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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.
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•
•

Ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus COVID−19 te beperken.
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.

Verwijzingsdocumenten
•
•
•

•

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, versie 30.01.2020.
Huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn, versie 30.01.2020.
Richtlijnen Agentschap Binnenlands bestuur over vergaderingen van bestuursorganen van lokale
besturen die gelden vanaf 1 september: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/vergaderingen-vanlokale-bestuursorganen-tijdens-coronacrisis.
Besluit burgemeester 18.11.2020 m.b.t. beperkende maatregelen gemeenteraad en raad voor
maatschappelijk welzijn in het kader van de verspreiding van het coronavirus COVID-19.

Verantwoording
•

•

•

•

Teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 maximaal te beperken is het
gelet op de ernstige huidige 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)
dat 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 26.11.2020.
Bij besluit burgemeester van 18.11.2020 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 18.11.2020 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 18.11.2020 m.b.t. beperkende maatregelen gemeenteraad en raad
voor maatschappelijk welzijn van 26.11.2020 in het kader van de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 wordt bekrachtigd.
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2.

Vragenhalfuurtje: Vraag stand van zaken studie heraanleg Staakstraat & Sasdijkstraat.

3.

Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 29.10.2020.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

Artikel 1
De notulen en zittingsverslag van de gemeenteraad van 29.10.2020 worden goedgekeurd.
4.

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 en 279.

Verwijzingsdocumenten
•
•
•

Besluit van de gemeenteraad van 30.01.2020 m.b.t. aanpassing huishoudelijk reglement
gemeenteraad.
Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad versie, 30.01.2020.
Ontwerp huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, versie 26.11.2020.

Verantwoording
•

•

•

Aangezien er een nieuwe versie van het notuleringsprogramma cobra van Cevi nv werd
geïnstalleerd en de manier van inloggen gewijzigd is, dient artikel 4 als volgt aangepast te
worden:
Elk raadslid krijgt via multifactor identificatie gekoppeld aan e-ID toegang tot het
notuleringsprogramma Cobra@home.
‘via een gebruikersnaam en een paswoord ‘ wordt weggelaten en ‘ via multifactor identificatie
gekoppeld aan e-ID’ wordt toegevoegd.
Aangezien ervan de raad een audiovisuele opname wordt gemaakt, wordt ‘§5 De audiovisuele
opname van de raad wordt binnen de 3 werkdagen op de webstek van de gemeente geplaatst.’
toegevoegd bij artikel 14.
Aangezien de gemeenteraad de komende tijd wordt opgenomen omwille van de
coronamaatregelen en in latere fase is het aangewezen om artikel 40 als volgt aan te passen:
‘De audiovisuele opname van de raad geldt als zittingsverslag.’ Wordt toegevoegd.
‘De zittingsverslagen van de vergaderingen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische
volgorde, alle besproken onderwerpen, de essentie van de tussenkomsten en van de mondeling
en schriftelijk gestelde vragen en antwoorden. Een raadslid kan vragen om in het zittingsverslag
de rechtvaardiging van zijn stemgedrag op te nemen. ‘ wordt geschrapt.
‘§2 Indien er door technische problemen geen audiovisuele opname beschikbaar is, kan een
audio-opname of geschreven verslag gelden als zittingsverslag. ‘ wordt toegevoegd.
In §4 wordt ‘en wordt er geen zittingsverslag opgesteld.’ Vervangen door ‘en wordt dit niet
opgenomen in het zittingsverslag.’.
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•

Om het vragenhalfuurtje praktisch vlotter te laten verlopen wordt voorgesteld om artikel 51 voor
de gemeenteraad aan te passen:
In §2 wordt ‘Deze vragen worden vóór de zitting behandeld en niet opgenomen in de agenda.’
toegevoegd. ‘Als er vragen zijn worden deze na aanvang van de openbare zitting behandeld.’
Wordt geschrapt. ‘tijdens’ wordt vervangen door ‘voorafgaand aan’ en ‘Na behandeling van de
vragen vangt de raadszitting onmiddellijk aan.’ wordt geschrapt.
In §3 wordt ‘Hij’ vervangen door ‘De vraagsteller’.

Stemmen
Stemresultaat

15 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, Stijn Van Hamme, Axl Van Boven)
8 onthoudingen (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)

BESLUIT
Artikel 1
De voorgestelde aanpassingen aan het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad worden
goedgekeurd.
Volgende bepalingen worden aangepast:
• artikel 4 :
Elk raadslid krijgt via multifactor identificatie gekoppeld aan e-ID toegang tot het
notuleringsprogramma Cobra@home.
‘via een gebruikersnaam en een paswoord ‘ wordt weggelaten en ‘ via multifactor identificatie
gekoppeld aan e-ID’ wordt toegevoegd.
• ‘§5 De audiovisuele opname van de raad wordt binnen de 3 werkdagen op de webstek van de
gemeente geplaatst.’ toegevoegd bij artikel 14.
• artikel 40:
‘De audiovisuele opname van de raad geldt als zittingsverslag.’ Wordt toegevoegd.
‘De zittingsverslagen van de vergaderingen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische
volgorde, alle besproken onderwerpen, de essentie van de tussenkomsten en van de mondeling
en schriftelijk gestelde vragen en antwoorden. Een raadslid kan vragen om in het zittingsverslag
de rechtvaardiging van zijn stemgedrag op te nemen. ‘ wordt geschrapt.
‘§2 Indien er door technische problemen geen audiovisuele opname beschikbaar is, kan een
audio-opname of geschreven verslag gelden als zittingsverslag. ‘ wordt toegevoegd.
In §4 wordt ‘en wordt er geen zittingsverslag opgesteld.’ Vervangen door ‘en wordt dit niet
opgenomen in het zittingsverslag.’.
• artikel 51:
In §2 wordt ‘Deze vragen worden vóór de zitting behandeld en niet opgenomen in de agenda.’
toegevoegd. ‘Als er vragen zijn worden deze na aanvang van de openbare zitting behandeld.’
Wordt geschrapt. ‘tijdens’ wordt vervangen door ‘voorafgaand aan’ en ‘Na behandeling van de
vragen vangt de raadszitting onmiddellijk aan.’ wordt geschrapt.
In §3 wordt ‘Hij’ vervangen door ‘De vraagsteller’.
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5.

Kennisnemen van het definitieve antwoord van de toezichthoudende overheid i.v.m. de klacht
raadslid Stijn Van Hamme inzake steun aan wielervereniging.

Bevoegdheid
•

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

Wetten en Reglementen
•

Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikel 333.

Verwijzingsdocumenten
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur 15.09.2020 i.v.m. de klacht van raadslid Stijn Van
Hamme m.b.t. subsidies/steun aan wielervereniging.
E-mail van het Agentschap Binnenlands Bestuur 15.09.2020 met klacht van raadslid Stijn Van
Hamme 14.09.2020 over de werking van een lokaal bestuur.
Brief van gemeenteraadslid Stijn Van Hamme 23.09.2020 aan Viceminister-president van de
Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur , Bestuurszaken, Inburgering en
Gelijke Kansen i.v.m. klacht naar aanleiding van grove nalatigheid door schepen.
Brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur 25.09.2020 met aanvulling op brief van
15.09.2020.
Antwoordbrief van het college van burgemeester en schepenen 06.10.2020 aan het Agentschap
Binnenlands Bestuur.
E-mails van het Agentschap Binnenlands Bestuur 08.10.2020 m.b.t. klacht Stijn Van Hamme i.v.m.
steun aan wielervereniging.
E-mail van de gemeente Assenede 09.10.2020 aan het Agentschap Binnenlands Bestuur m.b.t.
klachten Stijn Van Hamme i.v.m. steun aan wielervereniging + bijlagen.
E-mail van het Agentschap Binnenlands Bestuur 12.10.2020 m.b.t. klachten Stijn Van Hamme
i.v.m. steun aan wielervereniging.
E-mail van de gemeente Assenede 12.10.2020 aan het Agentschap Binnenlands Bestuur m.b.t.
klachten Stijn Van Hamme i.v.m. steun aan wielervereniging + bijlagen.
E-mail van het Agentschap Binnenlands Bestuur 13.10.2020 m.b.t. klachten Stijn Van Hamme
i.v.m. steun aan wielervereniging.
E-mail van de gemeente Assenede 14.10.2020 aan het Agentschap Binnenlands Bestuur m.b.t.
klachten Stijn Van Hamme i.v.m. steun aan wielervereniging + bijlagen.
Brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur 28.10.2020 i.v.m. de klacht van raadslid Stijn Van
Hamme m.b.t. steun aan wielervereniging. Vraag om tuchtonderzoek.

Verantwoording
• Het decreet lokaal bestuur bepaalt in artikel 333 dat het antwoord van de gouverneur op
klachten ingediend tegen een besluit van de gemeenteraad de eerstvolgende vergadering van de
gemeenteraad ter kennis moet worden gebracht.
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KENNISNAME
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het definitieve antwoord van de gouverneur van 28.10.2020
i.v.m. de klacht van raadslid Stijn Van Hamme m.b.t. steun aan wielervereniging en vraag om
tuchtonderzoek.
6.

Kennisnemen van de goedkeuring van de jaarrekening 2019 door de Provinciegouverneur.

Bevoegdheid
•

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen
•
•
•

•

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 332 §1, derde lid.
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere
wijzigingen.
Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Verwijzingsdocumenten
•
•
•

De beslissing van de gemeenteraad van 28 mei 2020 houdende het vaststellen van de
jaarrekening 2019 van de gemeente.
De jaarrekening 2019.
Het besluit van de Provinciegouverneur van 30 oktober 2020 houdende de goedkeuring van de
jaarrekening over het financiële boekjaar 2019 van de gemeente Assenede.

Verantwoording
•
•

30 oktober 2020 werd de jaarrekening 2019 goedgekeurd door de Provinciegouverneur.
Uit het onderzoek van de jaarrekening blijkt niet dat ze onjuist of onvolledig is of dat ze geen
waar en getrouw beeld geeft van de financiële toestand.

KENNISNAME
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring van de jaarrekening 2019 van de gemeente door
de Provinciegouverneur.
7.

Kennisnemen van de halfjaarlijkse verslaggeving van de raad van bestuur van IVM aan de
gemeenteraad.

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, artikel 441.

Verwijzingsdocumenten
•

Het schrijven van IVM van 27.10.2020 met het halfjaarlijks verslag van 15.10.2020 van de raad
van bestuur voor de gemeenteraad.

Verantwoording
•

•

Het decreet over het lokaal bestuur (art. 441) stelt dat een lid van de raad van bestuur of een
door de raad van bestuur gemandateerde minstens 2 maal per jaar, tijdens een openbare
vergadering van de gemeenteraad van elk van de deelnemende gemeenten, verslag dient uit te
brengen over de uitoefening van de bevoegdheden en de taken van de raad, en toelichting dient
te verstrekken bij het beleid van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.
De raad van bestuur van IVM heeft in zitting van 21.01.2020 beslist de respectievelijke
aangeduide vertegenwoordigers in de raad van bestuur te mandateren om conform artikel 441
van het Decreet Lokaal Bestuur minstens twee maal per jaar tijdens een openbare vergadering in
hun gemeente/stad, verslag uit te brengen over de uitoefening van de bevoegdheden en de
taken van de raad van bestuur en namens de raad van bestuur toelichting te verstrekken bij het
beleid van de opdrachthoudende vereniging.

KENNISNAME
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het halfjaarlijks verslag van 15.10.2020 van de raad van bestuur
van IVM.

8.

Goedkeuren van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van IVM op
09.12.2020.

Bevoegdheid
•

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

Wetten en Reglementen
•
•

Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017.
De statuten van de IVM, inzonderheid artikel 30 bis.

Verwijzingsdocumenten
•
•

Het aangetekend schrijven van IVM van 23.10.2020 inzake de uitnodiging tot de algemene
vergadering van 09.12.2020 met de agenda en informatie betreffende de agendapunten.
De beslissing van de gemeenteraad 31.03.2019 waarbij mevrouw Hilde Baetslé als
vertegenwoordiger en de heer Alex Meulebroeck als plaatsvervangend vertegenwoordiger
werden aangeduid deel te nemen aan de algemene vergadering van IVM voor de duurtijd van de
huidige legislatuur.

207

Verantwoording
•
•

•

De algemene vergadering van de IVM gaat door op woensdag 09.12.2020 om 19.00 uur. De
vergadering zal doorgaan als een digitale Microsoft Teams-vergadering en via livestream gevolgd
kunnen worden.
De agenda van de algemene vergadering omvat volgende agendapunten:
o Activiteiten en strategieën voor volgend boekjaar (2021) – bespreking.
o Begroting IVM 2021 – goedkeuring.
o Impact Coronacrisis op werking IVM – bespreking.
o Warmtelevering – stand van zaken.
o Aanstelling plaatsvervangend vertegenwoordiger raad van bestuur Lievegem –
beslissing.
o Varia.
De volmachtdrager beschikt over het totaal van het aantal stemmen waarover de gemeente
beschikt, zijnde 14.200 stemmen.

Stemmen artikel 1 , agendapunt begroting
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)
Stemmen artikel 1 (behalve agendapunt over de begroting) en artikel 2
Stemresultaat: eenparigheid van stemmen
BESLUIT
Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van IVM van 09.12.2020 en
aan de afzonderlijke agendapunten die dit vereisen:
o Activiteiten en strategieën voor volgend boekjaar (2021) – bespreking.
o Begroting IVM 2021 – goedkeuring.
o Impact Coronacrisis op werking IVM – bespreking.
o Warmtelevering – stand van zaken.
o Aanstelling plaatsvervangend vertegenwoordiger raad van bestuur Lievegem –
beslissing.
o Varia.
Art. 2
De vertegenwoordiger of plaatsvervangende vertegenwoordiger van de gemeente te mandateren
om op de algemene vergadering van IVM van 09.12.2020 zijn stemgedrag af te stemmen op de
beslissing genomen in de gemeenteraad van heden inzake onderhavige aangelegenheid en verder al
het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda.
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9.

Kennisnemen van de halfjaarlijkse verslaggeving van de raad van bestuur van IGS Westlede aan
de gemeenteraad.

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 441.

Verwijzingsdocumenten
•

Het document ‘Commissie Gemeente Assenede – Toelichting bij het beleid van IGS Westlede
november 2020’.

Verantwoording
•

•

Het Decreet Lokaal Bestuur (art. 441) stelt dat een lid van de raad van bestuur of een door de
raad van bestuur gemandateerde minstens 2 maal per jaar, tijdens een openbare vergadering
van de gemeenteraad van elk van de deelnemende gemeenten, verslag dient uit te brengen over
de uitoefening van de bevoegdheden en de taken van de raad, en toelichting dient te
verstrekken bij het beleid van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.
IGS Westlede vraagt met aandrang de verstrekte gegevens in het document ‘Commissie
Gemeente Assenede – Toelichting bij het beleid van IGS Westlede november 2020’ als
vertrouwelijk te beschouwen en niet aan onbevoegden of niet-betrokkenen te (laten) verdelen.

KENNISNAME
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het document ‘Commissie Gemeente Assenede – Toelichting bij
het beleid van IGS Westlede november 2020’.
10. Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering IGS Westlede op 01.12.2020.
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
•
•
•

De statuten van de IGS Westlede.
Documenten voor de algemene vergadering van IGS Westlede van 01.12.2020.
Gemeenteraadsbesluit van 31.01.2019 betreffende het aanduiden van een mandatarisvertegenwoordiger en een mandataris-plaatsvervanger voor de algemene vergadering van de
Intercommunale Crematoriumbeheer Oost-Vlaanderen op 18.06.2013 en alle volgende algemene
vergaderingen tot de hernieuwing van de gemeenteraad in 2025.
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Verantwoording
•
•

De gemeente Assenede is toegetreden tot de IGS Westlede
De gemeenteraad dient zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene
vergadering van 01.12.2020 met daarop volgende agendapunten:
1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 02.06.2020
2. Activiteiten en strategie
3. Begroting 2021
4. Bijkomende toetreding voor het grondgebied van de voormalige gemeente
Kruishoutem

Stemmen artikel 1 , agendapunt begroting
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)
Stemmen artikel 1 (behalve agendapunt over de begroting) en artikel 2 en 3
Stemresultaat: eenparigheid van stemmen
BESLUIT
Artikel 1
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van de IGS Westlede op
01.12.2020 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:
1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 02.06.2020
2. Activiteiten en strategie
3. Begroting 2021
4. Bijkomende toetreding voor het grondgebied van de voormalige gemeente Kruishoutem
Art. 2
De vertegenwoordiger van de gemeente, dhr. Dieter Vercauter, of zijn plaatsvervangster, mevr.
Buysse Dominique, die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de IGS Westlede wordt
opgedragen ter zitting van de algemene vergadering overeenkomstig de wil van de onderhavige
gemeenteraad te stemmen.
Art. 3
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de IGS Westlede, Smalle Heerweg 60, 9080
Lochristi en aan de betrokken aangestelde personen.
11. Kennisnemen van de halfjaarlijkse verslaggeving van de raad van bestuur van Veneco aan de
gemeenteraad.
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, artikel 441.

Verwijzingsdocumenten
•

Het document ‘Verslag over de uitoefening van het mandaat als bestuurder bij de
intergemeentelijke vereniging Veneco’.

Verantwoording
•

Het Decreet Lokaal Bestuur (art. 441) stelt dat een lid van de raad van bestuur of een door de
raad van bestuur gemandateerde minstens 2 maal per jaar, tijdens een openbare vergadering
van de gemeenteraad van elk van de deelnemende gemeenten, verslag dient uit te brengen over
de uitoefening van de bevoegdheden en de taken van de raad, en toelichting dient te
verstrekken bij het beleid van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.

KENNISNAME
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het document ‘Verslag over de uitoefening van het mandaat als
bestuurder bij de intergemeentelijke vereniging Veneco.’.
12. Goedkeuren van de agenda van de buitengewone algemene vergadering Veneco op 10.12.2020.
Bevoegdheid
•

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

Wetten en Reglementen
•
•

•

Artikel 436 van het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 met betrekking tot de
onverenigbaarheden.
Artikel 33 § 5 van de gecoördineerde statuten van Veneco van 01.07.2020 dat stelt dat de
vertegenwoordiger voor de volledige duur van de legislatuur kan worden aangeduid, de concrete
inhoud van het mandaat van de vertegenwoordiger daarentegen dient herhaald te worden voor
elke algemene vergadering.
Gelet op het feit dat de gemeente Assenede vennoot is van de Intergemeentelijke Vereniging
Veneco.

Verwijzingsdocumenten
•
•

De uitnodiging voor de algemene vergadering van Veneco 23.10.2020 met vermelding van de
agenda voor de buitengewone algemene vergadering van 10.12.2020, met bijlagen.
Besluit van de gemeenteraad van 28.02.2019 houdende aanduiden van een mandatarisvertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene vergadering van Veneco.

Verantwoording
•

In de Raad van Bestuur van 22 oktober 2020 werden de agenda en het programma goedgekeurd
voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Veneco die doorgaat op donderdag 10
december 2020 om 18.00 uur in ‘Brouwerij Huyghe’, Geraardbergsesteenweg 4/B - 9090 Melle.
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•
•
•

•

In het geval er specifieke veiligheidsmaatregelen van kracht zijn in het kader van het Coronavirus,
zal Veneco opteren voor een digitale Buitengewone Algemene Vergadering.
De agenda moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad.
In de gemeenteraad van 28.02.2019 werd de heer Servaas Van Eynde aangeduid als mandatarisvertegenwoordiger voor de algemene vergadering/buitengewone algemene vergadering van
Veneco voor de ganse legislatuur. Mevrouw Hilde Baetslé werd aangeduid als plaatsvervanger
voor de algemene vergadering/buitengewone algemene vergadering van Veneco voor de ganse
legislatuur.
De afgevaardigde mag geen lid mag zijn van de Raad van Bestuur.

Stemmen artikel 1 , agendapunt begroting
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)
Stemmen artikel 1 (behalve agendapunt over de begroting) en artikel 2 en 3
Stemresultaat: eenparigheid van stemmen
BESLUIT
Artikel 1
De agenda en elk van de afzonderlijke punten van de agenda van de buitengewone algemene
vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging Veneco die plaatsvindt op 10.12.2020 worden
goedgekeurd:
1. Goedkeuring schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens uitzonderlijke omstandigheden (indien
noodzakelijk)
2. Akteneming/goedkeuring van verslag 60ste Jaarvergadering dd. 11.06.2020
3. Goedkeuring werkprogramma en begroting 2021
4. Toetreding nieuwe vennoten
- OCMW Kaprijke
- OCMW Lochristi
- OCMW Melle
- OCMW Sint-Laureins
- OCMW Zelzate
- OCMW Zulte
- Politiezone Deinze-Zulte-Lievegem
- Politiezone Puyenbroeck
- Welzijnsband Meetjesland
5. Aanstellen vertegenwoordiger Algemene Vergadering Solva
6. Benoeming en desgevallend ontslag van bestuurders en deskundigen
Art. 2
Aan de vertegenwoordiger van de gemeente Assenede (de schepen Servaas Van Eynde), houder van
161 aandelen, die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van de
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Intergemeentelijke Vereniging Veneco die plaatsvindt op 10.12.2020 om 18.00 uur in Brouwerij
Huyghe, Geraardsbergsesteenweg 4B, 9090 Melle , wordt het mandaat gegeven om, met recht van
indeplaatsstelling door mevrouw Hilde Baetslé:
Er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de
agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het
algemeen, het nodige te doen om de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering uit
te voeren.
Deel te nemen aan elke latere buitengewone algemene vergadering met dezelfde dagorde, in geval
de op 10.12.2020 geplande buitengewone algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen
beraadslagen en daarbij aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met
betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te
ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen om de agendapunten van de buitengewone
algemene vergadering te realiseren.
Art. 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen
beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis van te geven aan
Veneco, ter attentie van mevrouw Veronique Verstraeten, Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen.
13. Kennisnemen van de halfjaarlijkse verslaggeving van de raad van bestuur van Imewo aan de
gemeenteraad.
Bevoegdheid
•

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

Wetten en Reglementen
•

Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikel 441.

Verwijzingsdocumenten
•

Het document ‘Imewo: Terugblik op het 1e semester 2020’.

Verantwoording
•

Het decreet lokaal bestuur (art. 441) stelt dat een lid van de raad van bestuur of een door de
raad van bestuur gemandateerde minstens 2 maal per jaar, tijdens een openbare vergadering
van de gemeenteraad van elk van de deelnemende gemeenten, verslag dient uit te brengen over
de uitoefening van de bevoegdheden en de taken van de raad, en toelichting dient te
verstrekken bij het beleid van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.

KENNISNAME
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het document ‘Imewo: Terugblik op het 1e semester 2020’.
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14. Goedkeuren van agenda, statutenwijziging, wijziging van voorwerp (doel) en vaststelling van het
mandaat van de buitengewone algemene vergadering van Imewo op 14.12.2020.
Bevoegdheid
•

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

Wetten en Reglementen
•

Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017.

Verwijzingsdocumenten
•

•
•
•

Het aangetekend schrijven van 14.09.2020 betreffende uitnodiging aan de gemeente om deel te
nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Imewo op 14.12.2020 te Brugge,
Kapellestraat 146.
De documentatiestukken overgemaakt van Imewo aan de gemeente op 14.09.2020.
De nazendingen van documentatiestukken overgemaakt van Imewo aan de gemeente op
03.11.2020.
Het gemeenteraadsbesluit van 31.01.2019 betreffende “Aanduiden mandatarisvertegenwoordiger en plaatsvervangend mandataris-vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering van Imewo”.

Verantwoording
•
•

•

De gemeente Assenede is voor één of meerdere activiteiten aangesloten bij de
opdrachthoudende vereniging Imewo.
De voorgestelde statutenwijzigingen vinden vooreerst hun oorsprong in de verplichte aanpassing
van de statuten aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV):
- Verwijzing naar van toepassing zijnde bepalingen van de coöperatieve vennootschap ingevolge
het nieuwe WVV.
- Vermelding inzake het sui generis karakter van de Opdrachthoudende Vereniging.
- Terminologie in verband met kapitaal werd in overeenstemming gebracht met het WVV, met
invoering van termen zoals vermogen of inbreng (rekening 10/11 van het passief), onderscheid
tussen vast en variabel kapitaal is zonder voorwerp geworden en vervangen door de statutair
onbeschikbare eigenvermogensrekening.
- Afstemming op de bepalingen van het WVV wat betreft de procedure schriftelijke
besluitvorming Raad van Bestuur en de modaliteiten voor het vergaderen op afstand van de
Algemene Vergadering.
- In overeenstemming brengen statutaire bepaling inzake de alarmbelprocedure.
Er worden daarnaast nog een aantal wijzigingen aangebracht:
- Vermelding van het correspondentieadres van de administratieve zetel in Melle naast de reeds
in de statuten opgenomen zetel.
- Invoeging en/of actualisering van een aantal definities.
- Toevoeging van een bijkomende onverenigbaarheid in hoofde van een lid of voormalig lid van
het personeel van Fluvius System Operator cv of van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging.
- Aanpassingen inzake de bepalingen van het kapitaal, aandelen, winstverdeling en stemrechten,
schrappen bijlage 2 en toevoeging bijlage 4, ten gevolge van de partiële splitsing door
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•
•

•

•

•

overneming van de activiteiten van de stad Deinze, postcode 9800.
- Overige statutaire bepalingen: update, aanvulling.
Het feit dat aan het voorwerp (nieuwe aanduiding van het “doel” ten gevolge van de
inwerkingtreding van het WVV) enkele wijzigingen worden aangebracht.
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt
dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor
elke algemene vergadering.
Heden worden we geconfronteerd met het coronavirus COVID-19, waarbij het op heden niet
vaststaat onder welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden: fysiek, digitaal
dan wel schriftelijk.
Overwegende dat mogelijk nog federale richtlijnen alsook politiebesluiten van de gouverneurs en
richtlijnen via het Agentschap Binnenlands Bestuur kunnen komen omtrent het coronavirus
COVID-19 (en de mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de
impact hiervan op onderhavige bijeenkomst, wordt gevraagd om een expliciete beslissing over
alle voorliggende agendapunten te nemen. Op deze manier kan desgevallend overgegaan
worden tot het houden van een schriftelijke algemene vergadering indien dit noodzakelijk mocht
blijken.
De nazending van Imewo van 03.11.2020 waarin vermeld wordt dat de Algemene Vergadering in
buitengewone zitting van Imewo op digitale wijze zal gehouden worden en dit gebaseerd op de
modaliteiten bepaald vanuit het Agentschap Binnenlands Bestuur, en de beslissing van de Raad
van Bestuur van 11.09.2020.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van de
opdrachthoudende vereniging Imewo d.d. 14.12.2020:
1. Aanpassen van de statuten als volgt:
a. Wijziging van het doel/voorwerp
b. – Aanpassen van de titels van Hoofdstukken I en II
– Aanpassen van de bestaande artikels 2, 2bis, 3, 4, 4bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16bis,
17, 19, 24, 25, 26, 27bis, 28, 29bis, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 37bis, 38, 40 en bijlage 3
– Toevoegen van een artikel 29ter
– Hernummeren van bijlage 1bis, schrappen van bijlage 2 en toevoegen van een nieuwe
bijlage 4
2.
Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of een medewerker
van de directie Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de beslissingen
genomen in de agendapunten 1, 5 en 6 bij authentieke akte te doen vaststellen.
3.
Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de door
de raad van bestuur opgestelde begroting 2021.
4.
Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV.
5.
Statutaire benoemingen.
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6.

7.

a.
Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van deelnemer(s) voor de activiteit
openbare verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en diensten als
onderdeel van ‘licht als dienstverlening’ – verslag van de Raad van Bestuur en van de
Commissaris overeenkomstig het artikel 6:110 WVV houdende de inbreng in natura voor de
toetredingen per 1 juli 2020 en per 14 december 2020.
b.
Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
Statutaire mededelingen.

Art. 2
Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Imewo met inbegrip van de
voorgestelde wijziging van het doel/voorwerp van Imewo.
Art. 3
De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die fysiek dan wel digitaal zal deelnemen aan de
Buitengewone Algemene Vergadering van Imewo op 14 december 2020 (of iedere andere datum
waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen
op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1 en 2 van
onderhavige beslissing.
Art. 4
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
Imewo, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres
vennootschapssecretariaat@fluvius.be.
15. Goedkeuren van de agenda en de daarbij horende documentatiestukken van de buitengewone
algemene vergadering van TMVS dv op 08.12.2020.
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
•
•

•

•

De oproepingsbrief met de documentatiestukken ons gestuurd door TMVS dv op 14.09.2020
betreffende de buitengewone algemene vergadering TMVS dv van 08.12.2020.
De nazending ons doorgestuurd door TMVS dv op 26.10.2020 met de mededeling dat de
buitengewone algemene vergadering van TMVS dv van 08.12.2020 volledig digitaal zal
plaatsvinden.
Het gemeenteraadsbesluit van 28.02.2019 betreffende voordracht van een kandidaat bestuurder
voor de raad van bestuur van TMVS dv en aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger en
een mandataris-plaatsvervanger voor de algemene vergadering.
De statuten van TMVS dv.

Verantwoording
•

is aangesloten bij TMVS dv.
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•

De gemeenteraad dient de agenda van de buitengewone algemene vergadering goed te keuren.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de agenda en aan alle punten op de agenda van
de buitengewone algemene vergadering TMVS dv van 8 december 2020 en de daarbij behorende
documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten :
1. Toetreding van deelnemers
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen
3. Evaluatie 2020, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2021 (cfr. artikel 432 DLB)
4. Begroting 2021 (cfr. artikel 432 DLB)
5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing
6. Statutaire benoemingen
Varia
Art. 2
De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger(s)/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om
namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene
vergadering van TMVS dv vastgesteld op 08.12.2020, te onderschrijven en haar/zijn (hun)
stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde
standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering.
Art. 3
Een afschrift van dit besluit zal :
• hetzij per post t.a.v. FARYS | TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent,
• hetzij per elektronische post, 20201208BAVTMVS@farys.be,
gestuurd worden.
16. Definitief vaststellen van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) sport en recreatie
Bassevelde.
Bevoegdheid
•

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

Wetten en Reglementen
•

Vlaamse Codex ruimtelijke ordening (VCRO), inzonderheid Titel II, hoofdstuk II.

Verwijzingsdocumenten
•
•

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Assenede, goedgekeurd door de Deputatie van de
Provincie Oost-Vlaanderen dd. 19.02.2009. (www.assenede.be > ASSENEDE IN KAART).
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 04.06.2019 houdende opmaken RUP
‘ site sport en recreatie Bassevelde ‘.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Besluit van de gemeenteraad van 23.04.2020 houdende voorlopig vaststellen van het
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan sport en recreatie Bassevelde.
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 05.05.2020 houdende organisatie
openbaar onderzoek RUP sport en recreatie Bassevelde.
Het openbaar onderzoek over het ontwerp RUP van 15.06.2020 tot en met 13.08.2020.
Het advies van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen van 02.07.2020.
Het bezwaar ingediend door LDR Advocaten voor bv Talavi dd. 05.08.2020, ontvangen
07.08.2020.
De opmerkingen van de Bijenwerkgroep Assenede dd. 04.08.2020.
De opmerkingen van het Bewonersplatform Bassevelde dd. 12.08.2020
De opmerkingen namens de werkgroep Nieuw Lokaal KLJ Bassevelde dd. 10.08.2020.
De opmerkingen namens de raad van bestuur van de gemeentelijke sportraad dd. 12.08.2020.
Het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening van 09.11.2020, ontvangen
18.11.2020.

Verantwoording
•

•

•

•

•

Het bezwaar ingediend door LDR Advocaten voor bv Talavi stelt dat
- voor het magazijn in 1970 een stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd en dat
zonevreemde basisrechten hierop van toepassing zijn en vraagt om het magazijn op een normale
manier verder te kunnen blijven gebruiken.
- de Finse piste die is aangeduid op het inrichtingsplan de toegang tot het magazijn voor
vrachtwagens zal bemoeilijken
- als de gemene muur gesloopt wordt de veiligheid in het gedrang komt
Het bezwaar geen aanleiding geeft tot aanpassingen van het RUP om reden
- de zonevreemde basisrechten zoals opgenomen in de VCRO blijven van toepassing op het
magazijn
- de Finse piste is op het inrichtingsplan maar indicatief aangegeven en bij de aanleg kan rekening
gehouden worden met de bestaande toestand
- met de aanwezigheid van nutsaansluitingen zal rekening gehouden worden bij de inrichting van
de site en in onderling overleg naar oplossingen gezocht worden bij het slopen van de gemene
muur
De opmerkingen van de Bijenwerkgroep Assenede
- aanplantingsvoorstellen voor de inrichting van het terrein. De suggesties van de soortkeuze zijn
gedaan op basis van bijvriendelijkheid.
De opmerkingen geven geen aanleiding tot aanpassing van het RUP om reden
- al deze suggesties zijn reeds opgenomen in art. 1.2.3 waar verordenend de aanplant van
klimaatrobuuste en bijvriendelijke soorten wordt opgelegd
In de opmerkingen van het Bewonersplatform Bassevelde wordt gesteld dat:
- vrees dat de site te veel verengd wordt tot enkele sporten waardoor veel mensen uit de sporten recreatieboot zullen vallen
- er lijkt een te grote parking voorzien, waarvan een groot deel het grootste deel van het jaar niet
zal gebruikt worden. Vraag om een multifunctioneel gebruik van de parking mogelijk te maken
- vraag om ook andere sport- en recreatievormen aan te bieden op deze site
- afzonderlijk duiveltjesveld is misschien overbodig
- kan het RUP uitgebreid worden om de schuttersvereniging een toekomst te geven
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•

•

•

•

•

De opmerkingen geven geen aanleiding geeft tot aanpassingen van het RUP om reden
- het RUP laat een multifunctioneel gebruik toe, de inrichtingsschetsen zijn niet verordenend
- de sportvelden kunnen ook voor een andere sportactiviteit gebruikt worden
- de parking wordt zodanig gedimensioneerd zodat er geen overaanbod van parkeerplaatsen
ontstaat
- anderzijds wordt vermeden dat er parkeeroverlast komt in de omliggende straten bij bepaalde
activiteiten
- permanent parkeren van voertuigen is niet toegelaten
- delen van de zone die niet gebruikt worden als parking kunnen ook ingericht worden in functie
van sport en recreatie
- het uitbreiden van het plangebied voor de activiteiten van de schuttersvereniging is in deze fase
van het dossier niet meer mogelijk. Het RUP sluit niet uit dat er ruimte voorzien wordt voor de
schuttersvereniging
De opmerkingen namens werkgroep Nieuw Lokaal KLJ Bassevelde
- veilige oversteekplaats t.h.v. de Kraaigemstraat, gezien gevaarlijke situatie fietspad aan de
overkant van de site
- twijfel of de 30 parkeerplaatsen voor KLJ en LRV voldoende zullen zijn, anderzijds wil men niet
inboeten op oefen- en speelruimte.
De opmerkingen geven geen aanleiding tot aanpassing van het RUP om reden
- de inrichting van de Kraaigemstraat valt buiten het plangebied van dit RUP. Bij een eventuele
herinrichting of aanpassing van de Kraaigemstraat kan met deze opmerking over de veilige
toegang ( oversteekplaats ) rekening worden gehouden.
- in de verordende voorschriften is opgenomen dat in de onmiddellijke omgeving van de
zuidelijke toegang aan de Kraaigemstraat parkeervoorzieningen kunnen aangelegd worden. In de
verordende voorschriften werden geen aantallen opgenomen.
De opmerkingen van de raad van bestuur van de gemeentelijke sportraad
- hebben een opmerking over de diversiteit van het sportaanbod op de site. Zij vragen een
multifunctioneel speelterrein en eventueel een klein skatepark en/of padelterrein te voorzien.
De opmerkingen geven geen aanleiding tot aanpassing van het RUP om reden
- het RUP laat een multifunctioneel gebruik toe, de inrichtingsschetsen zijn niet verordenend

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 onthoudingen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven)

BESLUIT
Artikel 1
Het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘ sport en recreatie Bassevelde ‘ wordt
definitief vastgesteld. Dit plan bestaat uit: plan bestaande toestand, plan juridische toestand,
toelichtingsnota, grafisch plan, stedenbouwkundige voorschriften en register van percelen waar
bestemmingswijzigingen worden doorgevoerd.
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Art. 2
Het bezwaar ingediend door LDR Advocaten voor bv Talavi wordt verworpen om volgende redenen:
- de zonevreemde basisrechten zoals opgenomen in de VCRO blijven van toepassing op het magazijn
- de Finse piste is op het inrichtingsplan maar indicatief aangegeven en bij de aanleg kan rekening
gehouden worden met de bestaande toestand
- met de aanwezigheid van nutsaansluitingen zal rekening gehouden worden bij de inrichting van de
site en in onderling overleg naar oplossingen gezocht worden bij het slopen van de gemene muur
De opmerkingen van het Bewonersplatform Bassevelde, de Bijenwerkgroep Assenede, de raad van
bestuur van de gemeentelijke sportraad en de werkgroep Nieuw Lokaal KLJ Bassevelde worden
meegenomen bij de inrichting van de site maar vormen geen aanleiding tot aanpassing van het RUP.
Art. 3
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘sport en recreatie Bassevelde ‘ wordt samen met het
besluit van de gemeenteraad en het volledig advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke
ordening onmiddellijk na de definitieve vaststelling bezorgd aan de deputatie van de provincie OostVlaanderen en aan de Vlaamse regering.
17. Goedkeuren van de deelname aan Unesco Geopark Schelde Delta.
Bevoegdheid
•

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

Verwijzingsdocumenten
•

•
•
•
•
•

Schrijven van mevr. Annemie Charlier, Gedeputeerde erfgoed, ruimte en recreatiedomeinen van
18.09.2020 met de vraag om een collegebeslissing te treffen i.v.m. principieel akkoord te gaan
om mee te werken aan de realisatie van een Unesco Geopark Schelde Delta.
Intentieverklaring 28.11.2019 Geopark Schelde Delta.
Folder ‘op weg naar Geopark Schelde Delta’.
Kaart begrenzing Geopark.
Voorbeeld princiepbeslissing goedkeuring deelname Unesco Geopark.
Het collegebesluit van 13.10.2020 over de princiepsbeslissing tot deelname aan het Unesco
Geopark Schelde Delta.

Verantwoording
•

•
•

•

Het landsgrensoverschrijdend Geopark Schelde Delta wil de bijzondere geologische en
landschappelijke kwaliteiten van het gebied van de Vlaamse-Nederlandse Delta internationaal op
de kaart zetten en wil zich daardoor kandidaat stellen voor het verkrijgen van een Unesco Global
Geopark status.
De gemeente Assenede valt binnen de contouren van dit Geopark. De geosites in de regio zijn
van uitzonderlijk (internationaal) belang, waaronder o.a. het Krekengebied Meetjesland.
Dit biedt kansen om deze geosites, samen met nog andere sites van geologisch en
cultuurhistorisch belang, kwaliteitsvol verder uit te bouwen en beleefbaar te maken binnen de
context van dit ruimer (internationaal) georiënteerd Geopark en dit zowel voor bezoekers als
voor bewoners.
Dit kan inspiratie bieden om op een bewuste en duurzame wijze met de omgeving om te gaan.
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•
•

De betrokkenheid van de lokale besturen voor dit initiatief is van groot belang en Unesco
verlangt dan ook dat alle gemeenten in het gebied dit ondersteunen.
Het college van burgemeester en schepenen heeft zich op 13.10.2020 principieel akkoord
verklaard om dit initiatief te ondersteunen. Een definitieve beslissing van de gemeenteraad is
evenwel nodig om toe te treden tot het Geopark Schelde Delta.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de deelname goed aan de realisatie van het Unesco Geopark Schelde Delta.
18. PV-project - Goedkeuren van concessieovereenkomst.
Bevoegdheid
•

Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 art. 40 en 41.

Wetten en reglementen
•

Wet van 17.06.2016 betreffende concessieovereenkomsten.

Verwijzingsdocumenten
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Het gemeenteraadsbesluit van 27.04.2017 betreffende het goedkeuren van de ondertekening
van het Burgemeestersconvenant.
Het gemeenteraadsbesluit van 30.08.2018 betreffende het goedkeuren van het duurzaam
energie- en klimaatactieplan (luik mitigatie) in het kader van het Burgemeestersconvenant.
Het collegebesluit van 25.02.2020 betreffende het voorstel van Veneco voor het plaatsen van
zonnepanelen via burgercoöperatie en collectieve relighting in openbare gebouwen.
De op 27.05.2020 aangepaste concessieleidraad voor het prefinancieren, leveren, plaatsen en
exploiteren van zonnepanelen op publieke gebouwen in de gemeente Assenede met
burgerparticipatie. De ‘Toelichting PV-project Assenede 27.05.2020’.
Het gemeenteraadsbesluit van 28.05.2020 betreffende het goedkeuren van de
concessieleidraad.
Verslag van nazicht van de offertes opgesteld door Veneco op 01.07.2020.
Gemotiveerd toewijzingsbesluit van Veneco van 08.07.2020.
Voorstel concessieovereenkomst school Bassevelde 15.11.2020
Voorstel concessieovereenkomst school en oude sporthal Assenede 15.11.2020.
Voorstel concessieovereenkomst school Oosteeklo 15.11.2020.
Voorstel concessieovereenkomst school Boekhoute 15.11.2020.

Verantwoording
•

De gemeente ondertekende op 27.04.2017 het Burgemeestersconvenant waarmee de gemeente
zich engageert om te streven naar 40% CO2-reductie tegen 2030 ten opzichte van het
referentiejaar 2011. Op 30.08.2018 werden de concrete mitigatieacties goedgekeurd. Hier zijn
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•

•
•
•

•
•

•

•

•
•

onder meer acties opgenomen die de CO2-uitstoot van de eigen gemeentelijke gebouwen dienen
te reduceren.
Op 19.05.2017 werd het project Meetjesland Klimaatgezond opgestart. Via dit project gaan de
gemeenten in het Meetjesland, Veneco en de Provincie Oost-Vlaanderen het engagement aan
om concrete klimaatacties uit te voeren. De gemeente Assenede neemt deel aan dit project.
De raad van bestuur van Veneco besliste op 24.09.2019 om het aanbod van regionale
klimaatacties te kaderen binnen vijf klimaatkapstokken.
Op 29.10.2019 bezorgde Veneco aan het college en de bevoegde dienst een projectvoorstel voor
het plaatsen van zonnepanelen via derdepartijfinanciering op gemeentegebouwen.
Op 25.02.2020 besliste het college om interesse te laten blijken voor een installatie met
zonnepanelen via burgerparticipatie op meerdere gemeentelijke gebouwen, alsook op het Lokaal
Dienstencentrum De Aster en de kerk van Boekhoute.
Veneco kan voor dit project optreden als aanbestedende overheid voor de gemeente, het
OCMW en het AGB.
Veneco heeft, op basis van de reeds doorgegeven gebouwenlijst, een beknopte prescreening
uitgevoerd per opgegeven gebouw (een uitgebreide haalbaarheidsstudie vormt onderdeel van de
nog aan te besteden opdracht). Volgende gebouwen werden reeds weerhouden voor het
project:
1. School Bassevelde, Nieuwe Boekhoutestraat 26;
2. School Boekhoute, Boekhoutedorp 3;
3. School Assenede + oude sporthal, Schoolstraat 1;
4. School Oosteeklo, Ertveldesteenweg 22;
5. Lokaal Dienstencentrum de Piramide, Moestuinstraat 22 en Hoogstraat 57
6. Lokaal Dienstencentrum De Aster (gebouw voormalige pastorie), Koning Albertstraat
7, Oosteeklo
7. Gemeenschapscentrum de Bijenkorf, Sportstraat 4
Voor de kerk van Boekhoute, de jeugdlokalen in Assenede en De Aster (serviceflats) kan
bijkomend worden onderzocht of de zonnepanelen kunnen gerealiseerd worden in uitbreiding
op deze opdracht. De gebouwen zijn in de leidraad opgenomen als ‘optioneel te onderzoeken’.
De schoolgebouwen, het voormalige pastoriegebouw en het GC de Bijenkorf zijn eigendom van
gemeente Assenede. De school in Oosteeklo wordt verhuurd aan het OCMW (IBO) en de VBS De
Kameleon. De school en de oude sporthal in Assenede worden verhuurd aan GO! Basisschool De
Wegwijzer. Het voormalige pastorie gebouw van Oosteeklo wordt verhuurd aan OCMW
Assenede. Het GC de Bijenkorf is in erfpacht bij het AGB Assenede.
De concessieleidraad kwam tot stand in nauw overleg met de bevoegde gemeentelijke diensten
en het college.
Het benutten van potentieel zonne-energie op publieke gebouwen via burgerparticipatie en
derdepartijfinanciering heeft volgende voordelen:
- Het gemeentebestuur hoeft niet zelf te investeren in de zonnepanelen;
- De zonnestroom is meteen goedkoper dan de huidige stroomprijs;
- Na de looptijd wordt de installatie kosteloos overgedragen en geniet het gemeentebestuur
verder van gratis groene stroom (na 25 jaar hebben zonnepanelen doorgaans nog een
opbrengstgarantie van ongeveer 85%);
- Met meer zonnepanelen bouwt het gemeentebestuur het aandeel fossiele brandstoffen af
en wordt minder CO2 uitgestoten;
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-

•

•

•
•
•

•
•
•
•

De inwoners kunnen samen met het gemeentebestuur investeren in hernieuwbare energie
waardoor de betrokkenheid bij het gemeentelijk klimaatbeleid wordt vergroot;
- Burgerparticipatie binnen dergelijk project kan een hefboom zijn voor een breder algemeen
bewustzijn rond de thema’s klimaat en energie.
Binnen deze opdracht worden meerwaardeprojecten mogelijk gemaakt, zoals andere
energiebesparende maatregelen in gemeentegebouwen, acties naar huishoudens of acties in
andere sectoren. De huidige stroomprijs die de gemeente (of de huurders) nu betaalt zal hierbij
niet overschreden worden.
Er is geen investeringsbudget nodig voor de realisatie van dit project. De totale opdracht zal tot
gevolg hebben dat de jaarlijkse elektriciteitskosten voor de gemeente zullen dalen of (in geval
van integratie van meerwaardeprojecten) maximaal gelijk blijven.
De gedetailleerde financiële aspecten zullen bekend worden in de fase van de offertevergelijking
en het opmaken van het gunningsadvies.
Veneco zal voor de opzet van dit project de gemeente maximaal ontzorgen.
De gemeenteraad heeft op 28.05.2020 de concessieleidraad voor de opdracht ‘Prefinancieren,
leveren, plaatsen en exploiteren van zonnepanelen op gemeentegebouwen in Assenede met
burgerparticipatie’, goedgekeurd.
De gemeenteraad heeft hierbij op 28.05.2020 Veneco aangeduid als aanbestedende overheid.
Veneco stelde op 01.07.2020 het verslag van nazicht van de offertes op.
Op 07.08.2020 wees Veneco de opdracht toe aan Stroomvloed met een gemotiveerd
toewijzingsbesluit.
De plaatsing van de zonnepanelen moet gepaard gaan met een overeenkomst tussen gemeente
en Stroomvloed, inzake domeinconcessie voor de plaatsing en de exploitatie van de PV-installatie
gedurende een periode van 20 jaar voor de gebouwen onder eigendom van de gemeente:
1. Nieuwe Boekhoutestraat 26 te Bassevelde (school Bassevelde)
2. Schoolstraat 1 te Assenede (gebouwen school de Wegwijzer)
3. Ertveldesteenweg 22 te Oosteeklo (school en IBO gebouw)
4. Boekhoutedorp 3 te Boekhoute (school Boekhoute)

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de concessieovereenkomst voor de plaatsing en exploitatie van een PVinstallatie gedurende een periode van 20 jaar, goed voor de gebouwen onder eigendom van de
gemeente:
1. Nieuwe Boekhoutestraat 26 te Bassevelde (school Bassevelde)
2. Schoolstraat 1 te Assenede (gebouwen school de Wegwijzer)
3. Ertveldesteenweg 22 te Oosteeklo (school en IBO gebouw)
4. Boekhoutedorp 3 te Boekhoute (school Boekhoute)
Art. 2
Een ondertekend afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan Stroomvloed cv, Roombaardstraat
18 te 9810 Nazareth.
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19. Goedkeuren van de oriëntatienota vervoerregio Gent.

Bevoegdheid
•

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

Wetten en Reglementen
•
•
•

Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017.
De goedkeuring op 20.07.2018 door de Vlaamse regering van de indeling van het grondgebied
van het Vlaams Gewest in 15 vervoerregio’s en de afbakening van deze vervoerregio’s.
De goedkeuring op 21.11.2018 door de Vlaamse Regering van het ontwerp van decreet
betreffende de basisbereikbaarheid.

Verwijzingsdocumenten
•
•

Het gemeenteraadsbesluit van 31.01.2019 betreffende aanduiden van vertegenwoordigers in
Vervoerregioraad.
De oriëntatienota vervoerregio Gent.

Verantwoording
•
•

In overleg met de bestuurlijke en de ambtelijke werkgroepen werd een oriëntatienota
vervoerregio Gent opgemaakt.
De oriëntatienota vervoerregio Gent dient te worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Stemmen
Stemresultaat

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

BESLUIT
Artikel 1
De oriëntatienota vervoerregio Gent wordt goedgekeurd met volgende opmerkingen / aanvullingen:
- het behoud van een reguliere verbinding over deelgemeente Boekhoute naar Zelzate en Eeklo
- het gemeentebestuur kan zich niet vinden in een vermindering van de dienstverlening op het
platteland ten voordele van de stadskernen, mobiliteitsprobleem op platteland is groter dan in de
steden
- op frequente basis een verbinding tussen de deelgemeenten verzekeren
- de aanleg en inrichting van mobipunten opnemen in het budget van vervoer op maat, momenteel is
dit niet opgenomen in vervoer op maat wat voor extra belasting zorgt voor de gemeenten
- Assenede op te nemen in flexgebied 4 zodat er minstens in de daluren een rechtstreekse verbinding
mogelijk blijft tussen Boekhoute en Assenede
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Art 2.
Een afschrift van dit besluit te bezorgen aan het secretariaat van de vervoerregio Gent, Koningin
Maria Hendrikaplein 70 bus 80 te 9000 Gent.
20. Goedkeuren van het nieuw openbaar vervoerplan 2021.
Bevoegdheid
•

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

Wetten en Reglementen
•
•
•

Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017.
De goedkeuring op 20.07.2018 door de Vlaamse regering van de indeling van het grondgebied
van het Vlaams Gewest in 15 vervoerregio’s en de afbakening van deze vervoerregio’s.
De goedkeuring op 21.11.2018 door de Vlaamse Regering van het ontwerp van decreet
betreffende de basisbereikbaarheid.

Verwijzingsdocumenten
•
•
•
•

Het gemeenteraadsbesluit van 31.01.2019 betreffende aanduiden van vertegenwoordigers in
Vervoerregioraad.
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 24.09.2019 betreffende De
Lijn - vervoerregioraad voorstel kernnet en aanvullend net.
Het openbaar vervoerplan 2021.
Managementsamenvatting addendum nieuw openbaar vervoerplan 2021.

Verantwoording
•
•

Van de vervoerregioraad Gent ontvingen wij een openbaar vervoerplan 2021.
Het openbaar vervoerplan 2021 vervoerregio Gent dient te worden voorgelegd aan de
gemeenteraad.

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)
9 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem,
Nic Van Zele, Remi Van de Veire, Marc Bobelyn, Dimitri Van Vooren,
Stijn Van Hamme, Axl Van Boven)

BESLUIT
Artikel 1
Het openbaar vervoerplan 2021 vervoerregio Gent wordt goedgekeurd met volgende opmerkingen /
aanvullingen:
- het behoud van een reguliere verbinding over deelgemeente Boekhoute naar Zelzate en Eeklo
- het gemeentebestuur kan zich niet vinden in een vermindering van de dienstverlening op het
platteland ten voordele van de stadskernen, mobiliteitsprobleem op platteland is groter dan in de
steden
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- op frequente basis een verbinding tussen de deelgemeenten verzekeren
- de aanleg en inrichting van mobipunten opnemen in het budget van vervoer op maat, momenteel is
dit niet opgenomen in vervoer op maat wat voor extra belasting zorgt voor de gemeenten
- Assenede op te nemen in flexgebied 4 zodat er minstens in de daluren een rechtstreekse verbinding
mogelijk blijft tussen Boekhoute en Assenede
Art 2.
Een afschrift van dit besluit te bezorgen aan het secretariaat van de vervoerregio Gent, Koningin
Maria Hendrikaplein 70 bus 80 te 9000 Gent.
21. Goedkeuren van het arbeidsreglement van de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute.
Bevoegdheid
•

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

Wetten en Reglementen
•
•

Het decreet van 27.03.1991 houdende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het
gesubsidieerd onderwijs.
Wet van 08.04.1965 tot instelling van de arbeidsreglement, artikelen 1, 4 en 11 tot en met
15sexies.

Verwijzingsdocumenten
•
•
•
•

Arbeidsreglement van de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute van 05.07.2018.
Verslagen Bijzonder Onderhandelingscomité Onderwijs van 12.06.2020 en 19.10.2020.
Verslagen schoolraad van 16.06.2020 en 10.11.2020.
Voorstel nieuw arbeidsreglement van de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute.

Verantwoording
•
•
•

•

Een goede schoolorganisatie steunt op duidelijke afspraken tussen het personeel en het
schoolbestuur.
Het huidige arbeidsreglement is aan actualisatie toe.
Na onderhandeling in het bijzonder onderhandelingscomité onderwijs van 12.06.2020 en in de
digitale schoolraad van 16.06.2020 werden de openingsuren van de gemeenteschool te
Bassevelde aangepast naar analogie met de gemeenteschool te Boekhoute.
Het arbeidsreglement van 05.07.2018 is aan actualisatie toe, hiervoor werd het model
arbeidsreglement van het Onderwijssecretariaat van Vlaamse Steden en Gemeenten gevolgd, dit
werd onderhandeld in het bijzonder onderhandelingscomité onderwijs van 19.10.2020 en in de
digitale schoolraad van 10.11.2020.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen
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BESLUIT
Artikel 1
Het bestaande arbeidsreglement van de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute, goedgekeurd in
gemeenteraadszitting van 05.07.2018, wordt opgeheven.
Art. 2
Het hierbij gevoegde arbeidsreglement van de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute wordt
goedgekeurd.
22. Goedkeuren van de jaarrekening en het jaarverslag 2019 van de interlokale vereniging
Meetjeslandse Burensportdienst.
Bevoegdheid
•

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

Wetten en Reglementen
•
•

Het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
De statuten van de interlokale vereniging Meetjeslandse Burensportdienst van 27.02.2019.

Verwijzingsdocumenten
• Resultatenrekening MBSD 2019.
• Ontvangsten MBSD 2019.
• Uitgaven MBSD 2019.
• Balans MBSD 2019.
• Info boekhouding MBSD 2019.
• Verslag nazicht der rekeningen 2019.
• Presentatie algemene vergadering MBSD Zelzate van 03.03.2020 met jaarverslag 2019 en
jaarprogramma 2020.
• Doelstellingen MBSD.
• Presentatie Sport Vlaanderen algemene vergadering MBSD Zelzate van 03.03.2020.
• Verslag Algemene Vergadering MBSD Zelzate van 03.03.2020.
• Begroting MBSD 2020.
Verantwoording
•

•
•

Op de algemene vergadering van de interlokale vereniging Meetjeslandse Burensportdienst
(MBSD) van 03.03.2020 werden het programma en het budget voor het huidige werkjaar 2020
goedgekeurd, het jaarverslag 2019 goedgekeurd en de jaarrekening 2019 voorlopig vastgesteld.
De jaarrekening is echter pas goedgekeurd als alle gemeenteraden van de deelnemende
gemeenten ze bij gewone meerderheid goedkeuren.
Samen met de jaarrekening 2019 moet ook het jaarverslag 2019 ter goedkeuring worden
voorgelegd aan de deelnemende gemeenten.

Stemmen
Stemresultaat

20 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde,
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé,
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Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, Nic Van Zele,
Dominique Buysse, Remi Van de Veire, Marc Bobelyn, Dieter Vercauter,
Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals, Dimitri Van Vooren,
Pieter Dobbelaere)
2 onthoudingen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven)
BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2019 van de Meetjeslandse Burensportdienst goed.
Art. 2
De gemeenteraad keurt het jaarverslag 2019 van de Meetjeslandse Burensportdienst goed.
Art. 3
Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de Meetjeslandse Burensportdienst.
Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten.

Namens de gemeenteraad

Get. Frederik Willems

Lieven Rummens

Algemeen directeur

Voorzitter gemeenteraad
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