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Gemeenteraad van 25.02.2021 
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, Nic Van Zele, Dominique Buysse, 

Remi Van de Veire, Marc Bobelyn, Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, 

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

Gemeenteraadsleden 

  

Frederik Willems 

Algemeen directeur  

Verontschuldigd 

Brenda Van den Bossche 

Gemeenteraadslid 

Openbare zitting 

1.  Bekrachtigen van het besluit van de 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 §1. 

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 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding 

van het coronavirus COVID−19 te beperken. 
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• Ministerieel besluit van 1 november 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 

oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 

COVID−19 te beperken. 

• Ministerieel besluit van 28 november 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 

28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 

COVID−19 te beperken. 

• Ministerieel besluit van 11 december 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 

28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 

COVID-19 te beperken. 

• Ministerieel besluit van 19 december 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 

28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 

COVID-19 te beperken. 

• Ministerieel besluit van 20 december 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 

28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 

COVID-19 te beperken. 

• Ministerieel besluit van 21 december 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 

28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 

COVID-19 te beperken. 

• Ministerieel besluit van 24 december 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 

28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 

COVID-19 te beperken. 

• Ministerieel besluit van 12 januari 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 

oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-

19 te beperken. 

• Ministerieel besluit van 14 januari 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 

oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-

19 te beperken. 

• Ministerieel besluit van 26 januari 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 

oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-

19 te beperken. 

• Ministerieel besluit van 29 januari 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 

oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-

19 te beperken. 

• Ministerieel besluit van 06 februari 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 

oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-

19 te beperken. 

Verwijzingsdocumenten 

• Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, versie 26.11.2020. 

• Huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn, versie 26.11.2020. 

• Richtlijnen Agentschap Binnenlands bestuur over vergaderingen van bestuursorganen van lokale 

besturen: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/vergaderingen-van-lokale-bestuursorganen-

tijdens-coronacrisis. 

• Besluit burgemeester 16.02.2021 m.b.t. beperkende maatregelen gemeenteraad en raad voor 

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

https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/mb11-12.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/mb_20_dec.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/mb_20122020.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/mb_21_dec_2020.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/mb_24-12.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/mb_1201.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/mb_24-12.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/mb_1201.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/mb_1401.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/mb_1401.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/mb_1401.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/mb_1401.pdf
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/vergaderingen-van-lokale-bestuursorganen-tijdens-coronacrisis
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/vergaderingen-van-lokale-bestuursorganen-tijdens-coronacrisis
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Verantwoording 

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

gelet op de ernstige huidige gezondheidssituatie aangewezen om te opteren voor digitale 

vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. De 

gezondheidssituatie is in oktober 2020 dermate snel en slecht geëvolueerd (exponentiële 

toename besmettingen, toenemende ziekenhuisbezetting corona-patiënten, snel stijgende 

positiviteitsratio, toenemend aantal patiënten op intensieve zorgen, stijging aantal sterfgevallen) 

en is sindsdien nog onvoldoende verbeterd zodat dit de meest aangewezen vergadervorm is. 

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

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

voor maatschappelijk welzijn van 25.02.2021. 

• Bij besluit burgemeester van 16.02.2021 zullen de gemeenteraad en de raad voor 

maatschappelijk welzijn doorgaan via een videoconferentie. Deze digitale zittingen zullen 

openbaar te volgen zijn via een audiovisuele livestream (Youtube kanaal). 

• Het besluit burgemeester van 16.02.2021 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 16.02.2021 m.b.t. beperkende maatregelen gemeenteraad en raad 

voor maatschappelijk welzijn van 25.02.2021 in het kader van de verspreiding van het coronavirus 

COVID-19 wordt bekrachtigd. 

2.  Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 28.01.2021. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

Artikel 1 

De notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 28.01.2021 worden goedgekeurd. 

3.  Goedkeuren van de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW voor een 

geïntegreerd personeelsbeleid. 

Bevoegdheid 

• Het decreet over het lokaal bestuur van 17.12.2019, Artikel 41 5° dat stelt dat het goedkeuren 

van beheersovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten bedoeld in de artikelen 196, 

234 en 247 exclusieve bevoegdheid is van de gemeenteraad. 
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Wetten en Reglementen 

• Artikel 196 van het decreet lokaal bestuur dat de mogelijkheden voorziet tot samenwerken, 

meer bepaald op vlak van het gebruik van elkaars diensten en personeelsleden: “Tussen de 

gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient 

kunnen beheersovereenkomsten worden gesloten over het gemeenschappelijk gebruik van 

elkaars diensten. In de beheersovereenkomst kan worden opgenomen dat de gemeente en het 

openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor bepaalde functies een beroep kunnen doen 

op elkaars personeelsleden.” 

Verwijzingsdocumenten 

• Gemeenteraadsbeslissing 26.05.2016 goedkeuren geactualiseerde versie van de 

beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW Assenede. 

• Beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn 11.05.2016: SECRETARIAAT- Goedkeuren 

actualisatie beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW Assenede. 

• Beheersovereenkomst van 11.05.2016. 

• Organogram personeel gemeente en OCMW van Assenede. 

• Beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW, goed te keuren op 25.02.2021. 

Verantwoording 

• De beheersovereenkomst dateert van 2016. Deze werd herwerkt naar een modelbesluit van de 

VVSG. 

• Het decreet lokaal bestuur vertrekt van het principe dat gemeente- en OCMW-personeel 

verregaand met elkaar samenwerken, al blijven gemeente en OCMW twee aparte werkgevers. 

Beide besturen kunnen gebruik maken van elkaars diensten en beroep doen op elkaars personeel 

en sluiten daarvoor best een beheersovereenkomst af. Een beheersovereenkomst is nodig bij 

delegatie van gemeentelijke bevoegdheden aan een OCMW-personeelslid of bij delegatie van 

OCMW-bevoegdheden aan een gemeentepersoneelslid (kruiselingse delegatie). 

• De gemeente en het OCMW kunnen een beheersovereenkomst sluiten. In het verleden werd dit 

reeds meerdere keren gedaan. De eerste overeenkomst kwam tot stand toen de samenwerking 

tussen beide organisaties nog heel pril was. Inmiddels is de samenwerking tussen beide besturen 

ver gevorderd en worden de meeste zaken decretaal geregeld. Onder andere In het kader van 

een geïntegreerd personeelsbeleid is het wel nog aangewezen een beheersovereenkomst af te 

sluiten. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Alle eerdere beheersovereenkomsten worden opgeheven. 

Art. 2 

De gemeenteraad besluit de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW goed te 

keuren. 
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TUSSEN: 

Gemeente Assenede  

Kasteelstraat 1-3 9960 Assenede 

vertegenwoordigd door Lieven Rummens, voorzitter van de gemeenteraad, en Frederik Willems, 

algemeen directeur, 

hierna genoemd de gemeente, 

EN  

OCMW Assenede 

Kasteelstraat 1-3 9960 Assenede 

vertegenwoordigd door Lieven Rummens, voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, en 

Frederik Willems, algemeen directeur, 

hierna genoemd het OCMW,  

waarbij gemeente en OCMW hierna tegenover elkaar beschouwd worden als het andere bestuur, 

WORDT ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN: 

Artikel 1 – Gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten, materiaal en infrastructuur 

Met toepassing van artikel 196 §2 Decreet Lokaal Bestuur (DLB) werken de gemeente en het OCMW 

samen om gemeenschappelijk gebruik te maken van elkaars diensten, materiaal en infrastructuur. 

Meer bepaald volgende diensten: De technische dienst (arbeiders, administratie dienst gebouwen), de 

personeelsdienst, de financiële dienst, het secretariaat, communicatie, IT en onthaal.  De 

ondersteunende diensten bestaan zowel uit personeelsleden van de gemeente en OCMW maar 

werken geïntegreerd voor zowel de gemeentelijke als de OCMW diensten.  

Artikel 2 – Een beroep doen op de personeelsleden van het andere bestuur 

§1. Met toepassing van artikel 196 §2 DLB wensen de gemeente en het OCMW een beroep te doen op 

elkaars personeelsleden voor de functies van de ondersteunende diensten zoals hierboven in artikel 1 

vermeld. De verschillen zijn aangeduid in het organogram in bijlage. Personeel gemeentebestuur is 

aangeduid met (G) en personeel OCMW is aangeduid met (O). 

De gemeente en OCMW beschikken over een volledig geïntegreerd organogram. In de praktijk 

functioneert Assenede als één organisatie, waarin alle diensten onderling met elkaar samenwerken, 

overleggen, projecten uitvoeren en hun werking op elkaar afstemmen. 

Bij de waarneming van een functie bij het ene bestuur door een personeelslid van het andere bestuur, 

kan een waarnemingstoelage toegekend worden voor zover de rechtspositieregeling van beide 

besturen erin voorziet. 

§2. De leidinggevenden mogen instructies geven aan zowel gemeente- als OCMW-personeel dat 

volgens het organogram tot hun dienst behoort. 

§3. Een personeelslid van de gemeente kan geëvalueerd worden door een personeelslid van het 

OCMW, op voorwaarde dat deze laatste een leidinggevende bevoegdheid uitoefent over het 
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gemeentepersoneelslid. Een personeelslid in dienst van het OCMW kan geëvalueerd worden door een 

personeelslid van de gemeente op voorwaarde dat deze laatste een leidinggevende bevoegdheid 

uitoefent over het OCMW-personeelslid.  

De eventuele juridische gevolgen van de evaluatie worden bekrachtigd door de juridische werkgever. 

§4. Taakverdeling 

Dienstverlening  in een gemeenschappelijke ruimte  door gemeente- als OCMW-personeel dient 

beperkt te blijven tot administratieve dienstverlening en niet-privacygevoelige zaken. Indien 

het  gaat over een niet-administratieve vraag, van sociale aard en privacygevoelig, dan dient 

de behandeling zeker te gebeuren door een maatschappelijk werker van het OCMW en in een ruimte 

die een privacygevoelig gesprek toelaat.   

Medewerkers kunnen toevallig, zelfs buiten hun wil om, in aanraking komen met privacygevoelige 

informatie. Zij zijn gebonden tot geheimhouding zoals in de deontologische code voor het personeel 

is opgenomen. 

Artikel 3 – Ambtelijke delegatie beslissings- en ondertekeningsbevoegdheid  

§1. De algemeen en financieel directeur hebben krachtens de artikelen 162 §1, 175 en 587 derde lid 

decreet over het lokaal bestuur vanaf hun aanstelling de bevoegdheid om voor beide besturen 

(gemeente en OCMW, samen of afzonderlijk) op te treden. 

§2. Met deze beheersovereenkomst, genomen in toepassing van artikel 196 decreet over het lokaal 

bestuur, mogen de algemeen en financieel directeur binnen de grenzen vastgelegd door dit Decreet 

hun beslissings- en ondertekeningsbevoegdheid met betrekking tot een gemeentelijke bevoegdheid 

toevertrouwen aan één of meer medewerkers van het OCMW en hun beslissings- en 

ondertekeningsbevoegdheid met betrekking tot een OCMW-bevoegdheid toevertrouwen aan één of 

meerdere medewerkers van de gemeente.  

Artikel 4 – Gezamenlijke werving en selectie en aanleg wervings- en bevorderingsreserves 

De aanstellende overheden van de gemeente en van het OCMW kunnen gezamenlijke 

sollicitatieprocedures organiseren.  

Daarbij kunnen de aanstellende overheden beslissen een gemeenschappelijke wervings- of 

bevorderingsreserve aan te leggen, volgens de bepalingen en binnen de grenzen van de 

gemeentelijke rechtspositieregeling. 

§2. Door zich akkoord te verklaren met deze overeenkomst wordt door beide aanstellende 

overheden bepaald dat telkens wanneer een wervings- en/of bevorderingsreserve wordt aangelegd 

voor een graad of functie die in de personeelsformatie van beide besturen voorkomt, deze reserve 

gemeenschappelijk is voor zowel gemeente als OCMW , dit alles volgens de bepalingen en binnen de 

grenzen zoals opgenomen in de beide rechtspositieregelingen.  

§3. Voor de onder §2 genoemde gemeenschappelijke functies en graden fungeert de gemeente als 

aanstellende overheid voor de vacantverklaring, publicatie en praktische organisatie van de 

selectieprocedure en voor het vastleggen van de wervings- en/of bevorderingsreserve. 
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Artikel 5 – Bijzondere bepaling informatieveiligheid 

De gemeente en het OCMW streven naar een maximale informatieveiligheid, zonder dat dit de 

samenwerking op het inhoudelijke vlak of op het vlak van de ondersteunende diensten in het gedrang 

brengt. Alle nodige maatregelen zullen opgenomen worden om de informatieveiligheid te verzekeren. 

Informatieveiligheid heeft in de context van de werking van een lokaal bestuur betrekking op de 

beveiliging van gegevens van persoonlijke aard, van geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke 

personen. Deze gegevens kunnen zowel software zijn als digitale bestanden, documenten, enz…..   

Hierbij wordt speciale aandacht besteed aan de correcte toepassing van alle wetgeving die verband 

houdt met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, en in het bijzonder de wetgeving inzake 

het Rijksregister der natuurlijke personen en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Hierbij wordt 

uitgegaan van de nota ‘ISMS – Informatieveiligheid bij de integratieoefening OCMW-gemeente van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 21.12.2011.  

Artikel 6 – Duurtijd van de overeenkomst 

Deze overeenkomst gaat in op 26.02.2021 voor onbepaalde duur. Elk van beide partijen kan een 

einde maken aan deze overeenkomst mits hij een opzegtermijn van 6 maanden respecteert.  

Artikel 7 – Juridische werkgever en werkgeversgezag 

De gemeente of het OCMW is en blijft, naargelang het geval, de juridische werkgever van de onder 

de artikelen 1, 2 en 3 betrokken personeelsleden en oefent als enige het werkgeversgezag uit. Er is 

geen sprake van terbeschikkingstelling. Er worden geen personeelsleden overgedragen. 

Artikel 8 – Financiële verrekening  

Voor de uitvoering van deze overeenkomst betaalt het OCMW geen vergoeding aan de gemeente of 

vice versa.  

4.  Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst Vaccinatiecentrum Hoge Wal. 

Bevoegdheid 

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

Wetten en Reglementen 

• Beslissing 16.11.2020 van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid voor de vaccinatie 

tegen COVID-19. 

• Beslissing van de Vlaamse Regering 22.01.2021 betreffende de correcte vergoeding van de 

kosten die de lokale besturen maken voor de inrichting en uitbating van de infrastructuur voor 

de COVID-vaccinaties. 

Verwijzingsdocumenten 

• Collegebesluit van 19.01.2021 met betrekking tot afsprakenkader, plan van aanpak en 

prijsraming vaccinatiecentrum Hoge Wal Ertvelde. 

• Gemeenteraadsbesluit van 28.01.2021 met betrekking tot kennisname afsprakenkader, plan van 

aanpak en prijsraming vaccinatiecentrum Hoge Wal Ertvelde. 

• Samenwerkingsovereenkomst Vaccinatiecentrum Hoge Wal versie 5 
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Verantwoording 

• Voor de eerstelijnszone Oost-Meetjesland werd het Sportcentrum Hoge Wal vastgelegd als 

vaccinatiecentrum voor de gemeenten Evergem, Assenede, Kaprijke en Zelzate. Evergem werd 

aangesteld als beherende of penhoudende gemeente.  

• Er is een werkgroep financiën opgestart waarin de 4 financieel directeurs van de gemeente zijn 

vertegenwoordigd. Op basis van hun voorstel werd een ontwerpovereenkomst opgemaakt 

waarin een aantal afspraken zijn vastgelegd inzake de ontvangsten- en uitgavencyclus, de 

terbeschikkingstelling van personeel en de rapportering. 

• Deze samenwerkingsovereenkomst wordt voorgelegd aan de gemeenteraden van de 4 

deelnemende gemeenten. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De samenwerkingsovereenkomst Vaccinatiecentrum Hoge Wal versie 5 wordt goedgekeurd. 

5.  Evalueren van de beheersovereenkomst tussen de gemeente Assenede en het AGB Assenede en 

de uitvoering ervan. 

Bevoegdheid 

• Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, art. 40, 41 en 234. 

• De statuten van het AGB Assenede goedgekeurd in de gemeenteraad Assenede van 31.01.2019 

en goedgekeurd in de Raad van Bestuur AGB van 31.01.2019, art. 18.3. 

Wetten en Reglementen 

• Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017. 

• De statuten van het AGB Assenede, goedgekeurd in de gemeenteraad Assenede van 31.01.2019 

en goedgekeurd in de Raad van Bestuur AGB van 31.01.2019. 

Verwijzingsdocumenten 

• Beheersovereenkomst tussen het gemeentebestuur Assenede en het AGB Assenede 

goedgekeurd in de gemeenteraad Assenede van 29.05.2019 en goedgekeurd in de Raad van 

Bestuur van 29.05.2019. 

• Jaarverslag 2014 – 2019 AGB Assenede waarvan kennis werd genomen door de gemeenteraad 

Assenede van 17.12.2020. 

• Besluit van de gemeenteraad Assenede van 17.12.2020 waarbij kennis genomen werd van het 

jaarverslag 2014-2019 en waarbij de evaluatie van de beheersovereenkomst verdaagd werd. 

• Email 28.01.2021 van het Agentschap Binnenlands Bestuur over klacht evaluatie 

beheersovereenkomst. 

Verantwoording 

• Elke jaar dient de gemeenteraad Assenede de beheersovereenkomst en de uitvoering ervan te 

evalueren. 
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• Aangezien dit de afgelopen jaren niet gebeurd was, werd er een jaarverslag 2014 - 2019 

AGB Assenede opgemaakt waarin de evaluatie van de beheersovereenkomst opgenomen werd. 

• Het jaarverslag 2014—2019 is uitgebreider dan enkel de evaluatie van de beheersovereenkomst. 

• Dit werd geagendeerd op de gemeenteraad Assenede van 17.12.2020. 

• De gemeenteraad Assenede nam kennis van het jaarverslag 2014 – 2019. 

De evaluatie van de beheersovereenkomst tussen het gemeentebestuur Assenede en het AGB 

Assenede werd verdaagd. 

Reden: volgens Vlaams Belang en Anders is dit geen echte evaluatie. Het college van 

burgemeester en schepenen antwoordde dat er aan de hogere overheid zal gevraagd worden of 

dit volstaat als evaluatie of niet. 

• Op 31.12.2020 werd hierover een e-mail gestuurd naar het Agentschap Binnenlands Bestuur. We 

ontvingen op 28.01.2021 hierop een reactie. 

• In de gemeenteraad Assenede van 28.01.2021 is beloofd aan Vlaams Belang dat dit op het 

eerstvolgend college zal worden besproken. Dit werd geagendeerd en besproken op het college 

van burgemeester en schepenen van 02.02.2021. 

• Op basis van de beheersovereenkomst en het jaarverslag 2014 – 2019 AGB Assenede kan gesteld 

worden dat de inhoud van de beheersovereenkomst geëvalueerd wordt in het jaarverslag. Het 

Agentschap Binnenlands Bestuur schrijft in zijn email ‘Eventueel kan u nog eens de 

beheersovereenkomst nalezen en over een aantal punten heel specifiek zeggen hoe de 

samenwerking verliep.’. In het jaarverslag 2014 – 2019 AGB Assenede dat geagendeerd werd op 

de gemeenteraad van 17.12.2020 is een volledig onderdeel opgenomen betreffende de 

samenwerking tussen het gemeentebestuur Assenede en het AGB Assenede. 

• Aangezien de gemeenteraad Assenede van 17.12.2020 de evaluatie van de 

beheersovereenkomst verdaagd heeft, dient de evaluatie van de beheersovereenkomst opnieuw 

geagendeerd worden op de gemeenteraad Assenede. 

Stemmen 

Stemresultaat 20 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, Nic Van Zele, 
Dominique Buysse, Remi Van de Veire, Marc Bobelyn, Dieter Vercauter, 
Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals, Dimitri Van Vooren, 
Pieter Dobbelaere) 
2 onthoudingen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven) 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad Assenede evalueert de beheersovereenkomst tussen de gemeente Assenede en 

het AGB Assenede en de uitvoering ervan positief. 

6.  Kennisnemen van de klachtenbehandeling en de meldingen verwerkt via het online meldpunt in 

2020. 

Bevoegdheid 

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



  

31 

Wetten en Reglementen 

• Gewijzigd reglement klachtenbehandeling, goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 

29.10.2009. 

Verwijzingsdocumenten 

• Gewijzigd reglement klachtenbehandeling, goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 

29.10.2009. 

• Verslag klachten 2020. 

• Rapport klachten 2020. 

Verantwoording 

• In artikel 9 van het gewijzigd reglement klachtenbehandeling, dat goedgekeurd werd in de 

gemeenteraadszitting van 29.10.2009, staat beschreven dat er jaarlijks een verslag wordt 

opgemaakt en dat dit aan de gemeenteraad gerapporteerd wordt. 

• Sinds 04.07.2017 beschikken we over een online meldpunt op de gemeentelijke website.  

KENNISNAME 

Artikel 1 

De raad neemt kennis van het verslag van de klachten en meldingen 2020. 

7.  Goedkeuren van het geactualiseerd klachtenreglement voor de gemeente en het OCMW. 

Bevoegdheid 

• Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 artikels 40, 41, 302 en 303. 

Verwijzingsdocumenten 

• Reglement klachtenbehandeling, goedgekeurd door de gemeenteraad op 29.10.2009. 

• Gewijzigd reglement klachtenbehandeling d.d. 25.02.2021. 

Verantwoording 

• Het decreet voor het lokaal bestuur stipuleert dat zowel de gemeenteraad als de raad voor 

maatschappelijk welzijn bij reglement een systeem van klachtenbehandeling organiseert.  

• Het systeem van klachtenbehandeling wordt zowel voor de gemeente als voor het openbaar 

centrum van maatschappelijk welzijn georganiseerd op het ambtelijke niveau en is maximaal 

onafhankelijk van de diensten waarop de klachten betrekking hebben. De algemeen directeur 

neemt dat op in het organisatiebeheersingssysteem, vermeld in artikel 218 van het decreet over 

het lokaal bestuur. 

• De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan de gemeenteraad over de klachten ingediend 

tegen de gemeente. 

• De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan de raad voor maatschappelijk welzijn over de 

klachten ingediend tegen het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. 

• Sinds 04.07.2017 beschikken we over een online meldpunt op de gemeentelijke website.  
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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) 
7 nee-stemmen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, 
Nic Van Zele, Remi Van de Veire, Marc Bobelyn, Dimitri Van Vooren) 
2 onthoudingen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven) 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad keurt het aangepast reglement voor de klachtenbehandeling d.d. 25.02.2021 voor 

gemeente en OCMW Assenede goed.  

8.  Goedkeuren van het sociaal woonbeleidsconvenant Assenede. 

Bevoegdheid 

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

Wetten en Reglementen 

• De Vlaamse Codex Wonen van 2021. 

• Het Besluit van de Vlaamse Codex Wonen van 2021. 

• Het Ministerieel besluit van 15 december 2020 tot wijziging van artikel 2, 4, 5 en 6 van het 

Ministerieel besluit van 5 september 2017 houdende vaststelling van het kader voor de 

renovatietoets en de lokale woontoets en van het financiële kader ter uitvoering van artikel 4, 

eerste lid, van het Procedurebesluit Wonen van 14 juli 2017 (thans ondergebracht onder boek 4 

– deel 1 – titel 2 – hoofdstuk 2 – afdeling 1 “Planning en programmatie van projecten” van de 

Vlaamse Codex Wonen van 2021), van kracht vanaf 1 april 2021. 

Verwijzingsdocumenten 

• Het gemeenteraadsbesluit dd. 26.09.2019 houdende goedkeuring van de statuten van de 

intercommunale vereniging ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid in Assenede-Kaprijke-

Sint-Laureins, goedkeuring van de subsidieaanvraag voor het intergemeentelijk 

samenwerkingsverband (IGS) Assenede-Kaprijke-Sint-Laureins en goedkeuren van het financieel 

engagement (bijlage 1). 

• De begeleidende brief van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), per mail 

verzonden op 8 november 2020 aan info@assenede.be (bijlage 2). 

• Het stavingsdocument voor het toekennen van een bijkomend objectief in het kader van de 

sociale woonbeleidsconvenant die voorligt (bijlage 3). 

• Het Sociaal Woonbeleidsconvenant Assenede (bijlage 4). 

Verantwoording 

• Vlaanderen wil het sociaal woonaanbod uitbreiden en geografisch spreiden. Elke gemeente 

kreeg daarom een bindend sociaal objectief (BSO) opgelegd. Binnen een vastgestelde termijn 

die loopt tot einde 2025, moet de gemeente op haar grondgebied een aantal bijkomende sociale 

huurwoningen realiseren. Het BSO is per gemeente vastgelegd conform de Vlaamse Codex 

Wonen van 2021 (voorheen in het decreet Grond- en Pandenbeleid). Het is aan de gemeente 

mailto:info@assenede.be
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om concrete initiatieven te nemen om tijdig dit BSO te behalen. Tegenover deze verplichting 

voor de gemeenten, engageert Vlaanderen zich om de sociale woningen effectief te financieren. 

• De gemeente Assenede heeft een BSO van 108 te realiseren sociale huurwoningen tegen 2025. 

• De vorderingen in de realisatie van bijkomende sociale huurwoningen worden opgevolgd 

conform de bepalingen in het besluit van de Vlaamse codex Wonen van 2021 (voorheen in het 

“Monitoringsbesluit”). Via een projectportaal van de VMSW behoudt het bestuur een overzicht 

op de vorderingen. 

• Op 09.02.2021 staan in het projectportaal 53 sociale huurwoningen gerealiseerd en de 

bijkomende realisatie van 70 sociale huurwoningen werd ingepland (op de meerjarenplanning of 

korte termijnplanning – niet stopzetbaar). 

• Wanneer een bestuur het BSO bereikt of als ze het zal bereiken na realisatie van het geplande 

sociaal huuraanbod dat op de meerjarenplanning en korte termijnplanning staat, bestaat nadien 

nog de mogelijkheid tot het afsluiten van een sociaal woonbeleidsconvenant, zoals eveneens 

bepaald in de Vlaamse codex Wonen van 2021. Alleen met een sociaal woonbeleidsconvenant 

heeft de gemeente zekerheid over de Vlaamse financiering van deze sociale huurwoningen 

bovenop de BSO-drempel. 

• Een sociaal woonbeleidsconvenant wordt gesloten tussen de Vlaamse minister van Wonen en 

een stad of gemeente die op haar grondgebied een aandeel sociale huurwoningen heeft van 

minder dan 15 % t.o.v. het aantal huishoudens op 1 januari 2008. 

• In de maand december 2019 bevroeg de VMSW de gemeenten naar hun behoeften op het vlak 

van bijkomende sociale huurwoningen voor de komende gemeentelijke legislatuur. Gemeenten 

die op dat moment in aanmerking kwamen voor een sociaal woonbeleidsconvenant, kregen de 

vraag of zij een convenant wensten af te sluiten en, zo ja, voor hoeveel bijkomende sociale 

huurwoningen. 

• De behoefte voor de gemeente Assenede werd in kaart gebracht aan de hand van gekende 

projectintenties die besproken werden op lokale woonoverlegbesprekingen in 2019 en 

overgemaakt aan de VMSW. 

• Initiatiefnemers van sociale woonprojecten zijn geen partij bij het convenant. Zij dienen wel 

betrokken te worden bij de besprekingen. 

• De VMSW onderzocht alle aanvragen van de Vlaamse gemeenten, in samenspraak met Wonen-

Vlaanderen en het kabinet van de Vlaamse minister van Wonen. De criteria waarop de behoeften 

werden beoordeeld, worden vermeld in de brief in bijlage (bijlage 1). Het aantal toegekende 

bijkomende sociale huurwoningen die in aanmerking komen voor financiering worden op basis 

van deze criteria vastgelegd. 

• Op 6 augustus 2020 keurde de Vlaamse minister van Wonen de door VMSW voorgestelde 

dossiers goed en ondertekende als eerste partij de ontwerpconvenanten. Op 11 augustus 2020 

bracht de VMSW de gemeente op de hoogte over de toekenning van 23 bijkomende sociale 

huurwoningen die in aanmerking komen voor Vlaamse financiering. De VMSW verstuurde 

daarvoor op 8 november 2020 een e-mail naar info@assenede.be met volgende documenten : 

- De begeleidende brief van de VMSW (bijlage 2) 

- Het stavingsdocument van het toegekend aantal bijkomende sociale huurwoningen die in 

aanmerking komen voor Vlaamse financiering (bijlage 3) 

- De ontwerpconvenant (bijlage 4). Het ontwerp werd op latere datum (14.11.2020) nog 

tekstueel gewijzigd op twee punten en opnieuw ondertekend door de minister. De 

definitieve versie wordt aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. 

mailto:info@assenede.be
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• Om de 23 bijkomende sociale huurwoningen te kunnen realiseren met bijkomende Vlaamse 

financiering moet het ontwerpconvenant in bijlage goedgekeurd worden en ondertekend 

terugbezorgd worden aan de VMSW via woonbeleidsconvenanten@vmsw.be. 

• Het convenant gaat in vanaf 1 september 2020 voor een duur van 3 jaar en is van kracht vanaf de 

ondertekening door het bestuur en na opladen van het convenant in het projectportaal van de 

VMSW. 

• Het bestuur is na goedkeuring van het convenant niet gebonden aan de projecten die werden 

opgenomen in het stavingsdocument. Het ministerieel besluit van 15 december 2020 beperkt 

echter wel de overschrijding van het aantal te realiseren huurwoningen met een maximum van 

10 eenheden vanaf 1 april 2021. Tot die datum kan het toegekende aantal woningen éénmalig 

(één project) onbeperkt overschreden worden. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Het voorliggende, door minister Diependaele ondertekende woonbeleidsconvenant voor Assenede, 

wordt goedgekeurd. 

Art. 2 

Het ondertekende convenant wordt per e-mail terugbezorgd aan de VMSW via 

woonbeleidsconvenanten@vmsw.be. 

Art. 3 

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Woonwijzer Meetjesland – SOM vzw. 

9.  Toetreden tot de vereniging AquaFlanders vzw. 

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. 

Verwijzingsdocumenten 

• Het e-mailbericht van 19.11.2020 van AquaFlanders vzw om lid te worden. 

• De statuten van AquaFlanders vzw. 

• Presentatie en voorstelling Aquaflanders vzw. 

Verantwoording 

• Het maatschappelijk belang van een degelijk rioolbeheer is groot. 

• Er is een sterke band van rioolbeheer met het gemeentelijk openbaar domein en de gemeentelijke 

openbare werken. Rioolbeheer vergt vele financiële middelen. 

• AquaFlanders vzw is de koepel van de Vlaamse rioolbeheerders en drinkwaterbedrijven; 

AquaFlanders vzw heeft een specifiek directiecomité riolering. 

mailto:woonbeleidsconvenanten@vmsw.be
mailto:woonbeleidsconvenanten@vmsw.be
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• AquaFlanders vzw heeft onder meer tot doel het voorbereiden van gemeenschappelijke 

standpunten namens haar leden ten aanzien van initiatieven door de Vlaamse en nationale en 

internationale overheden en ten aanzien van externe of overkoepelende organisaties, op 

gewestelijk, nationaal en internationaal vlak. 

• De gemeente Assenede beheert zelf haar riolen. 

• De gemeente Assenede wil mee de standpunten van deze organisatie voor sectorspecifieke 

belangenbehartiging bepalen en ondersteunen. 

Stemmen 

Stemresultaat 20 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, Nic Van Zele, 
Dominique Buysse, Remi Van de Veire, Marc Bobelyn, Dieter Vercauter, 
Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals, Dimitri Van Vooren, 
Pieter Dobbelaere) 
2 nee-stemmen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven) 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeente Assenede zal toetreden tot de vereniging AquaFlanders vzw en stuurt een verzoek tot 

lidmaatschap aan de voorzitter van de raad van bestuur van AquaFlanders. 

Art. 2 

De gemeente  betaalt een jaarlijkse forfaitaire bijdrage van 250 euro (excl. btw). 

10.  Rioleringsproject ASN3008 Prins Boudewijnlaan - Inneming 001 - Goedkeuren van de 

terreinbeschrijving en de overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden.  

Bevoegdheid 

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

Wetten en Reglementen 

• De wet van 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en 

latere wijzigingen. 

• De wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 

en latere wijzigingen en aanvullingen. 

• Het besluit van de Vlaamse Regering van 30.03.1996 houdende vaststelling van de voorwaarden 

onder dewelke, alsook de verhouding in welke het  Vlaams Gewest bijdraagt in de kosten 

verbonden aan de aanleg en de verbetering door de gemeenten van openbare riolen, andere dan 

prioritaire rioleringen, evenals houdende vaststellingen van nadere regels met betrekking tot de 

procedure tot vaststelling van subsidiëringsprogramma’s.  

• Het besluit van de Vlaamse Regering van 13.03.1999 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 

Regering van 30.03.1996 houdende vaststellingen van de voorwaarden onder dewelke, alsook de 

verhouding in dewelke het Vlaamse Gewest bijdraagt in de kosten verbonden aan de aanleg en 

de verbetering door de gemeenten van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, 

evenals vaststellingen van nadere regels met betrekking tot de procedure tot vaststelling van 

subsidiëringsprogramma’s.  
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• Het decreet van 24.05.2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwendingen en latere 

wijzigingen en aanvullingen.  

Verwijzingsdocumenten 

• Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10.12.2019 betreffende  

Collector Prins Boudewijnlaan – Goedkeuring van het voorontwerp. 

• Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10.12.2019 betreffende Riopact 

takenpakket 2020. 

• Het Riopact-takenpakket 2020. 

• Het beluit van het college van burgemeester en schepenen van 12.01.2021 betreffende Riopact 

takenpakket 2021. 

• Het Riopact- takenpakket 2021. 

• De terreinbeschrijving van 18.11.2020 met betrekking tot inn. 001, perceel kadastraal gekend 

onder nr. 471D der sectie F van de  1e afdeling Assenede, eigendom van Jalyco, Noordstraat 2 te 

9961 Boekhoute met als gebruiker dhr. Filip Welvaert, Bloksheule 1A te 9968 Bassevelde. 

• De terreinbeschrijving van 18.11.2020 met betrekking tot inn. 001, perceel kadastraal gekend 

onder nr. 471D der sectie F van de  1e afdeling Assenede, eigendom van Jalyco, Noordstraat 2 te 

9961 Boekhoute met als gebruiker dhr. Marnix Descheemaeker, Riethoek 5 te 9961 Boekhoute. 

• De overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden van 28.10.2020 met betrekking tot inn. 

001, perceel kadastraal gekend onder nr. 471D der sectie F van de 1e afdeling Assenede, 

eigendom van Jalyco, Noordstraat 2 te 9961 Boekhoute. 

• Het plan waarop inneming 001, perceel kadastraal gekend onder nr. 471D der sectie F van de 1e 

afdeling Assenede, eigendom van Jalyco, Noordstraat 2 te 9961 Boekhoute, is aangeduid. 

• De kredieten voorzien in de lijst van investeringen van de gemeente voor de periode 2020-2025 

van de uitgaven investering art. 031000 2270007, actieplan 2-3-3 actie 2-3-3-2. 

Verantwoording 

• De onderhandelingen voor de grondverwerving, het vestigen van erfdienstebaarheden,…. voor 

het rioleringsproject ASN3008 Prins Boudewijnlaan zijn opgestart.  

• In toepassing van het Riopact-takenpakket gebeurt dit door een onderhandelaar die aangesteld 

wordt door Aquafin NV.  

• Voor inn. 001 ontving de gemeente ondertussen: 

- de terreinbeschrijving van 18.11.2020 met betrekking tot het perceel kadastraal gekend onder 

nr. 471D der sectie F van de 1e afdeling Assenede, eigendom van Jalyco, Noordstraat 2 te 9961 

Boekhoute met als gebruiker dhr. Filip Welvaert, Bloksheule 1A te 9968 Bassevelde.  

 - de terreinbeschrijving van 18.11.2020 met betrekking tot het perceel kadastraal gekend onder 

nr. 471D der sectie F van de 1e afdeling Assenede, eigendom van Jalyco, Noordstraat 2 te 9961 

Boekhoute met als gebruiker dhr. Marnix Descheemaeker, Riethoek 5 te 9961 Boekhoute. 

- de overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden van 28.10.2020 met betrekking tot inn. 

001, perceel kadastraal gekend onder nr. 471D der sectie F van de 1e afdeling Assenede, 

eigendom van Jalyco, Noordstraat 2 te 9961 Boekhoute. 

• Voor het vestigen van deze erfdienstbaarheid dient door de gemeente € 423,00 betaald te 

worden aan Jalyco, Noordstraat 2 te 9961 Boekhoute. 

• De terreinbeschrijving en de overeenkomst tot vestigen van erfdienstbaarheden dienen te 

worden goedgekeurd.  
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• In toepassing van art. 41.2de lid, 11° van het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 behoort het 

tot de bevoegdheden van de gemeenteraad om daden van beschikking met betrekking tot  

onroerende goederen te stellen.  

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden van 28.10.2020 met betrekking tot inn. 001, 

perceel kadastraal gekend onder nr. 471D der sectie F van de 1e afdeling Assenede, eigendom van 

Jalyco, Noordstraat 2 te 9961 Boekhoute, wordt goedgekeurd.  

Art. 2 

De terreinbeschrijving van 18.11.2020 met betrekking tot inn. 001, perceel kadastraal gekend onder 

nr. 471D der sectie F van de 1e afdeling Assenede, eigendom van Jalyco, Noordstraat 2 te 9961 

Boekhoute, met als gebruiker dhr. Filip Welvaert, Bloksheule 1A te 9968 Bassevelde, wordt 

goedgekeurd.  

Art. 3 

De terreinbeschrijving van 18.11.2020 met betrekking tot inn. 001, perceel kadastraal gekend onder 

nr. 471D der sectie F van de 1e afdeling Assenede, eigendom van Jalyco, Noordstraat 2 te 9961 

Boekhoute, met als gebruiker dhr. Marnix Descheemaeker, Riethoek 5 te 9961 Boekhoute, wordt 

goedgekeurd.  

Art. 4 

Aan Jalyco, Noordstraat 2 te 9961 Boekhoute zal € 423,00 betaald worden voor het vestigen van 

erfdienstbaarheden op het perceel kadastraal gekend onder nr. 471D der sectie F van de 1e afdeling 

Assenede. Deze betaling zal gebeuren van de kredieten voorzien op de lijst met investeringen voor 

de periode 2020-2025 van de uitgaven investeringen   art. 031000 2270007, actieplan 2-3-3 actie 2-3-

3-2. 

Art. 5 

Afschrift van deze beslissing en van de goedgekeurde terreinbeschrijving en overeenkomst tot 

vestigen van erfdienstbaarheden over te maken aan NV Aquafin, Dienst Grondverwervingen 

Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar. 

 

11.  Rioleringsproject ASM3008 Prins Boudewijnlaan  - Inneming 003 -  

Goedkeuren van de terreinbeschrijving en de overeenkomst tot vestigen van 

erfdienstbaarheden.  

Bevoegdheid 

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

• De wet van 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en 

latere wijzigingen. 

• De wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 

en latere wijzigingen en aanvullingen. 

• Het besluit van de Vlaamse Regering van 30.03.1996 houdende vaststelling van de voorwaarden 

onder dewelke, alsook de verhouding in welke het  Vlaams Gewest bijdraagt in de kosten 

verbonden aan de aanleg en de verbetering door de gemeenten van openbare riolen, andere dan 

prioritaire rioleringen, evenals houdende vaststellingen van nadere regels met betrekking tot de 

procedure tot vaststelling van subsidiëringsprogramma’s.  

• Het besluit van de Vlaamse Regering van 13.03.1999 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 

Regering van 30.03.1996 houdende vaststellingen van de voorwaarden onder dewelke, alsook de 

verhouding in dewelke het Vlaamse Gewest bijdraagt in de kosten verbonden aan de aanleg en 

de verbetering door de gemeenten van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, 

evenals vaststellingen van nadere regels met betrekking tot de procedure tot vaststelling van 

subsidiëringsprogramma’s.  

• Het decreet van 24.05.2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwendingen en latere 

wijzigingen en aanvullingen.  

Verwijzingsdocumenten 

• Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10.12.2019 betreffende  

Collector Prins Boudewijnlaan – Goedkeuring van het voorontwerp. 

• Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10.12.2019 betreffende Riopact 

takenpakket 2020. 

• Het Riopact-takenpakket 2020. 

• Het beluit van het college van burgemeester en schepenen van 12.01.2021 betreffende Riopact 

takenpakket 2021. 

• Het Riopact- takenpakket 2021. 

• De terreinbeschrijving van 05.11.2020 met betrekking tot inn. 003, perceel kadastraal gekend 

onder nr. 500E8 der sectie F van de  1e afdeling Assenede, eigendom van dhr. Mario Bekaert, 

Prins Boudewijnlaan 38 te 9960 Assenede.  

• De overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden van 05.11.2020 met betrekking tot inn. 

003, perceel kadastraal gekend onder nr. 500E8 der sectie F van de  1e afdeling Assenede, 

eigendom van dhr. Mario Bekaert, Prins Boudewijnlaan 38 te 9960 Assenede.  

• Het plan waarop inneming 003, perceel kadastraal gekend onder nr. 500E8 der sectie F van de  1e 

afdeling Assenede, eigendom van dhr. Mario Bekaert, Prins Boudewijnlaan 38 te 9960 Assenede, 

is aangeduid. 

• De kredieten voorzien de lijst van investeringen van de gemeente voor de periode 2020-2025 van 

de uitgaven investering art. 031000 2270007, actieplan 2-3-3 actie 2-3-3-2. 

Verantwoording 

• De onderhandelingen voor de grondverwerving, het vestigen van erfdienstebaarheden,…. voor 

het rioleringsproject ASN3008 Prins Boudewijnlaan zijn opgestart.  

• In toepassing van het Riopact-takenpakket gebeurt dit door een onderhandelaar die aangesteld 

wordt door Aquafin NV.  
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• Voor inn. 003 ontving de gemeente ondertussen: 

- de terreinbeschrijving van 05.11.2020 met betrekking tot het perceel kadastraal gekend onder 

nr. 500E8 der sectie F van de  1e afdeling Assenede, eigendom van dhr. Mario Bekaert, Prins 

Boudewijnlaan 38 te 9960 Assenede  

- overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden van 05.11.2020 met betrekking tot het 

perceel kadastraal gekend onder nr. 500E8 der sectie F van de  1e afdeling Assenede, eigendom 

van dhr. Mario Bekaert, Prins Boudewijnlaan 38 te 9960 Assenede 

• Voor het vestigen van deze erfdienstbaarheid dient door de gemeente € 25,00 betaald te worden 

aan dhr. Mario Bekaert, Prins Boudewijnlaan 38 te 9960 Assenede. 

• De terreinbeschrijving en de overeenkomst tot vestigen van erfdienstbaarheden dienen te 

worden goedgekeurd.  

• In toepassing van art. 41.2de lid, 11° van het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 behoort het 

tot de bevoegdheden van de gemeenteraad om daden van beschikking met betrekking tot  

onroerende goederen te stellen.  

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De terreinbeschrijving van 05.11.2020 met betrekking tot inn. 003, perceel kadastraal gekend onder 

nr. 500E8 der sectie F van de  1e afdeling Assenede, eigendom van dhr. Mario Bekaert, Prins 

Boudewijnlaan 38 te 9960 Assenede, wordt goedgekeurd. 

Art. 2 

De overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden van 05.11.2020 met betrekking tot inn. 003, 

perceel kadastraal gekend onder nr. 500E8 der sectie F van de  1e afdeling Assenede, eigendom van 

dhr. Mario Bekaert, Prins Boudewijnlaan 38 te 9960 Assenede, wordt goedgekeurd. 

Art. 3 

Aan dhr. Mario Bekaert, Prins Boudewijnlaan 38 te 9960 Assenede zal € 25,00 betaald worden voor 

het vestigen van erfdienstbaarheden op het perceel kadastraal gekend onder nr. 500E8 der sectie F 

van de  1e afdeling Assenede. Deze betaling zal gebeuren van de kredieten voorzien op de lijst met 

investeringen voor de periode 2020-2025 van de uitgaven investeringen   art. 031000 2270007, 

actieplan 2-3-3 actie 2-3-3-2. 

 

Art. 4 

Afschrift van deze beslissing en van de goedgekeurde terreinbeschrijving en overeenkomst tot 

vestigen van erfdienstbaarheden over te maken aan NV Aquafin, Dienst Grondverwervingen 

Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar. 
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12.  Rioleringsproject ASN3008 Prins Boudewijnlaan - Inneming 004 - Goedkeuren van de  

terreinbeschrijving en de overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden.  

Bevoegdheid 

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

Wetten en Reglementen 

• De wet van 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en 

latere wijzigingen. 

• De wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 

en latere wijzigingen en aanvullingen. 

• Het besluit van de Vlaamse Regering van 30.03.1996 houdende vaststelling van de voorwaarden 

onder dewelke, alsook de verhouding in welke het  Vlaams Gewest bijdraagt in de kosten 

verbonden aan de aanleg en de verbetering door de gemeenten van openbare riolen, andere dan 

prioritaire rioleringen, evenals houdende vaststellingen van nadere regels met betrekking tot de 

procedure tot vaststelling van subsidiëringsprogramma’s.  

• Het besluit van de Vlaamse Regering van 13.03.1999 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 

Regering van 30.03.1996 houdende vaststellingen van de voorwaarden onder dewelke, alsook de 

verhouding in dewelke het Vlaamse Gewest bijdraagt in de kosten verbonden aan de aanleg en 

de verbetering door de gemeenten van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, 

evenals vaststellingen van nadere regels met betrekking tot de procedure tot vaststelling van 

subsidiëringsprogramma’s.  

• Het decreet van 24.05.2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwendingen en latere 

wijzigingen en aanvullingen.  

Verwijzingsdocumenten 

• Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10.12.2019 betreffende  

Collector Prins Boudewijnlaan – Goedkeuring van het voorontwerp. 

• Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10.12.2019 betreffende Riopact 

takenpakket 2020. 

• Het Riopact-takenpakket 2020. 

• Het beluit van het college van burgemeester en schepenen van 12.01.2021 betreffende Riopact 

takenpakket 2021. 

• Het Riopact- takenpakket 2021. 

• De terreinbeschrijving van 22.12.2020 met betrekking tot inn. 004, perceel kadastraal gekend 

onder nr. 454B der sectie F van de 1e afdeling Assenede, eigendom van dhr. Ralph de Jong, Prins 

Boudewijnlaan 30 te 9960 Assenede.  

• De overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden van 22.12.2020 met betrekking tot inn. 

004, perceel kadastraal gekend onder nr. 454B der sectie F van de  1e afdeling Assenede, 

eigendom van dhr. Ralph de Jong, Prins Boudewijnlaan 30 te 9960 Assenede.  

• Het plan waarop inneming 004, perceel kadastraal gekend onder nr. 454B der sectie F van de  1e 

afdeling Assenede, eigendom van dhr. Ralph de Jong, Prins Boudewijnlaan 30 te 9960 Assenede, 

is aangeduid. 

• De kredieten voorzien de lijst van investeringen van de gemeente voor de periode 2020-2025 van 

de uitgaven investering art. 031000 2270007, actieplan 2-3-3 actie 2-3-3-2. 
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Verantwoording 

• De onderhandelingen voor de grondverwerving, het vestigen van erfdienstbaarheden,…. voor het 

rioleringsproject ASN3008 Prins Boudewijnlaan zijn opgestart.  

• In toepassing van het Riopact-takenpakket gebeurt dit door een onderhandelaar die aangesteld 

wordt door Aquafin NV.  

• Voor inn. 004 ontving de gemeente ondertussen: 

- de terreinbeschrijving van 22.12.2020 met betrekking tot het perceel kadastraal gekend onder 

nr. 454B der sectie F van de 1e afdeling Assenede, eigendom van dhr. Ralph de Jong  Prins 

Boudewijnlaan 30 te 9960 Assenede  

-de overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden van 22.12.2020 met betrekking tot het , 

perceel kadastraal gekend onder nr. 454B der sectie F van de  1e afdeling Assenede, eigendom 

van dhr. Ralph de Jong, Prins Boudewijnlaan 30 te 9960 Assenede 

• Voor het vestigen van deze erfdienstbaarheid dient door de gemeente € 25,00 betaald te worden 

aan dhr. Ralph de Jong, Prins Boudewijnlaan 30 te 9960 Assenede. 

• De terreinbeschrijving en de overeenkomst tot vestigen van erfdienstbaarheden dienen te 

worden goedgekeurd.  

• In toepassing van art. 41.2de lid, 11° van het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 behoort het 

tot de bevoegdheden van de gemeenteraad om daden van beschikking met betrekking tot  

onroerende goederen te stellen.  

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De terreinbeschrijving van 22.12.2020 met betrekking tot inn. 004, perceel kadastraal gekend onder 

nr. 454B der sectie F van de 1e afdeling Assenede, eigendom van dhr. Ralph de Jong, Prins 

Boudewijnlaan 30 te 9960 Assenede, wordt goedgekeurd. 

Art. 2 

De overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden van 22.12.2020 met betrekking tot inn. 004, 

perceel kadastraal gekend onder nr. 454B der sectie F van de  1e afdeling Assenede, eigendom van 

dhr. Ralph de Jong, Prins Boudewijnlaan 30 te 9960 Assenede, wordt goedgekeurd. 

Art. 3 

Aan dhr. Ralph de Jong, Prins Boudewijnlaan 30 te 9960 Assenede zal € 25,00 betaald worden voor 

het vestigen van erfdienstbaarheden op het perceel kadastraal gekend onder nr. 454B der sectie F 

van de  1e afdeling Assenede. Deze betaling zal gebeuren van de kredieten voorzien op de lijst met 

investeringen voor de periode 2020-2025 van de uitgaven investeringen art. 031000 2270007, 

actieplan 2-3-3 actie 2-3-3-2. 

Art. 4 

Afschrift van deze beslissing en van de goedgekeurde terreinbeschrijving en overeenkomst tot 

vestigen van erfdienstbaarheden over te maken aan NV Aquafin, Dienst Grondverwervingen 

Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar. 
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13.  Rioleringsproject ASN3008 Prins Boudewijnlaan - Innemingen 005, 006, 014 en 015 - 

Goedkeuren van de terreinbeschrijving en de overeenkomst tot vestiging van 

erfdienstbaarheden.  

Bevoegdheid 

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

Wetten en Reglementen 

• De wet van 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en 

latere wijzigingen. 

• De wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 

en latere wijzigingen en aanvullingen. 

• Het besluit van de Vlaamse Regering van 30.03.1996 houdende vaststelling van de voorwaarden 

onder dewelke, alsook de verhouding in welke het  Vlaams Gewest bijdraagt in de kosten 

verbonden aan de aanleg en de verbetering door de gemeenten van openbare riolen, andere dan 

prioritaire rioleringen, evenals houdende vaststellingen van nadere regels met betrekking tot de 

procedure tot vaststelling van subsidiëringsprogramma’s.  

• Het besluit van de Vlaamse Regering van 13.03.1999 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 

Regering van 30.03.1996 houdende vaststellingen van de voorwaarden onder dewelke, alsook de 

verhouding in dewelke het Vlaamse Gewest bijdraagt in de kosten verbonden aan de aanleg en 

de verbetering door de gemeenten van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, 

evenals vaststellingen van nadere regels met betrekking tot de procedure tot vaststelling van 

subsidiëringsprogramma’s.  

• Het decreet van 24.05.2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwendingen en latere 

wijzigingen en aanvullingen.  

Verwijzingsdocumenten 

• Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10.12.2019 betreffende  

Collector Prins Boudewijnlaan – Goedkeuring van het voorontwerp. 

• Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10.12.2019 betreffende Riopact 

takenpakket 2020. 

• Het Riopact-takenpakket 2020. 

• Het beluit van het college van burgemeester en schepenen van 12.01.2021 betreffende Riopact 

takenpakket 2021. 

• Het Riopact- takenpakket 2021. 

• De terreinbeschrijving van 07.12.2020 met betrekking tot inn. 005, 006, 014 en 015, percelen 

kadastraal gekend onder nrs. 455D en 457C der sectie F van de 1e afdeling Assenede en nrs. 668H 

en 711B der sectie B van de 1e afdeling Assenede, eigendom (in onverdeeldheid) van:  

- dhr. Frans De Decker, Bijenkorf 18 te 9960 Assenede  

- mw. Eline De Decker, Leopold II straat 109 te 1000 Brussel  

- mw. Liesbeth De Decker, Hooiendonkstraat 48 te 2801 Heffen  

- mw. Godelieve De Reu, Bijenkorf 18 te 9960 Assenede. 

De gebruiker van deze percelen is dhr. Frans De Decker, Bijenkorf 18 te 9960 Assenede. 

• De overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden van 07.12.2020 met betrekking tot 

 inn. 005, 006, 014 en 015, percelen kadastraal gekend onder nrs. 455D en 457C der sectie F van 

de 1e afdeling Assenede en nrs. 668H en 711B der sectie B van de 1e afdeling Assenede, 
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eigendom (in onverdeeldheid) van:  

- dhr. Frans De Decker, Bijenkorf 18 te 9960 Assenede  

- mw. Eline De Decker, Leopold II straat 109 te 1000 Brussel  

- mw. Liesbeth De Decker, Hooiendonkstraat 48 te 2801 Heffen  

- mw. Godelieve De Reu, Bijenkorf 18 te 9960 Assenede 

• Het plan waarop inn. 005, 006, 014 en 015, percelen kadastraal gekend onder nrs. 455D en 457C 

der sectie F van de 1e afdeling Assenede en nrs. 668H en 711B der sectie B van de 1e afdeling 

Assenede, eigendom (in onverdeeldheid) van:  

- dhr. Frans De Decker, Bijenkorf 18 te 9960 Assenede  

- mw. Eline De Decker, Leopold II straat 109 te 1000 Brussel  

- mw. Liesbeth De Decker, Hooiendonkstraat 48 te 2801 Heffen  

- mw. Godelieve De Reu, Bijenkorf 18 te 9960 Assenede, zijn aangeduid. 

• De kredieten voorzien de lijst van investeringen van de gemeente voor de periode 2020-2025 van 

de uitgaven investering art. 031000 2270007, actieplan 2-3-3 actie 2-3-3-2. 

Verantwoording 

• De onderhandelingen voor de grondverwerving, het vestigen van erfdienstbaarheden,…. voor het 

rioleringsproject ASN3008 Prins Boudewijnlaan zijn opgestart.  

• In toepassing van het Riopact-takenpakket gebeurt dit door een onderhandelaar die aangesteld 

wordt door Aquafin NV.  

• Voor inn. 005, 006, 014 en 015  ontving de gemeente ondertussen: 

- de terreinbeschrijving van 07.12.2020 met betrekking tot de percelen kadastraal gekend onder 

nrs. 455D en 457C der sectie F van de 1e afdeling Assenede en nrs. 668H en 711B der sectie B van 

de 1e afdeling Assenede, eigendom (in onverdeeldheid) van:  

- dhr. Frans De Decker, Bijenkorf 18 te 9960 Assenede  

- mw. Eline De Decker, Leopold II straat 109 te 1000 Brussel  

- mw. Liesbeth De Decker, Hooiendonkstraat 48 te 2801 Heffen  

- mw. Godelieve De Reu, Bijenkorf 18 te 9960 Assenede. 

De gebruiker van deze percelen is dhr. Frans De Decker, Bijenkorf 18 te 9960 Assenede. 

- de overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden van 07.12.2020 met betrekking tot de 

percelen kadastraal gekend onder nrs. 455D en 457C der sectie F van de 1e afdeling Assenede en 

nrs. 668H en 711B der sectie B van de 1e afdeling Assenede, eigendom (in onverdeeldheid) van:  

- dhr. Frans De Decker, Bijenkorf 18 te 9960 Assenede  

- mw. Eline De Decker, Leopold II straat 109 te 1000 Brussel  

- mw. Liesbeth De Decker, Hooiendonkstraat 48 te 2801 Heffen  

- mw. Godelieve De Reu, Bijenkorf 18 te 9960 Assenede 

• Voor het vestigen van deze erfdienstbaarheid dient door de gemeente in totaal € 3.551,80 

betaald te worden aan :  

- dhr. Frans De Decker, Bijenkorf 18 te 9960 Assenede  

- mw. Eline De Decker, Leopold II straat 109 te 1000 Brussel  

- mw. Liesbeth De Decker, Hooiendonkstraat 48 te 2801 Heffen  

- mw. Godelieve De Reu, Bijenkorf 18 te 9960 Assenede 

• De terreinbeschrijving en de overeenkomst tot vestigen van erfdienstbaarheden dienen te 

worden goedgekeurd.  
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• In toepassing van art. 41.2de lid, 11° van het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 behoort het 

tot de bevoegdheden van de gemeenteraad om daden van beschikking met betrekking tot  

onroerende goederen te stellen.  

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De terreinbeschrijving van 07.12.2020 met betrekking tot inn. 005, 006, 014 en 015, percelen 

kadastraal gekend onder nrs. 455D en 457C der sectie F van de 1e afdeling Assenede en nrs. 668H en 

711B der sectie B van de 1e afdeling Assenede, eigendom (in onverdeeldheid) van:  

- dhr. Frans De Decker, Bijenkorf 18 te 9960 Assenede  

- mw. Eline De Decker, Leopold II straat 109 te 1000 Brussel  

- mw. Liesbeth De Decker, Hooiendonkstraat 48 te 2801 Heffen  

- mw. Godelieve De Reu, Bijenkorf 18 te 9960 Assenede,  

wordt goedgekeurd. 

Art. 2 

De overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden van 07.12.2020 met betrekking tot 

 inn. 005, 006, 014 en 015, percelen kadastraal gekend onder nrs. 455D en 457C der sectie F van de 

1e afdeling Assenede en nrs. 668H en 711B der sectie B van de 1e afdeling Assenede, eigendom (in 

onverdeeldheid) van:  

- dhr. Frans De Decker, Bijenkorf 18 te 9960 Assenede  

- mw. Eline De Decker, Leopold II straat 109 te 1000 Brussel  

- mw. Liesbeth De Decker, Hooiendonkstraat 48 te 2801 Heffen  

- mw. Godelieve De Reu, Bijenkorf 18 te 9960 Assenede 

wordt goegekeurd. 

Art. 3  

Aan:  

- dhr. Frans De Decker, Bijenkorf 18 te 9960 Assenede  

- mw. Eline De Decker, Leopold II straat 109 te 1000 Brussel  

- mw. Liesbeth De Decker, Hooiendonkstraat 48 te 2801 Heffen  

- mw. Godelieve De Reu, Bijenkorf 18 te 9960 Assenede 

zal in totaal € 3.551,80 betaald worden voor het vestigen van erfdienstbaarheden op de percelen 

kadastraal gekend onder nrs. 455D en 457C der sectie F van de 1e afdeling Assenede en nrs. 668H en 

711B der sectie B van de 1e afdeling Assenede. Deze betaling zal gebeuren van de kredieten voorzien 

op de lijst met investeringen voor de periode 2020-2025 van de uitgaven investeringen art. 031000 

2270007, actieplan 2-3-3 actie 2-3-3-2. 

Art. 4 

Afschrift van deze beslissing en van de goedgekeurde terreinbeschrijving en overeenkomst tot 

vestigen van erfdienstbaarheden over te maken aan NV Aquafin, Dienst Grondverwervingen 

Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar. 
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14.  Rioleringsproject ASN3008 Prins Boudewijnlaan - Inneming 007 - Goedkeuren van de 

terreinbeschrijving en de overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden.  

Bevoegdheid 

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

Wetten en Reglementen 

• De wet van 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en 

latere wijzigingen. 

• De wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 

en latere wijzigingen en aanvullingen. 

• Het besluit van de Vlaamse Regering van 30.03.1996 houdende vaststelling van de voorwaarden 

onder dewelke, alsook de verhouding in welke het  Vlaams Gewest bijdraagt in de kosten 

verbonden aan de aanleg en de verbetering door de gemeenten van openbare riolen, andere dan 

prioritaire rioleringen, evenals houdende vaststellingen van nadere regels met betrekking tot de 

procedure tot vaststelling van subsidiëringsprogramma’s.  

• Het besluit van de Vlaamse Regering van 13.03.1999 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 

Regering van 30.03.1996 houdende vaststellingen van de voorwaarden onder dewelke, alsook de 

verhouding in dewelke het Vlaamse Gewest bijdraagt in de kosten verbonden aan de aanleg en 

de verbetering door de gemeenten van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, 

evenals vaststellingen van nadere regels met betrekking tot de procedure tot vaststelling van 

subsidiëringsprogramma’s.  

• Het decreet van 24.05.2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwendingen en latere 

wijzigingen en aanvullingen.  

Verwijzingsdocumenten 

• Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10.12.2019 betreffende  

Collector Prins Boudewijnlaan – Goedkeuring van het voorontwerp. 

• Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10.12.2019 betreffende Riopact 

takenpakket 2020. 

• Het Riopact-takenpakket 2020. 

• Het beluit van het college van burgemeester en schepenen van 12.01.2021 betreffende Riopact 

takenpakket 2021. 

• Het Riopact- takenpakket 2021. 

• De terreinbeschrijving van 05.11.2020 met betrekking tot inn. 007, perceel kadastraal gekend 

onder nr. 456G der sectie F van de 1e afdeling Assenede, eigendom van dhr. Ronald Facchin en 

mw. Belinda Vereecke, Hollekenstraat 3A te 9960 Assenede.  

• De overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden van 05.11.2020 met betrekking tot inn. 

007, perceel kadastraal gekend onder nr. 456G der sectie F van de  1e afdeling Assenede, 

eigendom van dhr. Ronald Facchin en mw. Belinda Vereecke, Hollekenstraat 3A te 9960 

Assenede. 

• Het plan waarop inneming 007, perceel kadastraal gekend onder nr. 456G der sectie F van de 1e 

afdeling Assenede, eigendom van dhr. Ronald Facchin en mw. Belinda Vereecke, Hollekenstraat 

3A te 9960 Assenede, is aangeduid. 

• De kredieten voorzien de lijst van investeringen van de gemeente voor de periode 2020-2025 van 

de uitgaven investering art. 031000 2270007, actieplan 2-3-3 actie 2-3-3-2. 
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Verantwoording 

• De onderhandelingen voor de grondverwerving, het vestigen van erfdienstbaarheden,…. voor het 

rioleringsproject ASN3008 Prins Boudewijnlaan zijn opgestart.  

• In toepassing van het Riopact-takenpakket gebeurt dit door een onderhandelaar die aangesteld 

wordt door Aquafin NV.  

• Voor inn. 007 ontving de gemeente ondertussen: 

- de terreinbeschrijving van van 05.11.2020 met betrekking tot inn. 007, perceel kadastraal 

gekend onder nr. 456G der sectie F van de 1e afdeling Assenede, eigendom van dhr. Ronald 

Facchin en mw. Belinda Vereecke, Hollekenstraat 3A te 9960 Assenede  

- de overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden van 05.11.2020 met betrekking tot inn. 

007, perceel kadastraal gekend onder nr. 456G der sectie F van de  1e afdeling Assenede, 

eigendom van dhr. Ronald Facchin en mw. Belinda Vereecke, Hollekenstraat 3A te 9960 

Assenede. 

• Voor het vestigen van deze erfdienstbaarheid dient door de gemeente € 166,00 betaald te 

worden aan dhr. Ronald Facchin en mw. Belinda Vereecke, Hollekenstraat 3A te 9960 Assenede. 

• De terreinbeschrijving en de overeenkomst tot vestigen van erfdienstbaarheden dienen te 

worden goedgekeurd.  

• In toepassing van art. 41.2de lid, 11° van het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 behoort het 

tot de bevoegdheden van de gemeenteraad om daden van beschikking met betrekking tot  

onroerende goederen te stellen.  

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De terreinbeschrijving van 05.11.2020 met betrekking tot inn. 007, perceel kadastraal gekend onder 

nr. 456G der sectie F van de 1e afdeling Assenede, eigendom van dhr. Ronald Facchin en mw. Belinda 

Vereecke, Hollekenstraat 3A te 9960 Assenede, wordt goedgekeurd. 

Art. 2 

De overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden van 05.11.2020 met betrekking tot inn. 007, 

perceel kadastraal gekend onder nr. 456G der sectie F van de  1e afdeling Assenede, eigendom van 

dhr. Ronald Facchin en mw. Belinda Vereecke, Hollekenstraat 3A te 9960 Assenede, wordt 

goedgekeurd. 

Art. 3 

Aan dhr. Ronald Facchin en mw. Belinda Vereecke, Hollekenstraat 3A te 9960 Assenede zal € 166,00 

betaald worden voor het vestigen van erfdienstbaarheden op het perceel kadastraal gekend onder 

nr. 456G der sectie F van de  1e afdeling Assenede. Deze betaling zal gebeuren van de kredieten 

voorzien op de lijst met investeringen voor de periode 2020-2025 van de uitgaven investeringen art. 

031000 2270007, actieplan 2-3-3 actie 2-3-3-2. 

Art. 4 

Afschrift van deze beslissing en van de goedgekeurde terreinbeschrijving en overeenkomst tot 

vestigen van erfdienstbaarheden over te maken aan NV Aquafin, Dienst Grondverwervingen 
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Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar. 

 

15.  Rioleringsproject ASN3008 Prins Boudewijnlaan - Inneming 008 - Goedkeuren van de 

terreinbeschrijving, de tuinexpertise en de overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden.  

Bevoegdheid 

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

Wetten en Reglementen 

• De wet van 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en 

latere wijzigingen. 

• De wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 

en latere wijzigingen en aanvullingen. 

• Het besluit van de Vlaamse Regering van 30.03.1996 houdende vaststelling van de voorwaarden 

onder dewelke, alsook de verhouding in welke het  Vlaams Gewest bijdraagt in de kosten 

verbonden aan de aanleg en de verbetering door de gemeenten van openbare riolen, andere dan 

prioritaire rioleringen, evenals houdende vaststellingen van nadere regels met betrekking tot de 

procedure tot vaststelling van subsidiëringsprogramma’s.  

• Het besluit van de Vlaamse Regering van 13.03.1999 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 

Regering van 30.03.1996 houdende vaststellingen van de voorwaarden onder dewelke, alsook de 

verhouding in dewelke het Vlaamse Gewest bijdraagt in de kosten verbonden aan de aanleg en 

de verbetering door de gemeenten van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, 

evenals vaststellingen van nadere regels met betrekking tot de procedure tot vaststelling van 

subsidiëringsprogramma’s.  

• Het decreet van 24.05.2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwendingen en latere 

wijzigingen en aanvullingen.  

Verwijzingsdocumenten 

• Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10.12.2019 betreffende  

Collector Prins Boudewijnlaan – Goedkeuring van het voorontwerp. 

• Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10.12.2019 betreffende Riopact 

takenpakket 2020. 

• Het Riopact-takenpakket 2020. 

• Het beluit van het college van burgemeester en schepenen van 12.01.2021 betreffende Riopact 

takenpakket 2021. 

• Het Riopact- takenpakket 2021. 

• De terreinbeschrijving van 05.11.2020 met betrekking tot inn. 008, perceel kadastraal gekend 

onder nr. 446K der sectie F van de 1e afdeling Assenede, eigendom (in onverdeeldheid) van mw. 

Rozanna De Neve, Prins Boudewijnlaan 2 te te 9960 Assenede en mw. Véronique Quivreux, 

Poelstraat 1 te 9960 Assenede. 

• De overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden van 05.11.2020 met betrekking tot inn. 

008, perceel kadastraal gekend onder nr. 446K der sectie F van de 1e afdeling Assenede, 

eigendom (in onverdeeldheid) van mw. Rozanna De Neve, Prins Boudewijnlaan 2 te 9960 

Assenede en mw. Véronique Quivreux, Poelstraat 1 te 9960 Assenede. 
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• De tuinexpertise van 28.09.2020  voor inneming 8 met betrekking tot het perceel kadastraal 

gekend onder nr. 446K der sectie F van de 1e afdeling Assenede, eigendom (in onverdeeldheid) 

van mw. Rozanna De Neve, Prins Boudewijnlaan 2 te 9960 Assenede en mw. Véronique 

Quivreux, Poelstraat 1 te 9960 Assenede 

• Het plan waarop inneming 008, perceel kadastraal gekend onder nr. 446K der sectie F van de 1e 

afdeling Assenede, eigendom (in onverdeeldheid) van mw. Rozanna De Neve, Prins 

Boudewijnlaan 2 te te 9960 Assenede en mw. Véronique Quivreux, Poelstraat 1 te 9960 

Assenede, is aangeduid. 

• De kredieten voorzien de lijst van investeringen van de gemeente voor de periode 2020-2025 van 

de uitgaven investering art. 031000 2270007, actieplan 2-3-3 actie 2-3-3-2. 

Verantwoording 

• De onderhandelingen voor de grondverwerving, het vestigen van erfdienstbaarheden,…. voor het 

rioleringsproject ASN3008 Prins Boudewijnlaan zijn opgestart.  

• In toepassing van het Riopact-takenpakket gebeurt dit door een onderhandelaar die aangesteld 

wordt door Aquafin NV.  

• Voor inn. 008 ontving de gemeente ondertussen: 

- de terreinbeschrijving van 05.11.2020 met betrekking tot het perceel kadastraal gekend onder 

nr. 446K der sectie F van de 1e afdeling Assenede, eigendom (in onverdeeldheid) van mw. 

Rozanna De Neve, Prins Boudewijnlaan 2 te 9960 Assenede en mw. Véronique Quivreux, 

Poelstraat 1 te 9960 Assenede 

- de overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden van 05.11.2020 met betrekking tot het  

perceel kadastraal gekend onder nr. 446K der sectie F van de 1e afdeling Assenede, eigendom (in 

onverdeeldheid) van mw. Rozanna De Neve, Prins Boudewijnlaan 2 te 9960 Assenede en mw. 

Véronique Quivreux, Poelstraat 1 te 9960 Assenede 

- de tuinexpertise van 28.09.2020  voor inneming 8 met betrekking tot het perceel kadastraal 

gekend onder nr. 446K der sectie F van de 1e afdeling Assenede, eigendom (in onverdeeldheid) 

van mw. Rozanna De Neve, Prins Boudewijnlaan 2 te 9960 Assenede en mw. Véronique 

Quivreux, Poelstraat 1 te 9960 Assenede. 

• Voor het vestigen van deze erfdienstbaarheid dient door de gemeente in totaal € 91,00 betaald 

te worden aan mw. Rozanna De Neve, Prins Boudewijnlaan 2 te 9960 Assenede en mw. 

Véronique Quivreux, Poelstraat 1 te 9960 Assenede 

• Volgens de tuinexpertise dient door de gemeente in totaal € 3.464,04 betaald te worden aan 

mw. Rozanna De Neve, Prins Boudewijnlaan 2 te 9960 Assenede en mw. Véronique Quivreux, 

Poelstraat 1 te 9960 Assenede 

• De terreinbeschrijving, de tuinexpertise en de overeenkomst tot vestigen van 

erfdienstbaarheden dienen te worden goedgekeurd.  

• In toepassing van art. 41.2de lid, 11° van het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 behoort het 

tot de bevoegdheden van de gemeenteraad om daden van beschikking met betrekking tot  

onroerende goederen te stellen.  

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 
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BESLUIT 

Artikel 1 

De terreinbeschrijving van 05.11.2020 met betrekking tot het perceel kadastraal gekend onder nr. 

446K der sectie F van de 1e afdeling Assenede, eigendom (in onverdeeldheid) van mw. Rozanna De 

Neve, Prins Boudewijnlaan 2 te 9960 Assenede en mw. Véronique Quivreux, Poelstraat 1 te 9960 

Assenede, wordt goedgekeurd. 

Art. 2 

De overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden van 05.11.2020 met betrekking tot het  

perceel kadastraal gekend onder nr. 446K der sectie F van de 1e afdeling Assenede, eigendom (in 

onverdeeldheid) van mw. Rozanna De Neve, Prins Boudewijnlaan 2 te 9960 Assenede en mw. 

Véronique Quivreux, Poelstraat 1 te 9960 Assenede, wordt goedgekeurd. 

Art. 3  

De tuinexpertise van 28.09.2020  voor inneming 8 met betrekking tot het perceel kadastraal gekend 

onder nr. 446K der sectie F van de 1e afdeling Assenede, eigendom (in onverdeeldheid) van mw. 

Rozanna De Neve, Prins Boudewijnlaan 2 te 9960 Assenede en mw. Véronique Quivreux, Poelstraat 1 

te 9960 Assenede, wordt goedgekeurd. 

Art. 4 

Aan mw. Rozanna De Neve, Prins Boudewijnlaan 2 te 9960 Assenede en mw. Véronique Quivreux, 

Poelstraat 1 te 9960 Assenede zal in totaal € 91,00 betaald worden voor het vestigen van 

erfdienstbaarheden op het perceel kadastraal gekend onder nr. 446K der sectie F van de 1e afdeling 

Assenede. Deze betaling zal gebeuren van de kredieten voorzien op de lijst met investeringen voor 

de periode 2020-2025 van de uitgaven investeringen art. 031000 2270007, actieplan 2-3-3 actie 2-3-

3-2. 

Art. 5 

Aan mw. Rozanna De Neve, Prins Boudewijnlaan 2 te 9960 Assenede en mw. Véronique Quivreux, 

Poelstraat 1 te 9960 Assenede zal in totaal € 3.464,04 betaald worden volgens de tuinexpertise van 

28.09.2020 voor het perceel kadastraal gekend onder nr. 446K der sectie F van de 1e afdeling 

Assenede. Deze betaling zal gebeuren van de kredieten voorzien op de lijst met investeringen voor 

de periode 2020-2025 van de uitgaven investeringen art. 031000 2270007, actieplan 2-3-3 actie 2-3-

3-2.  

Art. 6 

Afschrift van deze beslissing en van de goedgekeurde terreinbeschrijving en overeenkomst tot 

vestigen van erfdienstbaarheden over te maken aan NV Aquafin, Dienst Grondverwervingen 

Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar. 

16.  Rioleringsproject ASN3008 Prins Boudewijnlaan - Innemingen 017 en 018 - Goedkeuren van de 

terreinbeschrijving en de overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden.  

Bevoegdheid 

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

• De wet van 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en 

latere wijzigingen. 

• De wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 

en latere wijzigingen en aanvullingen. 

• Het besluit van de Vlaamse Regering van 30.03.1996 houdende vaststelling van de voorwaarden 

onder dewelke, alsook de verhouding in welke het  Vlaams Gewest bijdraagt in de kosten 

verbonden aan de aanleg en de verbetering door de gemeenten van openbare riolen, andere dan 

prioritaire rioleringen, evenals houdende vaststellingen van nadere regels met betrekking tot de 

procedure tot vaststelling van subsidiëringsprogramma’s.  

• Het besluit van de Vlaamse Regering van 13.03.1999 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 

Regering van 30.03.1996 houdende vaststellingen van de voorwaarden onder dewelke, alsook de 

verhouding in dewelke het Vlaamse Gewest bijdraagt in de kosten verbonden aan de aanleg en 

de verbetering door de gemeenten van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, 

evenals vaststellingen van nadere regels met betrekking tot de procedure tot vaststelling van 

subsidiëringsprogramma’s.  

• Het decreet van 24.05.2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwendingen en latere 

wijzigingen en aanvullingen.  

Verwijzingsdocumenten 

• Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10.12.2019 betreffende  

Collector Prins Boudewijnlaan – Goedkeuring van het voorontwerp. 

• Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10.12.2019 betreffende Riopact 

takenpakket 2020. 

• Het Riopact-takenpakket 2020. 

• Het beluit van het college van burgemeester en schepenen van 12.01.2021 betreffende Riopact 

takenpakket 2021. 

• Het Riopact- takenpakket 2021. 

• De terreinbeschrijving van 16.11.2020 met betrekking tot inn. 017 en 018, percelen kadastraal 

gekend onder nrs. 655A en 657H  der sectie B van de 1e afdeling Assenede, eigendom van dhr. 

Francies De Bock, Dijkstraat 6A te 9960 Assenede. 

• De overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden van 16.11.2020 met betrekking tot inn. 

17 en 18, percelen kadastraal gekend onder nrs. 655A en 657H  der sectie B van de 1e afdeling 

Assenede, eigendom van dhr. Francies De Bock, Dijkstraat 6A te 9960 Assenede. 

• Het plan waarop innemingen 017 en 018 , percelen kadastraal gekend onder nrs. 655A en 657H 

der sectie B van de  1e afdeling Assenede, eigendom van dhr. Francies De Bock, Dijkstraat 6A te 

9960 Assenede zijn aangeduid. 

• De kredieten voorzien de lijst van investeringen van de gemeente voor de periode 2020-2025 van 

de uitgaven investering art. 031000 2270007, actieplan 2-3-3 actie 2-3-3-2. 

Verantwoording 

• De onderhandelingen voor de grondverwerving, het vestigen van erfdienstbaarheden,…. voor het 

rioleringsproject ASN3008 Prins Boudewijnlaan zijn opgestart.  

• In toepassing van het Riopact-takenpakket gebeurt dit door een onderhandelaar die aangesteld 

wordt door Aquafin NV.  
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• Voor inn. 017 en 018 ontving de gemeente ondertussen: 

- de terreinbeschrijving van 16.11.2020 met betrekking tot de percelen kadastraal gekend onder 

nrs. 655A en 657H  der sectie B van de 1e afdeling Assenede, eigendom van dhr. Francies De 

Bock, Dijkstraat 6A te 9960 Assenede  

- de overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden van 16.11.2020 met betrekking tot de 

percelen kadastraal gekend onder nrs. 655A en 657H  der sectie B van de 1e afdeling Assenede, 

eigendom van dhr. Francies De Bock, Dijkstraat 6A te 9960 Assenede. 

• Voor het vestigen van deze erfdienstbaarheid dient door de gemeente € 208,00  betaald te 

worden aan dhr. Francies De Bock, Dijkstraat 6A te 9960 Assenede. 

• De terreinbeschrijving en de overeenkomst tot vestigen van erfdienstbaarheden dienen te 

worden goedgekeurd.  

• In toepassing van art. 41.2de lid, 11° van het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 behoort het 

tot de bevoegdheden van de gemeenteraad om daden van beschikking met betrekking tot  

onroerende goederen te stellen.  

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De terreinbeschrijving van 16.11.2020 met betrekking tot inn. 017 en 018, percelen kadastraal 

gekend onder nrs. 655A en 657H  der sectie B van de 1e afdeling Assenede, eigendom van dhr. 

Francies De Bock, Dijkstraat 6A te 9960 Assenede, wordt goedgekeurd. 

Art. 2 

De overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden van 16.11.2020 met betrekking tot inn. 17 en 

18, percelen kadastraal gekend onder nrs. 655A en 657H  der sectie B van de 1e afdeling Assenede, 

eigendom van dhr. Francies De Bock, Dijkstraat 6A te 9960 Assenede, wordt goedgekeurd. 

Art. 3 

Aan dhr. Francies De Bock, Dijkstraat 6A te 9960 Assenede zal € 208,00 betaald worden voor het 

vestigen van erfdienstbaarheden op de percelen kadastraal gekend onder nrs. 655A en 657H  der 

sectie B van de 1e afdeling Assenede Deze betaling zal gebeuren van de kredieten voorzien op de lijst 

met investeringen voor de periode 2020-2025 van de uitgaven investeringen art. 031000 2270007, 

actieplan 2-3-3 actie 2-3-3-2. 

Art. 4 

Afschrift van deze beslissing en van de goedgekeurde terreinbeschrijving en overeenkomst tot 

vestigen van erfdienstbaarheden over te maken aan NV Aquafin, Dienst Grondverwervingen 

Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar. 

17.  Rioleringsproject ASN3008 Prins Boudewijnlaan - Inneming 025 - Goedkeuren van de 

terreinbeschrijving en de overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden.  

Dit punt wordt verdaagd. 
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18.  Rioleringsproject ASN3008 Prins Boudewijnlaan - Inneming 026 - Goedkeuren van de  

terreinbeschrijving. 

Bevoegdheid 

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

Wetten en Reglementen 

• De wet van 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en 

latere wijzigingen. 

• De wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 

en latere wijzigingen en aanvullingen. 

• Het besluit van de Vlaamse Regering van 30.03.1996 houdende vaststelling van de voorwaarden 

onder dewelke, alsook de verhouding in welke het  Vlaams Gewest bijdraagt in de kosten 

verbonden aan de aanleg en de verbetering door de gemeenten van openbare riolen, andere dan 

prioritaire rioleringen, evenals houdende vaststellingen van nadere regels met betrekking tot de 

procedure tot vaststelling van subsidiëringsprogramma’s.  

• Het besluit van de Vlaamse Regering van 13.03.1999 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 

Regering van 30.03.1996 houdende vaststellingen van de voorwaarden onder dewelke, alsook de 

verhouding in dewelke het Vlaamse Gewest bijdraagt in de kosten verbonden aan de aanleg en 

de verbetering door de gemeenten van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, 

evenals vaststellingen van nadere regels met betrekking tot de procedure tot vaststelling van 

subsidiëringsprogramma’s.  

• Het decreet van 24.05.2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwendingen en latere 

wijzigingen en aanvullingen.  

Verwijzingsdocumenten 

• Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10.12.2019 betreffende  

Collector Prins Boudewijnlaan – Goedkeuring van het voorontwerp. 

• Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10.12.2019 betreffende Riopact 

takenpakket 2020. 

• Het Riopact-takenpakket 2020. 

• Het beluit van het college van burgemeester en schepenen van 12.01.2021 betreffende Riopact 

takenpakket 2021. 

• Het Riopact- takenpakket 2021. 

• De terreinbeschrijving van 18.11.2020 met betrekking tot inn. 026, perceel kadastraal gekend 

onder nr. 399W der sectie E van de 1e afdeling Assenede, eigendom van dhr. Yves De Rubbel en 

mw. Angelique De Zutter, Sportstraat 16 te 9960 Assenede 

• Het plan waarop inneming 026, perceel kadastraal gekend onder nr. 399W der sectie E van de 1e 

afdeling Assenede, eigendom van dhr. Yves De Rubbel en mw. Angelique De Zutter, Sportstraat 

16 te 9960 Assenede, is aangeduid. 

• De kredieten voorzien de lijst van investeringen van de gemeente voor de periode 2020-2025 van 

de uitgaven investering art. 031000 2270007, actieplan 2-3-3 actie 2-3-3-2. 

Verantwoording 

• De onderhandelingen voor de grondverwerving, het vestigen van erfdienstbaarheden,…. voor het 

rioleringsproject ASN3008 Prins Boudewijnlaan zijn opgestart.  
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• In toepassing van het Riopact-takenpakket gebeurt dit door een onderhandelaar die aangesteld 

wordt door Aquafin NV.  

• Voor inn. 026 ontving de gemeente ondertussen: 

- de terreinbeschrijving van 18.11.2020 met betrekking tot inn. 026, perceel kadastraal gekend 

onder nr. 399W der sectie E van de 1e afdeling Assenede, eigendom van dhr. Yves De Rubbel en 

mw. Angelique De Zutter, Sportstraat 16 te 9960 Assenede 

• De terreinbeschrijving dient te worden goedgekeurd.  

• In toepassing van art. 41.2de lid, 11° van het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 behoort het 

tot de bevoegdheden van de gemeenteraad om daden van beschikking met betrekking tot  

onroerende goederen te stellen.  

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De terreinbeschrijving van 18.11.2020 met betrekking tot inn. 026, perceel kadastraal gekend onder 

nr. 399W der sectie E van de 1e afdeling Assenede, eigendom van dhr. Yves De Rubbel en mw. 

Angelique De Zutter, Sportstraat 16 te 9960 Assenede, wordt goedgekeurd. 

Art. 2 

Afschrift van deze beslissing en van de goedgekeurde terreinbeschrijving en overeenkomst tot 

vestigen van erfdienstbaarheden over te maken aan NV Aquafin, Dienst Grondverwervingen 

Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar. 

23.  Voorstel van beslissing: steunmaatregel Horeca. 

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.  

• De financiële toestand van onze gemeente.  

• De gemeenteraadsbeslissing van 26.08.2020 waarbij de uitwerking van het gemeentelijk 

relanceplan Corona, met daarin een buffer van € 60.000 voor toekomstige kosten, werd 

goedgekeurd  

Verantwoording 

• De Vlaams Belang-fractie vraagt aan de gemeenteraad van Assenede te beslissen tot eenmalige 

toekenning van volgende steunmaatregel voor de Horeca. 

• Gelet op het feit dat de Horeca als eerste sector gesloten werd op 19 oktober 2020 en tot op 

heden geen reëel zicht op heropening heeft  

• Gelet op de rol van de Horeca in het sociaaleconomisch weefsel van onze gemeente 

• Onze gemeente telt verschillende horecazaken die een belangrijke rol spelen in het lokale sociale 

en maatschappelijke leven. Als gevolg van de corona-pandemie zijn deze zaken, op bevel van de 
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overheid, al verscheidene maanden gesloten. De economische gevolgen die deze horecazaken 

daarvan ondervinden, zijn momenteel niet ten volle in te schatten. Dat die gevolgen ingrijpend 

kunnen zijn, staat wel vast, meent De Vlaams Belang-fractie. 

• Horeca Vlaanderen trekt aan de alarmbel: 46% van de horecazaken geeft aan dat als er niets 

verandert, de zaak binnen vandaag en hooguit twee maanden definitief moet sluiten, 40% 

overleeft momenteel door het aanspreken van het eigen spaargeld en 37% put uit de 

bedrijfsreserves. Slechts 20% redt het nog met de huidige steunmaatregelen.  

• De fractie stelt dat daarnaast ook Horeca Meetjesland recentelijk aan de alarmbel trok, meer 

bepaald in het Laatste Nieuws van februari ll. Uit dat artikel bleek dat de horeca dringend 

bijkomend steunmaatregelen vraagt aan de gemeentebesturen uit vrees voor massale 

faillissementen.  

• De Vlaams Belangfractie meent dat het zeer spijtig zou zijn indien bijvoorbeeld het ‘lokale café’ 

dat onmiskenbaar deel uitmaakt van onze Vlaamse cultuur de langdurige sluiting niet zou 

overleven. Met de voorgestelde steunmaatregel hoopt de fractie dat na de corona-pandemie de 

horeca in onze gemeente opnieuw voluit zijn sociale en maatschappelijke rol zal kunnen 

vervullen. 

 

Voorstel van beslissing:  

Artikel 1  
De gemeente Assenede wenst de lokale horecaondernemers een eenmalige premie toe te kennen 

van € 500,00. 

Artikel 2  
Om in aanmerking te komen, dient de horecazaak in bedrijf te zijn sinds 19.10.2020 een drank- of 
eetgelegenheid met een inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen.  
 
Artikel 3  
De premie wordt uitgekeerd in gemeentelijke aankoopbons: Cadoza-bon. 

 

Stemmen 

Stemresultaat 9 ja-stemmen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, 
Nic Van Zele, Remi Van de Veire, Marc Bobelyn, Dimitri Van Vooren, 
Stijn Van Hamme, Axl Van Boven) 
13 nee-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) 
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BESLUIT 

Artikel 1 

Het voorstel van beslissing is verworpen. 

 

 

Namens de gemeenteraad 

 

Get. Frederik Willems Lieven Rummens 

Algemeen directeur Voorzitter gemeenteraad 

 


