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Gemeenteraad van 25.03.2021 
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. 

 Ministerieel besluit van 06 maart 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. 

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_1201.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://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/mb_1401.pdf


  

58 

 

 Richtlijnen Agentschap Binnenlands bestuur over vergaderingen van bestuursorganen van lokale 

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

tijdens-coronacrisis. 

 Besluit burgemeester 16.03.2021 m.b.t. beperkende maatregelen gemeenteraad en raad voor 

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

Verantwoording 

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

gelet op de ernstige huidige 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 25.03.2021. 

 Bij besluit burgemeester van 16.03.2021 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 16.03.2021 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 16.03.2021 m.b.t. beperkende maatregelen gemeenteraad en raad 

voor maatschappelijk welzijn van 25.03.2021 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 25.02.2021. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

Artikel 1 

De notulen en zittingsverslag van de gemeenteraad van 25.02.2021 worden goedgekeurd. 

Het zittingsverslag kan geraadpleegd worden via https://www.assenede.be/nl/over-assenede-en-

bestuur/over-bestuur-gemeenteraad-verslagen-2021 of 

https://www.youtube.com/watch?v=2aVPaV3lo18&t=5774s 

 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/vergaderingen-van-lokale-bestuursorganen-tijdens-coronacrisis
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/vergaderingen-van-lokale-bestuursorganen-tijdens-coronacrisis
https://www.assenede.be/nl/over-assenede-en-bestuur/over-bestuur-gemeenteraad-verslagen-2021
https://www.assenede.be/nl/over-assenede-en-bestuur/over-bestuur-gemeenteraad-verslagen-2021
https://www.youtube.com/watch?v=2aVPaV3lo18&t=5774s
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3.  Goedkeuren van aanpassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. 

Bevoegdheid 

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

Wetten en Reglementen 

 Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikels 20, 22, 29, 32, 34, 36, 37, 38, 152 en 279. 

 Het besluit van de Vlaamse Regering houdende het statuut van de lokale mandataris van 

09.07.2018, artikel 35. 

Verwijzingsdocumenten 

 Besluit van de gemeenteraad van 26.11.2020 m.b.t. aanpassing huishoudelijk reglement 

gemeenteraad. 

 Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad versie, 26.11.2020. 

 Ontwerp huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, versie 25.03.2021. 

Verantwoording 

 Het college van burgemeester en schepenen wenst de voorwaarden voor een terugbetaling van 

specifieke kosten gelieerd aan het mandaat als raadslid of lid van het college van burgemeester 

en schepenen op te nemen in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Hierover zijn 

nog geen duidelijke richtlijnen opgesteld. Conform de vigerende regelgeving kunnen dergelijke 

onkosten worden terugbetaald aan mandatarissen, indien het huishoudelijk reglement van de 

gemeenteraad nader bepaalt dat deze kosten specifieke kosten zijn die verband houden met de 

uitoefening van het mandaat van gemeenteraadslid of lid van het college van burgemeester en 

schepenen. 

 De terugbetaling is slechts mogelijk wanneer aan drie cumulatieve voorwaarden is voldaan: de 

kosten dienen verband te houden met de uitoefening van het mandaat, ze dienen noodzakelijk 

te zijn en ze dienen bewezen te zijn. 

 Het decreet Lokaal Bestuur stipuleert in artikel 152 dat de gemeenteraad bepaalt welke 

specifieke kosten die verband houden met het mandaat van burgemeester en schepenen kunnen 

worden terugbetaald. Bijkomend stipuleert het besluit van de Vlaamse Regering houdende het 

statuut van de lokale mandataris van 6 juli 2018 in artikel 35 het volgende: 

“§1. Alleen kosten die verband houden met de uitoefening van het mandaat en die noodzakelijk 

zijn voor de uitoefening van het mandaat, kunnen worden terugbetaald. De kosten, vermeld in 

het eerste lid, worden gestaafd met bewijsstukken.  

§2. De algemeen directeur beoordeelt of de kosten voldoen aan de voorwaarden, vermeld in 

paragraaf 1 en aan de voorwaarden, vermeld in het huishoudelijk reglement.  

§3. Jaarlijks wordt een overzicht gemaakt van de terugbetaling van de kosten aan de 

mandatarissen. Dat document is openbaar.” 

 Artikel 38 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bij de aanvang van de 

zittingsperiode een huishoudelijk reglement vaststelt waarin aanvullende maatregelen worden 

opgenomen voor de werking van de raad, waaronder bepalingen over de vergaderingen 

waarvoor presentiegeld wordt verleend, het bedrag van het presentiegeld en de nadere regels 

voor de eventuele terugbetaling van specifieke kosten die verband houden met de uitoefening 

van het mandaat van gemeenteraadslid of lid van het college van burgemeester en schepenen. 
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 Het huishoudelijk reglement van 26.11.2020 dient te worden aangepast: artikel 48 wordt 

toegevoegd. De daaropvolgende artikelnummers worden aangepast.  

§ 1. De terugbetaling van specifieke kosten die verband houden met de uitoefening van het 
mandaat van gemeenteraadslid of lid van het college van burgemeester en schepenen is slechts 
mogelijk wanneer aan onderstaande voorwaarden is voldaan: 
- De kosten dienen verband te houden met de uitoefening van het mandaat 
- Dienen noodzakelijk te zijn.  
- Dienen bewezen te zijn. 
- In geval van etentjes / maaltijden,  dienen deze georganiseerd te worden door het bestuur 

zelf. 
- De kredieten voor dergelijke terugbetalingen moeten voorzien zijn in het meerjarenplan. 

§ 2. Representatiekosten gelinkt aan het mandaat kunnen terugbetaald worden zoals geschenken, 
maaltijden gelinkt aan een vergadering.  

§ 3. Er wordt door het college van burgemeester en schepenen toelating gegeven volgens één van 
de volgende procedures:   
- De kosten kunnen worden terugbetaald met voorafgaande goedkeuring van het college van 

burgemeester en schepenen (een collegebesluit). Deze kosten kunnen achteraf terugbetaald 

worden op basis van een bewijsstuk. 

- De kosten kunnen worden terugbetaald met voorafgaande goedgekeurde bestelbon door het 

college van burgemeester en schepenen.  

 Voor het vlotte verloop van het vragenhalfuurtje stelt het college van burgemeester en 

schepenen voor een tijdslimiet in te voeren. Artikel 56 dient te worden aangepast, de 

onderstreepte tekst wordt toegevoegd:  

§ 1. Het ondervraagde raadslid kan de hem/haar gestelde vraag zelf beantwoorden of het antwoord 
laten geven door een ander door hem/haar aangeduid gemeenteraadslid. Het antwoord zal kort 
en bondig zijn, het raadslid krijgt hiervoor maximum vijf minuten.  

§ 2. De vraagsteller kan een repliek geven van maximum twee minuten. 
§ 3. Het raadslid mag nog een laatste repliek geven van maximum één minuut. 
§ 4. Het raadslid heeft tevens het recht het antwoord in beraad te houden teneinde informatie in te 

winnen of overleg te plegen omtrent de gestelde vraag. In dit geval zal de vraag schriftelijk 
beantwoord worden door het raadslid binnen de dertig dagen na de zitting. Dit zal eveneens 
gebeuren indien het ondervraagde raadslid niet aanwezig is op het vragenhalfuurtje.  

 
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 voorgestelde aanpassingen aan het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad worden 

goedgekeurd. 

Volgende bepalingen worden aangepast:  
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 Het huishoudelijk reglement van 26.11.2020 wordt aangepast: artikel 48 wordt toegevoegd. De 

daaropvolgende artikelnummers worden aangepast.  

§ 1. De terugbetaling van specifieke kosten die verband houden met de uitoefening van het 
mandaat van gemeenteraadslid of lid van het college van burgemeester en schepenen is slechts 
mogelijk wanneer aan onderstaande voorwaarden is voldaan: 
- De kosten dienen verband te houden met de uitoefening van het mandaat 
- Dienen noodzakelijk te zijn.  
- Dienen bewezen te zijn. 
- In geval van etentjes / maaltijden,  dienen deze georganiseerd te worden door het bestuur 

zelf. 
- De kredieten voor dergelijke terugbetalingen moeten voorzien zijn in het meerjarenplan. 

§ 2. Representatiekosten gelinkt aan het mandaat kunnen terugbetaald worden zoals geschenken, 
maaltijden gelinkt aan een vergadering.  

§ 3. Er wordt door het college van burgemeester en schepenen toelating gegeven volgens één van 
de volgende procedures:   
- De kosten kunnen worden terugbetaald met voorafgaande goedkeuring van het college van 

burgemeester en schepenen (een collegebesluit). Deze kosten kunnen achteraf terugbetaald 

worden op basis van een bewijsstuk. 

- De kosten kunnen worden terugbetaald met voorafgaande goedgekeurde bestelbon door het 

college van burgemeester en schepenen.  

§ 4. De algemeen directeur beoordeelt of de kosten voldoen aan de voorwaarden, vermeld in het 
huishoudelijk reglement. 

§ 5. Jaarlijks wordt een overzicht gemaakt van de terugbetaling van de kosten aan de 
mandatarissen. Dat document is openbaar. 
 

 Artikel 56 wordt aangepast: de onderstreepte tekst wordt toegevoegd: 

§ 1. Het ondervraagde raadslid kan de hem/haar gestelde vraag zelf beantwoorden of het antwoord 
laten geven door een ander door hem/haar aangeduid gemeenteraadslid. Het antwoord zal kort 
en bondig zijn, het raadslid krijgt hiervoor maximum vijf minuten.  

§ 2. De vraagsteller kan een repliek geven van maximum twee minuten. 
§ 3. Het raadslid mag nog een laatste repliek geven van maximum één minuut. 
§ 4. Het raadslid heeft tevens het recht het antwoord in beraad te houden teneinde informatie in te 

winnen of overleg te plegen omtrent de gestelde vraag. In dit geval zal de vraag schriftelijk 
beantwoord worden door het raadslid binnen de dertig dagen na de zitting. Dit zal eveneens 
gebeuren indien het ondervraagde raadslid niet aanwezig is op het vragenhalfuurtje.  

Art. 2 

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

het lokaal bestuur van 22.12.2017. 

Art. 3 

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. 
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4.  Vaststellen van de aanpassing van het algemeen politiereglement van de politiezone Assenede - 

Evergem. 

Bevoegdheid 

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

Wetten en Reglementen 

 De nieuwe gemeentewet van 24.06.1988 in het bijzonder art. 119, 119bis en 135§2. 

 De wet van 07.12.1988 tot de organisatie van een geïntegreerde politiedienst. 

 De wet van 10.11.2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening. 

 De wet van 24.06.2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en haar 

uitvoeringsbesluiten. 

 Het omgevingsvergunningsdecreet van 25.04.2014 en haar uitvoeringsbesluit. 

Verwijzingsdocumenten 

 Het gemeenteraadsbesluit van 23.04.2020 betreffende het vaststellen van het gewijzigd 

politiereglement van de politiezone Assenede-Evergem. 

 Het gecoördineerd politiereglement van Assenede zoals vastgesteld door de gemeenteraad van 

23.04.2020. 

 De toelichtende nota met een overzicht van voorgestelde wijzigingen van het gecoördineerd 

politiereglement. 

 Het voorstel van gewijzigd politiereglement. 

Verantwoording 

 De wijzigingen betreffen voornamelijk aanpassingen in functie van de nieuwe GFT-ophaling vanaf 

01.04.2021. Van de politie kwam de vraag om een artikel betreffende lachgas te voorzien. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Het aangepast gecoördineerd politiereglement van de politiezone Assenede-Evergem wordt 

vastgesteld. 

Art. 2 

De gemeenteraad beslist dat het gecoördineerd politiereglement, zoals geviseerd als bijlage, in 

werking treedt op 01.04.2021. Het politiereglement, vastgesteld op 23.04.2020 wordt ingetrokken. 

Art. 3 

Het gecoördineerd politiereglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de wettelijke 

bepalingen. 
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Art. 4 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan: 

- Rechtbank van Eerste Aanleg, Opgeëistenlaan 401A te 9000 Gent; 

- Procureur des Konings, Opgeëistenlaan 401A te 9000 Gent; 

- Vredegerecht van het kanton Zelzate, Suikerkaai 10 te 9060 Zelzate; 

- De sanctionerend ambtenaren van de Provincie Oost-Vlaanderen, dienst juridische 

aangelegenheden, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent (gasverkeer@oostvlaanderen.be en 

gas@oost-vlaanderen.be); 

- Dhr. F. Mervielde, Korpschef Politiezone Assenede-Evergem, Fortune de Kokerlaan 46 te 9940 

Evergem. 

5.  Kennisnemen van financiële rapportage vaccinatiecentrum Hoge Wal Ertvelde. 

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. 

 Gemeenteraadsbesluit van 25.02.2021 met betrekking tot goedkeuren van de 

samenwerkingsovereenkomst Vaccinatiecentrum Hoge Wal Ertvelde versie 5. 

 Samenwerkingsovereenkomst Vaccinatiecentrum Hoge Wal Ertvelde, goedgekeurd door de 

gemeenteraad op 25.02.2021. 

 De aangeleverde financiële rapportering over de evolutie van de ontvangsten en uitgaven van 

het vaccinatiecentrum Hoge Wal Ertvelde. 

Verantwoording 

 Conform de samenwerkingsovereenkomst wordt de maandelijkse rapportering ter kennisgeving 

voorgelegd aan de gemeenteraad van elke gemeente. 

 

KENNISNAME 

Artikel 1 

De raad neemt kennis van de financiële rapportering over de evolutie van de ontvangsten en 

uitgaven van het vaccinatiecentrum Hoge Wal Ertvelde. 
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6.  Wijzigen van de omschrijving van de investering "Aanpassingswerken school De Wegwijzer n.a.v. 

vochtproblemen" in de meerjarenplanning 2020-2025 naar "Aanpassingswerken school De 

Wegwijzer". 

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 

 Lijst investeringen, goedgekeurd in de gemeenteraad van 17.12.2020. 

 Brandweerverslag dd. 26.03.2020 i.v.m. controle brandveiligheid basisschool De Wegwijzer te 

Assenede. 

Verantwoording 

 De aanbevelingen van het brandweerverslag dienen opgevolgd te worden. 

 Er zijn aan de aanbevelingen uit het brandweerverslag enkele investeringskosten verbonden. 

 Het beschikbaar budget voor investeringen in school De Wegwijzer (Schoolstraat 1, 9960 Assenede) 

is erg strikt benoemd. 

 De gemeente Assenede heeft een investering “Aanpassingswerken school De Wegwijzer n.a.v. 

vochtproblemen” (beleidsitem 005000 algemene rekening 2610000) voor € 50.000,00. Dit 

budget werd goedgekeurd in de meerjarenplanning 2020-2025. 

 Gezien voor het oplossen van de vochtproblemen slechts een deel van dit budget nodig is, kan 

het overschot aan budget worden aangewend voor andere investeringskosten in De Wegwijzer.  

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De omschrijving van de investering “Aanpassingswerken school De Wegwijzer n.a.v. vochtproblemen” 

(beleidsitem 005000 algemene rekening 2610000) in de meerjarenplanning 2020-2025 wordt 

gewijzigd naar “Aanpassingswerken school De Wegwijzer”. 

7.  Bouwen brug Stoepestraat/N49 - afschaffen deel voetweg "sentier 52" op openbaar 

gewestdomein. 

Bevoegdheid 

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

Wetten en Reglementen 

 Vlaamse Codex ruimtelijke ordening 

 Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. 
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 Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 

april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. 

 Decreet gemeentewegen van 3 mei 2019. 

Verwijzingsdocumenten 

 Documenten mbt gedeeltelijk afschaffen voetweg aanvraag omgevingsvergunning ( 

OMV_2020175352 ) op naam van Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen voor bouwen 

brug Stoepestraat en verbindingsweg naar R4 en verbreding ventwegen, ontvankelijk en volledig 

verklaard door het departement Omgeving op 20.01.2021. 

 Vraag van het departement Omgeving dd. 20.01.2021 aan de gemeenteraad van Assenede om 

een beslissing te nemen over de zaak der wegen. 

Verantwoording 

 Het openbaar onderzoek van 08.02.2021 tot en met 09.03.2021. 

 Geen bezwaarschriften die betrekking hebben op het afschaffen van een deel van de voetweg 

werden ontvangen tijdens dit openbaar onderzoek. 

 Voor het verbreden van de zuidelijke ventweg tussen de te bouwen brug over de Stoepestraat en 

de Dankaartsekestraat wordt gevraagd het deel van voetweg “ sentier 52 “ gelegen op openbaar 

gewestdomein af te schaffen. 

 De voetweg is al vele jaren geleden doorsneden door de aanleg van de N49-E34, de 

langsgrachten, de ventwegen en de grachten ernaast. Omwille van de zgn. “Interceptietheorie” 

werd reeds een deel van de voetweg ter hoogte van de gelijkgrondse kruisingen ingelijfd in het 

gewestdomein. Daarvoor was geen beslissing van de gemeenteraad nodig. 

 In huidige aanvraag wordt gevraagd door AWV om de afschaffing van de voetweg nr 52 over de 

volledige zone die gelegen is op het openbaar gewestdomein. Het decreet gemeentewegen geeft 

daartoe de bevoegdheid en de mogelijkheid aan de gemeente Assenede. 

 In afwijking van artikel 11 van het decreet gemeentewegen kan de aanleg, wijziging, verplaatsing 

of opheffing van een gemeenteweg met overeenkomstige toepassing van artikel 31 van het 

decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning opgenomen worden in een 

omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Beslist tot het afschaffen van het deel van voetweg “ sentier 52 “ dat gelegen is op gewestdomein 

zoals geel gemarkeerd op het inplantingsplan ontworpen toestand. 

Art. 2 

Afschrift van de beslissing op te laden via het omgevingsloket dossiernummer OMV_2020175352. 

  



  

66 

 

8.  Princiepbeslissing voor kosteloze overname wegenis verkaveling Hospicestraat, 

Moederhuisstraat en Kliniekstraat en aanstellen Dienst Vastgoedtransacties.  

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. 

 Het decreet van 19.12.2014 houdende Vlaamse Vastgoedcodex. 

 Het besluit van de Vlaamse Regering van 19.12.2014 houdende de uitvoering van het decreet van 

29.12.2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex. 

 Het Ministerieel Besluit van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie van 

12.01.2015 tot aanwijzing van de Vlaamse Commissarissen.  

Verwijzingsdocumenten 

 De wijziging van de verkavelingsvergunning (gemeentelijk dossiernummer V/2016/7) van 

15.11.2016 afgeleverd aan Lippens Filip, Refil NV, Zusters Kindsheid Jesu en Groep Huyzentruyt, 

p.a. Elsburgstraat 4, 9960 Assenede met betrekking tot het terrein met als adres 9960 Assenede, 

Hospicestraat zn en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE, 1e Afdeling, Sectie E, nrs. 0430X, 

0451H, 0455G. 

 Proces-Verbaal van 20.08.2018 betreffende de definitieve oplevering van de weg- en 

rioleringswerken in de private verkaveling aan de Elsburgstraat en Leegstraat. 

 Besluit van 06.11.2018 van het college van burgemeester en schepenen waarin goedkeuring 

gegeven wordt aan het proces-verbaal van definitieve oplevering voor de weg-en 

rioleringswerken in de private verkaveling aan de Elsburgstraat en Leegstraat 

 Proces-Verbaal van meting bestemd tot de overdracht van de wegzate, groenstroken, 

bufferbekken en bijhorende infrastructuur van de Hospicestraat, Kliniekstraat, Moederhuisstraat 

gelegen in de goedgekeurde verkaveling van de familie Lippens, opgemaakt op 16.01.2021 door 

beëdigd landmeter-expert Roger Taelman. 

Verantwoording 

 In zitting van 18.12.2018 verklaart het college van burgemeester zich akkoord met de kosteloze 

overname van de wegenis in de verkaveling Elsburgstraat – Leegstraat te Assenede.  

 Op 29.03.2019 mailt Geert Declercq, projectontwikkelaar bij Groep Huyzentruyt, dat opdracht 

gegeven wordt aan Studiebureau Taelman voor de opmaak en prekadastratie van het plan 

overdracht wegenis.  

 De kosteloze overname omvat: 

- Lot 1: wegenis en bijhorende infrastructuur in de verkaveling Elsburgstraat – Leegstraat 

(Kliniekstraat, Hospicestraat, Moederhuisstraat) 

- Lot 2: bufferbekken en afsluiting 

- Lot 3: bovenzijde van de inspectieputten gelegen op de terreinen van de vzw Zorg-Saam 

- Lot 4: de nieuw aangelegde ondergrondse rioleringen door het terrein van de vzw Zorg-

Saam. Het nieuwe rijvak en het voetpad blijven eigendom van de vzw Zorg-Saam.  

 Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een princiepsbeslissing te nemen m.b.t. de kosteloze 

overdracht van de wegenis, zoals voorzien in het proces-verbaal van meting van 16.01.2021. 
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Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Principieel over te gaan tot het opstarten van de procedure voor kosteloze overname van de 

wegzate, groenstroken, bufferbekken en bijhorende infrastructuur van de Hospicestraat, 

Kliniekstraat, Moederhuisstraat gelegen in de goedgekeurde verkaveling van de familie Lippens te 

Assenede. 

Art. 2 

Het Proces-Verbaal van meting bestemd tot de overdracht van de wegzate, groenstroken, 

bufferbekken en bijhorende infrastructuur van de Hospicestraat, Kliniekstraat, Moederhuisstraat 

gelegen in de goedgekeurde verkaveling van de familie Lippens, opgemaakt op 16.01.2021 door 

beëdigd landmeter-expert Roger Taelman, wordt goedgekeurd. 

Art. 3 

De Dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria 

Hendrikaplein 70 bus 10 te 9000 Gent aan te stellen voor:  

- het opmaken van de ontwerpakte 

- het verlijden van de definitieve akte nadat de ontwerpakte door de gemeenteraad werd 

goedgekeurd 

Art. 4 

Op voorhand een provisie te storten aan de Vlaamse Overheid voor de te maken kosten (o.a. 

hypothecaire kosten) met betrekking tot het in artikel 1 vermeld onroerend goed. 

Art. 5 

De provisie te betalen van de kredieten voorzien in budget 2021, exploitatiebudget onder art. 

011900 6140100 der uitgaven.  

Art. 6 

Afschrift van deze beslissing over te maken aan: 

- de financieel beheerder 

- de Vlaamse Overheid, Dienst Vastgoedtransacties, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria 

Hendrikaplein 70 bus 10 – 9000 Gent 

 

9.  Rioleringsproject ASN3008 Prins Boudewijnlaan - Inneming 019 - Goedkeuren van de 

koopovereenkomst.  

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  Vlaamse 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 besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12.01.2021 betreffende Riopact-

takenpakket 2021. 

 Het Riopact-takenpakket 2021. 

 De brief van 18.02.2021 van NV Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar betreffende Project 

ASN3008: ASSENEDE-RioAct Assenede: Prins Boudewijnlaan. 

 De koopovereenkomst van 09.02.2021 voor inneming 19 ASN3008. 

 Het plan waarop inneming 019 is aangeduid, perceel kadastraal gekend onder nr. 445/2B  der 

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

- de heer en mevrouw Stefaan & Claudine Bouchier – Van Hoecke, Prins Boudewijnlaan 50 te 

9960 Assenede  

- de heer Mattias Bouchier, Hollekenstraat 1 te 9960 Assenede. 

  De kredieten voorzien op 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 inneming 019 ontving de gemeente ondertussen de koopovereenkomst voor het perceel 

gelegen in de Hollekenstraat, kadastraal gekend onder nr. 445/2B  der sectie F van de 1e afdeling 

Assenede, eigendom (in onverdeeldheid van):  

- de heer en mevrouw Stefaan & Claudine Bouchier – Van Hoecke, Prins Boudewijnlaan 50 te 

9960 Assenede  

- de heer Mattias Bouchier, Hollekenstraat 1 te 9960 Assenede. 

 Voor de aankoop van dit perceel dient door de gemeente in totaal € 3.000,00 betaald te worden 

aan:  

- de heer en mevrouw Stefaan & Claudine Bouchier – Van Hoecke, Prins Boudewijnlaan 50 te 

9960 Assenede  

- de heer Mattias Bouchier, Hollekenstraat 1 te 9960 Assenede. 

 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 koopovereenkomst van 09.02.2021 voor inneming 019 voor het perceel gelegen in de 

Hollekenstraat, kadastraal gekend onder nr. 445/2B  der sectie F van de 1e afdeling Assenede, 

eigendom (in onverdeeldheid van):  

- de heer en mevrouw Stefaan & Claudine Bouchier – Van Hoecke, Prins Boudewijnlaan 50 te 9960 

Assenede  

- de heer Mattias Bouchier, Hollekenstraat 1 te 9960 Assenede,  

wordt goedgekeurd.  

Art. 2 

Voor de aankoop van dit perceel zal door de gemeente bij de eigendomsoverdracht in totaal  

€ 3.000,00 betaald worden aan:  

- de heer en mevrouw Stefaan & Claudine Bouchier – Van Hoecke, Prins Boudewijnlaan 50 te 9960 

Assenede  

- de heer Mattias Bouchier, Hollekenstraat 1 te 9960 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. 3 

Afschrift van deze beslissing en van de goedgekeurde koopovereenkomst over te maken aan NV 

Aquafin, Dienst Grondverwervingen Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar. 

10.  Rioleringsproject ASN3008 Prins Boudewijnlaan - Inneming 025 - 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  Vlaamse 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 besluit 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 inneming 025, perceel kadastraal 

gekend onder nr. 304L4 der sectie E van de 1e afdeling Assenede, eigendom van mw. Juanita 

Buysse, Prins Boudewijnlaan 15 te 9960 Assenede.  

 De overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden van 18.11.2020 met betrekking tot 

inneming 025, perceel kadastraal gekend onder nr. 304L4 der sectie E van de  1e afdeling 

Assenede, eigendom van mw. Juanita Buysse, Prins Boudewijnlaan 15 te 9960 Assenede. 

 Het plan waarop inneming 025, perceel kadastraal gekend onder nr. 304L4 der sectie E van de 1e 

afdeling Assenede, eigendom van mw. Juanita Buysse, Prins Boudewijnlaan 15 te 9960 Assenede, 

is aangeduid. 

 De kredieten voorzien op 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 inneming 025 ontving de gemeente ondertussen: 

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

nr. 304L4 der sectie E van de 1e afdeling Assenede, eigendom van mw. Juanita Buysse, Prins 

Boudewijnlaan 15 te 9960 Assenede  

- de overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden van 18.11.2020 met betrekking tot het 

perceel kadastraal gekend onder nr. 304L4 der sectie E van de  1e afdeling Assenede, eigendom 

van mw. Juanita Buysse, Prins Boudewijnlaan 15 te 9960 Assenede. 

 Voor het vestigen van deze erfdienstbaarheid dient door de gemeente € 1.560,00 betaald te 

worden aan mw. Juanita Buysse, Prins Boudewijnlaan 15 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 18.11.2020 met betrekking tot inneming 025, perceel kadastraal gekend 

onder nr. 304L4 der sectie E van de 1e afdeling Assenede, eigendom van mw. Juanita Buysse, Prins 

Boudewijnlaan 15 te 9960 Assenede, wordt goedgekeurd. 

Art. 2 

De overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden van 18.11.2020 met betrekking tot inneming 

025, perceel kadastraal gekend onder nr. 304L4 der sectie E van de  1e afdeling Assenede, eigendom 

van mw. Juanita Buysse, Prins Boudewijnlaan 15 te 9960 Assenede, wordt goedgekeurd. 

Art. 3 

Aan mw. Juanita Buysse, Prins Boudewijnlaan 15 te 9960 Assenede zal € 1.560,00 betaald worden 

voor het vestigen van erfdienstbaarheden op het perceel kadastraal gekend onder nr. 304L4 der 

sectie E 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. 

11.  Princiepbeslissing voor de aankoop van Zaal Sint-Lodewijk op de Landsdijk te Bassevelde.  

Bevoegdheid 

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

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017. 

Verwijzingsdocumenten 

 Het uittreksel uit de kadastrale legger van het onroerend goed, feestzaal gelegen te Bassevelde, 

Landsdijk +72, perceel kadastraal gekend onder nr. 0393H der sectie A van de 3e afdeling 

Assenede, onroerend goed momenteel eigendom van VZW Zaal Sint-Lodewijk, p.a. Landsdijk 39 

te 9968 Bassevelde.  

 Het uittreksel uit de kadastrale legger van het onroerend goed, gelegen te Bassevelde, Landsdijk, 

perceel kadastraal gekend onder nr. 0394L der sectie A van de 3e afdeling Bassevelde, 

momenteel eigendom van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart te Bassevelde, Kerkstraat 

19 te 9968 Bassevelde.  

 Het uittreksel uit het kadastraal plan. 

 De brief van 09.07.2020 aan de Dienst Vastgoedtransacties betreffende Bassevelde – feestzaal 

Landsdijk.  

 De brief van 27.11.2020 van de Dienst Vastgoedtransacties betreffende Assenede (Bassevelde) 

Feestzaal Landsdijk.  

 De brief van 02.12.2020 aan de Dienst Vastgoedtransacties betreffende Bassevelde – feestzaal.  

 Het meerjarenplan investeringen 2020-2025 (2021: raming 25.000,00), art. 005000 2210000 der 

uitgaven voor aankoop feestzaal Sint-Lodewijk.  

Verantwoording 

 Het college van burgemeester en schepenen opteert om zaal Sint-Lodewijk, Landsdijk +72 te 

9968 Bassevelde aan te kopen zodat er sociale activiteiten kunnen blijven doorgaan. 

 Door de Dienst Vastgoedtransacties werd de waarde van zaal Sint-Lodewijk geraamd op  

€ 60.000,00.  

 Door het college van burgemeester en schepenen werd met de huidige eigenaars VZW Zaal Sint-

Lodewijk, p.a. Landsdijk 39 te 9968 Bassevelde een overeenkomst bereikt voor de aankoop van 

het onroerend goed inclusief de bijhorende inboedel voor € 30.000,00. 

 Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om een compromis te laten opmaken en 

de akte te laten verlijden door een notariskantoor.  

 In de akte dient duidelijk vermeld te worden dat de erfdienstbaarheid voor de toegang tot 

Feestzaal Sint-Lodewijk behouden blijft via de toegangsweg gelegen te Bassevelde, Landsdijk, 

perceel kadastraal gekend onder nr. 0394L der sectie A van de 3e afdeling Bassevelde, 

momenteel eigendom van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart te Bassevelde, Kerkstraat 

19 te 9968 Bassevelde.  

 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.  

 In het meerjarenplan 2020-2025 is in 2021 de investering voorzien. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 
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BESLUIT 

Artikel 1 

Principieel akkoord te gaan met de aankoop van feestzaal met bijhorende inboedel van zaal Sint-

Lodewijk, gelegen te Bassevelde, Landsdijk +72 op het perceel kadastraal gekend onder nr. 0393H 

der sectie A van de 3e afdeling Assenede, momenteel eigendom van VZW Zaal Sint-Lodewijk, p.a. 

Landsdijk 39 te 9968 Bassevelde.  

Art. 2 

Voor de aankoop van het in artikel 1 vermelde onroerend goed € 30.000,00 te betalen aan VZW Zaal 

Sint-Lodewijk, p.a. Landsdijk 39 te 9968 Bassevelde van de kredieten voorzien in het meerjarenplan 

investeringen 2020-2025 (2021: raming 25.000,00) onder art. 005000 2210000 der uitgaven. 

Art. 3 

De akte te laten verlijden door een notariskantoor, aan te stellen door het college van burgemeester 

en schepenen.  

Art. 4 

Het ereloon en de onkosten van het notariskantoor te betalen van de kredieten voorzien in het 

meerjarenplan investeringen 2020-2025 (raming 2021) onder art. 005000 2210000 der uitgaven. 

12.  Princiepbeslissing voor de aankoop van perceelsgedeelten in de Leegstraat te Assenede.  

Bevoegdheid 

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

Wetten en Reglementen 

 Het decreet van 19.12.2014 houdende Vlaamse Vastgoedcodex. 

 Het besluit van de Vlaamse Regering van 19.12.2014 houdende de uitvoering van het decreet van 

19.12.2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex. 

 Het Ministerieel besluit van de Vlaamse Minister van Begroting, Financiën en Energie van 

12.01.2015 tot aanwijzing van de Vlaamse Commissarissen. 

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017. 

Verwijzingsdocumenten 

 Het uittreksel van de kadastrale gegevens met betrekking tot het perceel gelegen Leegstraat 1 te 

9960 Assenede, kadastraal gekend onder nr. 0631F der sectie E van de 1e afdeling Assenede, 

eigendom van dhr. en mw. Franky Beauprez en Astrid Willems, Burgstraat 4 te 9960 Assenede.  

 Het uittreksel van de kadastrale gegevens met betrekking tot het perceel gelegen hoek 

Leegstraat/Markt, kadastraal gekend onder nr. 0632C der sectie E van de 1e afdeling Assenede, 

eigendom van Gemeentebestuur Assenede, Kasteelstraat 1-3 te 9960 Assenede.  

 De brief van 26.11.2020 van dhr. en mw. Franky Beauprez en Astrid Willems, Burgstraat 4 te 

9960 Assenede betreffende hun eigendom gelegen aan de Leegstraat 1A - 1B – 1C - 1D te 9960 

Assenede. 

 Het proces-verbaal van splitsing en opmeting van 23.02.2021 opgemaakt door Landmeetbureau 

Coryn – Van Schandevyl uit Oosterzele met betrekking tot het perceel gelegen Leegstraat 1 te 

9960 Assenede, kadastraal gekend onder nr. 631F der sectie E van de 1e afdeling te Assenede. 
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Verantwoording 

 Naar aanleiding van de vraag van dhr. en mw. Franky Beauprez en Astrid Willems, Burgstraat 4 te 

9960 Assenede betreffende de verkoop van een perceelsgedeelte van hun eigendom gelegen 

Leegstraat 1 te 9960 Assenede, kadastraal gekend onder nr. 0631F der sectie E van de 1e afdeling 

Assenede, werd door het college van burgemeester en schepenen voorgesteld om in te gaan op 

dit verzoek.  

 Het gaat over perceelsgedeelten met een totale oppervlakte van 5,63m² die palen aan het 

perceel op de hoek van de Leegstraat en Markt dat eigendom is van de gemeente Assenede.  

 Het is de bedoeling om palend aan deze woning een wandel/fietspad aan te leggen tussen de 

Barakkenstraat en de Leegstraat.  

 Er wordt geopteerd om deze aankoop te realiseren via de Vlaamse Overheid, Dienst 

Vastgoedtransacties, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 10 te 9000 

Gent. 

 Kredieten voor deze aankoop zijn te voorzien in het meerjarenplan – lijst investeringen 2020-

2025. 

 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 

Principieel over te gaan tot het opstarten van de procedure voor de aankoop van een gedeelte met 

een oppervlakte van 5,63m², volgens het opmetingsplan van 23.02.2021 opgemaakt door 

Landmeetbureau Coryn – Van Schandevyl uit Oosterzele, van het perceel gelegen Leegstraat 1 te 

9960 Assenede, kadastraal gekend onder nr. 0631F der sectie E van de 1e afdeling Assenede, 

eigendom van dhr. en mw. Franky Beauprez en Astrid Willems, Burgstraat 4 te 9960 Assenede.  

Art. 2 

Het proces-verbaal van splitsing en opmeting van 23.02.2021 opgemaakt door Landmeetbureau 

Coryn – Van Schandevyl uit Oosterzele met betrekking tot het perceel gelegen Leegstraat 1 te 9960 

Assenede, kadastraal gekend onder nr. 631F der sectie E van de 1e afdeling, goed te keuren. 

Art. 3 

De Dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria 

Hendrikaplein 70 bus 10 te 9000 Gent aan te stellen voor:  

- het opmaken van het schattingsverslag  

- het voeren van de onderhandelingen  

- het opmaken van een ontwerpakte  

- het verlijden van de definitieve akte nadat de ontwerpakte door de gemeenteraad werd 

goedgekeurd. 
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Art. 4 

Voor deze aankoop kredieten te voorzien in 2021 in het meerjarenplan – lijst investeringen 2020-

2025. 

Art. 5 

Afschrift van deze beslissing over te maken aan: 

- de financieel directeur  

- de Vlaamse Overheid, Dienst Vastgoedtransacties, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria 

Hendrikaplein 70 bus 10 te 9000 Gent. 

13.  Verlenen van een subsidie voor de aankoop van een natuurgebied. 

Bevoegdheid 

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

Verwijzingsdocumenten 

 Het gemeenteraadsbesluit van 19.02.2004 over het subsidiereglement voor de aankoop van 

natuurgebieden door natuurverenigingen. 

 De aanvraag van 29.12.2020 van vzw Natuurpunt voor de aankoop van twee percelen van de 

Valkendijk met alle bijlagen. 

Verantwoording 

 In 2020 kon vzw Natuurpunt 0,1616 hectare natuurgebied verwerven in het Meetjeslandse 

Krekengebied. De aangekochte percelen maken deel uit van een dijk in de Pennemanspolder. Ze 

palen aan andere percelen van dezelfde dijk die reeds in beheer zijn bij vzw Natuurpunt. 

 Dit dijkje heeft, naast het ecologische belang, ook een grote erfgoedwaarde. Het is immers een 

voorbeeld van een tijdelijk inpolderingsdijkje. Wat in een later stadium steevast verder werd 

opgehoogd tot een zeewaardige dijk. Maar hier, ingevolge een snelle inpoldering van de 

aansluitende polder, in zijn eerdere staat bewaard is gebleven. Allicht het enige overgebleven 

voorbeeld daarvan in Vlaanderen. Wat wegens de verwerving door Natuurpunt nu ook duurzaam 

voor de volgende generaties is beschermd. 

 Vzw Natuurpunt vraagt een gemeentelijke tussenkomst voor deze aankoop ten bedrage van  

€ 364,15.  

Aankoopprijs Subsidie Vlaams 
Gewest 

Maximale subsidie 
door de gemeente 

Restfinanciering door 
Natuurpunt 

€ 2 560,52 € 2 068,33 € 364,16 € 128,03 

 In het budget 2021 zijn de nodige kredieten voorzien onder investeringsenveloppe natuur, 

beleidsveld 0340, beleidsitem 034000, algemene rekening 6640000. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 



  

76 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Er wordt een aankoopsubsidie verleend ten bedrage van maximum € 364,15 aan vzw Natuurpunt, 

Coxiestraat 11, 2800 Mechelen voor de aankoop van percelen Afdeling 1, Sectie B, nrs. 279 en 343 te 

Assenede. 

Art. 2 

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

het lokaal bestuur van 22.12.2017. 

Art. 3 

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. 

 

14.  Vaststellen van de machtiging tot het heffen van retributies en vaststellen van de voorwaarden.  

Bevoegdheid 

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

Wetten en Reglementen 

 De grondwet artikel 173. 

 Het decreet van 22.12.2017 over het lokaal bestuur artikel 41, 14°. 

 De omzendbrief KB/ABB/2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit. 

 Het gemeenteraadsbesluit ‘Vrije Tijd – Vaststellen van de machtiging tot het heffen van 

retributies en vaststellen van de voorwaarden’ van 23.04.2020. 

Verwijzingsdocumenten 

 De brief van Agentschap Binnenlands Bestuur, Afdeling lokale financiën, van 02.02.2021 

betreffende ‘Gemeenteraadsbesluit van 23 april 2020 – Machtiging aan het college tot het 

vaststellen van retributies en bepaling van de voorwaarden’. 

Verantwoording 

 Binnen de gemeentelijke dienstverlening worden regelmatig activiteiten georganiseerd, 

publicaties opgemaakt, … waarvoor een vergoeding wordt gevraagd. Het is aan de gemeenteraad 

om deze retributies vast te stellen. 

 De gemeenteraad kan het college van burgemeester en schepenen de machtiging geven tot het 

heffen van deze retributies. Hiervoor moet de gemeenteraad beslissen over het kader en de 

bijzondere voorwaarden van de retributie. 

 Het vaststellen van het tarief (binnen vastgestelde grenzen) en de wijze van inning kunnen aan 

het college worden gedelegeerd: op die manier kan op een vlottere manier worden ingespeeld 

op veranderende omstandigheden (bijvoorbeeld vaststellen van de prijs van toegangstickets, 

consumpties, folders, …). Het college is bovendien gehouden aan een  vergoeding die in redelijke 

verhouding staat tot de kostprijs van de verleende dienst. 

 Om een vlottere werking en administratie te garanderen werd door de gemeenteraad in zitting 

van 23.04.2020 ook voor deze legislatuur een machtiging gegeven aan het college van 
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burgemeester en schepenen tot het heffen van retributies en werden hiervoor voorwaarden 

vastgesteld. 

 Het Agentschap Binnenlands Bestuur vraagt om artikel 2 van het gemeenteraadsbesluit van 

23.04.2020 aan te passen zodat de categorieën waarin het college van burgemeester en 

schepenen vermindering kan toekennen, duidelijk worden bepaald door de gemeenteraad. 

 Om administratief eenvoudig te werken, wordt gevraagd aan de gemeenteraad om de 

gemeenteraadsbeslissing van 23.04.2020 volledig op te heffen en een nieuw 

gemeenteraadsbesluit te treffen. Enkel artikel 2 wordt in dit besluit gewijzigd tegenover het 

besluit van 23.04.2020. Deze aanpassing werd op 11.03.2021 aan Agentschap Binnenlands 

Bestuur voorgelegd voor pre-advies. Wij ontvingen nog geen antwoord. 

 Naar aanleiding van dit besluit zullen een aantal retributiereglementen moeten worden 

aangepast. Er wordt een overgangsperiode voorzien tussen het goedkeuren van dit voorstel en 

het in voege gaan ervan. 

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 gemeenteraadsbeslissing ‘Vrije Tijd – Vaststellen van de machtiging tot het heffen van retributies 

en vaststellen van de voorwaarden.’ van 23.04.2020 wordt opgeheven op 30.04.2021. 

Art. 2 

Met ingang van 01.05.2021 tot en met 31.12.2025 geeft de gemeenteraad aan het college van 

burgemeester en schepenen een delegatie tot het heffen van retributies in volgende 

aangelegenheden: 

1) Manifestaties/organisaties deel uitmakende van het vrijetijdsaanbod van de gemeente 

(jeugd, sport, cultuur, evenementen, toerisme, bibliotheek, internationale samenwerking, 

lokale economie, …) 

2) Uitlenen van gemeentelijk materiaal (huur + borg) 

3) Tarieven van publicaties, toeristische artikelen, boekenverkoop bibliotheek e.d. 

4) Tarieven voor verkoop van dranken en spijzen naar aanleiding van manifestaties/organisaties 

zoals bepaald onder punt 1) 

5) Tarieven voor verkoop van technisch materiaal (strooizout, kasseien, e.d.) 

De tarieven dienen redelijk en in verhouding tot de dienstverlening te zijn en mogen het maximum 

van € 250,00 niet overschrijden. 
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Art. 3 

Het college kan verminderingen/vrijstellingen voorzien bij de vaststelling van retributietarieven in de 

materies vermeld in art. 1 1) en 2), op voorwaarde dat zij gebaseerd zijn op volgende objectief 

vaststelbare criteria: 

1) Aantal deelnemers per gezin aan dezelfde activiteit op hetzelfde moment, meer bepaald 

- Voor speelpleinwerking, maximum 35 % korting voor een tweede deelnemer van 

eenzelfde gezin, maximum 50% korting vanaf een derde deelnemer van eenzelfde gezin. 

- Voor themakampen: maximum 20% korting vanaf een tweede deelnemer van eenzelfde 

gezin. 

- Voor sportkampen: maximum 30% korting vanaf een derde deelnemer van eenzelfde 

gezin. 

- Voor andere initiatieven: maximum 35% korting vanaf een tweede deelnemer van 

eenzelfde gezin. 

2) UiTPAS houders met kansentarief, korting zoals bepaald in het ‘Regionaal Reglement UiTPAS 

Meetjesland. 

3) UiTPAS houders: voordelen en kortingen zoals bepaald binnen het kader van de regionale 

UiTPAS Meetjesland.  

4) Al dan niet inwoner zijn van de gemeente. 

5) Gemeentelijke adviesraden, lidmaatschap van een erkende gemeentelijke adviesraad, 

feestcommissies, scholen in de gemeente, gemeentelijke diensten of organisaties in 

samenwerkingsverbanden met het gemeentebestuur. 

Andere gemeentebesturen, andere overheden, overheidsinstellingen en daarmee 

gelijkgestelde instellingen – op basis van wederkerigheid. 

Vrijstellingen kunnen enkel voorzien worden voor punt 5) onder dit artikel. 

Art. 4 

De inning van de retributies kan zowel contant als giraal gebeuren in functie van de mogelijkheden. 

Art. 5 

Bij weigering of nalatigheid om de retributie te betalen, geschiedt de invordering volgens de regels 

van de burgerlijke rechtspleging voor het betwiste gedeelte. Voor het niet-betwiste gedeelte van de 

niet-fiscale vorderingen geschiedt de invordering overeenkomstig artikel 177, 2° van het decreet van 

22.12.2017 over het lokaal bestuur. 

Art. 6 

Het gemeenteraadsbesluit zal, overeenkomstig artikel 286, paragraaf 1, 1° en paragraaf 3 en artikel 

287 van het decreet van 22.12.2017 over het lokaal bestuur, bekendgemaakt worden op de 

webtoepassing van de gemeente. 

Art. 7 

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

toezichthoudende overheid in kennis gesteld worden van de bekendmaking van dit besluit op de 

webtoepassing van de gemeente. 
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15.  Goedkeuren van het huishoudelijk reglement tienerwerking. 

Bevoegdheid 

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

Wetten en Reglementen 

 Het gemeenteraadsbesluit ‘Vrije Tijd – Vaststellen van de machtiging tot het heffen van 

retributies en vaststellen van de voorwaarden’ van 25.03.2021. 

Verwijzingsdocumenten 

 Voorstel huishoudelijk reglement tienerwerking. 

Verantwoording 

 Het college van burgemeester en schepenen gaf op 22.02.2021 groen licht  aan de jeugddienst tot 

het uitwerken van een tienerwerking.  

 +10-jarigen voelen zich soms niet meer thuis op speelpleinwerking, het aanbod voor tieners is 

klein, in de corona-crisis is deze doelgroep heel weinig aan bod gekomen.  

 Voor speelpleinwerking is er een huishoudelijk reglement goedgekeurd op de gemeenteraad van 

28.01.2021 en een retributiereglement goedgekeurd op de gemeenteraad van 27.02.2014. 

 De tienerwerking is in het verlengde van speelpleinwerking, maar er zijn wel een aantal zaken 

verschillend. Hierdoor kan het huishoudelijk reglement speelpleinwerking Sloeberslot niet 

gehanteerd worden voor de tienerwerking. Er moet dus voor de tienerwerking een afzonderlijk 

huishoudelijk reglement worden opgesteld en goedgekeurd door de gemeenteraad. De retributie 

voor deze tienerwerking zal worden bepaald door het college van burgemeester en schepenen, 

binnen de voorwaarden van de machtiging tot het heffen van retributies. 

 De zaken die verschillend zijn, zijn onder andere: 

 Leeftijdscategorie van 10 tot 15 jaar 

 Het is maar op 1 locatie, namelijk in Bassevelde 

 De animator(en) die de tienerwerking zal (zullen) begeleiden moet(en) minstens 17 jaar zijn 

 Deze tienerwerking kan gerealiseerd worden binnen de voorziene budgetten onder de volgende 

rekeningen: 

 BI 075100 – AR 6140700 Representatie- en receptiekosten 

 BI 075100 – AR 6130400 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen 

 BI 075100 – AR 6150100 Technische benodigdheden 

 De tienerwerking kan gekoppeld worden aan de actie 3.1.3.2 ondersteunen van het jeugdbeleid 

met aandacht voor de niet georganiseerde jongeren van de meerjarenplanning 2020-2025. 

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) 
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BESLUIT 

Artikel 1 

Het huishoudelijk reglement van de tienerwerking zoals aan dit besluit toegevoegd, wordt 

goedgekeurd. 

Art. 2 

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

het lokaal bestuur van 22.12.2017. 

Art. 3 

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. 

 

16.  Goedkeuren van afschaffing maximumbijdrage UiTPAS Meetjesland. 

Bevoegdheid 

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

Verwijzingsdocumenten 

 De regionale samenwerkingsovereenkomst UiTPAS Meetjesland zoals goedgekeurd door de 

gemeenteraad op 27.08.2020 en het bijhorend gemeenteraadsbesluit. 

 Het regionaal reglement UiTPAS Meetjesland zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 

27.08.2020 en het bijhorend gemeenteraadsbesluit. 

 Het advies van de cultuurraad Assenede van 16.03.2021. 

Verantwoording 

 Voor UiTPAS-gebruikers met kansentarief is er momenteel een jaarlijks maximumbedrag 

vastgelegd voor deelname aan activiteiten met korting. 

 Dit maximum is vastgelegd op € 600,00 bij totale kostprijs (€ 150,00 eigen bijdrage). 

 COMEET voert hiervoor maandelijks een manuele controle uit op niveau van de UiTPAS-

gebruiker en verwittigt indien nodig de betrokken sociale dienst, zodat de pas kan geblokkeerd 

worden. 

 Gebruikers moeten hun pas inruilen voor een ‘gewone’ UiTPAS, zodat er wel nog punten kunnen 

gespaard worden, maar geen kansentarief kan aangerekend worden. 

 Jaarlijks wordt bekeken of UiTPAS-gebruikers met kansentarief nog recht hebben op deze pas. 

Wanneer geblokkeerde gebruikers nog steeds in aanmerking komen, moet er een nieuwe pas 

met kansentarief aangemaakt worden, de oude kan niet terug geactiveerd worden. 

 Deze procedure is zeer omslachtig en moeilijk te controleren of bij te houden. Er is hier geen 

systeem voor voorzien, dus dit moet in principe manueel gebeuren. Het is aan de gebruiker om 

dit in de gaten te houden, maar de praktijk leert dat dit zeer moeilijk is, omwille van deelnames 

bij verschillende vrijetijdsaanbieders. 

 De statistieken geven aan dat de voorbije jaren bij slechts 1,5% van de UiTPAS-gebruikers de pas 

geblokkeerd werd omdat het maximumbedrag werd bereikt. 

 De MAGDA-koppeling zorgt voor een automatische controle op het recht op kansentarief. Dit 

gebeurt jaarlijks in april. 
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 De koppeling zorgt echter voor een reset van de deelnamekost in het midden van een werkjaar, 

wat voor een aantal moeilijkheden zorgt naar controle en beschikbaarheid bij het begin van het 

nieuwe werkjaar in september. 

 Daarom het voorstel om het maximumbedrag voor UiTPAS-gebruikers met kansentarief af te 

schaffen vanaf 01.04.2021. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Het maximumbedrag voor UiTPAS-gebruikers met kansentarief wordt afgeschaft vanaf 01.04.2021. 

Art. 2 

Artikel 3.5 Beperking uit het regionaal reglement UiTPAS Meetjesland wordt geschrapt. 

Art. 3 

Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de UiTPAS Meetjesland partners: COMEET, 

gemeente en OCMW Eeklo, gemeente en OCMW Kaprijke, gemeente en OCMW Wachtebeke. 

17.  Goedkeuren van addendum samenwerkingsovereenkomst UiTPAS Meetjesland. 

Bevoegdheid 

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

Verwijzingsdocumenten 

 De samenwerkingsovereenkomst UiTPAS Meetjesland zoals goedgekeurd door de gemeenteraad 

op 27.08.2020 en bijhorend gemeenteraadsbesluit. 

 Het voorstel tot addendum samenwerkingsovereenkomst UiTPAS Meetjesland. 

 Het advies van de cultuurraad Assenede van 16.03.2021 

Verantwoording 

 Gemeente Zelzate en gemeente Sint-Laureins willen aansluiten bij UiTPAS Meetjesland vanaf 

01.09.2021.  

 Om te kunnen deelnemen moeten de gemeenten Zelzate en Sint-Laureins worden toegevoegd 

aan de samenwerkingsovereenkomst met de vier andere gemeenten (Assenede, Eeklo, Kaprijke 

en Wachtebeke). 

 Er wordt een addendum toegevoegd aan de huidige samenwerkingsovereenkomst, waarin de 

toetreding van gemeente Zelzate en gemeente Sint-Laureins wordt geregeld. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 
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BESLUIT 

Artikel 1 

Het addendum regionale samenwerkingsovereenkomst UiTPAS Meetjesland, zoals in bijlage aan deze 

beslissing toegevoegd, wordt goedgekeurd. 

Art. 2 

Het addendum regionale samenwerkingsovereenkomst UiTPAS Meetjesland treedt in werking op 

01.09.2021. 

Art. 3 

Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de UiTPAS Meetjesland partners: COMEET, 

gemeente en OCMW Eeklo, gemeente en OCMW Kaprijke, gemeenten en OCMW Wachtebeke, 

gemeente en OCMW Sint-Laureins, gemeente en OCMW Zelzate. 

18.  Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Zelzate omtrent de 

terbeschikkingstelling van een halftijds contractueel noodambtenaar/preventieadviseur (B-

niveau).  

Bevoegdheid 

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

Wetten en Reglementen 

 Koninklijk Besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen.  

 Besluit van de Vlaamse Regering van 07.12.2017 en latere wijzigingen houdende de minimale 

voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 

gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdend enkele bepalingen betreffende de 

rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn.  

Verwijzingsdocumenten 

 Gemeenteraadsbeslissing van 24.01.2013 en latere wijzigingen houdende vaststellen van de   

lokale rechtpositieregeling en bijlagen.  

 Aktename toezichthoudende overheid van 27.03.2013. 

 Functiebeschrijving voltijdse contractuele functie van noodambtenaar/preventieadviseur.  

 Schepencollegebeslissing van 26.01.2021 van de gemeente Assenede houdende gezamenlijke 

aanwerving van een voltijds contractueel noodambtenaar/preventieadviseur (B1-B3) met de 

gemeente Zelzate.  

 Schepencollegebeslissing van 26.01.2021 van de gemeente Assenede houdende principiële 

goedkeuring samenwerkingsovereenkomst betreffende de voorwaarden en de duur van de ter 

beschikkingstelling van een noodambtenaar/preventieadviseur (B1-B3) tussen het lokaal bestuur 

Assenede en het lokaal bestuur Zelzate.  

 Schepencollegebeslissing van 12.02.2021 van de gemeente Zelzate houdende de gezamenlijke 

aanwerving van een voltijds contractueel noodambtenaar/preventieadviseur (B1-B3) met de 

gemeente Assenede + principiële goedkeuring samenwerkingsovereenkomst.  
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Verantwoording 

 In zitting van het schepencollege van 26.01.2021 werd beslist om samen met de gemeente Zelzate 

een voltijdse contractuele functie van noodambtenaar/preventieadviseur (B1-B3) aan te werven 

en de functie halftijds ter beschikking te stellen aan het gemeentebestuur van Zelzate.  

 In zitting van het schepencollege van 26.01.2021 ging het schepencollege principieel akkoord met 

de samenwerkingsovereenkomst waarin de voorwaarden en de duur van de 

terbeschikkingstelling werden vastgesteld.  

 In zitting van het schepencollege van 12.02.2021 van de gemeente Zelzate werd de gezamenlijke 

aanwerving en terbeschikkingstelling goedgekeurd en werd principieel akkoord gegaan met de 

samenwerkingsovereenkomst.  

 De terbeschikkingstelling gebeurt op basis van een overeenkomst en van de regels die daartoe in 

de rechtspositieregeling (artikel 325 § 1 – contractueel personeel) worden vastgesteld.  

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De in bijlage gevoegde samenwerkingsovereenkomst betreffende de voorwaarden en de duur van de 

terbeschikkingstelling in het kader van de noodplanning/preventie tussen het gemeentebestuur van 

Assenede en het gemeentebestuur van Zelzate wordt goedgekeurd.  

Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten. 
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