad van 31.08.2017 

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 dd. 06.07.2017. 

2.  WELZIJNSBAND MEETJESLAND 

Kennisnemen van de jaarrekening 2016 van de Welzijnsband Meetjesland. 

3.  EVENEMENTEN 

Aanvaarden BNIP Ezelsstoet Bassevelde dd. 24.09.2017. 

4.  CULTUUR 

Opheffen reglement vrijetijdsparticipatie 80/20-regeling i.k.v. UiTPAS Meetjesland. 

5.  PATRIMONUM 

Duvekeete - Princiepbeslissing voor kosteloze overname wegenis in de verkaveling. Aanstellen 

Dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid. 

Aanvullende dagorde N-VA-fractie 

 

6.  Interpellatie: verkeerssituatie Dijkstraat Assenede - verkeersbord E7. 

7.  Interpellatie: stand van zaken bouw nieuwe jeugdlokalen Assenede. 

8.  Interpellatie: werken en fietspad Oosteeklo - stand van zaken. 

9.  Interpellatie: containerpark Assenede. 

10.  Interpellatie: gemeentelijke kortingen op abonnement De Lijn voor scholieren. 

 

Aanvullende dagorde CD&V-fractie 

 

11.  Interpellatie: (slechte) zichtbaarheid signalisatie. 
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12.  Interpellatie: snelheidsproblematiek Weststraat. 

13.  Interpellatie: slechte staat trap op de dijk aan Haven Boekhoute. 

14.  Interpellatie: bibliotheek. 

 

Openbare zitting 
 

1.  Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraad dd. 06.07.2017. 

 

De notulen van de gemeenteraad van 06.07.2017 werden voorgelegd en goedgekeurd. 

Stemresultaat: 21 ja-stemmen (Philippe De Coninck, Alex Meulebroeck, Servaas Van Eynde, 

Hubert Staelens, 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) 

2 onthoudingen (Erik Roegis, Sabina De Craecker) 

 

2.  Kennisnemen van de jaarrekening 2016 van de Welzijnsband Meetjesland. 

Bevoegdheid 

•••• Het gemeentedecreet van 15.07.2005 artikel 42. 

Wetten en Reglementen 

•••• Het OCMW-decreet van 19.12.2008, art. 228. 

•••• Het besluit van de Vlaamse Regering van 25.06.2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus 

van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (in het 

bijzonder artikel 193) en latere wijzigingen. 

Verwijzingsdocumenten 

•••• Brief van 06.07.2017 van de Welzijnsband Meetjesland. 

•••• Jaarrekening 2016 van de Welzijnsband Meetjesland. 

•••• Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 11.04.2017. 

•••• Verslag van het college van commissarissen aan de leden van de algemene vergadering. 

Verantwoording 

•••• Aangezien de OCMW-verenigingen van publiekrecht zijn onderworpen aan hetzelfde toezicht en 

dezelfde controle als OCMW’s moet een exemplaar van de vastgestelde jaarrekening ook ter 

kennisneming bezorgd worden aan de gemeenteraden. 

Tussenkomsten 

•••• CD&V leest in het jaarverslag dat het OCMW van Assenede slechts 1x beroep deed op juridisch 

advies schuldbemiddeling op 3 jaar tijd. Hoe komt dit? 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat sommige OCMW’s beroep doen op 

de Welzijnsband voor hun collectieve  schuldenregeling. Het OCMW van Assenede doet dit niet 

en werkt met privé-advocaten. Bijgevolg is er slechts zelden juridisch advies nodig via de 

Welzijnsband. 
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BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2016 van de OCMW-vereniging Welzijnsband 

Meetjesland. 

Art. 2 

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de heer provinciegouverneur Oost-Vlaanderen en 

aan de Welzijnsband Meetjesland. 

 

3.  Aanvaarden BNIP Ezelsstoet Bassevelde dd. 24.09.2017. 

Bevoegdheid 

•••• Het gemeentedecreet van 15.07.2005, artikel 42. 

Wetten en Reglementen 

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

•••• De wet van 15.05.2007 betreffende de civiele veiligheid. 

•••• Het KB van 16.02.2006 betreffende de nood- en interventieplannen. 

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

•••• De Ministeriële omzendbrief NPU-2 van 30.03.2009 betreffende het algemeen nood- en 

interventieplan van de Provinciegouverneur. 

•••• De Ministeriële omzendbrief NPU-3 van 30.03.2009 betreffende de goedkeuring van de 

provinciale nood- en interventieplannen. 

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

•••• De omzendbrief van 10.12.1987 betreffende de ordehandhaving. 

Verwijzingsdocumenten 

•••• Het Bijzonder Nood- en Interventieplan Ezelsstoet  te Bassevelde op 24 september 2017.  

•••• Nota van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Crisiscentrum van 

01.02.2011 betreffende goedkeuring van NIP – Reikwijdte en aanvaarding door de gemeenteraad. 

•••• Het gemeenteraadsbesluit van 19.12.2008 houdende aanvaarding van het gemeentelijk algemeen 

nood- en interventieplan Assenede. 

Verantwoording 

•••• De opmaak van een bijzonder nood- en interventieplan is aangewezen naar aanleiding van de 

Ezelsstoet te Bassevelde op 24 september 2017. 

•••• Dit BNIP moet goedgekeurd worden door de veiligheidscel, aanvaard worden door de 

gemeenteraad, en in laatste instantie goedgekeurd worden door de Provinciegouverneur.  

Stemmen 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

Het Bijzonder Nood- en Interventieplan opgemaakt naar aanleiding van de Ezelsstoet te Bassevelde 

op 24 september 2017 wordt aanvaard. 
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Art.2 

Een afschrift van dit besluit samen met een exemplaar van het BNIP Ezelsstoet te Bassevelde wordt 

overgemaakt aan de Provinciegouverneur. 

 

4.  Opheffen reglement vrijetijdsparticipatie 80/20-regeling i.k.v. UiTPAS Meetjesland. 

 

Bevoegdheid 

•••• Het Gemeentedecreet van 15.07.2005, art. 42 

Wetten en Reglementen 

•••• Het Gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen 

•••• Decreet van 18.01.2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering 

van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport 

•••• Besluit van de Vlaamse Regering van 18.07.2008 betreffende de uitvoering van het decreet 

houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in 

cultuur, jeugdwerk en sport 

•••• Reglement vrijetijdsparticipatie 80-20 regeling van Gemeentebestuur Assenede, van kracht sinds 

01.01.2016 

•••• Regionaal reglement UiTPAS Meetjesland van kracht vanaf 01.09.2017 en goedgekeurd door de 

gemeenteraad in zitting van 01.06.2017  

•••• Huishoudelijk reglement UiTPAS Meetjesland – Assenede  van kracht vanaf 01.09.2017 en 

goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 01.06.2017 

Verwijzingsdocumenten 

•••• Gemeenteraadsbeslissing van 26.09.2013 houdende goedkeuren afsprakennota inzake 

vrijetijdsparticipatie 2014 – 2019 

•••• Afsprakennota vrijetijdsparticipatie 2014-2019 

•••• Gemeenteraadsbeslissing van 17.12.2015 houdende vaststellen aangepast reglement voor 

vrijetijdsparticipatie 80/20-regeling 

•••• Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 02.02.2016 m.b.t. het indienen 

van een aanvraag tot UiTPAS Meetjesland i.s.m. COMEET en Stad Eeklo 

•••• Gemeenteraadsbeslissing van 01.06.2017 houdende vaststellen reglementen UiTPAS 

Meetjesland. 

Verantwoording 

•••• Vanaf 2014 is de afsprakennota vrijetijdsparticipatie van kracht. De nota veronderstelt het 

uitwerken van een reductieregeling voor gezinnen in armoede in het kader van de deelname aan 

sport-, jeugd en socio-culturele activiteiten. 

•••• In het kader van deze afsprakennota ging op 01.11.2014 het reglement vrijetijdsparticipatie van 

kracht dat later aangepast werd en in zijn vernieuwde vorm geldend werd vanaf 01.01.2016. In 

het reglement werd de mogelijkheid gecreëerd om terugbetaling van vrijetijdsactiviteiten te 

realiseren voor personen die zich in een bepaalde financiële situatie bevinden.  

•••• Op 01.09.2017 wordt UiTPAS Meetjesland gelanceerd. Een spaarkaart voor vrijetijdsactiviteiten 

waarbij ook de mogelijkheid is rechtstreeks korting te voorzien voor wie zich in een financieel 

precaire situatie bevindt. De financiële tussenkomsten gebeuren op basis van het regionaal 

reglement en het huishoudelijk reglement UiTPAS Meetjesland. Deze werden goedgekeurd in 
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zitting van de gemeenteraad d.d. 01.06.2017. De reglementen werden uitgewerkt door de 

stuurgroep UiTPAS Meetjesland waar een vertegenwoordiging van Gemeentebestuur Assenede 

Stad Eeklo in vertegenwoordigd is.  

•••• Het huidige KomUitPas-reglement (Stad Eeklo) en reglement vrijetijdsparticipatie 

(Gemeentebestuur Assenede) werden beiden hervormd tot de huidige UiTPAS-reglementen.  

•••• De financiële middelen voor het reglement zullen vanaf 01.09.2017 ingezet worden voor de 

uitvoering van het UiTPAS-reglement.  

•••• Het reglement vrijetijdsparticipatie dient opgeheven te worden op het moment van 

inwerkingtreding van de reglementen UiTPAS Meetjesland, daar beiden niet naast elkaar kunnen 

bestaan.  

•••• Wie eerder een aanvraag deed via het reglement vrijetijdsparticipatie werd geïnformeerd dat 

aanvragen via dit reglement nog kunnen ingediend worden t.e.m. 31.08.2017.  

Stemmen 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

Het reglement vrijetijdsparticipatie 80/20- regeling wordt opgeheven op 01.09.2017. 

Art. 2 

Aanvragen i.k.v. het reglement vrijetijdsparticipatie die ingediend worden voor 01.09.2017 kunnen 

nog in kader van het reglement vrijetijdsparticipatie afgehandeld en betaald worden. 

 

5.  Duvekeete - Princiepbeslissing voor kosteloze overname wegenis in de verkaveling. Aanstellen 

Dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid. 

 

Bevoegdheid  

• Het gemeentedecreet van 15.07.2005, artikel 43§1 en artikel 57. 

Wetten en Reglementen 

• Het gemeentedecreet van 15.07.2005, laatst gewijzigd bij het hersteldecreet van 23.01.2009. 

• Het gemeenteraadsbesluit van 06.07.2017 betreffende vaststellen aanpassingen in het begrip 

“dagelijks bestuur”. 

• Het decreet van 19.12.2014 houdende Vlaamse Vastgoedcodex. 

• Het besluit van de Vlaamse Regering van 19.12.2014 houdende de uitvoering van het decreet van 

19.12.2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex. 

• Het Ministerieel besluit van de Vlaamse Minister van Begroting, Financiën en Energie van 

12.01.2015 tot aanwijzing van de Vlaamse Commissarissen. 

Verwijzingsdocumenten    

• Het grondplan voor de aanleg van voetpaden, opritten, parkings en groenvoorzieningen in de 

verkaveling Kasteelstraat opgemaakt op 12.11.2012 door Studiebureel Goegebeur – Van den 

Bulcke, Herbakkersplein 5 te 9900 Eeklo. 

• Het verkavelingsplan voor de gronden gelegen langsheen de Kasteelstraat, kadastraal gekend 

onder de nrs 930h3/ex, 930k2/ex, 930y2/ex, 930z2/ex, 931d/ex en 933d/ex  der sectie E van de 
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1e afdeling Assenede opgemaakt op 12.11.2012 door Studiebureel Goegebeur – Van den Bulcke, 

Herbakkersplein 5 te 9900 Eeklo. 

• Het liggingsplan voor wegen- en rioleringswerken in de verkaveling Kasteelstraat opgemaakt op 

12.11.2012 door Studiebureel Goegebeur – Van den Bulcke, Herbakkersplein 5 te 9900 Eeklo. 

• De verkavelingsvergunning afgeleverd op 16.04.2013 voor de percelen gelegen aan de 

Kasteelstraat te Assenede, kadastraal gekend onder nrs. 930h3/ex, 930k2/ex, 930y2/ex, 

930z2/ex, 931d/ex en 933d/ex der sectie E van de 1e afdeling, aan  NV Danneels J. Immo, Sint-

Baafskerkstraat 1 te 8200 Sint Andries. 

• Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 07.05.2014 betreffende Wegen 

– verkaveling met 19 loten aan de Kasteelstraat te Assenede. Goedkeuring van de voorlopige 

oplevering infrastructuur. 

• Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 13.09.2016 betreffende Wegen 

– verkaveling Kasteelstraat Assenede. Goedkeuring definitieve oplevering wegen- en 

rioleringswerken. 

• De brief van 08.11.2016 aan  NV Danneels J. Immo, Sint-Baafskerkstraat 1 te 8200 Sint Andries 

Brugge, betreffende Assenede – Duvekeete – overname wegenis. 

• De brief van 27.06.2017 aan  NV Danneels J. Immo, Sint-Baafskerkstraat 1 te 8200 Sint Andries 

Brugge, betreffende Assenede – Duvekeete – overname wegenis. 

• De brief van 03.07.2017 van Studieburo Goegebeur, Herbakkersplein 5 te 9900 Eeklo betreffende 

Assenede: Voetpaden en opritten in de verkaveling Kasteelstraat – afstand van wegen. 

• Het plan voor afstand van wegen voor de gronden gelegen langsheen de Kasteelstraat, 

kadastraal gekend onder nrs. 931t/ex, 931w/ex, 933g/ex, 933k2/ex en 1861a der sectie E van de 

1e afdeling Assenede opgemaakt op 13.01.2017 door Studieburo Goegebeur, Herbakkersplein 5 

te 9900 Eeklo. 

• De kredieten voorzien in budget 2017, exploitatiebudget onder art. 011900 6140100 der 

uitgaven voor het betalen van de provisiekosten. 

Verantwoording 

• Aangezien de wegenis- en rioleringswerken definitief werden opgeleverd, kunnen de wegenis, de 

groenzone en de voetpaden in de verkaveling gelegen langsheen de Kasteelstraat, kadastraal 

gekend onder nrs. 931t/ex, 931w/ex, 933g/ex, 933k2/ex en 1861a der sectie E van de 1e afdeling 

Assenede kosteloos worden overgenomen door de gemeente. 

• Het college van burgemeester en schepenen opteert om de verwerving van deze onroerende 

goederen te realiseren via de Vlaamse Overheid, Dienst Vastgoedtransacties, Virginie 

Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 10 te 9000 Gent. 

• Aangezien voor de overdracht van deze onroerende goederen geen kredieten voorzien zijn in 

budget en bijhorende documenten behoort het tot de bevoegdheden van de gemeenteraad om 

deze princiepbeslissing te nemen. 

Tussenkomsten  

• CD&V vraagt of er nog kosteloze overnames in de pijplijn zitten komende maanden.  

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat normaal gezien bij alle 

verkavelingen de wegenis en riolering wordt overgenomen. Dit gebeurt na de definitieve 

oplevering. Aangezien er heel wat verkavelingen worden uitgevoerd momenteel, zullen er 

komende maanden en jaren nog overnames volgen. 

• CD&V las in de pers dat er bij de aanleg van deze weg Duvekeete een dispuut was over de 

eigendom. Is dit al uitgeklaard? 
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Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat er inderdaad een probleem was, 

maar dat is opgelost. Alles is uitgevoerd conform de verkavelingsplannen. 

Stemmen  

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

Principieel over te gaan tot het opstarten van de procedure voor kosteloze overname van de wegen 

gelegen in de verkaveling langsheen de Kasteelstraat, kadastraal gekend onder nrs. 931t/ex, 

931w/ex, 933g/ex, 933k2/ex en 1861a der sectie E van de 1e afdeling Assenede zoals aangeduid op 

het plan opgemaakt op 13.01.2017 door Studieburo Goegebeur, Herbakkersplein 5 te 9900 Eeklo. 

Art. 2 

De Dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria 

Hendrikaplein 70 bus 10 te 9000 Gent aan te stellen voor :  

- het opmaken van de ontwerpakte  

- het verlijden van de definitieve akte nadat de ontwerpakte door de gemeenteraad werd 

goedgekeurd.  

Art. 3 

Op voorhand een provisie te storten aan de Vlaamse Overheid voor de te maken kosten (o.a. 

hypothecaire kosten) met betrekking tot de in artikel 1 vermelde onroerende goederen. 

Art. 4 

De provisie te betalen van de kredieten voorzien in budget 2017, exploitatiebudget onder art. 

011900 6140100 der uitgaven. 

Art. 5 

Afschrift van deze beslissing over te maken aan:  

- de financieel beheerder  

- de Vlaamse Overheid, Dienst Vastgoedtransacties, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria 

Hendrikaplein 70 bus 10 te 9000 Gent. 

 

 

Aanvullende dagorde van de N-VA-fractie 
 

6.  Interpellatie: verkeerssituatie Dijkstraat Assenede - verkeersbord E7. 

 

N-VA stelt vast dat er op de Dijkstraat aan één kant van de weg, ter hoogte van huisnummer 21, één 

verkeersbord E7 (beurtelings parkeren) staat. Op de aanvullende dagorde van de gemeenteraad van 

01.06.2017 werd dit door deze fractie reeds geagendeerd. Het bord staat er nog steeds. Is hier al 

enige actie rond genomen en zo ja, welke? 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat het bord deze week is verwijderd door 

onze diensten. 
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7.  Interpellatie: stand van zaken bouw nieuwe jeugdlokalen Assenede. 

 

N-VA stelt dat de nieuwe jeugdlokalen in de Kloosterstraat er tegen eind 2016 moesten staan, 

althans zo lazen zij in de krant Het laatste Nieuws, zie artikel van 29/06/2015. N-VA verneemt dat 

Chiro in de lokalen al feestjes heeft georganiseerd. De N-VA-fractie vraagt naar een stand van zaken 

in dit dossier. 

- Verlopen de werken zoals oorspronkelijk gepland en zo neen, waarom niet? 

- Blijft de uitvoering van dit project binnen het vooropgestelde budget? 

- Is er al een datum van ingebruikname van deze lokalen bekend? 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat het dossier is opgedeeld in fasen : bouw 

jeugdlokalen, aanleg voetbalterreinen, aanleg parking en wegenis, aanleg Finse looppiste en 

natuurlijk speelterrein, uitbreiding voetbalterreinen. In november 2016 zijn de jeugdlokalen casco 

opgeleverd en zijn de gebouwen ter beschikking gesteld aan de jeugdverenigingen om er werken in 

uit te voeren. Op vraag van de jeugdverenigingen is de betaling van huur uitgesteld. De opening is 

gepland op 07.10.2017. De voorlopige toegang is aangelegd met steenslag in afwachting van de 

volgende fase waarin parking en wegenis zullen worden aangelegd. Aanleg van een Finse piste en 

buitenomgeving jeugdlokalen is gepland in 2018. De correcte cijfers van de uitgavenstaat op dit 

moment ten opzichte van het budget zullen per mail aan de fractieleiders worden bezorgd. 

CD&V vraagt of er duidelijke afspraken zijn met de jeugdbewegingen wie verantwoordelijk en 

aansprakelijk is bij eventueel gebruik van de lokalen voor privéfeestjes. 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat er ondertussen 

concessieovereenkomsten zijn afgesloten. 

 

8.  Interpellatie: werken en fietspad Oosteeklo - stand van zaken. 

 

N-VA vraagt of de werken in Oosteeklo verlopen zoals oorspronkelijk gepland? 

Zij stellen vast dat de werken 3 weken stil lagen, buiten het bouwverlof.  Wat was hiervan de 

oorzaak?  

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat de planning van de werken, zoals 

voorgesteld op de plenaire vergadering met de inwoners, nog altijd klopt. De werken zitten op 

schema. Omdat de voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen en de aannemer van het 

fietspad vlugger vooruit gingen dan gepland, kon de betonploeg niet volgen. In het orderboek van de 

betonploeg stonden de betonwerken ingepland na het bouwverlof zoals voorzien in de planning. 

Omdat de voorbereidende werken vroeger af waren en er geen beton kon geleverd worden werden 

de werken noodgedwongen opgeschort. Er is gekozen om het wegdek niet volledig af te sluiten. 

Daarom duren de werken langer.  

N-VA vindt de stroken groen die op bepaalde plaatsen het fietspad scheidt van de weg niet ideaal. 

Het fietspad versmalt daardoor en er is veel onderhoud aan. Op het stuk haag dat pas is geplant staat 

het onkruid hoger dan de haag zelf.  

Het college van burgemeester en schepenen blijft achter de keuze voor die haagjes staan. Het doel is 

een fysieke afscheiding tussen fietser en auto, waardoor de auto’s trager gaan rijden en de fietsers 

zich veiliger voelen. De hagen kunnen ook machinaal gesnoeid worden, alle onkruid kan je moeilijk 

tegenhouden. 

 

9.  Interpellatie: containerpark Assenede. 

 

Op facebook is er een discussie aan de gang over de vaststelling dat een werknemer van de 

gemeente geen retributie moest betalen bij zijn toegang tot het milieupark met een aanhangwagen 
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afval. Een medewerker van de gemeente zou hierop gereageerd hebben dat “gemeentepersoneel 

ook wel eens een voordeel mag krijgen”. N-VA heeft daar de volgende vragen bij : Genieten 

gemeentelijke ambtenaren de gunst of het werknemersvoordeel om gratis hun afval, van welke aard 

ook, binnen te brengen op het containerpark van Assenede? Zo ja, is dit ‘voordeel van alle aard’ 

opgenomen in hun contract of een bijlage hieraan? Welke andere ‘voordelen van alle aard’ – officieel 

en/of zijdelings - zijn toegekend aan onze gemeentelijke werknemers? 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat er in het retributiereglement voor het 

aanbrengen van huishoudelijke afvalstoffen op het gemeentelijk recyclagepark, goedgekeurd in de 

gemeenteraad van 26.09.2016, geen uitzonderingen staan voor werknemers van de gemeente. 

Werknemers van de gemeente dienen dus ook de retributie zoals bepaald in het retributiereglement 

te betalen. Enkel werknemers die wonen in de gemeente hebben toegang tot het recyclagepark. In 

de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel van 24.01.2013, aangepast in zitting van de 

gemeenteraad dd. 06.07.2017, is in art. 226 een bepaling opgenomen over de sociale voordelen voor 

het gemeentepersoneel. Deze sociale voordelen omvatten alle voordelen in natura of in contanten 

die de gemeente aan personeelsleden toekent zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, 

vergoeding woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of de fiets, en de begrafenisvergoeding.  

Aanvullend is er ook de bepaling omtrent het GSM-gebruik door gemeentepersoneel ten laste van de 

gemeente. In het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27.05.2014 

betreffende richtlijnen m.b.t. het GSM gebruik ten laste van de gemeente is het maximum belkrediet 

voor de werklieden, ploegverantwoordelijken, wachtdienst en sommige medewerkers van de 

administratie bepaald. Bij overschrijding van het belkrediet dient het restbedrag door het betrokken 

personeelslid betaald te worden aan de financiële dienst. Er is geen maximum belkrediet vastgelegd 

voor de gemeentesecretaris. Er is een maximum aankoopbedrag van € 80,00 incl. BTW voor GSM'S 

voor gemeentepersoneel tenzij duidelijk gemotiveerd wordt waarom een duurder toestel 

noodzakelijk is (bv. voor communicatieambtenaar en secretaris). Verder krijgt de secretaris ook een 

laptop ter beschikking. Deze voordelen in natura worden aangegeven bij de belastingaangifte. De 

wachtdienst krijgt toestemming om met de auto van de wachtdienst naar huis te rijden. De melding 

dat er mogelijks onregelmatigheden zijn bij de retributies in het milieupark door werknemers en 

bepaalde uitspraken die daarover zouden gedaan zijn wordt overgemaakt aan de secretaris. In 

openbare zitting kan hierover niet verder worden uitgeweid.  

 

10.  Interpellatie: gemeentelijke kortingen op abonnement De Lijn voor scholieren. 

 

Bij de omliggende gemeenten wordt korting gegeven op een abonnement van De Lijn. In Evergem 

bijvoorbeeld is dat 22% op een Buzzy Pass voor inwoners tot 24 jaar en op de Omnipas (25 tot en 

met 64 jaar). In sommige gemeenten rijden jongeren gratis, in andere krijgen ze korting tot soms 

50%. Een scholier uit Ertvelde bijvoorbeeld, geniet van deze korting van 22% (ongeveer 45 € per 

schooljaar), een scholier uit Assenede – slechts 7 kilometer verderop – niet. 

In Assenede is er geen enkele korting en geen enkele middelbare school. Al onze scholieren moeten 

zich verplicht verplaatsen naar Zelzate, Eeklo, Gent of verder. Assenede heeft – bij weten van de  

N-VA-fractie - deze korting nog nooit aangevraagd bij ‘De Lijn’. In het kader van de 

burgemeestersconvenant Meetjesland klimaatgezond vraagt de N-VA-fractie om een dergelijke 

korting toe te kennen en budgettair in te plannen. Zo stimuleer je niet alleen het gebruik van het 

openbaar vervoer door onze inwoners, maar ondersteun je financieel ook op een ‘groene’ manier 

onze gezinnen en onze scholieren. 

Het college van burgemeester en schepenen zal dit voorstel meenemen in de budgetbesprekingen 

2018, maar stelt vast dat de diensten van De Lijn worden afgebouwd en de budgetten worden 

verminderd. In 2015 werd het gratis rijden voor gepensioneerden afgeschaft. Het is niet erg logisch 
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dat wat op een hoger echelon wordt bezuinigd nu door de gemeenten moet worden bijgelegd. Er is 

al meermaals overleg geweest met De Lijn voor een betere dienstverlening. De gemeente is 

pleitbezorger voor meer openbaar vervoer, maar tot op heden met weinig impact op de 

besluitvorming binnen De Lijn.  

N-VA stelt dat jongeren hier geen boodschap aan hebben. De afbouw van dienstverlening is geen 

argument om niet financieel tussen te komen. Hoe meer klanten die afhaken, hoe kleiner het aanbod 

zal worden. Door het gebruik van openbaar vervoer te stimuleren verbeteren we onze 

onderhandelingspositie ten opzichte van De Lijn. Er zijn veel bevoegdheden overgedragen naar het 

lokale niveau en als gemeente zijn we zelf gemachtigd om voor bepaalde doelstellingen middelen te 

voorzien. Het is niet toevallig dat heel veel gemeenten hierin wel zijn mee gestapt. N-VA vraagt zich 

af of er niet beter bespaard wordt op dure bushokjes die op bepaalde plaatsen zijn geplaatst. 

Het college van burgemeester en schepenen herinnert er het raadslid van N-VA aan dat hij, op 

moment van beslissing voor het bushokje op de Markt zelf, nog schepen was en dit dus mee heeft 

beslist destijds. 

De CD&V-fractie herinnert zich nog dat dit in de legislatuur 2000-2006 is besproken. CD&V verwijst 

ook naar de buslijn naar Eeklo die een tijd privé is georganiseerd. Met succes, want een jaar later 

nam De Lijn deze lijn wel weer op in zijn aanbod. Er zijn verschillende mogelijkheden. Het is dus een 

beleidskeuze of we al dan niet als gemeente zelf dure initiatieven nemen. 

Het college van burgemeester en schepenen zal in het kader van de besprekingen klimaatplan dit 

voorstel meenemen en de administratie vragen dit verder uit te werken. Er zal moeten bepaald 

worden welke categorieën in aanmerking komen. Het gaat niet enkel over jongeren, maar 

bijvoorbeeld ook over mindervaliden of bejaarden. De budgettaire impact moet verder worden 

onderzocht.  

 

Aanvullende dagorde van de CD&V-fractie 
 

11.  Interpellatie: (slechte) zichtbaarheid signalisatie. 

 

CD&V kreeg van een inwoner, die deze zomer deelnam aan een wandeltocht doorheen onze 

gemeente, een aantal algemene opmerkingen samengevat op één foto. Veel verkeersborden zijn 

onvoldoende zichtbaar door begroeiing. De bordjes die de kerkwegels aanduiden zijn meestal 

onleesbaar geworden en zijn aan vervanging toe. Er is een specifiek probleem op het einde van het 

Kloosterpad dat uitkomt op de Abdijstraat waar de spiegel slecht is geplaatst.  Wanneer bijvoorbeeld 

fietsers komende vanuit het Kloosterpad rechts willen afslaan bestaat de kans dat zij tegen de spiegel 

botsen. CD&V vraagt een bespreking. 

Het college van burgemeester en schepenen kan melden dat het verkeersbord op privé-eigendom 

staat maar door de eigenaar is vrijgemaakt en opnieuw zichtbaar is. Het bordje in de kerkwegel is 

inderdaad verouderd en niet meer leesbaar. Er zal aan het college van burgemeester en schepenen 

een voorstel worden gedaan om het bordje te vervangen. De spiegel heeft nu weinig nut. Dus ook 

dat wordt verder op het college besproken. Bij een nieuwe aanbesteding voor onderhoud bermen 

(o.a. spoorwegbedding) kan het onderhoud van dergelijke wegels misschien mee opgenomen 

worden.  

N-VA wenst toch te wijzen op de dode hoek die ontstaat als de spiegel wordt weggenomen. N-VA wil 

ook melden dat er een bord voor het nieuwe potloodbord staat in de Staakstraat waardoor het bord 

minder zichtbaar is.  

Het college van burgemeester en schepenen zal dit laten nakijken. 
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12.  Interpellatie: snelheidsproblematiek Weststraat. 

 

CD&V stelt vast dat de inwoners van de Weststraat in Boekhoute een gevoel van onveiligheid 

ervaren omdat er volgens hun in hun straat te snel wordt gereden. Uit de meetresultaten van de 

politie februari 2017 blijkt dat het eerder om een subjectief gevoel van onveiligheid gaat. In juli 2017 

stond er opnieuw een snelheidsmeter. Welke resultaten zijn er gemeten? Werd deze problematiek 

reeds besproken met de bevoegde wegbeheerder? 

Het college van burgemeester en schepenen kan melden dat uit die resultaten van de politie 

gemeten in februari 2017 blijkt dat 21 % meer dan 30 km/uur, 9 % meer dan 40 km/uur en 3,6 % 

meer dan 50 km/uur reed. Het college heeft geen weet van bijkomende metingen en uit navraag bij 

de politie blijkt dat ook zij daar niet gemeten hebben onlangs. Misschien is die meting op vraag van 

AWV uitgevoerd. Dit zal nog worden nagevraagd. Er is nog geen overleg geweest met AWV. De cijfers 

gemeten in februari zullen worden doorgestuurd met de vraag of zij suggesties hebben. Een voorstel 

is eventueel om 30 km/uur op het wegdek te schilderen. De gemeente kan ook zelf nog zijn 

snelheidsmeter op die locatie plaatsen.  

 

13.  Interpellatie: slechte staat trap op de dijk aan Haven Boekhoute. 

 

CD&V vernam tijdens de Havenkermis (begin augustus 2017) van een aantal omwonenden dat de 

trap op de dijk aan de Haven te Boekhoute in zeer slechte staat is. Een aantal treden liggen ook 

los. Wie is de bevoegde overheid en wat kan de gemeente betekenen om een oplossing te 

vinden? 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat de Haven geen gemeentelijke weg is, 

maar beheerd wordt door AWV. De vraag zal gesteld worden aan AWV of zij de trap willen 

herstellen of de gemeente toestemming krijgt om de trap te herstellen. Indien de gemeente 

toestemming krijgt moeten we bekijken of we dit kunnen in eigen regie of beter uitbesteden. Om 

de trap goed te kunnen herstellen moeten alle treden eerst allemaal worden weggenomen.  

 

14.  Interpellatie: bibliotheek. 

 

CD&V vraagt of er een bibliotheekreglement is dat voor alle bibliotheken van toepassing wordt? 

Wat is de stand van zaken betreffende de toekomst van de regionale bibliotheek? 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat het gezamenlijk bibliotheekreglement op 

de gemeenteraad van 28.09.2017 wordt geagendeerd en zal starten op 01.01.2018.  De Regiobib 

Meetjesland werkt met prioriteiten : 

- Werkprioriteit 1: Collectiebeleid (vanaf 2016)  

- Werkprioriteit 2: Personeelscompetenties (vanaf najaar 2015)  

- Werkprioriteit 3: Informatiegeletterdheid, focus mediawijsheid (vanaf najaar 2015)  

- Werkprioriteit 4: Uitleenbeleid, leenverkeer (vanaf 2017)  

- Werkprioriteit 5: Gezamenlijke communicatie en promotie (continuering)  

Deze werkprioriteiten zijn in 2017 volledig in ontwikkeling en zullen verder worden uitgewerkt in de 

komende jaren. 

 

Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten 

 

 

F. Willems Ph. De Coninck 

Gemeentesecretaris Burgemeester-voorzitter 


