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Gemeenteraad van 24.09.2020 
Notulen 

 

Aanwezig 

Lieven Rummens 

Voorzitter gemeenteraad 

  

Philippe De Coninck 

Burgemeester 

  

Servaas Van Eynde, David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé 

Schepenen 

  

Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, Dominique Buysse, Remi Van de Veire, 

Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, 

Lieve Goethals, Pieter Dobbelaere, Stijn Van Hamme, Axl Van Boven 

Gemeenteraadsleden 

  

Frederik Willems 

Algemeen directeur  

Verontschuldigd 

Nic Van Zele, Dimitri Van Vooren 

Gemeenteraadsleden 

Openbare zitting 

1.  Bekrachtigen van het besluit burgemeester betreffende beperkende maatregelen gemeenteraad 

en raad voor maatschappelijk welzijn in het kader van de verspreiding van het coronavirus 

COVID-19. 

Bevoegdheid 

 Nieuwe Gemeentewet, artikel 134. 

Wetten en Reglementen 

 Nieuwe Gemeentewet, artikel 133, 134 §1 en 135 §2 2e lid 5°. 

 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 286 en 287. 

 Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase 

betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19. 

 Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende de afkondiging van de federale fase betreffende 

de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19. 

 Ministerieel besluit van 22 augustus 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding 

van het coronavirus COVID−19 te beperken. 
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 Basisprotocol cultuur, Departement jeugd cultuur en sport & media, basiskader voor de 

cultuursector, tijdens de corona-pandemie, versie 08.09.2020. 

Verwijzingsdocumenten 

 Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, versie 30.01.2020. 

 Huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn, versie 30.01.2020. 

 Richtlijnen Agentschap Binnenlands bestuur over vergaderingen van bestuursorganen van lokale 

besturen die gelden vanaf 1 september: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/vergaderingen-van-

lokale-bestuursorganen-tijdens-coronacrisis. 

 Besluit burgemeester van 16.09.2020 m.b.t. beperkende maatregelen gemeenteraad en raad 

voor maatschappelijk welzijn in het kader van de verspreiding van het coronavirus COVID-19. 

Verantwoording 

 Teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 maximaal te beperken is het 

gelet op de ernstige huidige situatie noodzakelijk om bij fysieke vergaderingen van de 

gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn de richtlijnen inzake hygiëne en social 

distancing in acht te nemen. 

 De burgemeester heeft overeenkomstig artikel 134, §1 en 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet 

maatregelen uitgevaardigd voor de organisatie van de vergaderingen van gemeenteraad en raad 

voor maatschappelijk welzijn. 

 Bij besluit burgemeester 16.09.2020 zullen de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk 

welzijn van 24.09.2020 in de zaal ‘Korf’ in de Bijenkorf, Sportstraat 4, 9960 doorgaan met een 

maximaal aantal bezoekers. 

 Dit besluit vervalt wanneer dit niet op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad wordt 

bekrachtigd. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Het besluit burgemeester van 16.09.2020 m.b.t. beperkende maatregelen gemeenteraad en raad 

voor maatschappelijk welzijn van 24.09.2020 in het kader van de verspreiding van het coronavirus 

COVID-19 wordt bekrachtigd. 

2.     VRAGENHALFUURTJE : Stand van zaken: oplaadpunten voor elektrische fietsen in Assenede

3.     VRAGENHALFUURTJE : Vraag m.b.t. dierenwelzijn: stand van zaken hondenlosloopweides. 

4.  Goedkeuren van het aanbod openbare verlichting door de distributienetbeheerder Imewo 

m.b.t. inbreng 'verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen' en kennisnemen van het 

bijhorend reglement. 

Bevoegdheid 

 Het decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017 artikels 40 en 41. 
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Wetten en Reglementen 

 Het decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017. 

Verwijzingsdocumenten 

 De documentatie betreffende de” ver-LED-ing” ons doorgestuurd op 23.03.2018 door Fluvius. 

 De operationele overeenkomst en ontwerp raadsbesluit door Fluvius aan ons doorgestuurd op 

15.07.2020. 

Verantwoording 

 De gemeente neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel aan de 

opdrachthoudende vereniging IMEWO. 

 Sinds eind 2004 behoren de openbare verlichtingsnetten en -aansluitingen tot de eigendom van 

de distributienetbeheerders. De exploitatie van de openbare verlichting maakt als 

openbaredienstverplichting deel uit van de activiteit ‘Netbeheer elektriciteit’. De 

exploitatiekosten, met uitzondering van de materiaalkosten hieraan verbonden, kunnen hierdoor 

worden opgenomen in het distributienettarief. 

 De deelnemers van IMEWO hebben in 2004 naar aanleiding van de overname (aankoop) door de 

distributienetbeheerder van de openbare verlichtingsnetten via gemeenteraadsbesluit de 

beheersoverdracht rond de activiteit openbare verlichting herbevestigd/beslist.  Statutair werd 

ingeschreven dat deze beheersoverdracht voor de exploitatie van de openbare verlichting geldt 

voor de volledige duur van de aansluiting en dat de beheersoverdracht voor de nevenactiviteit 

openbare verlichting steeds herroepbaar is. 

 Steden en gemeenten staan voor grote uitdagingen op het vlak van de openbare verlichting, 

milieu, energiebesparing, kostenefficiëntie en Smart City. Er is de snelle technologische evolutie 

op het vlak van de verlichtingstoestellen en hun aansturing. Lokale besturen krijgen tal van 

mogelijkheden om gegevens te verzamelen waarmee ze hun beleid beter kunnen afstemmen op 

de behoeften en vragen van hun burgers, het lokale bestuur zelf, de overheid en 

ondernemingen. Daarnaast hebben de lokale besturen zich via de burgemeestersconvenanten 

geëngageerd tot doelstellingen op het vlak van energie-efficiëntie en CO2-besparing. 

 Als werkmaatschappij voor de netbeheerders in dienst van de lokale besturen wil Fluvius System 

Operator (hierna ‘Fluvius’) een actieve ondersteuning aanbieden bij de uitwerking van een beleid 

op maat op vlak van milieu, verlichting en Smart City-infrastructuur (de netten, steunen en erop 

geïnstalleerde applicaties). 

 De raad van bestuur van IMEWO heeft in zitting het reglement ‘Fluvius Openbare verlichting en 

diensten door de distributienetbeheerders aan lokale besturen’  goedgekeurd.  Dit reglement 

wordt toegevoegd als bijlage bij dit gemeenteraadsbesluit, waarvan de tekst primeert op 

onderstaande samenvatting.  Het reglement kan als volgt worden samengevat : 
 

1. Scope: verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen van openbare verlichting 

Er wordt voorgesteld om de per 1 juli 2019 bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen en 

steunen openbare verlichting in te brengen bij de distributienetbeheerder. 



  

147 

 

Het betreft in het bijzonder verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen openbare verlichting die 

zich situeren op of langs de openbare weg of op terreinen die publiek toegankelijk zijn en die 

toebehoren aan de stad/gemeente zelf, met name: 

 functionele verlichting, waarbij de functie het verlichten is van wegen, oversteekplaatsen, fiets- 
en wandelpaden, tunnels, waterlopen en pleinen met uitzondering van de installaties in het 
beheer van het Agentschap voor Wegen en Verkeer. 

 bakenverlichting, waarvoor het uitgestraalde licht van het verlichtingstoestel zelf dienst doet als 
‘optical guidance’. 

 monumentverlichting, waarvan de functie het verhogen is van de esthetische waarde van 
monumenten (gebouw, standbeeld, kunstwerk, …) en ondersteuning geeft aan taken van de 
functionele verlichting. Het te verlichten monument moet gelegen zijn langs een openbare weg 
of plein. 

 straatmeubilairverlichting, zijn aparte verlichtingsinstallaties in/op straatmeubilair 
(fietsenstalling, zitbanken, vuilbakken, wegwijzers, …) en die eigendom zijn en in beheer van de 
gemeente. 

 

De lokale besturen kunnen ook de openbare verlichting van semi-openbare ruimten en hun netten 

inbrengen. Dit na risicoanalyse en het in overeenstemming brengen van de installaties aan de 

geldende wetgeving en regels en waarvan de inbreng op projectbasis gebeurt. Dit betreft: 

 Openbare terreinverlichting, de verlichting van terreinen die (tijdens openingsuren) vrij 
toegankelijk zijn voor het publiek (containerpark, begraafplaats, sportterreinen zoals 
voetbalvelden, atletiekpiste, Finse piste, …) en die eigendom zijn van de gemeente. 

 Architecturale verlichting, waarvan de functie het verhogen is van de esthetische waarde van 
monumenten (gebouw, standbeeld, kunstwerk, …). Het te verlichten monument moet gelegen 
zijn langs een openbare weg of plein. De verlichting vereist een aparte studieopdracht (specifieke 
lichtstudie en technisch ontwerp) door een lichtarchitect. 

 

Er kan worden geopteerd om het energieverbruik mee deel te laten uitmaken van het aanbod.   

Worden buiten de scope gehouden: 

 de feestverlichting (toestellen en overspanningen en tijdelijke netten) en de binnenverlichting 
(verlichting binnen in de gemeentegebouwen waarvan de te verlichten ruimte in zijn 
algemeenheid uitgebaat wordt door de gemeente). 

 de verkeersregelsystemen (het al dan niet branden van de verlichting beïnvloedt de wegcode), 
tenzij hier al een overeenkomst voor bestaat. 

 de stand-alonesystemen (geen DNB-netvoeding) en de ruimten van de gemeenten in concessie 
van andere partijen (de te verlichten ruimte wordt uitgebaat door een derde partij waarvoor de 
gemeente tijdens de looptijd van de concessie-overeenkomst niet instaat voor de verlichting). 

 

Worden in beginsel ook buiten scope van het reglement gehouden: 

 de applicaties die zich al op de steunen bevinden (bv. camera’s, sensoren en 
verkeersgeleidingsinstallaties voor Smart City-toepassingen). Hiervoor kunnen evenwel aparte 
afspraken worden gemaakt. 
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 ‘klassieke’ applicaties die zich vandaag op de steunen bevinden (bv. verkeers- en 
signalisatieborden, bloembakken en vaandels). 

2 Inbreng: maximum 25% van de inbrengwaarde in cash en minimum 75% van de 

inbrengwaarde in OV-aandelen 

Voor de inbreng van de bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen openbare 

verlichting in de distributienetbeheerder gebeurt een waardering van deze installaties. 

De inbrengwaarde wordt bepaald aan de hand van de economische nieuwwaarde van de steunen en 

armaturen en is gebaseerd op een gedetailleerde inventaris op datum van toetreding.   

De vergoeding van de inbrengwaarde gebeurt: 

 een deel in cash (max. 25 percent van de inbrengwaarde); 

 een deel in nieuw te creëren niet-stemgerechtigde en niet-dividendgerechtigde OV-aandelen 

(min. 75 percent van de inbrengwaarde).  Op de buitengewone algemene vergadering van 

december ek. zal hiervoor een voorstel van statutenwijziging ter goedkeuring worden 

voorgelegd.   

 

Jaarlijks zal de raad van bestuur van de distributienetbeheerder aan de betrokken gemeenten/steden 

de opbrengsten en kosten verrekenen via het resultaat.  

Op vraag van het lokale bestuur kunnen hier diensten zoals lichtplannen, het energieverbruik als 

onderdeel van ‘licht als dienstverlening’,… aan toegevoegd worden. 

Na inbreng komen alle nieuwe investeringen dus ten laste van de DNB en in haar volle eigendom als 

activa. 

De overgenomen installaties zullen over een periode van maximum twaalf jaar afgeschreven worden, 

gezien het plan om de verledding van Vlaanderen ten laatste tegen 2030 uit te voeren. De 

afschrijvingen van het gedeelte in cash zullen volgens dit ritme verrekend worden. 

3 Dienstverlening na overdracht 

3.1 Meerjarig investeringsplan/-budget 

Deze investeringen voor de bestaande en voor de toekomstige verlichtingstoestellen, lichtbronnen 

en steunen openbare verlichting zijn geënt op de vaststellingen en vooruitzichten zoals opgenomen 

in het (door de betrokken gemeente/stad en de distributienetbeheerder overeengekomen) meerjarig 

investeringsplan openbare verlichting (op basis van lichtplan of masterplan openbare verlichting) en 

worden geconcretiseerd binnen het door de distributienetbeheerder opgemaakte reglement. Indien 

gewenst, zullen er bij het investeringsmeerjarenplan ook doelen bepaald worden zoals onder meer 

m.b.t. het effect van de investeringen op energieverbruik en CO2-uitstoot. 

Als een gemeente/stad wenst om versneld de masterplannen te realiseren en hiervoor bijkomende 

investeringsmiddelen nodig zijn, kan de gemeente/stad overwegen om middels een tussenkomst 

deze bijkomende investeringsmiddelen te voorzien en kan er samen onderzocht worden hoe dit kan 

gerealiseerd worden (bv. aannemerscapaciteit). 
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De bepaling van de prestatie-eisen en brandprogramma’s (dimmen, doven, enz.) blijft de 

bevoegdheid van de individuele steden/gemeenten. De steden/gemeenten bepalen dus het ritme en 

de locatie waar er een aanpassing/investering nodig is om aan deze eisen te voldoen. 

De overeengekomen meerjarenplannen worden minstens eenmaal per jaar verfijnd en omgezet in 

een concreet jaaractieplan waarvoor de Raad van Bestuur van de DNB jaarlijks een maximaal budget 

(jaar X) goedkeurt voor het geheel van haar toegetreden steden/gemeenten dat besteed wordt op 

basis van de door de steden/gemeenten goedgekeurde lichtplannen of masterplannen.  

Als het budget op het niveau van de DNB ontoereikend is voor de realisatie van de goedgekeurde 

masterplannen van de toegetreden lokale besturen gebeurt een proratering van het budget, 

enerzijds in functie van het aantal lichtpunten van de betrokken deelnemers, zoals opgenomen in de 

asset databank van de distributienetbeheerder, en anderzijds in functie van de realisatietermijn zoals 

opgenomen in de masterplannen. 

Het eventueel saldo van het budget worden overgedragen en bij voorrang besteed binnen het 

budget voor het daaropvolgende jaar.  

De distributienetbeheerder biedt een ruime keuze van (standaard)materialen aan via de jaarlijks 

vastgelegde catalogus. 

De door de raad van bestuur vastgelegde en goedgekeurde beleidsregels en principes zoals 

preventieve en curatieve vervangingen blijven van toepassing. 

3.2 Inzet van de door de Fluvius beheerder infrastructuur voor toepassingen Smart City 

Fluvius wil lokale besturen ondersteunen om hun Smart City-infrastructuur (netten, installaties, 

steunen, …) maximaal te valoriseren. De ondersteuning bestaat uit het beheer van de 

overeenkomsten met operatoren (bv. telecom) die gebruik willen maken van deze infrastructuur. 

Fluvius zal ervoor zorgen dat de installatie van applicaties (bv. camera’s, sensoren, verkeersgeleiding, 

telecominstallaties, …) en aansluiting op de netten veilig en correct uitgevoerd worden. 

3.3 Rapportering 

Het lokale bestuur krijgt periodiek diverse rapporteringen (stand van zaken van het overeengekomen 

actieplan, effecten ervan op het energieverbruik en de CO2-uitstoot, investeringen en onderhoud, 

nieuwe trends, specifieke Fluvius-projecten m.b.t. openbare verlichting en Smart City-

infrastructuur,…). 

4 Financiële gevolgen 

Het ingeschatte bedrag aan investeringen, onderhoud en exploitatie voor de periode 2020-2030 

bedraagt 1 864 321 euro. De detailweergave is opgenomen in het document in bijlage.   

Een wijziging in de indeling in deelruimtes en/of toekenning van technische fiches heeft impact op de 

in bijlage opgenomen simulatie aantal kWh en investeringskost.   

Overwegende dat alle aan de akte verbonden kosten ten laste zijn van IMEWO 
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Stemmen 

Stemresultaat 19 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, 
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé, 
Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, Dominique Buysse, 
Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Dieter Vercauter, 
Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals, Pieter Dobbelaere) 
2 nee-stemmen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven) 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Kennis te nemen van het reglement ‘Fluvius Openbare verlichting en diensten door de 

distributienetbeheerders aan lokale besturen’, zoals opgesteld en goedgekeurd door de Raad van 

Bestuur van IMEWO in zitting van 10 mei 2019.  

Art. 2 

Zijn goedkeuring te hechten aan de beheersoverdracht inzake de verlichtingstoestellen, lichtbronnen 

en steunen en desgevallend de semi-openbare verlichtingsinstallaties, daaraan verbonden de 

automatische overdracht van de eigendom van de in de toekomst nog op te richten 

verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen en desgevallend de semi-openbare 

verlichtingsinstallaties. 

En bijgevolg tevens zijn goedkeuring te hechten aan de uitbreiding van de huidige aansluiting van de 

gemeente bij de opdrachthoudende vereniging IMEWO voor de activiteit openbare verlichting 

(verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en diensten als onderdeel van ‘licht als 

dienstverlening’ en zo deel te nemen aan het aanbod Fluvius Openbare verlichtingen de 

opdrachthoudende vereniging te verzoeken om de ‘aanvaarding van de uitbreiding van deze 

aansluiting’ voor te leggen aan de eerstvolgende algemene vergadering. 

Art. 3 

De inbreng die de gemeente heeft gedaan overeenkomstig het artikel van de statuten van IMEWO 

uit te breiden wat betreft: 

 de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen; 

 de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan de vereisten die zijn weergegeven in het 

reglement. 

Art. 4 

De verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen - op basis van een inventariswaarde 31 december 

2019  -  tegen een inbrengwaarde van 105 854 euro in cash (zijnde 25% van de inbrengwaarde) en 

317 561 euro in OV-aandelen (zijnde 75% van de inbrengwaarde) in te brengen bij de 

opdrachthoudende vereniging IMEWO. 

De inbreng van de semi-openbare verlichting gebeurt op projectbasis na risicoanalyse en na het in 

overeenstemming brengen van de installaties aan de geldende wetgeving en regels.  

De inbrengwaarde wordt bepaald aan de hand van de economische nieuwwaarde van de steunen en 

armaturen en is gebaseerd op een gedetailleerde inventaris (voor inbrengen die gebeuren per 1 juli 
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2020 zal dit wat betreft de voorafgaande actuele raming de inventaris zijn op 31 december 2018, 

waarna deze zal geactualiseerd worden ifv de effectieve datum van toetreding). 

Art. 5 

Deze beslissingen genomen in de artikelen 2, 3 en 4 gebeuren onder de opschortende voorwaarde 

van het verkrijgen van een ruling wat de vennootschapsbelasting betreft. 

 

Tevens zal de distributienetbeheerder het nodige doen om de vereiste vennootschapsrechtelijke 

formaliteiten te vervullen die een inbreng met zich meebrengt en om de statuten 

dienovereenkomstig aan te passen. 

Art. 6 

De Voorzitter van de gemeenteraad en algemeen directeur aan te duiden om als gevolmachtigde van 

de gemeente de authentieke akte te ondertekenen alsook de hypotheekbewaarder vrij te stellen van 

het nemen van een ambtshalve inschrijving bij het overschrijven van de inbrengakte. 

Art. 7 

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 

beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van de 

opdrachthoudende vereniging IMEWO, (in pdf-versie) uitsluitend via e-mailadres 

vennootschapssecretariaat@fluvius.be. 

5.  Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 27.08.2020. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

Artikel 1 

De notulen en zittingsverslag van de gemeenteraad van donderdag, 27 augustus 2020 worden 

goedgekeurd. 

6.  Kennisnemen van het definitieve antwoord van de toezichthoudende overheid i.v.m. de klacht 

betreffende publicatieverplichtingen omtrent het AGB. 

Bevoegdheid 

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

Wetten en Reglementen 

 Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikel 333. 

Verwijzingsdocumenten 

 Brief Agentschap Binnenlands Bestuur betreffende klacht publicatieverplichtingen omtrent 

AGB’s. 

 E-mail Agentschap Binnenlands Bestuur 26.05.2020 betreffende klacht over de werking van een 

lokaal bestuur 

mailto:vennootschapssecretariaat@fluvius.be
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 Antwoordbrief namens het college van burgemeester en schepenen 26.06.2020 aan het 

Agentschap Binnenlands Bestuur betreffende publicatieverplichtingen AGB’s. 

 Brief Agentschap Binnenlands Bestuur 03.08.2020 aan het college van burgemeester en 

schepenen n.a.v. klacht betreffende publicatieverplichtingen omtrent het AGB – gemeente 

Assenede. 

 Brief Agentschap Binnenlands Bestuur 03.08.2020 aan de heer Stijn Van Hamme n.a.v. klacht 

betreffende publicatieverplichtingen omtrent het AGB – gemeente Assenede. 

Verantwoording 

 De beheersovereenkomst tussen het AGB en de gemeente werd reeds op 23.07.2020 op de 

gemeentelijke website geplaatst. 

 Het decreet lokaal bestuur bepaalt in artikel 333 dat het antwoord van de gouverneur op 

klachten ingediend tegen een besluit van de gemeenteraad de eerstvolgende vergadering van de 

gemeenteraad ter kennis moet worden gebracht. 

 

KENNISNAME 

Artikel 1 

De gemeenteraad neemt kennis van het definitieve antwoord van de waarnemend gouverneur van 

03.08.2020 i.v.m. de klacht betreffende publicatieverplichtingen omtrent het AGB – gemeente 

Assenede. 

7.  Kennisnemen van het definitieve antwoord van de toezichthoudende overheid i.v.m. de niet-

naleving van de jaarlijkse evaluatie van de beheersovereenkomst met een AGB door de 

gemeenteraad. 

Bevoegdheid 

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

Wetten en Reglementen 

 Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikel 333. 

Verwijzingsdocumenten 

 Brief Agentschap Binnenlands Bestuur betreffende de niet-naleving van de jaarlijkse evaluatie 

van de beheersovereenkomst met een AGB door de gemeenteraad. 

 E-mail Agentschap Binnenlands Bestuur 26.06.2020 i.v.m. klacht van Stijn Van Hamme over de 

werking van een lokaal bestuur. 

 Brief college van burgemeester en schepenen 23.07.2020 aan het Agentschap Binnenlands 

Bestuur i.v.m. klacht betreffende jaarlijkse evaluatie beheersovereenkomst AGB. 

 Brief Agentschap Binnenlands Bestuur i.v.m. klacht betreffende de niet-naleving van de jaarlijkse 

evaluatie van de beheersovereenkomst met een AGB door de gemeenteraad. 

Verantwoording 

 Het decreet lokaal bestuur bepaalt in artikel 333 dat het antwoord van de gouverneur op 

klachten ingediend tegen een besluit van de gemeenteraad de eerstvolgende vergadering van de 

gemeenteraad ter kennis moet worden gebracht. 
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KENNISNAME 

Artikel 1 

De gemeenteraad neemt kennis van het definitieve antwoord van de waarnemend gouverneur van 

01.09.2020 i.v.m. de klacht betreffende de niet-naleving van de jaarlijkse evaluatie van de 

beheersovereenkomst met een AGB door de gemeenteraad (art. 234 DLB). 

8.  Goedkeuren van de toetreding tot ledenvereniging Audio, van het auditcharter en oprichting 

van het plaatselijke auditcomité. 

 

Bevoegdheid 

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

Wetten en Reglementen 

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, artikels 217 t.e.m. 220. 

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, deel 3, titel 4, hoofdstuk 2. 

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, artikel 475. 

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, inzonderheid artikel 41 tweede lid, 4° 

betreffende de beslissing tot oprichting van, deelname aan of vertegenwoordiging in 

agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen 

Verwijzingsdocumenten 

 De statuten van Audio. 

 Het auditcharter. 

Verantwoording 

 Overwegend de vereisten van deugdelijk bestuur, alsook dat de gemeente op een continue wijze 

de dienstverlening wil versterken door het uitbouwen van een performante en efficiënte 

organisatie, met voldoende sterke beheerscontrole. 

 In het kader van de kwaliteitszorg dient de gemeente een systeem van interne controle uit te 

werken zoals voorzien in de artikelen 217 t.e.m. 220 van het decreet over het lokaal bestuur. 

 Overwegend het belang van (interne) audits en evaluaties, met de eruit volgende aanbevelingen 

en verbetervoorstellen, als instrument om de werking en de organisatiebeheersing (sturing en 

controle) te verbeteren. 

 Audio beschikt over belangrijke ervaring en expertise voor het uitvoeren van professionele 

interne audits en adviesverlening met het oog op het ontwikkelen van een systeem van interne 

controle, speciaal bij lokale besturen (steden, gemeenten, OCMW ’s en verwante publieke 

entiteiten zoals hulpverleningszones, lokale publieke ziekenhuizen…). 

 De toetreding tot de vereniging Audio, gelet op wat voorafgaat, draagt ertoe bij dat het bestuur 

de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur inzake het systeem van interne 

controle/organisatiebeheersing planmatig vorm geeft. 

 Audio is een welzijnsvereniging of een vereniging van publiek recht onderworpen aan deel 3, titel 

4, hoofdstuk 2, van het decreet over het lokaal bestuur. 

 Overeenkomstig artikel 475 van het decreet over het lokaal bestuur, ‘ kunnen rechtspersonen 

andere dan die welke winstoogmerk hebben’ toetreden tot een welzijnsvereniging. 
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 De vereniging Audio werkt uitsluitend voor vennoten-leden, waardoor de vennoten-leden zich 

rechtstreeks tot de vereniging kunnen wenden, wat een soepele besluitvorming toelaat, 

waardoor er een gunstige btw-regeling van toepassing is en waardoor het uitschrijven van 

overheidsopdrachten niet vereist is. 

 Toetreding tot Audio biedt volgende meerwaarde: analyses en aanbevelingen met direct nut, 

mogelijkheid tot ondersteuning bij de uitwerking van de verbeteracties, sterke sectorspecifieke 

kennis, uitwisseling van goede praktijken, tips & trics,  klantgerichte werking met hoge service-

normen. 

 De toetreding van de gemeente tot Audio houdt geen extra kost in; het OCMW is immers reeds 

lid van Audio via de Welzijnsband Meetjesland en er dient per locatie slechts eenmaal een 

toetredingsvergoeding te worden betaald. De gemeente kan aan dezelfde voorwaarden als de 

leden van de Welzijnsband Meetjesland audits laten uitvoeren. De audits in de gemeente kunnen 

mee in rekening gebracht worden voor de bepaling van de afname van het aantal auditdagen 

binnen het contingent auditdagen van de Welzijnsband. 

 Om toe te treden is enkel een beslissing van de gemeenteraad vereist. 

 Momenteel zijn alle gemeenten van de leden van de Welzijnsband Meetjesland lid van Audio, 

met uitzondering van Assenede. 

Stemmen 

Stemresultaat 19 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, 
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé, 
Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, Dominique Buysse, 
Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Dieter Vercauter, 
Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals, Pieter Dobbelaere) 
2 onthoudingen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven) 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad beslist om toe te treden tot de welzijnsvereniging Audio. 

Er is geen toetredingskost gezien het OCMW reeds lid is. 

Er is geen vaste jaarlijkse kost. Elke auditopdracht wordt afzonderlijk gefactureerd. 

De samenwerking betreft een lange termijnsamenwerking.  

Art. 2 

De raad keurt het interne auditcharter goed dat is voorgelegd door Audio als bijlage bij onderhavige 

beslissing en dat bij alle leden van toepassing is. Het beschrijft de wederzijdse rechten en plichten met 

het oog op het uitvoeren van interne audits, zoals voorzien in artikel 217 t.e.m. 220 van het decreet 

over het lokaal bestuur. 

Art. 3 

De gemeenteraad beslist tot het oprichten van een plaatselijk auditcomité. Het auditcomité bestaat 

uit:  

 burgemeester  

 voorzitter bijzonder comité sociale dienst  

 eerste schepen  

 algemeen directeur  
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 financieel directeur  

 beleidsmedewerker  

9.  Kennisnemen van de toelichtende nota samenwerkingsovereenkomst streekwerking en akkoord 

gaan met de overeenkomst inzake streeksamenwerking en streekontwikkeling in het 

Meetjesland en de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan Veneco. 

Bevoegdheid 

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, art. 40 en 41. 

Wetten en Reglementen 

 Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56§1 en Afdeling 3. – Dienstverlenende 

en opdrachthoudende verenigingen. 

Verwijzingsdocumenten 

 Gemeenteraadsbesluit van 15.12.2016 i.v.m. goedkeuring van overeenkomst inzake 

streeksamenwerking en –ontwikkeling en de bijhorende overeenkomst. 

 Verslag van de raad van bestuur van Veneco van 21.01.2020. 

 Brief van Veneco van 14.05.2020 over de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst. 

 De toelichtende nota en de nieuwe overeenkomst over streeksamenwerking in het Meetjesland. 

Verantwoording 

 De gemeenteraad keurde op 15.12.2016 de vorige overeenkomst inzake streeksamenwerking en 

–ontwikkeling goed.  Looptijd van deze overeenkomst: 01.01.2017 tot 31.12.2019. De 

gemeentelijke bijdrage bedroeg € 0,80 per inwoner en dit voor 2017, 2018 en 2019. 

 Hiermee werden in het Meetjesland de werkingskosten voor het burgemeesters- en algemeen 
directeursoverleg gefinancierd. Daarnaast konden met deze middelen ook tal van andere 
streekprojecten (deels) gefinancierd worden zoals Meetjesland Klimaatgezond, project 
hergebruik hoeves, de cofinanciering voor ESF ‘Versterkt Streekbeleid’, etc. 

 Veneco legt nu een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de periode 01.01.2020 tot 
31.12.2025 voor. Deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst bevat nu een structurele 
financiering voor het burgemeestersoverleg, het algemeen directeursoverleg, een voortraject 
naar het uitwerken van projectvoorstellen, acties, dossiers, … in functie van nieuwe vragen van 
de gemeentebesturen, het gezamenlijk burgemeestersoverleg, desgewenst aangevuld met de 
stad Gent, provincie Oost-Vlaanderen, parlementairen uit de regio en een beperkte 
ondersteuning voor de vervoerregio. 

 Naast deze samenwerkingsovereenkomst maakt Veneco ook melding van projecten die worden 
uitgewerkt op vraag van het burgemeestersoverleg. Hier zal per project een engagement 
gevraagd worden van minstens 3 jaar. 

 Veneco stelt eenzelfde structurele financiering voor voor alle gemeenten die deelnemen aan de 
streekwerking binnen het Veneco werkingsgebied. De gemeentelijke jaarlijkse bijdrage bedraagt 
€ 0,35 per inwoner (inwonersaantal jaarlijks te actualiseren). Op basis van de inwonersaantallen 
op 01.01.2019 bedraagt de geraamde jaarlijkse bijdrage voor de gemeente Assenede € 4.989,95. 

 De gemeente Assenede maakt deel uit van de regio Meetjesland en het Veneco werkingsgebied. 

 Aanwezigheid binnen het bestuurlijk overleg is aangewezen. Zo blijft Assenede mee betrokken bij 
het nemen van standpunten, het uitdragen van een visie, … vanuit de regio. 
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 Projectwerking samen met andere besturen binnen de beleidsdomeinen en getrokken door 
Veneco kan ook een meerwaarde betekenen. Veneco staat hier open voor ideeën, input vanuit 
de besturen. 

 Streeksamenwerking en intergemeentelijke samenwerking wordt sterk aanbevolen vanuit de 
Vlaamse overheid ingegeven vanuit het standpunt dat dit leidt tot het versterken van de 
bestuurskracht van de lokale besturen. 

 De structurele streekwerking omvat de volgende dienstverlening: 
- Burgemeestersoverleg en algemeen directeursoverleg in de 2 subregio’s Meetjesland en 

Leie-Schelde-Oostrand 
o Pakket van 20 uur/vergadering  
o 10 vergaderingen per subregio (totaal per subregio € 19.000) 
o Voorbereiding, vergadering en verslag 
o Inhoudelijk uitwerking van de agendapunten, met indien nodig bevraging van 

experten en/of gemeentebesturen ter voorbereiding van het overleg 
- Voortraject naar het uitwerken van projectvoorstellen, acties, dossiers, …  in functie van 

nieuwe vragen van de gemeentebesturen 
o Pakket van 73 uur per subregio (totaal per subregio € 7.000) 
o Uitwerken van een nieuw projectvoorstel op vraag van het 

burgemeestersoverleg 
o Informatieronde en bevraging gemeentebesturen 
o Afstemming met streekactoren, experten en stakeholders 
o Opmaak subsidiedossier, indiening erkenningsaanvraag, indien van toepassing 

- Gezamenlijk burgemeestersoverleg, desgewenst aangevuld met stad Gent, provincie 
Oost-Vlaanderen, parlementairen uit de regio 

o Pakket van 45 uur (€ 4.000 totaal per subregio) 
o Traject naar regiovorming zoals afgesproken op het overleg op 25 oktober 2019 

- Beperkte inhoudelijke ondersteuning vervoerregio 
o Pakket van 15 werkuren per gemeente (totaal € 27.000) 
o Opvolging van de ambtelijke vervoerregio met verwerking van de gegevens 

vanuit een regionale visie en presentatie van bevindingen en conclusies op de 
regelmatige collegawerkgroep mobiliteit 

- Meetjesland: project/actie voor het Meetjesland t.v.v. de nieuwjaarsreceptie 
Meetjesland 

 De thema’s kunnen gedifferentieerd worden uitgerold per subregio.  De thema’s worden 
geselecteerd op basis van interessepeiling en meerjarenplanning 

- Bevraging burgemeesters- en algemeen directeur overleggen najaar 2019 
- Meerjarenplanning 2020-2025 

 De subregio’s zelf beslissen om op projectbasis extra middelen in te zetten voor 
intergemeentelijke samenwerkingsprojecten en streekwerking. Zo lopen er voor de 
ondersteuning voor energie en klimaat 2 (piloot)projecten (Meetjesland = Klimaatgezond loopt 
tot augustus 2020 en de ondersteuning in Leie-Schelde-Oostrand loopt tot september 2020). 
Verderzetting ondersteuning energie en klimaat na pilootperiode: er zal 0,3 euro per inwoner 
gevraagd worden om de werking rond energie en klimaat structureel te kunnen verder zetten. 
Als na een opstartfase een werking structureel wordt, wordt een minimum engagement van 3 
jaar gevraagd. Het engagement kan in sommige gevallen ook worden vastgelegd voor de 
resterende looptijd van de legislatuur + 1 jaar. 
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Stemmen 

Stemresultaat 19 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, 
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé, 
Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, Dominique Buysse, 
Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Dieter Vercauter, 
Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals, Pieter Dobbelaere) 
2 onthoudingen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven) 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad neemt kennis van de ‘Toelichtende nota samenwerkingsovereenkomst 

streekwerking’ van 25.02.2020, gaat akkoord met de ‘Overeenkomst inzake streeksamenwerking en 

streekontwikkeling in het Meetjesland’ en de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan Veneco van  

€ 0,35 per inwoner (inwonersaantal jaarlijks te actualiseren). 

Art. 2 

Dit besluit wordt opgestuurd naar Veneco, Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen. 

10.  Goedkeuren van de dotatie aan de Hulpverleningszone Centrum voor het dienstjaar 2021. 

Bevoegdheid 

 Het decreet van 22.12.2017 over het lokaal bestuur, artikel 40 § 1-2. 

Wetten en Reglementen 

 De wet van 15.05.2007 betreffende de civiele veiligheid, artikelen 67 en 68. 

 Het Koninklijk Besluit van 19.04.2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van 

de hulpverleningszones. 

Verwijzingsdocumenten 

 Het besluit van de gemeenteraad van 25.10.2018 houdende het goedkeuren van de zonale 

verdeelsleutel van de dotaties aan de Hulpverleningszone Centrum. 

 Het overzicht van de exploitatie- en investeringsdotaties van de Hulpverleningszone Centrum 

voor het dienstjaar 2021 dat zal worden voorgelegd aan de zoneraad in zitting van 28.10.2020. 

Verantwoording 

 De dotaties van de gemeenten aan de Hulpverleningszone Centrum worden jaarlijks 

goedgekeurd door de gemeenteraad op basis van het akkoord bereikt tussen de verschillende 

betrokken gemeenten. 

 In functie van het ontwerp van de begroting 2021 en de door de gemeenten aanvaarde 

verdeelsleutel worden door de gemeente Assenede volgende dotaties toegekend aan de 

Hulpverleningszone Centrum :  

- voor exploitatie : € 667.396,77 

- voor investeringen : € 70.353,88 

- bijdrage pensioenen : € 2.511,12 

 De begroting 2021 van de Hulpverleningszone dient door de zoneraad in oktober 2020 te worden 

goedgekeurd omwille van de door de wetgever opgelegde termijnen inzake het 
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goedkeuringstoezicht. 

De goedkeuring van de toezichthoudende overheid is vereist opdat de begroting uitvoerbaar zou 

zijn. Het bestuurlijk toezicht dient daarom een afschrift van de gemeenteraadsbesluiten 

betreffende de dotaties aan de zone te ontvangen om de begroting voor het dienstjaar 2021 

definitief te kunnen goedkeuren. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad keurt goed dat de volgende dotaties voor het dienstjaar 2021 toegekend worden 

aan de Hulpverleningszone Centrum :  

- voor exploitatie : € 667.396,77 

- voor investeringen : € 70.353,88 

- bijdrage pensioenen : € 2.511,12 

Art. 2 

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid en aan de 

Hulpverleningszone Centrum. 

11.  Renovatie doortocht N436 - goedkeuren dading tussen de nv Aclagro, het Vlaamse Gewest en 

de gemeente Assenede. 

Bevoegdheid 

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

Wetten en Reglementen 

 Het Burgerlijk Wetboek van 21 maart 1804 boek III titel XV en latere wijzigingen. 

Verwijzingsdocumenten 

 Het gemeenteraadsbesluit dd. 09.07.2002 betreffende princiepsbeslissing project 

dorpskernvernieuwing deelgemeente Assenede. 

 Het gemeenteraadsbesluit dd. 26.04.2007 betreffende princiepbeslissing herinrichting doortocht 

N436 te Assenede. 

Goedkeuren van module 3 betreffende de herinrichting van doortochten. Goedkeuren van de 

overeenkomst met ref. X40/N436/6 tussen gemeente Assenede en het Vlaamse Gewest afdeling 

Wegen en Verkeer Oost – Vlaanderen m.b.t. de doortocht N436 te Assenede. 

 Het gemeenteraadsbesluit dd. 31.01.2008 houdende principiële goedkeuring m.b.t. het 

uitvoeren van de opdracht “Heraanleg Kasteelstraat te Assenede”. 

 Het gemeenteraadsbesluit dd. 19.12.2008 betreffende beslissen tot uitbreiding project 

“heraanleg N436 te Assenede” met het project “Renovatie Kasteelstraat te Assenede”. 

 Het schepencollegebesluit dd. 07.06.2011 betreffende heraanleg N436 en Kasteelstraat te 

Assenede. Goedkeuren van de gunning der werken door het Vlaamse Gewest. 
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 De ingebrekestelling door Aclagro nv van 08.01.2016 met betrekking tot de betaling van de 

laatste vorderingsstaat betreffende herinrichting N436 te Assenede. 

 Schrijven van de gemeente dd. 10.02.2016 aan Mr. Ottevaere mbt het standpunt van de 

gemeente op de ingebrekestelling door Aclagro nv. 

 Het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 28.06.2016 betreffende 

standpunt inname waarbij aan het advocatenkantoor Rika Heijse wordt gevraagd om AWV (het 

Agenschap Wegen en Verkeer) in gebreke te stellen n.a.v. de laattijdige informatie/reacties 

m.b.t. de vorderingsstaten ingediend door de nv Aclagro in het kader van het project “Heraanleg 

N436 te Assenede”. 

 De dagvaarding dd. 17.08.2016 op verzoek van nv Aclagro met vennootschapszetel te 9032 

Wondelgem, Industrieweg 74 gegeven aan het Vlaams Gewest en de gemeente Assenede, 

vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen met zetel te 9960 Assenede, 

Kasteelstraat 1-3 om op vrijdag 16.09.2016 te verschijnen voor de Rechtbank van Eerste Aanleg 

te Brussel. 

 Het tussenvonnis van de twaalfde kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, 

afdeling Gent dd. 01.03.2019. 

 Het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 23.04.2019 betreffende de 

rechtszaak N436 Assenede – Aclagro. Goedkeuren van de berusting in het tussenvonnis. 

 Het dadingsvoorstel van nv Aclagro dd. 11.06.2019. 

 Het dadingsvoorstel tussen AWV en gemeente Assenede dd. 07.07.2020. 

 Het schepencollegebesluit dd. 14.07.2020 betreffende de goedkeuring van de dading tussen 

gemeente Assenede en het Vlaamse Gewest onder opschortende voorwaarde. 

 Het gemeenteraadsbesluit dd. 27.08.2020 betreffende Renovatie doortocht N436 – goedkeuring 

dading tussen gemeente Assenede en Vlaams Gewest. 

 Het dadingsvoorstel tussen NV Aclagro, het Vlaamse Gewest en gemeente Assenede van 

03.09.2020. 

Verantwoording 

 De definitieve regeling zoals opgenomen in de dading is als volgt : 

Deze dading is tot stand gekomen ingevolge wederzijdse toegevingen van partijen. 

Partijen erkennen dat huidige dading definitief en onherroepelijk is. 

Huidige dading wordt gesloten tot slot van alle rekeningen tussen partijen en dit voor wat betreft 

het geschil dat het voorwerp uitmaakt van de hangende procedure voor de Rechtbank van Eerste 

Aanleg Oost – Vlaanderen, afdeling Gent, gekend onder het AR nr.: 16/3686/A. 

Na uitvoering van huidige dadingsovereenkomst kunnen partijen opzichtens elkaar geen enkele 

aanspraak meer maken op welke vergoeding dan ook uit hoofde van de betwisting die gerezen is 

tussen partijen en dewelke vervat is in voormelde procedure. 

Deze dading bevat de volledige overeenkomst tussen partijen en vervangt alle vroegere 

overeenkomsten en akkoorden tussen de partijen, zowel mondelinge als schriftelijke. Wijzigingen 

of aanvullingen aan deze dading zullen uitsluitend gebeuren door middel van geschreven, 

gedagtekende en door de partijen ondertekende amendementen die aan deze dading gehecht 

worden. 

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat elke partij haar eigen kosten draagt met betrekking tot 

de totstandkoming van deze dading. 

Partijen verzaken aan het recht om zich te beroepen op de dwaling zowel in feite, als in rechte 
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om de nietigverklaring van huidige overeenkomst te beargumenteren. 

Deze overeenkomst werd gesloten omwille van proceseconomische redenen en kan enkel in 

rechte worden aangewend als ze door beide partijen is ondertekend, in het andere geval 

hernemen partijen hun volledige rechten. 

Bij niet-uitvoering door een partij kan een andere partij aan de rechter enkel de uitvoering van 

de dading vragen. Partijen doen uitdrukkelijk afstand van de rechtsvordering tot ontbinding van 

deze dadingsovereenkomst in het geval zij niet wordt uitgevoerd. 

 Partijen gaan akkoord dat de voorliggende geschillen in hun onderlinge rechtsverhouding kunnen 

worden beëindigd mits volgende betalingen: 

- door het Vlaamse Gewest aan Aclagro van een éénmalig totaal bedrag van 2.034,1 euro alles 

inbegrepen en dit tot slot van alle rekeningen, 

- door de gemeente Assenede aan Aclagro van een éénmalig totaal bedrag van 8.694,74 euro 

alles inbegrepen en dit tot slot van alle rekeningen. 

De partijen dragen elk hun eigen gerechtskosten en advocatenkosten en zijn elkander niets meer 

verschuldigd uit hoofde daarvan. 

Het Vlaamse Gewest zal dit bedrag betalen binnen de vijfentwintig kalenderdagen na 

ondertekening van deze dading door alle partijen door de storting van voormeld bedrag op de 

derdenrekening van meester Ann Eeckhout met nummer BE    en de volgende mededeling 

[mededeling bij betaling]. 

De gemeente Assenede zal dit bedrag betalen binnen de vijfentwintig kalenderdagen na 

ondertekening van deze dading door alle partijen door de storting van voormeld bedrag op de 

derdenrekening van meester Ann Eeckhout met nummer BE    en de volgende mededeling 

[mededeling bij betaling]. 

Bij een laattijdige betaling kan de nv Aclagro aanspraak maken op een intrest tegen de wettelijke 

intrestvoet. Op deze intrest is artikel 1254 B.W. niet van toepassing. 

 De berusting in het vonnis en vrijgave van de borgtochten worden overeengekomen als volgt: 

Partijen berusten in het vonnis van 1 maart 2019 van de Rechtbank van eerste aanleg Oost-

Vlaanderen, afdeling Gent, met repertoriumnummer 2019/2748. 

Het vonnis geldt als titel voor de vrijgave van de volgende borgtochten die Aclagro via cv 

Algemene Borgstellingen heeft gesteld : 

- de borg gesteld bij akte nr. 12/141572 t.b.v. 261.850 euro vrij te geven ten voordele van Aclagro 

dit ten belope van 103.925,00 euro 

-  de borg gesteld bij akte nr. 12/141574C t.b.v. 14.280 euro (100%) integraal vrij te geven ten 

voordele van Aclagro. 

Het resterende deel van de borg gesteld bij akte nr. 12/141572 t.b.v. 261.850 euro wordt vrij 

gegeven ten voordele van Aclagro en dit ten belope van 157.925 euro.  Het Vlaamse Gewest zal 

hiertoe binnen een termijn van 15 kalenderdagen na ondertekening van deze dading door alle 

partijen een ter post aangetekend schrijven aan cv Algemene Borgstellingen overmaken. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 
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BESLUIT 

Artikel 1 

De dading tussen NV Aclagro, het Vlaamse Gewest en de gemeente Assenede, als addendum bij dit 

besluit, wordt, goedgekeurd. 

Art. 2 

De dading tussen het Vlaamse Gewest en de gemeente Assenede omvat het volgende : 

Dadingsbedrag 

Partijen gaan akkoord dat de voorliggende geschillen in hun onderlinge rechtsverhouding kunnen 
worden beëindigd mits volgende betalingen: 

- door het Vlaamse Gewest aan Aclagro van een éénmalig totaal bedrag van 2.034,1 euro 
alles inbegrepen en dit tot slot van alle rekeningen, 

- door de gemeente Assenede aan Aclagro van een éénmalig totaal bedrag van 8.694,74 euro 
alles inbegrepen en dit tot slot van alle rekeningen. 

De partijen dragen elk hun eigen gerechtskosten en advocatenkosten en zijn elkander niets meer 
verschuldigd uit hoofde daarvan. 

Het Vlaamse Gewest zal dit bedrag betalen binnen de vijfentwintig kalenderdagen na ondertekening 
van deze dading door alle partijen door de storting van voormeld bedrag op de derdenrekening van 
meester Ann Eeckhout met nummer BE    en de volgende mededeling [mededeling bij betaling]. 

De gemeente Assenede zal dit bedrag betalen binnen de vijfentwintig kalenderdagen na 
ondertekening van deze dading door alle partijen door de storting van voormeld bedrag op de 
derdenrekening van meester Ann Eeckhout met nummer BE    en de volgende mededeling 
[mededeling bij betaling]. 

berusting in het vonnis en vrijgave borgtochten 

Bij een laattijdige betaling kan de nv Aclagro aanspraak maken op een intrest tegen de wettelijke 

intrestvoet. Op deze intrest is artikel 1254 B.W. niet van toepassing. 

Partijen berusten in het vonnis van 1 maart 2019 van de Rechtbank van eerste aanleg Oost-

Vlaanderen, afdeling Gent, met repertoriumnummer 2019/2748. 

Het vonnis geldt als titel voor de vrijgave van de volgende borgtochten die Aclagro via cv Algemene 

Borgstellingen heeft gesteld : 

- de borg gesteld bij akte nr. 12/141572 t.b.v. 261.850 euro vrij te geven ten voordele van Aclagro dit 

ten belope van 103.925,00 euro 

-  de borg gesteld bij akte nr. 12/141574C t.b.v. 14.280 euro (100%) integraal vrij te geven ten 

voordele van Aclagro. 

Het resterende deel van de borg gesteld bij akte nr. 12/141572 t.b.v. 261.850 euro wordt vrij 

gegeven ten voordele van Aclagro en dit ten belope van 157.925 euro.  Het Vlaamse Gewest zal 

hiertoe binnen een termijn van 15 kalenderdagen na ondertekening van deze dading door alle 

partijen een ter post aangetekend schrijven aan cv Algemene Borgstellingen overmaken. 

Art. 3 

Dit besluit over te maken aan de NV Aclagro en het Vlaamse Gewest. 
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12.  Vaststellen van het retributiereglement GFT-inzameling. 

Bevoegdheid 

 Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikel 40 §3 en 286, §1, 1°. 

Wetten en Reglementen 

 Het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval zoals goedgekeurd door de 

Vlaamse regering op 16.09.2016 en zoals gewijzigd op 17.05.2019. 

 Het decreet van 23.12.2011 over het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. 

 Het besluit van de Vlaamse regering van 17.02.2019 tot vaststelling van het Vlaams reglement 

over het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Vlarema) en de latere 

wijzigingen. 

Verwijzingsdocumenten 

 Het gemeenteraadsbesluit van 28.11.2019 over het goedkeuren van de beheersoverdracht aan 

IVM voor de GFT-inzameling.  

 De brief van IVM van 18.06.2019 i.v.m. nieuw ophaalcontract restafval-GFT vanaf juni 2020. 

 Het document ‘Is er een (flinke) daling van het restafvalcijfer haalbaar zonder gft-ophaling. 

Enkele aandachtspunten voor de gemeenten’. 

Verantwoording 

 Door de gemeenteraad werd in zitting van 28 november 2019 beslist om GFT huis-aan-huis in te 

zamelen. 

 Voor de inzameling van GFT via containers dienen retributietarieven te worden vastgelegd. 

Hiervoor worden retributiestickers verkocht. Bij elke ophaling van een container dient een sticker 

aan de container worden bevestigd. Bij elke ophaling wordt de sticker verwijderd.  

 De bedoeling is dat zoveel mogelijk inwoners het GFT-afval apart verwerken door 

thuiscomposteren of deel te nemen aan de GFT-inzameling.  

 Het is belangrijk dat de inzameling van het GFT-afval een lagere kostprijs heeft dan het restafval, 

op die manier worden inwoners gestimuleerd om GFT selectief in te zamelen. IVM stelt voor de 

GFT-inzameling volgende retributietarieven voor: 

- 120 liter container: 1,50 euro/ophaling 

- 40 liter container: 0,50 euro/ophaling 

 Een restafvalzak van 60 liter kost 1,50 euro/zak en een restafvalzak van 30 liter kost 0,75 

euro/zak. De voorgestelde retributietarieven voor GFT zijn goedkoper per volume-eenheid dan 

de tarieven voor restafval. 

 Naast de kost voor de ophaling van het GFT is er ook een kost verbonden aan de aankoop van de 

GFT-containers. IVM stelt voor om deze te verkopen aan de inwoners voor een bedrag van 15 

euro per container. 

 De gemeente wil meewerken aan het uniformiseren van de tarieven voor afvalophaling en – 

verwerking in de IVM-regio en daarom is het aangewezen om het voorstel van tarieven door IVM 

te volgen.  
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Stemmen 

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

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Vanaf 1 januari 2020 en voor onbepaalde termijn wordt een retributie geheven op de verkoop van 

containers voor de inzameling van groente-, fruit- en tuinafval (GFT). De retributie ten aanzien van de 

inwoners wordt vastgelegd op 15 euro voor de aankoop van een GFT-container zowel voor een 120 

liter container als voor een 40 liter container. 

Art. 2 

Vanaf 1 januari 2020 en voor onbepaalde termijn wordt ten behoeve van de gemeente een retributie 

geheven op de verkoop van retributie stickers voor de inzameling van GFT-afval als volgt: 

- Sticker voor een 120 liter GFT-container: 1,50 euro/ophaling 

- Sticker voor een 40 liter GFT-container: 0,50 euro/ophaling 

Art. 3 

De handelaars en winkeliers die wensen GFT-stickers te verkopen worden verplicht de sticker te 

verkopen aan de prijs zoals vastgelegd in dit besluit. Aan de handelaars wordt voor de verkoop van 

de GFT stickers een commissie toegekend van 10%.  

Art. 4 

De invordering van de retributie zal desgevallend gebeuren bij dwangbevel voor de niet-betwiste 

niet-fiscale ontvangsten, zoals geregeld in artikel 177 van het decreet lokaal bestuur, en 

overeenkomstig de wetsbepalingen betreffende de burgerlijke rechtsprocedure voor de betwiste 

niet-fiscale ontvangsten. 

Art. 5 

Dit besluit wordt bekengemaakt overeenkomstig artikel 286 tot en met 288 van het decreet over het 

lokaal bestuur van 22.12.2017. 

Art. 6 

Overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 wordt de 

toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht van de bekendmaking van dit besluit.  

Art. 7 

Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de gouverneur  van Oost-Vlaanderen, 

Gouvernementstraat 1, 9000 Gent, aan OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen en aan IVM, Sint-

Laureinsesteenweg 29, 9900 Eeklo.  
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13.  Goedkeuren van het subsidiereglement jeugdwerk 2020 - 2025. 

Bevoegdheid 

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, art. 40 en 41. 

Wetten en Reglementen 

 Het decreet houdende de ondersteuning en de stimulering van het lokaal jeugdbeleid van 

06.07.2012. 

Verwijzingsdocumenten 

 Het subsidiereglement jeugdwerk 2018-2019. 

 Het verslag van de algemene vergadering van de jeugdraad van 05.09.2020. 

 Het voorstel van subsidiereglement jeugdwerk 2020-2025. 

Verantwoording 

 Het subsidiereglement jeugdwerk wordt op regelmatige tijdstippen geëvalueerd, teneinde een 

subsidiereglement op maat van de jeugd en het jeugdwerk te kunnen bieden. Dit gebeurt op 

initiatief van de jeugdraad. 

 De jeugdraad heeft er anderzijds voor gekozen om het subsidiereglement mee te laten lopen met 

het meerjarenplan.  

 Gezien het nieuwe meerjarenplan dit jaar start, dient het subsidiereglement 2020-2025 te 

worden goedgekeurd door de gemeenteraad. 

 Doordat de jeugdraad door de coronacrisis een tijd lang heeft stil gelegen, komt dit voorstel pas 

nu voor de gemeenteraad. 

 Er is geen afzonderlijk advies van de jeugdraad omdat het voorstel subsidiereglement door de 

jeugdraad is opgemaakt en geldt als advies. 

 De jeugdraad heeft in de algemene vergadering van 05.09.2020 het subsidiereglement 2018-

2019 bekeken en geëvalueerd. De jeugdraad heeft er voor gekozen dit subsidiereglement 

integraal over te nemen, met toevoeging van volgende verfijning onder de voorwaarden voor 

werkingssubsidie: 

 Minimum 1 gebrevetteerde begeleider (attest animator, pedagogisch diploma, initiator 

jeugdsportbegeleider,…) 

 10% van de actieve leidingploeg moet een gebrevetteerd attest kunnen voorleggen 

Dit wordt: 

 Minimum 1 gebrevetteerde begeleider (attest animator, pedagogisch diploma, initiator 

jeugdsportbegeleider,…) 

o 0 – 14 actieve leiding = minstens 1 gebrevetteerde begeleider  

o 15 – 24 actieve leiding = minstens 2 gebrevetteerde begeleiders 

o 25 – 34 actieve leiding = minstens 3 gebrevetteerde begeleiders. 

Dit omdat de jeugdverenigingen de vraag stellen hoe 10% wordt afgerond.  

 In het meerjarenplan 2020-2025 is jaarlijks een budget van € 23.000 voorzien voor subsidies 

via dit subsidiereglement. 
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BESLUIT 

Artikel 1 

Dit punt wordt verdaagd. 

 

 

Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten. 

 

 

 

 

 

Namens de gemeenteraad 

 

Get. Frederik Willems Lieven Rummens 

Algemeen directeur Voorzitter gemeenteraad 

 


