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Gemeenteraad van 25.06.2020 

Zittingsverslag 

Aanwezig 

Lieven Rummens 

Voorzitter gemeenteraad 

  

Philippe De Coninck 

Burgemeester 

  

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

Schepenen 

  

Hilde Baetsle, Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, Nic Van Zele, 

Dominique Buysse, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, 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  

 

Besloten zitting 

1. Bekrachtigen van het besluit burgemeester betreffende beperkende maatregelen gemeenteraad 

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

COVID-19. 

Bevoegdheid 

• Nieuwe Gemeentewet, artikel 134. 

Wetten en Reglementen 

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

• Ministerieel besluit van 5 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van 

het coronavirus COVID-19 te beperken.  

Verwijzingsdocumenten 

• Webpagina lokaalbestuur.vlaanderen.be COVID-19 Vergaderingen van lokale bestuursorganen 

tijdens de coronacrisis. (publicatiedatum: 23.04.2020). 

• Besluit burgemeester van 05.06.2020 m.b.t. beperkende maatregelen gemeenteraad en raad 

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

• Agenda digitale gemeente- en raad voor maatschappelijk welzijn 25.06.2020. 
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Verantwoording 

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

gelet op de ernstige huidige situatie aangewezen om geen fysieke bijeenkomsten van 

gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn te laten doorgaan. 

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

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

voor maatschappelijk welzijn.  

• Bij besluit burgemeester van 05.06.2020 zal de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk 

welzijn van 25.06.2020 in een besloten en digitale zitting doorgaan, wat concreet betekent dat 

deze vergaderingen zullen doorgaan door middel van videoconferentie met Microsoft Teams. De 

werkwijze wordt vastgelegd in een handleiding die bij de uitnodiging van deze raden zal worden 

gevoegd.  

• Dit besluit burgemeester vervalt wanneer dit niet op de eerstvolgende vergadering van de 

gemeenteraad wordt bekrachtigd. 

Tussenkomsten 

• Anders stuurde via de algemeen directeur een vraag aan het college om de gemeenteraad niet 

langer digitaal te organiseren maar wel fysiek. De huidige versoepelingen met betrekking tot 

coronamaatregelen laat dit al toe. Digitaal is het moeilijk om een echt debat te voeren. Vele 

andere gemeenten zijn al terug overgestapt naar fysieke gemeenteraden. Om die reden zal de 

fractie Anders tegen stemmen. 

• De voorzitter antwoordt dat op de website van Agentschap Binnenlands Bestuur, laatst 

aangepast op 15.06.2020, staat dat fysieke vergaderingen mogelijk zijn als ze de veiligheid 

garanderen van de bestuursleden. De maatregelen van social distancing moeten maximaal 

gerespecteerd worden. Dit betekent een minimum van 1,5 meter tussen de bestuursleden. 

Indien dit niet mogelijk is moeten andere maatregelen genomen worden zoals mondmasker en 

een grotere vergaderruimte. Een grotere vergaderruimte met aangepaste geluidsinfrastructuur is 

niet beschikbaar in Assenede. Dat is dus geen kwestie van slechte wil, maar het advies van 

binnenlands bestuur wordt gewoon gevolgd. 

• Het Vlaams Belang heeft een gelijkaardige opmerking. Met bijvoorbeeld 1 microfoon per fractie 

die kan worden afgedekt zou dat technisch wel mogelijk zijn. Er zou ook met plexiglas kunnen 

gewerkt worden in de raadszaal of een stemhokje voor ieder raadslid zoals bij de verkiezingen. 

Om die reden zal Vlaams Belang zich onthouden. 

• Het college van burgemeester en schepenen verwijst naast de website van binnenlands bestuur 

ook naar de provincieraad van vorige week en de politieraad van deze week die ook digitaal zijn 

georganiseerd. 

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) 
8 nee-stemmen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, 
Nic Van Zele, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, 
Dimitri Van Vooren) 
2 onthoudingen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven) 
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BESLUIT 

Artikel 1 

Het besluit burgemeester van 05.06.2020 m.b.t. beperkende maatregelen gemeenteraad en raad 

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

bekrachtigd. 

2. Akte nemen van de beëindiging van de periode van verhindering van een raadslid. 

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, artikel 14. 

Verwijzingsdocumenten 

• Gemeenteraadsbesluit van 30.01.2020 – Kennisnemen van de tijdelijke vervanging van een 

gemeenteraadslid om reden van bijstand of verzorging van een zwaar ziek familielid en de 

goedkeuring van de geloofsbrieven en eedaflegging van de eerste opvolger. 

Verantwoording 

• Op de raad van 30.01.2020 werd kennis genomen van de tijdelijke verhindering om reden van 

bijstand of verzorging van een zwaar ziek familielid tot en met de tweede graad tot en met 

31.05.2020 van gemeenteraadslid Lieselotte Van Hoecke. 

• De raad heeft de geloofsbrieven van het tijdelijk vervangend gemeenteraadslid, Nicolas 

Claerhout, goedgekeurd. 

• Er werd akte genomen van deze eedaflegging en de heer Nicolas Claerhout werd tijdelijk als 

gemeenteraadslid geïnstalleerd. 

• Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 artikel 12, 3° lid stelt (laatste zin): 

Het gemeenteraadslid dat als verhinderd wordt beschouwd, wordt vervangen zolang de toestand 

van verhindering duurt. De gemeenteraad neemt akte van de beëindiging van de periode van 

verhindering. 

 

AKTENAME 

Artikel 1 

De gemeenteraad neemt akte van de beëindiging van de periode van verhindering van 

gemeenteraadslid Lieselotte Van Hoecke. 

3. Goedkeuren van de jaarrekening 2019 van OCMW Assenede. 

Bevoegdheid 

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

Wetten en Reglementen 

• Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, artikel 249 §3. 
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Verwijzingsdocumenten 

• Gemeenteraadsbesluit van 28.05.2020  - Kennisnemen jaarrekening OCMW. 

• E-mail Agentschap Binnenlands Bestuur van 11.06.2020 – Jaarrekening OCMW Assenede. 

• De jaarrekening 2019 van het OCMW Assenede. 

Verantwoording 

• In de zitting van de gemeenteraad van 28.05.2020 werd kennis genomen van de jaarrekening 

2019 van het OCMW Assenede. 

• Opmerking van Agentschap Binnenlands Bestuur ontvangen via mail van 11.06.2020  - 

Jaarrekeningen van 2019 zijn onderworpen aan nieuwe bepalingen, overeenkomstig  

artikel 249 §3 van het decreet lokaal bestuur. Bijgevolg wordt de jaarrekening 2019 van het 

OCMW ter goedkeuring voorgelegd. 

Stemmen 

Stemresultaat 21 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, Brenda Van den Bossche, 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 jaarrekening 2019 van het OCMW Assenede, zoals in bijlage, wordt goedgekeurd. 

Art. 2 

Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan het OCMW van Assenede en de 

toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht overeenkomstig artikel 330 van het 

decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017. 

4. Goedkeuren van de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 

28.05.2020. 

Tussenkomsten 

• De voorzitter merkt op dat in het zittingsverslag en in de notulen nog sprake is van financieel 

beheerder, maar dat moet financieel directeur zijn. Dit zal worden aangepast. 

• De fractie Anders meldt dat er zowel in het zittingsverslag als in de notulen een verkeerd 

stemresultaat staat weergegeven bij het eerste agendapunt ‘Bekrachtigen van het besluit 

burgemeester betreffende beperkende maatregelen gemeenteraad en raad voor 

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

had toen tegengestemd en er staat éénparigheid van stemmen.  

• De algemeen directeur antwoordt dat dit zal worden nagekeken.  

• Het Vlaams Belang bevestigt dat dit verkeerd in de verslagen staat opgenomen. 

• De voorzitter stelt voor dit punt te verdagen naar de volgende zitting. 
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BESLUIT 

Artikel 1 

Dit punt wordt verdaagd naar de volgende zitting. 

5. Bekrachtigen van het besluit van de burgemeester m.b.t. het opheffen van de verordening 

m.b.t. het sluiten van de grensovergangen. 

Bevoegdheid 

• Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikel 40 §2. 

Wetten en Reglementen 

• Nieuwe gemeentewet, art. 134. 

Verwijzingsdocumenten 

• Besluit burgemeester van 23.03.2020 – verordening van de burgemeester tot het opleggen van 

de passende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken – afsluiting 

grensovergangen met Nederland. 

• Besluit burgemeester van 31.03.2020 – verordening van de burgemeester tot het opleggen van 

de passende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken – afsluiting 

grensovergangen met Nederland. 

Verantwoording 

• Artikel 134, §1 van de nieuwe gemeentewet stelt dat: “in geval van oproer, kwaadwillige 

samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust of andere onvoorziene gebeurtenissen, 

waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners, kan de 

burgemeester politieverordeningen maken, onder verplichting om daarvan onverwijld aan de 

gemeenteraad kennis te geven, met opgave van de redenen waarom hij heeft gemeend zich niet 

tot de raad te moeten wenden. Die verordeningen vervallen dadelijk, indien zij door de raad in 

de eerstvolgende vergadering niet worden bekrachtigd”. 

• Op 23.03.2020 en 31.03.2020 werden 2 besluiten opgemaakt naar aanleiding van de passende 

maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken. 

• Op de gemeenteraad van 23.04.2020 werden bovenstaande besluiten bekrachtigd. 

• Vanaf 15 juni heeft België de beperkingen opgeheven aan de grenzen voor alle verplaatsingen 

binnen de Europese Unie, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk, onder voorbehoud van 

de gunstige epidemiologische situaties in België en de desbetreffende landen.  

• Het besluit van 31.03.2020 werd daarom opgeheven, bij een besluit burgemeester van 

15.06.2020.  

• Dit besluit dient door de gemeenteraad bekrachtigd te worden. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 
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BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit burgemeester van 15.06.2020 – Opheffen van de 

verordening van de burgemeester tot het opleggen van de passende maatregelen om de 

verspreiding van het COVID-19 virus te beperken – afsluiting grensovergangen met Nederland. 

 

6. Bekrachtigen van het besluit burgemeester betreffende aangepaste maatregelen voor de 

zomerwerking: Speelpleinwerking en Initiatief Buitenschoolse Opvang in het kader van de 

verspreiding van het coronavirus COVID-19. 

Bevoegdheid 

• Nieuwe Gemeentewet, artikel 134. 

Wetten en Reglementen 

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

• Ministerieel besluit van 5 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van 

het coronavirus COVID-19 te beperken.  

Verwijzingsdocumenten 

• Besluit burgemeester van 05.06.2020 m.b.t. aangepaste maatregelen voor de zomerwerking: 

Speelpleinwerking en Initiatief Buitenschoolse Opvang in het kader van de verspreiding van het 

coronavirus COVID-19. 

• E-mail van mevrouw De Weder Liesbet, Binnenlands Bestuur i.v.m. bevoegdheid 

gemeenteraad/OCMW-raad zomerwerking IBO en speelpleinwerking 2020. 

Verantwoording 

• In het kader van openbare veiligheid en volksgezondheid onder meer teneinde de verdere 

verspreiding van het coronavirus COVID-19 maximaal te beperken is het gelet op de huidige 

situatie noodzakelijk om een aantal maatregelen te nemen omtrent een goede en veilige 

zomerwerking voor de opvang van kinderen voor de zomer van 2020. 

• Volgens de richtlijnen van het agentschap binnenlands bestuur (e-mail van 29.05.2020) kan de 

burgemeester in dringende omstandigheden overeenkomstig artikel 134, §1 en 135, §2 van de 

Nieuwe Gemeentewet maatregelen uitvaardigen voor de zomerwerking om zich op de komende 

richtlijnen voor te bereiden. 

• Bij besluit burgemeester van 05.06.2020 is het noodzakelijk om een aantal maatregelen te 

nemen voor een goede en veilige zomerwerking voor de opvang van kinderen voor de zomer van 

2020. 

• Dit besluit burgemeester vervalt wanneer dit niet op de eerstvolgende vergadering van de 

gemeenteraad wordt bekrachtigd. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 
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BESLUIT 

Artikel 1 

Het besluit burgemeester van 05.06.2020 m.b.t. aangepaste maatregelen voor de zomerwerking: 

Speelpleinwerking en Initiatief Buitenschoolse Opvang in het kader van de verspreiding van het 

coronavirus COVID-19 wordt bekrachtigd. 

 

7. Goedkeuren van de tijdelijke wijzigingen in het huishoudelijk reglement van de 

speelpleinwerking Sloeberslot voor de zomer 2020 naar aanleiding Covid-19. 

Bevoegdheid 

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

Wetten en Reglementen 

• Ministerieel besluit van 05.06.2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van 

het coronavirus COVID-19 te beperken. 

• Het huishoudelijk reglement van de IBO (Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang) goedgekeurd 

door de raad voor maatschappelijk welzijn van 12.09.2018. 

• Besluit Burgemeester van 05.06.2020 rond de aangepaste maatregelen voor de zomerwerking: 

Speelpleinwerking en Initiatief Buitenschoolse Opvang in het kader van de verspreiding van het 

coronavirus COVID-19. 

• Het huishoudelijk reglement speelpleinwerking goedgekeurd in de gemeenteraad van 

26.02.2015. 

• Het retributiereglement van speelpleinwerking goedgekeurd in de gemeenteraad van 

27.02.2014. 

Verwijzingsdocumenten 

• Besluit burgemeester van 05.06.2020 m.b.t. aangepaste maatregelen voor de zomerwerking: 

Speelpleinwerking en Initiatief Buitenschoolse Opvang in het kader van de verspreiding van het 

coronavirus COVID-19. 

• E-mail van mevrouw De Weder Liesbet, Binnenlands Bestuur i.v.m. bevoegdheid 

gemeenteraad/OCMW-raad zomerwerking IBO en speelpleinwerking 2020. 

• De protocollen voor het organiseren speelpleinwerking. 

• Kind & Gezin: aangepast draaiboek kinderopvang tijdens de coronacrisis. 

• Recente richtlijnen: https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-

zorgprofessionals 

Verantwoording 

• Naar aanleiding van de maatregelen ter beperking van de verspreiding van het Covid-19 

coronavirus, dient de zomerwerking te wijzigen.  

• De maatregelen werden te laat bekend gemaakt om nog op de gemeenteraad van mei te 

agenderen. Echter, de voorbereidingen, communicatie en inschrijvingen dienden te gebeuren.  

• De algemeen directeur stelde de vraag aan Agentschap Binnenlands Bestuur of de wijzigingen 

omwille van hoogdringendheid en binnen het kader van de covid-maatregelen kunnen genomen 

worden via besluit burgemeester. Dit kon, met uitzondering van de wijziging van de 

https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals
https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals
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leeftijdsgroep en de vergoeding voor de animatoren. Deze laatste wijzigingen konden op advies 

van ABB wel worden gecommuniceerd, onder de voorwaarde dat in alle communicatie duidelijk 

gezegd wordt dat de gemeenteraad hiermee nog moet akkoord gaan. 

• Het besluit burgemeester werd opgemaakt op 05.06.2020. 

• De verwachtingen naar de animatoren zijn deze zomer groter dan andere zomers, we wensen 

hen hierom een hogere vergoeding toe te kennen. 

• De uitbreiding van de doelgroep van speelpleinwerking is nodig om de bubbels die gehanteerd 

worden binnen de IBO te kunnen respecteren en de bubbels van speelpleinwerking te kunnen 

afstemmen op die van de IBO. 

Tussenkomsten 

• Het Vlaams Belang leest in de toelichtende nota dat op pagina 11 van het huishoudelijk 

reglement een aanpassing van de vergoeding voor de vrijwilligers wordt opgenomen. In 

categorie 3 (vrijwilligers met een attest hoofdanimator) zakt de vergoeding, terwijl die voor 

andere categorieën stijgt. Is dat een foutje of is er een reden voor deze lichte daling? 

• Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat deze aanpassingen doorgevoerd 

worden om de speelpleinwerking dit jaar vlot te kunnen garanderen in het kader van de 

coronamaatregelen. De daling voor de vrijwilligers met een attest was nodig omdat zij anders 

boven de maximum dagvergoeding voor vrijwilligers uitkomen. Dit is nu rechtgezet. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De doelgroep wordt uitgebreid naar kinderen vanaf 2,5 jaar die reeds schoolgaan.  

Art. 2 

De vrijwilligers die meewerken aan de speelpleinwerking, ontvangen een forfaitaire 

kostenvergoeding. Onderscheid wordt gemaakt in de vergoeding volgens categorieën: 

• Categorie 1: vrijwilligers zonder attest 

o € 12,50 bij een halve dagwerking 

o € 22,50 bij een volle dagwerking 

• Categorie 2: vrijwilligers met een basisattest animator 

o € 17,50 bij een halve dagwerking 

o € 27,50 bij een volle dagwerking 

• Categorie 3: vrijwilligers met een attest hoofdanimator  

o € 22,50 bij een halve dagwerking 

o De maximum toegestane vergoeding voor vrijwilligerswerk, met een maximum van  

€ 34,71 bij een volle dagwerking 

• Categorie 4: speelpleinverantwoordelijke  

Deze categorie wordt enkel ingezet indien er geen contractuele jobstudent of monitor in het 

sociaal-cultureel werk is. 

o € 25,00 per halve dag  
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o De maximum toegestane vergoeding voor vrijwilligerswerk, met een maximum van 

€ 34,71 bij een volle dagwerking. 

Art. 3. 

Deze maatregelen zijn van kracht voor de zomer van 2020, tot 31.08.2020. Vanaf 01.09.2020 is het 

huishoudelijk reglement speelpleinwerking goedgekeurd in de gemeenteraad van 26.02.2015 terug 

van kracht. 

Art.4.  

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

het lokaal bestuur van 22.12.2017.  

Art. 5.  

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

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

 

8. Vaststellen van de aanpassing van de retributie voor de opvang bij vrijetijdsintiatieven tijdens de 

zomer 2020 naar aanleiding van de maatregelen rond Covid-19. 

Bevoegdheid 

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

Wetten en Reglementen 

• Ministerieel besluit van 05.06.2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van 

het coronavirus COVID-19 te beperken. 

• Het huishoudelijk reglement van de IBO (Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang) goedgekeurd 

door de raad voor maatschappelijk welzijn van 12.09.2018 en de wijzigingen vastgesteld door de 

raad voor maatschappelijk welzijn van 28.11.2019 

Verwijzingsdocumenten 

• Besluit Burgemeester 05.06.2020 Aangepaste maatregelen voor de zomerwerking: speelplein en 

Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang in het kader van de verspreiding van het coronavirus 

Covid-19. 

• E-mail van Agentschap Binnenlands Bestuur van 29.05.2020 met het advies rond de bevoegdheid 

van de aangepaste maatregelen voor de zomerwerking. 

• Recente richtlijnen: https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-

zorgprofessionals 

• Protocol voor het organiseren van speelpleinwerking 

• De protocollen voor het organiseren van sportkampen en jeugdwerkkampen. 

• Het huishoudelijk reglement van de IBO (Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang) goedgekeurd 

door de raad voor maatschappelijk welzijn van 12.09.2018. 

• Retributiereglement IBO vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn van 28.11.2019.  

• Kind & Gezin: aangepast draaiboek kinderopvang tijdens de coronacrisis. 

Verantwoording 

• De zomerwerking 2020 zal er anders uit zien dan gewoonlijk door de coronamaatregelen.  

https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals
https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals
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• Voor de vrijetijdsinitiatieven moet gewerkt worden met wekelijkse contactbubbels:  

• Hierdoor moeten de vrijetijdsinitiatieven zelf voorzien in voor- en na opvang en aanvullende 

opvang tijdens de week. 

• Om dit te verwezenlijken, moet een deelnameprijs voor de opvang worden bepaald. Voorstel is 

om de tarieven toe te passen die de IBO hanteert, om het gelijkheidsprincipe te bewaken voor 

alle gezinnen in Assenede, of ze nu gebruik maken van IBO of gebruik maken van andere opvang 

die wordt voorzien. 

• Speelpleinwerking valt niet onder dit reglement, voor speelpleinwerking bestaat een afzonderlijk 

retributiereglement. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Voor opvang voor en na een kamp of activiteit wordt het tarief van de voor- en naschoolse opvang 

van de IBO gehanteerd: € 0,97 per begonnen half uur.  

Art. 2 

Voor andere opvang zoals opvangdagen aansluitend op de sportkampen, worden de tarieven van de 

IBO voor schoolvrije dagen gehanteerd: 

- minder dan 3 uur: € 4,91  

- tussen 3 uur en 6 uur: € 7,39 

- meer dan 6 uur: € 14,58 

Art.4.  

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

het lokaal bestuur van 22.12.2017.  

Art. 5.  

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

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

 

9. Kennisnemen van het jaarrapport 2019 van Organisatiebeheersing van de gemeente en OCMW 

Assenede. 

Bevoegdheid 

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

Wetten en Reglementen 

• • Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, artikels 217 tot en met 220 

Verwijzingsdocumenten 

• Besluit van de gemeenteraad van 29.10.2015 houdende goedkeuren van het algemeen kader van 

het interne controlesysteem. (intussen organisatiebeheersing) 
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• Algemeen kader van het interne controlesysteem 2015. 

• Jaarrapport 2015 – interne controlesysteem 

• Zelfevaluatie 2018 - Risicoanalyse en implementatieplan. 

• Rapport thema-audit informatiebeveiliging Audit Vlaanderen 18.06.2018 

• Aanbevelingstabel audit Vlaanderen, rapportage 2019 informatieveiligheid. 

• Jaarrapport 2019 organisatiebeheersing  

• Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 16.06.2020 houdende kennisnemen 

van het jaarrapport 2019 organisatiebeheersing.  

Verantwoording 

• In het decreet lokaal bestuur gaat het in hoofdstuk 5 van titel 2 ‘de ambtelijke organisatie van de 

gemeente en van het OCMW’ over organisatiebeheersing en audit.  

0. Artikel 217 geeft meer uitleg over wat organisatiebeheersing inhoudt: Organisatiebeheersing 

is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid 

te verschaffen dat men:  

▪ De vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico’s om deze te bereiken kent en 

beheerst  

▪ Wetgeving en procedures naleeft  

▪ Over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt  

▪ Op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen economisch 

inzet  

▪ De activa beschermt en fraude voorkomt  

1. Artikel 219 bepaalt dat de algemeen directeur jaarlijks aan het college, de gemeenteraad, 

raad voor maatschappelijk welzijn en vast bureau rapporteert over de organisatiebeheersing. 

Die rapportering gebeurt jaarlijks uiterlijk voor 30 juni.  

De gemeenteraad keurde in oktober 2015 het algemeen kader voor organisatiebeheersing goed. 

Hierin is opgenomen hoe we binnen onze organisatie gestructureerd aan organisatiebeheersing 

willen werken de komende jaren.  

• Over volgende onderwerpen wordt er gerapporteerd: 

- Infrastructuur 

- Personeelsbezetting en functieweging 

- ICT 

- Welzijn op het werk, betrokkenheid, interne communicatie 

- Leidinggeven 

- Interne preventie en veiligheid 

- Onderhoud middelen en materialen 

- Doublures – procesmatig werken 

- Projectmatig werken 

• De rapportage van de externe thema-audit informatiebeveiliging werd geïntegreerd in het 
jaarrapport 2019 van het organisatiebeheersingssysteem en is aan Audit Vlaanderen te 
bezorgen tegen uiterlijk 1 juli 2020. 

Tussenkomsten 

• Het Vlaams Belang leest op pagina 7 van het jaarrapport rubriek infrastructuur bouwsteen 

middelen : “De organisatie onderzoekt de mogelijkheden om in extra gesprekruimtes, 

vergaderruimtes en stille ruimtes te voorzien zodat iedere medewerker ongestoord zijn/haar 
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werk kan doen.” Hoe verloopt die zoektocht en is het behouden van deeltijds of volledig 

telewerken een optie om hieraan tegemoet te komen. Het college weigert tegemoet te komen 

aan de vraag om meer stille ruimtes te voorzien. Voorziet men dan iets anders?  

• Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat het concept van het gemeentehuis is 

wat het is en open landscape bureaus maken daar deel van uit. Bijbouwen van extra ruimtes is 

moeilijk, maar we kunnen wel extra ruimtes creëren. Naast bureau personeelsdienst zijn 2 

bureaus extra gemaakt. Ook voor de financieel directeur is een extra bureau gemaakt. 

Personeelsleden mogen vergaderen in de collegezaal en de gemeenteraadszaal. Ook in de 

Bijenkorf zijn de vergaderzalen beschikbaar. Er zijn extra laptops gekocht om het makkelijker te 

maken om mobiel te werken voor een aantal personeelsleden. Een aantal mensen hebben een 

apart bureau zoals alle maatschappelijk werkers en de meeste diensthoofden. Het telewerken zal 

voor 1 dag per week worden toegestaan. Daarnaast is het nu mogelijk om op afspraak te werken.  

• Het Vlaams Belang leest op pagina 10 van het jaarrapport bij de rubriek personeelsbezetting en 

functieweging dat de personeelsbezetting op sommige diensten niet volledig lijkt overeen te 

stemmen met de personeelsbehoeften met mogelijke risico’s voor een optimale werking van de 

diensten en het welbevinden van het personeel. In een studie van Belfius van vorig jaar bleek al 

een structurele onderbemanning van de gemeentelijke diensten. Dit wordt bevestigd door dit 

jaarrapport. Hoe urgent is dit op de diensten en opteert het bestuur voor een meer pro-actieve 

aanpak door bijvoorbeeld bij pensioneringen de opleiding van nieuwe medewerkers door de 

persoon die op pensioen gaat te laten organiseren.  

• Het college van burgemeester en schepenen heeft budget voorzien voor een 

personeelsbehoeftenstudie door een extern bureau. Het college wilt beslissen op basis van een 

objectieve studie waarbij rekening wordt gehouden met welke diensten overbezet zijn. Ook met 

pensioneringen zal rekening worden gehouden. Er zijn al mensen bijgekomen op de 

personeelsdienst en op de dienst vrije tijd. Een projectgroep is bezig om de pensionering van een 

aantal medewerkers voor te bereiden. 

• Het Vlaams Belang leest op pagina 11 van het jaarrapport bij dezelfde rubriek dat één van de 

gevolgen van die onderbezetting of het gevolg van onderbezetting een demotivatie van het 

personeel is. Zijn er cijfers die deze ontevredenheid aantonen en hoe evolueren die? Worden er 

stappen gezet om van de gemeente terug een aantrekkelijke werkgever te maken? 

• Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat de gemeente altijd een 

aantrekkelijke werkgever is geweest. Op de laatste oproep voor vrijetijdsmedewerker waren er 

een 25-tal kandidaten. Het kan natuurlijk altijd beter. De coronacrisis heeft veel inspanningen en 

flexibiliteit van onze administratie gevraagd. De veranderende omstandigheden en extra 

workload werken burn-out in de hand. Het college wil ook de tevredenheidsgraad van het 

personeel opvolgen. Er is een projectgroep die over het welzijn van de personeelsleden nadenkt 

en feedback geeft aan het college. 80% van hun voorstellen zijn gerealiseerd.  

• Het Vlaams Belang leest op pagina 21 van het jaarrapport bij de rubriek leiding geven dat 

leiderschap en sturing eerder problematisch blijven. Hoe zit het met het politiek leiderschap, 

zoals actief meedenken en coachend optreden van schepenen en burgemeester?  

• Het college van burgemeester en schepenen antwoordt geen weet te hebben van opleidingen 

voor schepenen of burgemeester. De beste criteria of selectie zijn de verkiezingen waarbij om de 

6 jaar de bevolking zich kan uitspreken over zijn bestuur en wie hij capabel vindt om een 

schepenfunctie uit te oefenen. 

• Het Vlaams Belang repliceert dat er in Vlaanderen geen rechtstreekse burgemeester- of 

schepenverkiezingen mogelijk zijn. 
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• De fractie Anders heeft een vraag over Audit Vlaanderen. Twee punten zijn nog niet 

gerealiseerd : logisch toegangsbeheer en classificatie van informatiebronnen en informatie. Wat 

is de stand van zaken? 

• De algemeen directeur antwoordt dat de actie in verband met classificatiebronnen nog niet is 

opgestart. Dit ligt mee in handen van onze informatieveiligheidsconsulent. Dit is niet zo 

éénvoudig. Er bestaat een Vlaams classificatiemodel in verschillende niveaus van 

gegevensbescherming. Het is de bedoeling dat alle andere data van persoonsgegevens zoals 

personeel, vrijwilligers, burgers, … worden geclassificeerd in één van die niveaus. Deze oefening 

staat gepland voor het najaar. Op het vlak van toegangsbeheer zijn er wel al stappen gezet zoals 

bewust maken van medewerkers bv. bij paswoorden. Er zijn matrixen opgemaakt met 

toegangsrechten. In vergelijking met een aantal jaren geleden zijn hier stappen vooruit gezet. Het 

is een technische materie. Het nieuwe systeem Office 365 zal hier wellicht mogelijkheden bieden. 

De IT-dienst is bezig om two-factor-authentication op te zetten voor extra beveiliging bij toegang 

tot data en software. Dit moet nog verder uitgerold worden. 

• De fractie Anders leest op pagina 15 dat de organisatie meer inzet op ICT om efficiënter te 

werken. Op pagina 33 staat dat bepaalde diensten nog niet alle processen in kaart hebben 

gebracht. Heeft Covid-19 hier een invloed op? Welke visie heeft bestuur op het werken met 

afspraken.  

• De algemeen directeur antwoordt dat er een projectgroep hiermee bezig is. In een gemeente zijn 

er heel veel verschillende processen, dus die allemaal op papier zetten is een hele klus. Er zijn al 

heel wat processen uitgeschreven maar die zitten verspreid bij de diensten en medewerkers, 

maar er is weinig overzicht. We willen die nu verzamelen en in een overzichtelijke structuur 

gieten. Dit kan een belangrijk hulpmiddel zijn voor nieuwe mensen, zeker met de nakende 

pensioneringen van behoorlijk wat medewerkers. Elke dienst heeft de opdracht gekregen om 

maandelijks 1 proces of procedure uit te schrijven. De algemeen directeur geeft aan dat Corona 

een aantal acties op vlak van strategisch en efficiënt werken heeft vertraagd. Dit heeft te maken 

met de extra opdrachten die vele diensthoofden en medewerkers kregen zodat die zaken naar de 

achtergrond verdwenen.  

• Het college van burgemeester en schepenen vestigt de aandacht op de installatie van 3P waarin 

werkopdrachten worden opgevolgd. Ook de planning van onderhoud, magazijnbeheer, controles 

gebouwen, meterstanden, … kunnen via dit systeem worden opgevolgd. Heel veel processen zijn 

hierin opgenomen, maar sommige moeten nog verder uitgewerkt worden. Op vlak van IT is er 

budget voorzien om een extra medewerker aan te werven in samenwerking met de gemeente 

Zelzate. Het is echter niet makkelijk om geschikte IT’ers aan te werven. Er is veel verloop in die 

sector. Het telewerken wil het college beperken tot 1 dag in de week. Collega’s hebben nood om 

elkaar te zien en ook de bereikbaarheid voor de burger is belangrijk. 

 

KENNISNAME 

Artikel 1  

De gemeenteraad neemt kennis van het jaarrapport 2019 organisatiebeheersing. 
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10. Advies verlenen over de jaarrekening 2019 van het AGB Assenede. 

Bevoegdheden 

• Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikel 243. 

Wetten en Reglementen 

• Statuten van het AGB Assenede goedgekeurd in de gemeenteraad van 29.01.2009 en latere 

wijzigingen. 

Verwijzingsdocumenten 

• Jaarrekening 2019 AGB Assenede. 

• Ontwerpbeslissing Raad van Bestuur 24.06.2020 betreffende vaststellen jaarrekening 2019 

AGB Assenede. 

Verantwoording 

• Met uitzondering van het jaar van oprichting, valt het boekjaar samen met een kalenderjaar. De 

jaarrekening 2019 loopt van 01.01.2019 tot en met 31.12.2019. 

• De jaarrekening 2019 AGB Assenede wordt afgesloten met een verlies van € 15.182,17 dat 

overgedragen wordt naar 2020. 

• De Raad van Bestuur AGB Assenede van 24.06.2020 heeft de jaarrekening 2019 vastgesteld. 

Stemmen 

Stemresultaat 21 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, 
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetsle, 
Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, Nic Van Zele, 
Dominique Buysse, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, 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 

Er wordt gunstig advies verleend over de jaarrekening 2019 van het AGB Assenede, zoals in bijlage bij 

dit besluit gevoegd. 

11. Intekenen op de uitgifte van de aandelen Apt door Imewo. 

Bevoegdheid 

• Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, artikel 2, 40 en 41. 

Wetten en Reglementen 

• Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, Deel 3, Titel 3. 

Verwijzingsdocumenten 

• Het schrijven van Imewo van 17.04.2020 met als onderwerp  ‘Uitnodiging intekening uitgifte 

aandelen Apt’. 
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• De toelichtende nota van Imewo inzake de uitgifte van de aandelen Apt – motivering en 

procedure. 

Verantwoording 

• De gemeente Assenede is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging Imewo. 

• Imewo is aandeelhouder van Publi-T, de holding die de hoogspanningsnetbeheerder Elia 

controleert. 

• De Raad van Bestuur van Imewo heeft in december 2019 beslist om in te tekenen op een 

kapitaalverhoging van Publi-T. 

• Om steden en gemeenten de mogelijkheid te bieden te participeren in de investering en te 

genieten van de bijbehorende winsten, heeft Imewo beslist over te gaan tot de uitgifte van 

nieuwe aandelen Apt. 

• De uitgifte van aandelen – inclusief waarde en aantallen – is een statutaire bevoegdheid van de 

Raad van Bestuur van Imewo. De statuten schrijven voor dat in een eerste ronde de deelnemers 

proportioneel kunnen intekenen teneinde hun percentage in de rekeningsector Apt te 

behouden. 

• Indien na de voltooiing van de eerste ronde niet op alle aandelen werd ingeschreven worden de 

niet-ingeschreven aandelen aangeboden aan de deelnemers die in de eerste ronde hebben 

bevestigd te willen inschrijven op bijkomende aandelen. 

• Imewo geeft maximaal 520.256 nieuwe aandelen Apt uit aan een uitgifteprijs van € 27,57 per 

aandeel, zij het een totaal bedrag van € 14.343.457,92.  

Aan Assenede worden hiervan 4.483 aandelen Apt aangeboden voor een totaal bedrag van 

€ 123.596,31. 

• De intekening op deze aandelen kan worden gefinancierd door een herschikking binnen het 

beschikbaar eigen vermogen van de aandelensectoren Apt (Publi-T) en Apg voor een bedrag van 

€ 88.008,88 en met een banklening ten bedrage van € 35.587,43 afgesloten door Imewo voor 

een periode van vijf jaar met jaarlijkse vaste aflossingen en vaste rentevoet. De jaarlijkse 

aflossing van de lening bedraagt hierbij € 7.117,49 en kan, op basis van actuele vooruitzichten, 

jaarlijks gebeuren met winsten die volgens de meerjarenplanning sowieso niet voor uitkering 

waren voorzien. De aflossingen zouden dus kunnen gebeuren zonder de vooropgestelde 

dividenden uit de sectoren Apt en Apg te verlagen. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

In te tekenen op het proportioneel toegewezen aantal aandelen Apt, in casu 4.483 aandelen aan een 

eenheidsprijs van € 27,57 voor een totaal bedrag van € 123.596,31. 

Art. 2 

Voor de volstorting van de nieuwe aandelen Apt in te gaan op het financieringsvoorstel van Imewo 

zoals weergegeven in hun schrijven van 17 april 2020. De intekening op deze aandelen zal worden 

gefinancierd door een herschikking binnen het beschikbaar eigen vermogen van de 

aandelensectoren Apt (Publi-T) en Apg voor een bedrag van € 88.008,88 en met een banklening ten 
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bedrage van € 35.587,43 afgesloten door Imewo voor een periode van vijf jaar met jaarlijkse vaste 

aflossingen en vaste rentevoet. De jaarlijkse aflossing van de lening bedraagt hierbij € 7.117,49 en 

kan, op basis van actuele vooruitzichten, jaarlijks gebeuren met winsten die volgens de 

meerjarenplanning sowieso niet voor uitkering waren voorzien.  

Art. 3 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de financiële diensten van Fluvius. 

 

12. Aanpassen van de dotaties aan de Hulpverleningszone Centrum voor het dienstjaar 2020. 

Bevoegdheid 

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

Wetten en Reglementen 

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

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

de hulpverleningszones. 

Verwijzingsdocumenten 

• Het besluit van de gemeenteraad van 31.10.2019 houdende het goedkeuren van de dotatie aan 

de Hulpverleningszone Centrum voor het dienstjaar 2020. 

• Het besluit van de gemeenteraad van 19.12.2019 houdende het aanpassen van de dotatie aan de 

Hulpverleningszone Centrum voor het dienstjaar 2020. 

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

voor het dienstjaar 2020 zoals goedgekeurd door het zonecollege van de Hulpverleningszone 

Centrum in zitting van 20.05.2020. 

Verantwoording 

• De zoneraad van de Hulpverleningszone Centrum heeft op 16.10.2019 het financieel 

meerjarenplan goedgekeurd. 

• Voor de gemeente Assenede werden hierin voor het jaar 2020 volgende dotaties opgenomen : 

- voor exploitatie : € 675.540,68 

- voor investeringen : € 56.407,75 

- bijdrage pensioenen : € 3.641,67 

Deze bedragen werden goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 31.10.2019. 

• Op 20.11.2019 werd een ontwerp van een herwerkt financieel meerjarenplan goedgekeurd door 

het zonecollege van de Hulpverleningszone Centrum waarbij de dotaties werden aangepast.  

• Op basis van dit herwerkte financieel meerjarenplan werden de dotaties van de gemeente 

Assenede aan de Hulpverleningszone Centrum aangepast als volgt : 

- voor exploitatie : € 670.210,00 

- voor investeringen : € 74.271,00 

- bijdrage pensioenen : € 3.642,00 

De aanpassing van de bedragen werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 

19.12.2019. 

• Momenteel dringt zich een tweede wijziging op. Het betreft een eerder technische 

begrotingswijziging waarin een aanpassing van de personeelskredieten aan de indexering van de 
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wedden werd doorgevoerd (april i.p.v. februari). Ook werden de werkingskredieten herzien en is 

er langs de ontvangstenzijde een toelage vanwege Zone Oost opgenomen (i.k.v. een 

samenwerking rond de dispatching). Tot slot werd ook een relatief beperkte meerkost ten 

gevolge van de corona-crisis verwerkt in de begroting. Het gevolg van deze aanpassingen is dat 

zowel de exploitatie- als de investeringsdotatie van de gemeenten verlaagd kunnen worden. 

• Het volledige begrotingsresultaat van 2019 (in totaal 4,2 mio euro) wordt in deze tweede 

begrotingswijziging geristorneerd naar de verschillende gemeenten volgens het aandeel van 

iedere gemeente in dit resultaat; m.a.w. volgens de verdeelsleutel voor het jaar 2019. 

• Na de bespreking in de begrotingscommissie werd de begrotingswijziging door het zonecollege 

van de Hulpverleningszone Centrum op 20.05.2020 goedgekeurd. De definitieve goedkeuring 

door de zoneraad is voorzien op 24.06.2020. 

• Op basis van deze tweede begrotingswijziging worden de dotaties van de gemeente Assenede 

aan de Hulpverleningszone Centrum, conform de door de gemeenten aanvaarde verdeelsleutel 

voor 2020, vastgesteld als volgt :  

- voor exploitatie : € 654.528,56 

- voor investeringen : € 70.196,48 

- bijdrage voor de pensioenen : € 3.641,67 

Het aandeel van de gemeente Assenede in het begrotingsresultaat 2019 bedraagt € 61.955,13. 

Dit bedrag wordt in de voorliggende begrotingswijziging geristorneerd. 

• De gewijzigde dotaties van de gemeenten aan de Hulpverleningszone Centrum dienen 

goedgekeurd te worden door de gemeenteraad. 

• De goedkeuring van de toezichthoudende overheid is vereist opdat het aangepast financieel 

meerjarenplan uitvoerbaar zou zijn. Het bestuurlijk toezicht dient daarom een afschrift van de 

gemeenteraadsbesluiten betreffende de dotaties aan de zone te ontvangen om het aangepaste 

meerjarenplan definitief te kunnen goedkeuren. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De dotaties van de gemeente Assenede aan de Hulpverleningszone Centrum voor het jaar 2020 als 

volgt aan te passen :  

- exploitatie : € 654.528,56 

- investeringen : € 70.196,48 

- bijdrage pensioenen : € 3.641.67 

Art. 2 

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

Hulpverleningszone Centrum. 

13. Vaststellen van het lestijdenpakket van de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute voor het 

schooljaar 2020-2021. 

Bevoegdheid 

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

• Het decreet van 27.03.1991 houdende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het 

gesubsidieerd onderwijs. 

• Het decreet basisonderwijs van 25.02.1997, hoofdstuk IX. 

• Het besluit van de Vlaamse Regering van 17.06.1997 betreffende de personeelsformatie in het 

gewoon basisonderwijs. 

• Het besluit van de Vlaamse Regering van 05.12.2003 betreffende ICT-coördinatie in het 

onderwijs. 

• De omzendbrief met kenmerk BaO/2005/09 houdende de personeelsformatie scholen in het 

gewoon basisonderwijs van 29.06.2005. 

Verwijzingsdocumenten 

• Schrijven van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming van 24.03.2020 betreffende het 

aanwendbaar lestijden-, uren- en puntenpakket van de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute 

voor het schooljaar 2020/2021. 

• Het verslag van het Bijzonder Onderhandelingscomité Onderwijs van 12.06.2020. 

• Het verslag van de schoolraad van 15.06.2020. 

Verantwoording 

• Het lestijdenpakket wordt vastgesteld op basis van het schrijven van het Vlaams Ministerie van 

Onderwijs en Vorming. De personeelsformatie voor het schooljaar 2020/2021 is gebaseerd op 

het aantal regelmatige leerlingen ingeschreven op de eerste schooldag van februari 2020. 

Daaruit volgt het aanwendbaar lestijden-en urenpakket voor de gemeenteschool 

Bassevelde/Boekhoute 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Het lestijdenpakket van de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute voor het schooljaar 2020/2021 

wordt als volgt vastgesteld : 

Bestuurspersoneel 

1 ambt van directeur zonder onderwijsopdracht 

Onderwijzend personeel 

Kleuteronderwijs 

Basisomkadering 

Lestijden kleuteronderwijs volgens de schalen 72 

SES-lestijden kleuteronderwijs 7 

Additionele lestijden kleuteronderwijs 0 

Totaal aantal lestijden kleuteronderwijs 79 
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Lager onderwijs 

Basisomkadering 

Lestijden lager onderwijs volgens de schalen 187 

SES-lestijden lager onderwijs 12 

Additionele lestijden lager onderwijs 0 

Totaal aantal lestijden lager onderwijs 199 

Aanvullende lestijden 

Aanvullende lestijden katholieke godsdienst 10 

 
Paramedisch personeel 
 

 

Uren kinderverzorging 8 

 
Puntenpakket 
 

 

Punten ICT-coordinatie 9 

Punten administratieve ondersteuning 45 

 

14. Collectief plaatsen, beheren en onderhouden van individuele behandelingsinstallaties voor het 

huishoudelijk afvalwater en goedkeuren van het reglement voor het plaatsen, beheren en 

onderhouden van individuele behandelingsinstallaties voor huishoudelijk afvalwater. 

Bevoegdheid 

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

Wetten en Reglementen 

• Artikel 170 § 4 van de Grondwet. 

• De wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 

en latere wijzigingen. 

• Het decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

• De Europese kaderrichtlijn Water van 22.12.2000 welke tot doel stelt om de watervoorraden, de 

waterbeheersing en de kwaliteit van de leefomgeving veilig te stellen. 

• Het decreet van 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid. 

• Het besluit van de Vlaamse Regering van 01.06.1995 betreffende de algemene en sectorale 

bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II) en latere wijzigingen. 

• Het besluit van de Vlaamse Regering van 10.03.2006 betreffende de vaststelling van de regels 

voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de 

vaststelling van de zoneringsplannen. 

• Het ministerieel besluit van 24.06.2008 betreffende de vaststelling van het zoneringsplan van de 

gemeente Assenede. 

• Het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure 

van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreet van 28.05.2010 en 17.02.2012. 



  

153 

• Het besluit van de Vlaamse Regering van 08.04.2011 houdende het algemeen 

waterverkoopreglement, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 06.12.2013 en 

05.02.2016, waardoor sinds 01.07.2011 een keuring voor de privéwaterafvoer verplicht is in de 

volgende gevallen : 

- voor de eerste ingebruikname 

- bij belangrijke wijzigingen 

- na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid op verzoek van de exploitant 

- bij de aanleg van een gescheiden riolering op het openbaar domein. 

• Het besluit van de Vlaamse Regering van 28.06.2011 betreffende de keuring van binnen-

installaties en de privéwaterafvoeren. 

• Het ministerieel besluit van 20.08.2012 tot vaststelling van de code van de goede praktijk voor 

het ontwerp en de aanleg van rioleringssystemen. 

• Het besluit van de Vlaamse regering van 05.07.2013 houdende vaststelling van een gewestelijke 

stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 

buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. 

• Het besluit van de Vlaamse Regering van 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning. 

• Het besluit van de Vlaamse Regering van 27.11.2015 tot uitvoering van het decreet van 

25.04.2014. 

• Het besluit van de Vlaamse Regering van 18.12.2015 betreffende de vaststelling van de 

stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas (2016-2021), met begrip van het 

maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen, de herziene zoneringsplannen en 

de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen. 

Verwijzingsdocumenten 

• Het gemeenteraadsbesluit van 21.12.2006 betreffende de goedkeuring van de overeenkomst 

tussen de gemeente Assenede en de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening 

overeenkomstig art. 6 par. 3 van het decreet van 24.05.2002 betreffende water bestemd voor 

menselijke aanwending : 

- vaststelling van een bijdrage voor de opvang en het transport van afvalwater. 

- vaststelling bijdrage voor de eigen waterwinners. 

- goedkeuren machtiging schepencollege tot ondertekening overeenkomst. 

• Het gemeenteraadsbesluit van 22.11.2007 betreffende het goedkeuren van de overeenkomst 

met de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening in het kader van de uitbouw, het beheer 

en het onderhoud van het gemeentelijk rioleringsstelsel te Assenede. 

• Het gemeenteraadsbesluit van 28.11.2019 betreffende het subsidiëren van particulier te 

plaatsen IBA’s (individueel systeem voor behandeling van afvalwaters). 

Verantwoording 

• Overwegende dat een individuele behandelingsinstallatie hierna IBA zal genoemd worden. 

• Overwegende dat op het ministerieel goedgekeurd zoneringsplan werd aangeduid waar het 
afvalwater collectief of individueel moet gezuiverd worden. 

• Overwegende dat er in gemeente Assenede nog 124 IBA’s in prioritair gebied en 254 IBA’s in niet 
prioritair gebied moeten geplaatst worden. 

• Overwegende dat de aanleg van de IBA’s moet gebeuren volgens de code van goede praktijk 
voor de aanleg van openbare riolering, individuele voorbehandelinginstallaties en kleinschalige 
waterzuiveringsinstallaties waarin de krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in 
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Vlaanderen werden uitgeschreven en de IBA’s moeten voldoen aan de eisen volgens het besluit 
van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake 
milieuhygiëne, en latere wijzigingen. 

• Overwegende dat de totale investeringskost voor de installatie van een IBA indicatief geraamd 
wordt op € 7.500 incl. BTW en overheadkosten. 

• Overwegende dat gemeente Assenede voor het collectief plaatsen van IBA’s, een kost van 
€ 1.500 per geplaatste IBA wil dragen. 

• Overwegende dat de Vlaamse Milieumaatschappij subsidies geeft aan de gemeente voor het 
collectief plaatsen van IBA’s. 
Deze subsidie komt op een bedrag van : 
1. € 3.500 voor IBA’s gelegen in de prioritaire gebieden. 
2. € 1.750 voor IBA’s gelegen in niet prioritaire gebieden. 

• Overwegende dat het billijk is het forfaitair bedrag per woongelegenheid voor de installatie van 
een IBA vast te leggen op een bedrag : 
1. € 2.500 voor IBA’s geplaatst in de prioritaire gebieden. 
2. € 4.250 voor IBA’s geplaatst in niet prioritaire gebieden. 

• Overwegende dat voor IBA’s geplaatst ten behoeve van panden met commercieel karakter 
(winkels, bedrijven, …) en meergezinswoningen een forfaitair bedrag wordt aangerekend 
overeenkomstig met de kosten per woongelegenheid in een prioritair of niet prioritair gebied, 
verhoogd met de reëel kostende meerprijs t.o.v. de kostprijs voor de installatie van een IBA voor 
een eengezinswoning. 

• Overwegende dat bestaande IBA’s in gebruik blijven en onderhouden worden door de 
eigenaar/gebruiker van de woongelegenheid waartoe de IBA behoort. Deze eigenaar/gebruiker 
wordt vrijgesteld van het betalen van de gemeentelijke saneringsbijdrage. Eigenaars/gebruikers 
van een woongelegenheid waartoe een collectief geplaatste IBA behoort kunnen niet vrijgesteld 
worden van de gemeentelijke saneringsbijdrage. 
Van zodra de bestaande IBA niet meer voldoet aan de eisen van de volgens het besluit van de 
Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake 
milieuhygiëne en de eisen van VLAREM II, kan de eigenaar/gebruiker van de bestaande IBA 
ervoor kiezen in te stappen in het project van de gemeentelijke collectieve plaatsing van IBA’s. 

• Overwegende dat de IBA’s dienen onderhouden te worden en dat de jaarlijkse onderhouds– en 
beheerskosten indicatief geraamd worden op een bedrag van € 414,00 excl. BTW of € 500,94 
incl. BTW. Dit bedrag kan jaarlijks aangepast worden volgens de heersende index. 

• Het onderhoud van de collectief geplaatste IBA’s worden vergoed met de inkomsten uit de 
gemeentelijke saneringsbijdrage. 

• Wanneer de IBA-installatie of de werking ervan ernstig geschaad wordt door het incorrect 
gebruik van de gebruiker/eigenaar van de woongelegenheid zal de IBA-installatie of werking 
ervan hersteld worden door de gemeente ten laste van de gebruiker/eigenaar van de 
woongelegenheid. 

• Overwegende dat bij een afkeuring van de resultaten van de analyse van het geloosde afvalwater 
herstellingen zullen uitgevoerd worden door de gemeente. De herstellingskosten zijn ten laste 
van de eigenaar/gebruiker van de woongelegenheid waarvoor de IBA dienst doet. 

• Overwegende dat de betrokken verbruikers/eigenaars zelf dienen te voorzien in 
elektriciteitstoevoer tot de sturingskast van de IBA en het elektriciteitsverbruik voor hun 
rekening dienen te nemen. 

• Overwegende dat de eigenaars van woongelegenheden waar volgens het zoneringsplan een IBA 
moet geïnstalleerd worden op eigen last het privé-rioleringstelsel moeten scheiden om te 
kunnen aansluiten op de IBA-installatie. 
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• Overwegende dat een eigenaar/gebruiker van een woongelegenheid gelegen in een individueel 
te optimaliseren gebied ervoor kan kiezen niet in te stappen in het gemeentelijk collectief 
systeem voor aanleg van IBA’s en een IBA kan aanleggen op eigen kosten. 

• Overwegende dat voor alle IBA’s die in beheer zijn van de gemeente en daarna bij RIOact komen 
een overeenkomst wordt opgemaakt met de eigenaar/gebruiker. 

• Overwegend dat het meerjarenplan moet aangepast worden voor het collectief plaatsen van de 

IBA’s. 

Tussenkomsten 

• De fractie Anders stelt vast dat in de gemeenteraad van 28 november 2019 er bij het agendapunt 

13 Vaststellen van het subsidiereglement op het plaatsen van IBA’s in artikel 1 werd beslist “Het 

gemeenteraadsbesluit van 31 maart 2011 betreffende het collectief plaatsen, beheren en 

onderhouden van individuele behandelingsinstallaties voor huishoudelijk afvalwater en de 

goedkeuring van het reglement voor het plaatsen, beheren en onderhouden van individuele 

behandelingsinstallaties voor huishoudelijk afvalwater wordt met ingang van 1 januari 2020 

opgeheven.” Vandaag 25 juni wordt in artikel 1 gevraagd om het volgende goed te keuren 

“Principieel te beslissen om de IBA’s, zoals ingetekend op het zoneringsplan, collectief te 

plaatsen, te beheren en te onderhouden”.  Op 7 maanden tijd horen we de carnavalshit van 

Peter Van de Veire uit 2019 “Alle leden van de meerderheid gaan naar links naar links naar links 

en alle leden van de meerderheid gaan naar rechts naar rechts naar rechts” We beseffen als 

oppositie dat Assenede een echte carnavalsgemeente is. De gemeente was in november ook al 

op de hoogte van het Besluit van de Vlaamse Regering van begin 2019. Dus de meerderheid 

heeft zijn huiswerk in november niet goed gedaan. Maar spijtig genoeg kan onze inwoner hier 

niet mee lachen. Als we vergelijken met het gemeenteraadsbesluit van 31 maart 2011 betaalt 

onze inwoner in P1 en P2 330 euro extra en in P3 zelfs 2.080 euro extra. Bij deze bedragen is er 

zelfs rekening gehouden met de gemeentelijke subsidie van 1.500 euro. Noemt men deze 

gemeentelijke subsidie “de pil verzachten” ? Anders beseft dat dit nodig is voor de subsidie van 

de VLM, maar is niet akkoord dat onze inwoners hier nog altijd meer voor moeten betalen. Het 

excuus “Na de vele vragen van de bevolking m.b.t. het plaatsen van een IBA werd besloten om 

het collectief aanbieden van IBA’s terug in te voeren. “ is vrij goedkoop. In november 2019 

spraken we over 407 IBA’s, vandaag over 378 IBA’s of een verschil van 29. Of klaagde de inwoner 

dat hij/zij zich blauw betaalde aan de IBA’s en dit niet billijk vond? Onze fractie zal tegen dit 

agendapunt stemmen omdat de kost van de plaatsing van de IBA’s naar de inwoner wordt 

doorgeschoven. 

• Het college van burgemeester en schepenen dacht nog begeleiding te krijgen bij plaatsen van 

IBA’s volgens contract met Riopact. College kreeg echter de boodschap dat begeleiding niet 

mogelijk is als beheer niet inbegrepen is. Dit is niet correct van deze Vlaamse instelling. Het is de 

bedoeling de inwoners van P1 en P2 uit te nodigen op een infovergadering met uitleg over het 

plaatsen van IBA’s. De deadline 2017 voor P1 is niet gehaald. De deadline 2021 voor P2 wordt 

ook een probleem. Het wordt hoog tijd om onze verantwoordelijkheid te nemen omdat het 

wordt opgelegd door Vlaanderen. Dat heeft niks te maken met carnaval wel met maar kunnen 

zaaien met het geld dat in onze zak zit. Subsidies blijven geven zoals vroeger voor 400 IBA’s is 

niet haalbaar. Het beheer alleen zal de gemeente al 100.000 euro kosten per jaar.  

• Anders stelt vast dat er op vlak van riolering nog heel veel moet gebeuren in de gemeente en 

waar vuil water nog in de gracht loopt. Deze bewoners moeten hier niet voor betalen. Is dit dan 

een billijke regeling voor inwoners die wel een IBA moeten plaatsen.  
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• Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat de vraag rond gelijke behandeling 

van inwoners een moeilijk verhaal is. We hebben dit zelf niet allemaal in handen. De Vlaamse 

regering bepaalt de prioriteiten. Als we alle projecten willen doen tegen 2027 dan hebben we 50 

miljoen euro nodig. Dit is niet haalbaar. Gelijke behandeling is moeilijk. Aan de andere kant : wie 

in natuurgebied wil wonen moet weten dat daar gevolgen aan vast hangen.   

• Het college van burgemeester en schepenen vraagt de schorsing van 5 minuten.  

 

Raadslid Lieselotte Van Hoecke verlaat de zitting.  

 

• De voorzitter schorst de zitting.  

• De zitting wordt na 5 minuten terug geopend.  

 

Raadslid Lieselotte Van Hoecke vervoegt de zitting.  

 

Stemmen 

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

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Principieel te beslissen om de IBA’s, zoals ingetekend op het zoneringsplan, collectief te plaatsen, te 

beheren en te onderhouden. 

Art. 2 

De levering, plaatsing, onderhoud, beheer, staalname en analyse van het geloosde afvalwater en alle 

bijkomende handelingen voor het plaatsen, beheren en onderhouden van IBA-installaties door de 

gemeente Assenede zullen gedelegeerd worden aan Rioact waarvoor een addendum zal worden 

opgemaakt ter uitbereiding van het Rioact-takenpakket. 

Art. 3 

In het meerjarenplan de nodige aanpassingen aan te brengen in het kader van het project “collectief 

plaatsen van IBA’s” 

Art. 4 

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

het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Art. 5 

Overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 wordt de 

toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht van de bekendmaking van dit besluit. 
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15. Interpellatie: bemalingswater. 

Het Vlaams Belang geeft aan dat de aanhoudende droogte Vlaanderen voor uitdagingen stelt : na de 

hete en droge zomers van de afgelopen jaren en het kurkdroge voorjaar zijn de grondwaterstanden 

op vele plaatsen tot een alarmerend peil gezakt. Steeds meer lokale besturen nemen daarom 

maatregelen. In onze gemeente geldt intussen reeds een captatieverbod. Sommige besturen gaan 

echter nog verder. Bij (grote) bouwwerven wordt vaak overtollig grondwater opgepompt om de 

juiste omstandigheden te creëren voor het uitgraven van bijvoorbeeld kelders. Omdat bemaling van 

een bouwwerf het grondwaterpeil verlaagt en het massaal lozen van het opgepompte water in de 

riolering het zuiveringsproces in de waterzuiveringsinstallaties ernstig kan verstoren, moet het water 

in principe in de buurt van de werf opnieuw infiltreren. Kan dat niet, dan moet het wegvloeien naar 

een nabijgelegen waterloop of eventueel worden afgevoerd via een leiding specifiek voor 

regenwaterafvoer. Pas als dat allemaal technisch niet mogelijk is, is lozing in de openbare riolering 

toegestaan. Toch gebeurt het nog vaak. Dit is bijvoorbeeld het geval in Bassevelde, bij de bouw van 

de appartementen tegenover Bass’Cul. Dit bemalingswater is weliswaar niet drinkbaar, maar toch 

bruikbaar om de tuin te sproeien of de wagen te wassen. Het is dan ook betreurenswaardig dat 

perfect bruikbaar water in het rioleringsstelsel verdwijnt in tijden van aanhoudende droogte. Het 

Vlaams Belang heeft hierover de volgende vragen:  

1. Geeft de gemeente bij de aanvraag van een omgevingsvergunning bestemd voor een 

bouwwerf richtlijnen over het omgaan met de bemaling?  

2. Doet de gemeente een controle op de manier waarop aannemers omgaan met het 

opgepompte grondwater? Indien ja, hoeveel bouwwerven lieten dit jaar het opgepompte 

grondwater nog wegvloeien via de riolering?  

3. Denkt het gemeentebestuur erover na om opgepompt grondwater van bouwwerven te 

recupereren?  Indien ja, welke concrete doelen heeft het bestuur desgevallend voor ogen? 

Indien nee, meent het gemeentebestuur dan niet dat – gelet op de periodieke zomerse 

waterschaarste – het in de toekomst aangewezen zou zijn dat particulieren worden 

ondersteund om aan het op een bouwwerf opgepompte grondwater, een nuttige 

bestemming te geven?  

4. Zal het gemeentebestuur voortaan zelf het goede voorbeeld geven bij eigen, gemeentelijke 

(bouw)projecten?  

5. Welke initiatieven neemt de meerderheid reeds om het gebruik van leidingwater binnen de 

gemeentelijke diensten te beperken? 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt het volgende  

1. De richtlijnen zijn bepaald in de Vlaamse wetgeving. In VLAREM II wordt bemaling en andere 

grondwaterbehandelingen zoals boringen of grondwaterwinning beschouwd als hinderlijke 

inrichtingen. Naar gelang de klasse van inrichting hebben ze vergunningsplicht of 

meldingsplicht. Bij klasse 3 zal die melding bij het schepencollege terecht komen. Bij elke 

afgeleverde bouwvergunning wordt gesteld dat bij grondbemaling de bouwheer een 

vergunning moet aanvragen bij de milieudienst waarbij toelating gegeven kan worden om te 

lozen in de riolering of andere voorwaarden kunnen worden opgelegd. Bij heel grote 

volumes meer dan 10 m³ moet voor lozing ook toelating gevraagd worden aan Aquafin. In 

een gescheiden stelsel gaat het water toch niet helemaal verloren omdat het in een gracht of 

infiltratiebekken komt.  
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2. Er gebeuren geen systematische controles. Als er fouten worden vastgesteld, wordt de 

aannemer aangesproken. Het is wel verplicht om een debietmeter aan te sluiten. Na afloop 

van de werken moeten de metingen aan de VMM gemeld worden die op die manier kan 

controleren. Er waren 4 vergunde bronbemalingen dit jaar, waarvan één in de Oosthoek 

waar het niet anders kon dan af te voeren in de riolering. 

3. Eventueel gebruik van bronbemalingswater door particulieren kan toegestaan worden tot 

maximum 500m³. Voor andere toepassingen moet de vergunning aangepast worden. Er 

moet een grondstoffenverklaring worden afgeleverd, kwaliteitscontrole, ..  

4. Voor eventueel gebruik van het water door de groendienst zijn er praktische problemen 

zoals het water ter plaatse krijgen, de kwaliteit van het water, aanschaf containers of 

tankwagen, … In eerste instantie moet de voorkeur gaan naar het terug infiltreren van het 

bemalingswater in de bodem. Het is eerder uitzonderlijk dat het water wordt afgevoerd naar 

de riolering. 

5. Bij recente gebouwen worden de toiletten doorgespoeld met regenwater. Bv in het 

gemeentehuis, Bass’Cul, sporthal. Bij vaak bezochte/gebruikte gebouwen is er voldoende 

water aanwezig in de put.  

Het college van burgemeester wenst nog te wijzen op een interessante blog van professor Marijke 

Huysmans die een studie gedaan heeft ‘infiltreren versus minder oppompen van grondwater’ en de 

website www.blauwgroenvlaanderen.be waar heel veel praktische tips gegeven worden voor 

infiltreren zowel voor privé als openbare besturen. 

16. Interpellatie: horeca-route  

Het Vlaams Belang las in de pers (onder meer in Het Nieuwsblad d.d. 11.06.2020) dat schepen 

Vercauteren verklaarde dat horecazaken een uitgebreider terras krijgen wanner zij daarom gevraagd 

hadden. Verder stelde de schepen in hetzelfde artikel dat er een wandel- en fietskaart komt die 

horeca en bezienswaardigheden in onze gemeente met elkaar verbindt. Deze maatregel is bedoeld 

om de horeca en het toerisme in onze gemeente een duwtje in de rug te geven. De bewuste horeca-

route zou in de zomereditie van ons gemeentelijk informatiemagazine te vinden zijn.  Om het 

toerisme verder aan te zwengelen en de horeca nog meer steun te geven, zou dit initiatief kunnen 

gekoppeld worden aan een soort van prijzenpot. Deelnemende horecazaken kunnen dan iedere klant 

een stempel geven op een kaart bij ieder bezoek, à rato van één stempel per rekening. Een volle 

kaart kan dan in een urn/bus gedeponeerd worden die bij iedere deelnemende horecazaak te vinden 

is. Aan het eind van de zomer worden alle kaarten verzameld en uit alle deelnemers 10 winnaars 

getrokken. Deze winnaars ontvangen dan een bepaald bedrag aan Cadoza-bons. Dit zou bijvoorbeeld 

10 keer 50 euro kunnen zijn. Op deze manier zal men extra aangemoedigd worden om de 

horecazaken te bezoeken, wat een stimulans voor hen betekent, en worden via de te winnen 

Cadoza-bons ook de lokale handelaars ondersteund. Het gemeentebestuur kan de kostprijs van deze 

actie op zich nemen zodat de horecazaken geen bijkomende kosten dienen te maken. Dit betekent 

voor de gemeente een minimale kost, die veelvuldig geïnvesteerd wordt in onze lokale economie.  

Vlaams Belang heeft hierover de volgende vragen:  

1. Is de meerderheid bereid om een dergelijke zomerwedstrijd gekoppeld aan de horeca-route 

te organiseren?  

2. Indien ja, wanneer zal deze actie kunnen beginnen?  

3. Indien nee, waarom niet? Welke alternatieve maatregelen plant de meerderheid 

desbetreffend 
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Het college van burgemeester en schepenen antwoordt het volgende : het is een leuk voorstel, maar 

de fietsroutekaart moet volgende week starten. Het vraagt teveel organisatie om dit op korte termijn 

rond te krijgen. De kaart zal ook apart gedrukt worden en niet in de Belleman omdat deze anders te 

klein is. Begin juli is de kaart gedrukt. Er zijn vergaderingen geweest met de horeca die tevreden 

waren. Om een wedstrijd hieraan te koppelen moet er bovendien nog een reglement door de 

gemeenteraad goedgekeurd worden. De route zal ook buiten de gemeente gepromoot worden oa. 

via de website. Er is goed samengewerkt met de sportdienst, vzw De Trekvogels, de dienst toerisme 

en de horeca. Het voorstel zal worden meegenomen naar volgend jaar als daar middelen voor zijn. 

 

17. Interpellatie: fietsrapport. 

Het Vlaams Belang stelt vast dat in oktober 2019 de Fietsersbond in samenwerking met Het 
Nieuwsblad en VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) een bevraging hield over het lokale 
fietsbeleid. De resultaten van deze bevraging werden op 26 mei ll. gepubliceerd. Onze gemeente 
scoort in deze enquête onder het Vlaamse gemiddelde en belandde op plaats 65 van de 83 in de 
categorie ‘kleine gemeenten’. Er namen weliswaar slechts 50 inwoners deel aan deze bevraging en 
we moeten dus een zekere voorzichtigheid in acht nemen wanneer we deze resultaten bekijken. 
Toch zijn er enkele zaken die meer aandacht verdienen. Zo blijkt uit de bevraging dat de deelnemers 
van oordeel zijn dat men hier niet comfortabel kan fietsen en dat het onderhoud van de fietspaden 
te wensen over laat. Daarnaast vindt men ook dat er te weinig mogelijkheden zijn om de fiets 
comfortabel en veilig te stallen. Een laatste en meer verontrustende vaststelling is het feit dat een 
meerderheid van de deelnemers vindt dat het gemeentebestuur onveilige fietssituaties niet ernstig 
neemt.  
 
Vragen:  

1. Het onderhoud van fietspaden is een oud zeer in onze gemeente. Dit pijnpunt werd al vaak 

aangehaald en maatregelen aangekondigd, maar deze blijven tot op vandaag al te vaak dode 

letter. Hoe gaat de meerderheid dit concreet aanpakken tijdens de huidige legislatuur?  

2. Zal de meerderheid extra openbare fietsstallingen voorzien? Indien ja, waar en wanneer 

zullen deze geplaatst worden? Indien nee, waarom niet?  

3. Welke concrete maatregelen zal de meerderheid nemen zodat onveilige fietssituaties wel 

ernstig aangepakt en opgevolgd worden?  

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat enige nuancering wel op zijn plaats is. 

We zijn geen Limburg waar de Vlaamse overheid veel heeft geïnvesteerd in fietspaden. We doen wel 

een aantal onderhoudsprestaties zoals zorgen voor zichtbaarheid, waterafvoer, bermen maaien, vier 

maal maaien langs de trage wegen, vegen met gemeentelijke veegwagen, afwateringsgleuven, hagen 

scheren, overhangende takken snoeien, plaatselijke herstellingen, onderhoud zitbanken, ronde 

vuilnisbakken, strooien bij sneeuwoverlast, … De vraag naar extra fietsstallingen staat niet op de 

planning. Voor het eigen personeel wordt wel zoveel mogelijk fietsenstalling voorzien, bv. bij de 

verbouwing van de bibliotheek. Er zal wel geprobeerd worden om gesubsidieerde fietsstallingen te 

voorzien via De Lijn. Er is een opmaak bezig voor schoolroutekaarten. Er zijn in 2020 de volgende 

investeringen voorzien in het meerjarenplan: asfaltering van wegen 120.000 euro, herstel 

betonwegen 60.000 euro en gietasfalt 30.000 euro. Er wordt vaak voorrang gegeven aan trajecten 

waar veel fietsers passeren.  Verder is er een trage weg aangelegd Tereeckse Wegel in 2019 voor 

150.000 euro. We zijn bezig met fietsverbinding tussen Sebastiaanstraat en het Menneken en tussen 

de Leegstraat en de Basseveldestraat. Er wordt bekeken of we iets kunnen doen aan de kerkwegel 
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Meulewegel. Er is gepland om in 2021 een fietspad aan te leggen tussen Assenede en Nieuwburg. 

Het eerste gedeelte (raming 580.000 euro) zou gesubsidieerd kunnen worden en het tweede 

gedeelte 160.000 euro. Misschien kunnen we dit dan doortrekken tot N49. De fietssnelweg vanaf 

Bassevelde is vergund maar wordt voorlopig nog tegengehouden door klachten van bewoners. Er zijn 

gesprekken gepland met Sint-Laureins over de aanleg van een fietspad langs het Leopoldskanaal. Het 

grootste pijnpunt blijft echter de gewestweg tussen Ertvelde en Boekhoute. De gemeente doet zijn 

best om met de beschikbare middelen het maximum te doen. 

De fractie Anders wijst erop dat er in tijden van corona 30% meer fietsen verkocht worden en dat we 

een mooie gemeente hebben om te fietsen. Anders wijst op de subsidie 2.506.000 euro van de 

Vlaamse Overheid waarmee toch veel kan gedaan worden. Het onderhoud van het nieuwe fietspad 

in de Oosthoek laat de wensen over. De haag wordt niet gesnoeid, 11 palen liggen plat of zijn 

gebroken en 70 meter draad van de begroeiing ligt los. Dit is gevaarlijk voor fietsers.  

 

18. Interpellatie: zomerscholen 

Het Vlaams Belang stelt vast dat de Corona-crisis zich niet enkel laat voelen op economisch en 

emotioneel vlak, maar evenzeer op onderwijskundig vlak. Door de verplichte sluiting van de scholen 

en ondanks de inzet van onderwijzend personeel op vlak van pre-teaching, riskeren een groot aantal 

leerlingen alsnog een leerachterstand op te lopen. Kinderen uit kwetsbare gezinnen zouden, volgens 

een aantal (al dan niet internationale) studies een hoog risico lopen op bijkomende leerachterstand. 

De Vlaamse regering erkent dit probleem en riep daarvoor, bij monde van minister Ben Weyts, op tot 

de inrichting van zomerscholen. Deze zomerscholen zijn niet louter bedoeld om de opgelopen 

leerachterstand bij te werken, maar ook om leerlingen een flinke dosis ontspanning onder de vorm 

van sport, spel en cultuur te bieden. De plaatsen in deze zomerscholen zijn uiteraard en helaas 

beperkt en daarom wordt specifiek aandacht besteed aan de meest kwetsbare en kansarme 

kinderen. In bijna 140 gevallen nam het gemeentebestuur of het OCMW (mee) het initiatief om 

zomerscholen mogelijk te maken om de meest kwetsbare en kansarme kinderen. Onze gemeente is 

niet bij de gemeenten die zo’n zomerschool inrichten.  

 

Vragen:  

1. Wat is de reden dat het gemeentebestuur ervoor opteerde geen zomerschool in te richten? 

2. Op welke objectieve gronden heeft het College deze beslissing genomen?  

3. Welke alternatieve maatregelen voorziet het College in het algemeen en de schepen van 

Onderwijs in het bijzonder om de leerachterstand van de meest kwetsbare en kansarme 

kinderen (deels) weg te werken?  

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat er nauw contact is geweest met de 

scholen de laatste maanden. Er waren geregeld overlegmomenten met de directie enerzijds rond 

ondersteuning naar de scholen, anderzijds rond afstemming voor (nood)opvang. Er werd eens 

gesproken over zomerscholen maar niet concreet. Er is vooral nadruk gelegd op het mogelijk maken 

van het huidige zomeraanbod : opvang IBO, speelpleinwerking, zomerkampen en noodopvang. Door 

de coronamaatregelen werd er veel gevraagd van het personeel om dit te organiseren. Er is een 

tweede oproep via mail naar de scholen gestuurd om zomerscholen te organiseren. Verschillende 

netwerken hebben geantwoord. Eén van de vrije scholen antwoordde : “Los van het idee dat 

zomerscholen een meerwaarde zijn is het voor het vrij onderwijs niet meer mogelijk om dit voor deze 

zomer nog onderbouwend en degelijk te kunnen voorbereiden. Een zomerschool zien we trouwens 
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niet als oplossing voor leerachterstand in het kader van corona op te lossen. We hebben wel 

interesse om samen na te denken of deze denkpiste interessant kan zijn om in de toekomst uit te 

bouwen”.  Ook de Wegwijzer liet weten dat dit eveneens niet haalbaar was voor hen. In de 

gemeenteschool werden de kinderen met leerachterstand uit kwetsbare situaties extra begeleid in 

de noodopvang. De scholen hebben hun uiterste best gedaan voor de ondersteuning naar (alle) 

kinderen: waar geen pc was, werden bundeltjes gemaakt en naar huis gebracht. Vanuit de gemeente 

hebben we voor pc’s gezorgd voor kansarme kinderen via Welzijnsschakels, zodat die alvast de 

online-lessen konden volgen. De scholen werken nauw samen met het OCMW om deze kwetsbare 

kinderen op te volgen en te ondersteunen. In het begin van de coronacrisis zijn alle kwetsbare 

gezinnen met kinderen die steun krijgen van het OCMW bezocht door de maatschappelijk werkers. 

Eind augustus is er een nieuw overleg gepland met de scholen om de opstart in september te 

bespreken. 

 

19. Interpellatie : Kraaigemstraat/ parallelweg. 

 
De fractie Anders heeft vorig jaar in juni een vraag gesteld in verband met een onveilige situatie op 
het einde van de Kraaigemstraat - parallelweg. Het schepencollege zou dit bespreken met de 
wegbeheerder maar de situatie is nog ongewijzigd. Wordt dit nog verder aangepast of blijft alles 
zoals het nu is? 
 
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat er inderdaad een aantal zaken zijn 
aangepast. De gemeente heeft er niks over te beslissen. Er is overleg geweest met AWV. Ze weten 
dat het afsnijden van de bocht is een probleem. In het voorjaar van 2021 gaat AWV de nodige 
aanpassingen doen. De overdracht naar onderhoud is ook nog niet gebeurd.  
 
De Andersfractie wijst erop dat dit een onveilige situatie blijft voor fietsers. 
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