
Addendum Omgevingsanalyse – Gemeente Assenede  
De huidige omgevingsanalyse is nog steeds actueel. Deze is terug te vinden op volgende locatie: 

https://www.assenede.be/nl/over-assenede-en-bestuur/bestuur-en-beleid/beleidsrapporten-

gemeente 

COVID-19 
Door de impact van de huidige corona COVID-19 crisis in het jaar 2021 dienen we als lokaal bestuur , 

net zoals in 2020, een aantal bijkomende acties te organiseren. Daarom voegen we deze addendum 

toe aan de omgevingsanalyse. Het is vandaag nog altijd onmogelijk om te becijferen wat de effecten 

zullen of kunnen zijn van deze crisis op de lokale financiën. Uiteraard kunnen we stellen dat deze 

crisis extra uitgaven veroorzaakt. In 2021 werd het vaccinatiecentrum opgestart en gecoördineerd 

vanuit de lokale besturen.  De impact op de werking van ons lokaal bestuur is groot. We weten niet 

wat 2022 brengt, de stijgende nieuwe besmettingen zorgen voor een onzekere situatie.  

Impact op onze werking 

Vaccinatiecentrum 

De onzekere situatie heeft vooral een impact op de personeelsinzet in het vaccinatiecentrum zowel 

administratief als logistiek. Vanuit de gemeente werden reeds verschillende medewerkers voor hulp 

in het vaccinatiecentrum, het call centrum en voor de organisatie van de mobiliteit vrijgesteld.  

Hoe groot de verdere impact hiervan zal zijn is onduidelijk en zal afhankelijk zijn van de organisatie 

van de 3de vaccinatieprik voor de algemene bevolking.  

Telewerk 
Vanuit de federale overheid werd telewerk meermaals opgelegd. Hiervoor werden 40 licenties 

aangekocht voor het thuiswerkplatform Awingu. Dit werd in 2021 opgedreven met extra licenties. De 

introductie van Microsoft Teams kwam op het juiste moment en biedt een meerwaarde aan het 

personeel om samen te werken.  De ICT dienst werkt momenteel aan een vernieuwd 

telewerkplatform en dit wordt uitgetest in 2022. Deze nieuwe versie zou het telewerk 

gebruiksvriendelijker moeten maken. 

Er werd een telewerk policy goedgekeurd occasioneel telewerk en telewerk als beschermende 

maatregel werden opgenomen.  

Werken op afspraak 
De coronacrisis die momenteel nog steeds aanwezig is, heeft ervoor gezorgd dat er met een 

afsprakensysteem wordt gewerkt voor de dienst burgerzaken en het recyclagepark. Op die manier 

kunnen wij onze dienstverlening op een veilige manier blijven garanderen. Deze service wordt 

uitgebreid naar alle dienstverlenende diensten. 

Het gemeentehuis werd op bepaalde momenten gesloten voor publiek en werken op afspraak werd 

opgelegd, we volgen de federale maatregelen.  

Ouderenzorg 
De werking van het dienstencentrum is door de COVID-19 crisis sterk gewijzigd. Er gaan sinds maart 

2020 geen grote activiteiten meer door, in periodes van lock-down worden maaltijden aan huis 

geleverd in plaats van in het dorpsrestaurant, er werd een boodschappendienst opgestart en de 

senioren in Assenede werden/worden opgebeld. Er is extra aandacht voor het welbevinden van onze 

ouderen. Sinds juni 2021 is het dienstencentrum opnieuw geopend en worden weer maaltijden ter 
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plaatse aangeboden. Activiteiten gaan eveneens opnieuw door. Als dienstencentrum wordt, wanneer 

de cafetaria is geopend, het horecaprotocol gevolgd. 

De diensten voor gezinszorg en poetshulp blijven gedurende de crisis actief. Voor hen wordt steeds 

voldoende beschermingsmateriaal voorzien. Er wordt sinds de 2de helft van 2021 geen 

beschermingsmateriaal meer geleverd door de overheid. Dit moet nu door de dienst zelf worden 

aangekocht. 

Initiatief Buitenschoolse Opvang 
Het IBO voorziet de volledige periode opvang. Tijdens de eerste lock-down was er noodopvang, eens 

de scholen opnieuw openden was er gewone opvang. Op vraag van de overheid wordt indien nodig 

opnieuw noodopvang georganiseerd. De draaiboeken van Kind en Gezin worden gevolgd. 

Lokale armoedebestrijding  
Verwacht wordt dat het aantal leeflonen en aanvullende steunen zal stijgen. Vanuit de Vlaamse en 

federale overheid worden verschillende middelen ter beschikking gesteld om inwoners die een 

inkomensverlies lijden of een laag inkomen hebben en koopkracht verliezen, met als oorzaak de 

coronacrisis, extra te ondersteunen. Ook in 2021 kreeg het OCMW middelen ter beschikking. Deze 

werd zo goed als mogelijk aangewend. 

Kwetsbare groepen 
De gekende kwetsbare groepen worden extra ondersteund: het gaat om ouderen, mensen in 

armoede, cliënten budgetbeheer of leefloon, … . Een nieuw probleem van kwetsbaarheid ontdekken 

we in psychisch welzijn en vereenzaming. Alle OCMW-diensten zetten hier extra op in. 

Snelle en duidelijke communicatie   
De communicatiedienst  zet in het kader van de coronacrisis in op laagdrempelige 

doelgroepencommunicatie. We proberen daarbij een optimale mediamix (Infoblad, website, sociale 

media, Assenede TV, pers, mailings, bewonersbrieven…) te hanteren om de bevolking maximaal te 

bereiken. Het spreekt voor zich dat we zo kort mogelijk op de bal spelen en de actuele 

ontwikkelingen op de voet volgen. We willen voor onze inwoners een betrouwbare en objectieve 

bron van eerstelijnscommunicatie zijn. 

Verder blijven we als communicatiedienst inzetten op het versterken van het gemeenschapsgevoel.  

De communicatiedienst staat binnen de schoot van het crisisoverleg ook in voor de 

crisiscommunicatie. Dit kan gaan over zeer algemene info, maar ook over zeer specifieke 

doelgroepencommunicatie, afhankelijk van de boodschap en het doel van de communicatie.  

Digitalisering 
In 2021 werd verder ingezet op digitalisering. Dit kadert in de oproep van Vlaams minister van 

Binnenlands Bestuur Bart Somers, maar kan evengoed gezien worden als een extra wapen in de strijd 

tegen corona. De burger blijft welkom op het gemeentehuis, maar we gaan meer dan ooit digitaal 

waardoor de burger niet persé altijd meer naar het gemeentehuis hoeft te komen.  In Assenede 

zetten we in op een uitbreiding van het e-loket, een verdere uitbouw van een online 

afsprakensysteem, de implimentatie van ‘Mijn Burgerprofiel’, ... 

 

 



Verwijzen naar privatisering DCO 
De privatisering van de dienstchequeonderneming duurt langer dan verwacht. Er is nog geen akkoord 

met een eventuele overnemer. Uiteraard heeft dit een impact op het meerjarenplan. Voor de 

werking van DCO was budget voorzien tot en met maart 2021. Er wordt extra budget voorzien door 

middel van een wijziging meerjarenplan en ook voor de komende jaren werden voldoende budgetten 

voorzien. De dienstverlening loopt ondertussen gewoon verder. 

Maatschappelijke factoren 

Economie 
De coronacrisis heeft het op onze gezondheid gemunt, maar weegt ook op de economische toestand. 

De heropleving is begonnen maar de productie kan niet volgen en de grondstofprijzen stijgen sterk. 

Dit heeft een invloed ook op de aankopen, werken, projecten van een lokaal bestuur.  

Klimaat 
De veranderingen van het klimaat heeft ook een impact voor het lokale bestuur. Daarom zetten wij  

de komende jaren in op het uitvoeren van verschillende acties van het klimaatplan van de gemeente. 

Op de gemeenteraad van 30.09.2021 werd het lokaal energie- en klimaatpact goedgekeurd waardoor 

we verder kunnen inzetten op de vier werven die nu veel in de media passeren. Dit gaat dan over de 

waterproblematiek en ontharding, renovatie, extra vergroening en duurzame mobiliteit. 

Vrijwillige samenvoeging van gemeenten. 
Het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024 kiest duidelijk voor vrijwillige fusies omdat de lokale 

besturen zelf doordrongen moeten zijn van de noodzaak om hun bestuurskracht te versterken. Ze 

zijn zelf het beste geplaatst om in te schatten hoe dat moet gebeuren. 

Onderzoek Titel 8 van het decreet over het lokaal bestuur (DLB) bevat het organieke kader voor de 

vrijwillige samenvoeging van gemeenten. De Vlaamse Regering heeft het kader op basis van de 

ervaringen uit de vorige fusies geoptimaliseerd door de regelgeving fusievriendelijker te maken, de 

vrijheidsgraden voor de besturen te vergroten en de interpretatieproblemen weg te werken. Op 

vrijdag 16 juli 2021 besliste de Vlaamse Regering tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet 

dat diverse decreten wijzigt met het oog op het versterken en moderniseren van de lokale 

democratie. 

De Vlaamse overheid steunt vrijwillige fusies o.a. met een financiële bonus voor fusionerende 

gemeenten, de mogelijkheid om tijdelijk een extra schepen in de nieuwe fusiegemeente aan te 

stellen, een online draaiboek over de te nemen stappen en specifieke individuele begeleiding in elk 

fusietraject. 

In onze regio zijn de afgelopen maanden in de pers en sociale media al een aantal signalen 

opgedoken waaruit blijkt dat dit ook leeft in omliggende gemeenten en verschillende scenario’s naar 

voor worden geschoven waarbij ook de gemeente Assenede wordt vernoemd. 

Omliggende gemeenten zijn reeds de mogelijkheden en opportuniteiten om te fuseren aan het 

onderzoeken. Ook in de rest van Vlaanderen sturen steeds meer lokale besturen aan op 

schaalvergroting. 

Assenede kan dan ook niet achterblijven in het fusieverhaal. Het is daarom opportuun om 

fusiemogelijkheden en opties voor Assenede te onderzoeken, niet alleen uit economische noodzaak 

(financiële druk), maar ook omwille van bestuurlijke redenen, zoals: 



• de garantie op een kwaliteitsvolle dienstverlening 

• de problematiek van eenmansdiensten (bestuurlijke kwetsbaarheid) 

• de opportuniteiten voor interne efficiëntiewinsten 

• de steeds complexere maatschappelijke uitdagingen 

• sterkere positie binnen de regio 
 
Daarom werd aan de gemeenteraad van 28.10.2021 gevraagd principiële goedkeuring te hechten aan 
de opstart van de verkennende fase voor een potentiële gemeentefusie. 
Om onze eigen administratie hier niet mee te overbelasten en omdat expertise van een externe 
partner een meerwaarde is voor een onafhankelijk en objectief onderzoek is de aanstelling van een 
consulting bureau aangewezen om ons hierbij te begeleiden.  
 
Op de gemeenteraad van 28.10.2021 gaf de gemeenteraad haar principiële goedkeuring voor de 
opstart van de verkennende fase voor een potentiële gemeentefusie. De aanstelling van een extern 
consulting bureau of een facilitator van Binnenlandse Aangelegenheden om ons hierbij te begeleiden 
werd goedgekeurd. 
 
 
 


