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Gemeenteraad van 25.02.2021 

In toepassing van art. 285 § 1 decreet lokaal bestuur wordt de lijst met beknopte inhoud van de 

behandelde punten in de gemeenteraad van 25.02.2021 bekendgemaakt. 

 

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. 

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

voor maatschappelijk welzijn van 29.10.2020 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. 

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

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

geïntegreerd personeelsbeleid. 

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. De beheersovereenkomst tussen 

gemeente Assenede en OCMW Assenede voor een geïntegreerd personeelsbeleid wordt 

goedgekeurd. 

4.  Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst Vaccinatiecentrum Hoge Wal. 

De gemeenten Evergem, Zelzate, Kaprijke en Assenede bouwen samen een vaccinatiecentrum voor 

hun regio. In deze samenwerkingsovereenkomst worden afspraken vastgelegd voor de inzet van 

personeel en de verrekening van inkomsten en kosten.  

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

de uitvoering ervan. 

Jaarlijks dient de beheersovereenkomst tussen het gemeentebestuur Assenede en het AGB Assenede 

geëvalueerd te worden. De gemeenteraad van 25.02.2021 heeft de beheersovereenkomst tussen het 

gemeentebestuur Assenede en het AGB Assenede positief geëvalueerd op basis van het jaarverslag 

2014-2019 van het AGB Assenede. 

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

2020. 

Sinds 29.02.2008 worden klachten behandeld. De laatste versie van het reglement 

klachtenbehandeling werd goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 29.10.2009.  
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7.  Goedkeuren van het geactualiseerd klachtenreglement voor de gemeente en het OCMW. 

Het klachtenreglement uit 2009 dient aangepast te worden aan het decreet lokaal bestuur en de 

interne werking van het gemeente- en OCMW-bestuur.  

8.  Goedkeuren van het sociaal woonbeleidsconvenant Assenede. 

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. Om 23 bijkomende sociale huurwoningen te kunnen realiseren met bijkomende Vlaamse 

financiering moet het ontwerpconvenant in bijlage goedgekeurd worden. Het sociaal 

woonbeleidsconvenant Assenede wordt goedgekeurd. 

9.  Toetreden tot de vereniging AquaFlanders vzw. 

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. Toetreding als lid van de AquaFlanders vzw de koepel  van de Vlaamse 

rioolbeheerders en drinkwaterbedrijven.  

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

terreinbeschrijving en de overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden.  

Momenteel is NV Aquafin bezig met de onderhandelingen voor het vestigen van erfdienstbaarheden 

naar aanleiding van het rioleringsproject Prins Boudewijnlaan. Voor inneming 001 ontvingen wij de 

terreinbeschrijving en de overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden. Dit werd goedgekeurd 

op de gemeenteraad.  

11.  Rioleringsproject ASM3008 Prins Boudewijnlaan  - Inneming 003 -  

Goedkeuren van de terreinbeschrijving en de overeenkomst tot vestigen van 

erfdienstbaarheden.  

Momenteel  is NV Aquafin  bezig met de onderhandelingen voor het vestigen van 

erfdienstbaarheden naar aanleiding van het rioleringsproject Prins Boudewijnlaan. Voor inneming 

003 ontvingen wij de terreinbeschrijving en de overeenkomst vestigen van erfdienstbaarheden.  Dit 

werd goedgekeurd op de gemeenteraad.  

12.  Rioleringsproject ASN3008 Prins Boudewijnlaan - Inneming 004 - Goedkeuren van de  

terreinbeschrijving en de overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden.  

Momenteel is NV Aquafin bezig met de onderhandelingen voor het vestigen van erfdienstbaarheden 

naar aanleiding van het rioleringsproject Prins Boudewijnlaan. Voor inneming 004 ontvingen wij de 

terreinbeschrijving en de overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden. Dit werd goedgekeurd 

op de gemeenteraad.  
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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.  

Momenteel is NV Aquafin bezig met de onderhandelingen voor het vestigen van erfdienstbaarheden 

naar aanleiding van het rioleringsproject Prins Boudewijnlaan. Voor inneming 005, 006, 014 en 015  

ontvingen wij de terreinbeschrijving en de overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden. Dit 

werd goedgekeurd op de gemeenteraad.  

14.  Rioleringsproject ASN3008 Prins Boudewijnlaan - Inneming 007 - Goedkeuren van de 

terreinbeschrijving en de overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden.  

Momenteel is NV Aquafin bezig met de onderhandelingen voor het vestigen van erfdienstbaarheden 

naar aanleiding van het rioleringsproject Prins Boudewijnlaan. Voor inneming 007 ontvingen wij de 

terreinbeschrijving en de overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden. Dit werd goedgekeurd 

op de gemeenteraad.  

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

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

Momenteel is NV Aquafin bezig met de onderhandelingen voor het vestigen van erfdienstbaarheden 

naar aanleiding van het rioleringsproject Prins Boudewijnlaan. Voor inneming 008 ontvingen wij de 

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

werd goedgekeurd op de gemeenteraad.  

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

terreinbeschrijving en de overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden.  

Momenteel is NV Aquafin bezig met de onderhandelingen voor het vestigen van erfdienstbaarheden 

naar aanleiding van het rioleringsproject Prins Boudewijnlaan. Voor innemingen 017 en 018  

ontvingen wij de terreinbeschrijving en de overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden. Dit 

werd goedgekeurd op de gemeenteraad.  

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

terreinbeschrijving en de overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden.  

Dit punt wordt verdaagd. 

18.  Rioleringsproject ASN3008 Prins Boudewijnlaan - Inneming 026 - Goedkeuren van de  

terreinbeschrijving. 

Momenteel is NV Aquafin bezig met de onderhandelingen voor het vestigen van erfdienstbaarheden 

naar aanleiding van het rioleringsproject Prins Boudewijnlaan. Voor inneming 026 ontvingen wij de 

terreinbeschrijving. Dit werd goedgekeurd op de gemeenteraad.

23.  Voorstel van beslissing: steunmaatregel Horeca. 

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

toekenning van een steunmaatregel voor de Horeca. Dit voorstel is verworpen. 

 


