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Openbare zitting
1.

Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraad van 29.05.2019.

De notulen van de gemeenteraad van 29.05.2019 werden voorgelegd en goedgekeurd.
Stemresultaat

2.

Met eenparigheid van stemmen

Advies verlenen over de jaarrekening 2018 van het AGB Assenede en verlenen van kwijting.

Bevoegdheden


Artikel 243 van het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017.

Wetten en Reglementen


Statuten van het AGB Assenede goedgekeurd in de gemeenteraad van 29 januari 2009 en latere
wijzigingen.

Verwijzingsdocumenten




Jaarrekening 2018 AGB Assenede.
Verslag commissaris revisor jaarrekening 2018 AGB Assenede van 12.06.2019.
Ontwerpbeslissing Raad van Bestuur 26.06.2019 betreffende vaststellen jaarrekening 2018
AGB Assenede.

Verantwoording






Met uitzondering van het jaar van oprichting, valt het boekjaar samen met een kalenderjaar. De
jaarrekening 2018 loopt van 01.01.2018 tot en met 31.12.2018.
De jaarrekening 2017 AGB Assenede werd afgesloten met een verlies van € 9.969,93 dat
overgedragen werd naar 2018.
De winst van 2018 wordt verminderd met het verlies van 2017 voor uitkering van de winst aan
het gemeentebestuur Assenede.
De commissaris revisor kwam langs voor nazicht van de boekhouding en de jaarrekening 2018 en
bezorgde ons een verslag van nazicht.
De Raad van Bestuur AGB Assenede van 26.06.2019 heeft de jaarrekening 2018 vastgesteld.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Er wordt gunstig advies verleend over de jaarrekening 2018 van het AGB Assenede, zoals in bijlage bij
dit besluit gevoegd.
Art. 2
Er wordt kwijting verleend aan de leden van de Raad van Bestuur van het AGB Assenede, aan de
leden van het directiecomité van het AGB Assenede en aan de commissaris revisor.
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3.

Goedkeuren van de budgetwijziging 2019/1 van het AGB Assenede.

Bevoegdheid


Het gemeentedecreet van 15.07.2005.

Wetten en Reglementen



Besluit Vlaamse Regering beleids- en beheerscyclus gemeenten, provincies en OCMW’s van
25.06.2010 en latere wijzigingen.
Ministerieel besluit beleids- en beheerscyclus gemeenten, provincies en OCMW’s van 01.10.2010
en latere wijzigingen.

Verwijzingsdocumenten




Budget 2019 AGB Assenede.
Budgetwijziging 2019/1 AGB Assenede.
Besluit van de Raad van Bestuur AGB Assenede van 26.06.2019 betreffende het vaststellen van
de budgetwijziging 2019/1 van het AGB Assenede.

Verantwoording






De eventuele nettowinsten worden jaarlijks in de gemeentekas gestort. De verliezen worden
jaarlijks overgedragen naar het volgend boekjaar. Dit staat zo beschreven in de statuten en blijft
ongewijzigd tot zover dit aangepast wordt in de statuten.
Er is voor het AGB Assenede nood aan een budgetwijzing 2019/1 wegens:
 Het resterend investeringskrediet van 2018 van niet afgesloten
investeringsenveloppes in 2018 wordt overgedragen naar 2019.
 Bijsturen van het investeringsbudget voor afgewerkte investeringen in 2018, lopende
investeringen en nieuwe investeringen.
 Bijsturen van het exploitatiebudget.
De Raad van Bestuur AGB Assenede van 26.06.2019 stelde de budgetwijziging 2019/1 van het
AGB Assenede vast.

Stemmen
Stemresultaat

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

BESLUIT
Artikel 1
De budgetwijziging 2019/1 van het AGB Assenede, zoals in bijlage bij dit besluit gevoegd, wordt
goedgekeurd.
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4.

Aanpassen van de dotatie aan de Hulpverleningszone Centrum voor het dienstjaar 2019.

Bevoegdheid


Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42 § 1.

Wetten en Reglementen



De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikelen 67 en 68.
Het Koninklijk Besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding
van de hulpverleningszones.

Verwijzingsdocumenten


Het overzicht van de exploitatie- en investeringsdotaties na de begrotingswijziging van de
Hulpverleningszone Centrum.

Verantwoording













De zoneraad van Hulpverleningszone Centrum heeft op 24 oktober 2018 de begroting voor het
dienstjaar 2019 goedgekeurd.
Voor de gemeente Assenede werden in het budget 2019 volgende dotaties opgenomen :
- exploitatie : € 655.037,82
- investeringen : € 58.785,92
- bijdrage pensioenen : € 3.260,84
Naar aanleiding van de toetreding van de fusiegemeenten Deinze en Lievegem werd de
begroting 2019 door de zoneraad in haar nieuwe samenstelling op 30 januari 2019 bekrachtigd.
Net als vorig jaar wordt de initiële begroting 2019 van de Hulpverleningszone bijgestuurd. Een
belangrijke aanpassing van de begroting betreft het verwerken van het begrotingsresultaat 2018.
Het resultaat wordt onder meer aangewend voor de laatste schijf van de compensatie van de
gemeenten die bij de zonevorming roerende goederen ingebracht hebben. Een bedrag van in
totaal € 1.250.681,84 wordt in 2019 geristorneerd naar de gemeenten (volgens de
respectievelijke bijdrage van iedere gemeente in het resultaat van 2018). Het ristorno zal
verwerkt worden via de uitgavenkredieten van de zone en staan dus los van de hieronder
vermelde gewijzigde dotatie.
Het ontwerp van de begrotingswijziging werd door de begrotingscommissie op 6 mei 2019
besproken waarna het door het college van de Hulpverleningszone op 29 mei 2019 werd
goedgekeurd. Op 17 juni 2019 werd de begrotingswijziging 2019 definitief goedgekeurd door de
zoneraad.
De gewijzigde dotaties van de gemeenten aan de Hulpverleningszone dienen goedgekeurd te
worden door de gemeenteraad.
In functie van de voorliggende begrotingswijziging en de door de gemeenten aanvaarde
verdeelsleutel worden voor 2019 door de gemeente Assenede volgende dotaties toegekend aan
de Hulpverleningszone Centrum :
- exploitatie : € 465.154,91
- investeringen : € 62.806,49
- bijdrage pensioenen : € 3.260,84
De goedkeuring van de toezichthoudende overheid is vereist opdat de begrotingswijziging
uitvoerbaar zou zijn. Het bestuurlijk toezicht dient daarom een afschrift van de
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gemeenraadsbesluiten betreffende de dotaties aan de zone te ontvangen om de
begrotingswijziging voor het dienstjaar 2019 definitief te kunnen goedkeuren.
Tussenkomsten


De fractie Anders vraagt of het de laatste maal is dat we terug krijgen van vroegere investeringen
die zijn ingebracht.
Het college van burgemeester en schepenen bevestigt dat dit de laatste schijf is voor
investeringen onroerende goederen die wordt terugbetaald aan de gemeente.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De dotatie van de Hulpverleningszone Centrum voor het dienstjaar 2019 als volgt aan te passen :
- exploitatie : € 465.154,91
- investeringen : € 62.806,49
- bijdrage pensioenen : € 3.260,84
Art. 2
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid en aan de
Hulpverleningszone Centrum.

5.

Vaststellen van de budgetwijziging nr. 1/2019 van de gemeente.

Bevoegdheid


Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43 § 2,3°.

Wetten en Reglementen




Het Gemeentedecreet van 15 juli 20015, artikel 154 § 2.
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.
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 beleidsnota.
De financiële nota.
De toelichting bij budgetwijziging nr. 1/2019.
Advies MAT 17.06.2019 inzake budgetwijziging nr. 1/2019.
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Verantwoording


Noodzaak tot wijzigen van de budgetten voor het dienstjaar 2019.

Tussenkomsten



















De fractie Anders vraagt waarom er € 15.000,00 extra wordt voorzien voor ‘Patrimonium zonder
maatschappelijk doel – prestaties derden, onderhoud en herstellingen gebouwen’ (pagina 1).
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat de stand van het krediet vorige
maand werd gecontroleerd. Het betreft hier onderhoud en herstellingen voor het volledige
patrimonium van de gemeente. Het budget was reeds overschreden. Het gaat over dagdagelijkse
kosten zoals nazicht boilers conciërgewoning, herstel inkomdeur school, branddetectie,… Dit zijn
dagdagelijkse kosten die op voorhand moeilijk in te schatten zijn.
De fractie Anders vraagt waarom er € 10.000,00 extra wordt voorzien voor de ondersteuning
door externe firma’s o.a. functieweging en personeelsbezetting (pagina 1).
Het college van burgemeester en schepenen verduidelijkt dat ze externe deskundigheid willen
inschakelen voor een functieweging bij het personeel.
De fractie Anders vraagt waarom er € 40.000,00 extra wordt voorzien voor werkingskosten
informatica (pagina 1). Op de vorige gemeenteraad werd verwezen naar Office 365 dat een
antwoord moest bieden op de digitalisering van de documentflow, wat één van de
beleidsprioriteiten was.
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat een aantal licenties moet vernieuwd
worden. Daarnaast is er een tendens om meer software te gaan huren of leasen in plaats van aan
te kopen. Er is dus een verschuiving van het investeringsbudget naar het exploitatiebudget. De
budgettaire impact op de exploitatie zal moeten bekeken worden in het meerjarenplan. Door
bepaalde toepassingen te huren kunnen andere misschien weg. Een detailevaluatie is nodig. Het
is niet zeker dat dit volledige budget benut zal worden.
Anders roept op om dit niet alleen cijfermatig te bekijken. Ook de efficiëntie en de snelheid van
handelen naar de burger toe zijn belangrijk.
De fractie Anders vraagt waarom er € 30.000,00 extra wordt voorzien voor onderhoudswerken
aan wegen en waterlopen (pagina 2).
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat er een factuur van ongeveer
€ 20.000,00 van 2018 geboekt werd in 2019.
Anders vraagt over welke factuur dat ging.
Het college van burgemeester en schepenen zal dit navragen en het antwoord overmaken aan de
gemeenteraadsleden.
Het Vlaams Belang vraagt waarom € 500,00 nodig is voor een gidsbeurt in het kader van de
klimaatverandering (pagina 2).
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat dit in het kader van de
Meetjeslandse gidsen wordt georganiseerd in samenwerking met Natuurpunt.
De fractie Anders stelt vast dat er opnieuw veel krediet nodig is voor het herstel van de fontein in
Boekhoute (pagina 2).
Het college van burgemeester en schepenen verduidelijkt dat het niet enkel over de fontein in
Boekhoute gaat maar ook over het beheer van de pompstations door Aquafin. Zo is de pomp in
de Rodekruisstraat versleten en moet ze vernieuwd worden. In de waterpartij in Boekhoute is er
een probleem met de sturingskast. Dit defect is wellicht te wijten aan het veelvuldig af- en
aanzetten door de gidsen.
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De fractie Anders stelt vast dat er een aantal bedragen zijn opgenomen voor ‘het huis van het
kind’ (pagina 3) en vraagt wat dit project precies inhoudt.
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat dit over een samenwerkingsproject
gaat waarbij ook scholen, drugpunt, jeugdwerk, kinderopvang, Kind en Gezin,… betrokken zijn.
Dit is een fictief huis voor overleg en het afstemmen van verschillende diensten. De bedoeling is
om de toegankelijkheid van de diensten te verbeteren en om opvoedingsproblemen of
kinderarmoede te kunnen opsporen. Er wordt bekeken hoe de opvoedingsondersteuning beter
kan worden georganiseerd. De gemeente en het OCMW hebben hierbij een regierol. Dit project
moet echter nog verder concreet uitgewerkt worden. Tegenover de kosten die hier worden
opgenomen werden in het budget ook inkomsten opgenomen onder de vorm van een subsidie.
Het Vlaams Belang stelt vast dat voor het actieplan ‘stimuleren van fietsgebruik’, hetgeen toch
één van de pijlers is van het gemeentelijk mobiliteitsbeleid, geen krediet werd voorzien. (pagina
10)
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat er € 5.000,00 wordt voorzien voor de
aanleg van fietspaden. Dit is om een nieuw project te kunnen opstarten. In de vorige legislatuur
werd een nieuw fietspad aangelegd in Oosteeklo voor een bedrag van ongeveer € 600.000,00.
Het Vlaams Belang merkt op dat er voor de herbestemming van de kerk van Boekhoute
€ 500.000,00 extra wordt voorzien (pagina 15) en vraagt naar de stand van zaken in dit dossier.
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat dit bedrag is overgenomen uit het
meerjarenplan tot 2019. Het is een basisbudget om te kunnen starten in de nieuwe legislatuur.
Het project werd door de Vlaamse overheid ondersteund. We werden begeleid door een
studiebureau en de universiteit van Hasselt. Hun dossier is nu afgerond maar de financiële
impact van hun voorstel was zeer duur. In hun voorstel kwam een kinderopvang, een museum en
een multifunctionele ruimte. We zullen echter een nieuw bureau moeten aanstellen om het
project te downsizen en te herdefiniëren.
De fractie Anders vraagt wat de rol van Veneco is in dit project en in welke zin dit project zal
herwerkt worden aangezien het ontwerp te duur blijkt te zijn.
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat Veneco zelf een traject heeft lopen
met betrekking tot herbestemming van kerken en in die zin mee betrokken is. Het uitgangspunt
blijft de bestaande studie maar er moet nu bepaald worden wat prioritair is. Op het eerste zicht
lijkt alleszins de realisatie van de nieuwe kinderopvang het meest noodzakelijk.
De fractie Anders stelt vast dat er voor de uitbreiding van IBO Assenede € 40.000,00 wordt
voorzien.
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat op 01.01.2020 de school van het
vrije onderwijs stopt met de organisatie van naschoolse opvang. Ze schuiven die taak door naar
de overheid. Naast een investering in extra infrastructuur zal ook een bijkomende tewerkstelling
nodig zijn. Er moet bepaald worden of we voor 20, 40 of 60 extra opvangplaatsen gaan op basis
van de beschikbare financiële ruimte.
Het college stelt dat plattelandsgemeenten ondergefinancierd worden. Naast minder inkomsten
uit het gemeentefonds worden we geconfronteerd met grote kosten voor ons uitgebreid
wegennet en een steeds groter wordende pensioenlast voor de statutairen. De gemeente
Laakdal heeft hieromtrent een motie goedgekeurd die ook in Assenede op de gemeenteraad van
augustus zal geagendeerd worden.
Anders roept op om niet te wachten tot de gemeenteraad van eind augustus maar via
partijkanalen dit al aan te kaarten intern binnen de politieke fracties.
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Het Vlaams Belang hecht weinig waarde aan deze motie. De klassieke partijen zijn al jaren aan de
macht en hebben weinig gedaan aan deze problematiek.
Het college van burgemeester en schepenen wijst erop dat het gemeentefonds de voorbije
legislatuur wel elk jaar met 3,5% is gestegen. Toch is er bij deze budgetwijziging een lager bedrag
ingeschreven op basis van de parameters waarop de berekening wordt gemaakt. De vorige
regering heeft het Plattelandsfonds opgericht waar de gemeente elk jaar ongeveer € 180.000,00
van heeft gekregen.
De fractie Anders heeft bedenkingen bij de aanleg van de Tereeckse voetwegel voor een bedrag
van € 185.000,00 met geld van het Plattelandsfonds (pagina 16). Deze wegel wordt weinig
gebruikt. Met dat geld was beter de Antwerpse Heirweg aangepakt. Dat is het mooiste stukje
natuur van Oosteeklo en vijf fietsknooppunten komen daar samen.
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat deze wegel wordt aangelegd in
halfverharding. Enkel één stuk wordt aangelegd in twee betonstroken voor het
landbouwverkeer. De Antwerpse Heirweg is erfgoed en komt dus in aanmerking voor
subsidiëring. Er moet echter eerst een beheersplan worden aangemaakt. Dit dossier zal worden
doorgegeven aan de administratie om op te starten.
De fractie Anders vraagt welke maatregelen zullen genomen worden voor de
verkeersveiligheidswerken in de Posthoorn (pagina 16). Anders kaartte dit aan in een vorige
gemeenteraadszitting.
Het college van burgemeester en schepenen heeft deze opdracht besproken met een
studiebureau dat ook andere verkeersveiligheidsprojecten behandelt voor de gemeente. Eerst
moet bekeken worden of dit kan meegenomen worden in dezelfde opdracht of er een nieuwe
opdracht moet worden uitgeschreven. Momenteel zijn er nog geen concrete voorstellen.
De fractie Anders heeft vastgesteld dat in de Kraaigemstraat ter hoogte van de Bekputstraat, in
de scherpe bocht naar links, sintels op de baan terecht komen omdat vrachtwagens te kort
indraaien.
Het college van burgemeester en schepenen zal bekijken of dit probleem kan verholpen worden
met paaltjes of varkensruggen. Dit kan meegenomen worden in het project.
Het Vlaams Belang stelt vast dat het krediet voor de uitbreiding van de bibliotheek opgetrokken
wordt met € 326.000,00 (pagina 17) en vraagt naar de timing van dit project.
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat er op 12.06.2019 een raming
ontvangen is voor meerwerken. Het dossier is goedgekeurd door het college en er werd
€ 10.000,00 extra voorzien voor zonnepanelen. De ontwerper is nog niet volledig klaar. We
wachten nog op het onderdeel technieken maar dat zouden we volgende week moeten
ontvangen. In dat geval kan medio september gegund worden en kunnen de werken starten na
15 tot 60 kalenderdagen. We verwachten dat de werken kunnen starten half november. De
voorwaarde is wel dat zich geen problemen voordoen in de aanbestedingsprocedure.
De fractie Anders vraagt of de omschrijving herdenkingszuil ‘Verloren helden uit WO II’ wel
correct is (pagina 17) en of dit niet ‘WO I’ moet zijn.
Het college van burgemeester en schepenen vermoedt ook dat het WO I moet zijn maar zal dit
navragen bij het NSB van Oosteeklo. De libellering zal aangepast worden naar ‘Verloren helden
uit WO I en II’.
Het Vlaams Belang vraagt waarom het Rode Kruis Assenede € 600,00 krijgt en het Rode Kruis
Oosteeklo maar € 500,00 (pagina 19).
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat dit historisch zo gegroeid is; vroeger
was de afdeling Assenede groter.
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De fractie Anders vindt de subsidie voor de Volkstuintjes Oosteeklo niet meer terug in de lijst
(pagina 19 en 20) en vraagt of deze subsidie geschrapt is.
Het college van burgemeester en schepen antwoordt dat de subsidie nu bij het OCMW werd
opgenomen omdat de volkstuintjes een sociaal project is.
Het Vlaams Belang heeft een algemene vraag in verband met de lijst van subsidies (pagina 19 en
20). De fractie vraagt of het bekend is wat de verenigingen doen met de subsidies.
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat er voor de meeste subsidies wel een
verantwoording bij de financiële dienst moet worden gegeven onder de vorm van een
jaarverslag. Voor feestcommissies en adviesraden worden de subsidies pas uitbetaald als de
cijfers van het vorig jaar zijn bekeken.

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

BESLUIT
Artikel 1
De budgetwijziging nr. 1/2019 zoals in bijlage vast te stellen.
Art. 2
De budgetwijziging nr. 1/2019 wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.

6.

Kennisnemen van het jaarrapport 2018 organisatiebeheersing.

Bevoegdheid


Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen


Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 217 t.e.m. 220.

Verwijzingsdocumenten








Besluit van de gemeenteraad van 29.10.2015 houdende goedkeuren van het algemeen kader van
het interne controlesysteem (intussen organisatiebeheersingssysteem).
Algemeen kader van het interne controlesysteem.
Jaarrapport 2015 van het interne controlesysteem.
Rapport thema-audit informatiebeveiliging Audit Vlaanderen van 18 juni 2018 met
aanbevelingstabel met streefdata.
Geactualiseerde aanbevelingstabel met streefdata (juni 2019).
Jaarrapport 2018 van het organisatiebeheersingssysteem met bijlagen.
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 juni 2019 houdende
kennisnemen van het jaarrapport 2018 van het organisatiebeheersingssysteem.
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Verantwoording




De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen, de
gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau over de
organisatiebeheersing.
De rapportage van de externe thema-audit informatiebeveiliging werd geïntegreerd in het
jaarrapport 2018 van het organisatiebeheersingssysteem en is aan Audit Vlaanderen te bezorgen
tegen uiterlijk 1 juli 2019.

Tussenkomsten










De algemeen directeur geeft toelichting bij het rapport.
Anders stelt vast dat ICT toch een zwakke schakel blijft en dat daar nog veel verbeterpunten zijn.
De algemeen directeur erkent dat er nog vaak adhoc beslissingen worden genomen en dat het
implementeren van een IT-beleid een blijvend werkpunt is. Volgens de algemeen directeur is de
IT-dienst onderbemand en moet deze versterkt worden. Er is al goedgekeurd om de
ondersteuning vanuit de provincie op te trekken van 1 dag in de week naar 2 dagen, maar
wellicht is dat nog ontoereikend. In het volgend meerjarenplan moet beslist worden of hier extra
in kan geïnvesteerd worden.
Het valt Anders op dat medewerkers zich te weinig betrokken voelen in de werking. Moet er niet
meer geïnvesteerd worden in competentiemanagement?
De algemeen directeur vind het belangrijk om eerst te achterhalen vanwaar dat gevoel komt. Is
dat op 1 dienst of meerdere diensten? Gaat het over leidinggevenden of bestuur? Diensthoofden
of ploegbazen? Op basis daarvan kunnen eventueel meer gerichte maatregelen genomen
worden. Momenteel organiseren we al bijkomende opleidingen voor leidinggevenden. Ook de
intervisie onder leidinggevenden willen we opnieuw opstarten.
Anders wil graag weten hoe de verbeterpunten verder worden aangepakt en vraagt of er een
implementatieplan wordt opgemaakt.
De algemeen directeur antwoordt dat de werkgroepen zijn samengesteld en
projectverantwoordelijken zijn aangeduid. Het is de bedoeling dat alle werkgroepen vóór eind
september minstens 1 keer zijn samen geweest om de scope en een timing te bepalen. De
algemeen directeur heeft er geen probleem mee om eind 2019 tussentijds te rapporteren aan de
gemeenteraad hoever we staan.

BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het jaarrapport 2018 van het organisatiebeheersingssysteem.

7.

Vaststellen van het lestijdenpakket van de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute voor het
schooljaar 2019/2020.

Schepen Chantal Bobelijn vervoegt de zitting.
Bevoegdheid



Decreet over het Lokaal Bestuur van 22.12.2017.
Nieuwe gemeentewet van 24.06.1988.
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Wetten en Reglementen






Decreet van 27.03.1991 houdende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het
gesubsidieerd onderwijs.
Decreet basisonderwijs van 25.02.1997, hoofdstuk IX.
Besluit van de Vlaamse Regering van 17.06.1997 betreffende de personeelsformatie in het
gewoon basisonderwijs.
Besluit van de Vlaamse Regering van 05.12.2003 betreffende ICT-coördinatie in het onderwijs.
Omzendbrief BaO/2005/09 houdende de personeelsformatie scholen in het gewoon
basisonderwijs van 29.06.2005.

Verwijzingsdocumenten





Schrijven van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming van 27.03.2019 en 13.05.2019
betreffende het aanwendbaar lestijden-, uren- en puntenpakket van de gemeenteschool
Bassevelde/Boekhoute voor het schooljaar 2019/2020 en betreffende het aantal aanvullende
lestijden aanvangsbegeleiding.
Verslag van het Bijzonder Onderhandelingscomité Onderwijs van 11.06.2019.
Verslag van de schoolraad van 17.06.2019.

Verantwoording






De hierna vermelde lestijden zijn gebaseerd op het aantal regelmatige leerlingen die
ingeschreven zijn op de eerste schooldag van februari 2019 en worden toegekend op
voorwaarde dat de structuur van de school ongewijzigd blijft.
Vanaf het schooljaar 2019/2020 ontvangen basisscholen jaarlijks aanvullende lestijden
aanvangsbegeleiding. Een school kan deze lestijden ook aanwenden voor een betere
beleidsondersteuning en voor professionalisering van haar personeelsleden.
De gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute ontvangt 2 lestijden aanvangsbegeleiding, dit werd
berekend op basis van het lestijdenpakket van het schooljaar 2018/2019.

Tussenkomsten
 Het Vlaams Belang las in het dossier dat de 2 lestijden aanvangsbegeleiding ook kunnen
aangewend worden voor een betere beleidsondersteuning en voor professionalisering van haar
personeelsleden. Is er al bekend hoe Assenede dit gaat invullen?
 Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat dit zal gebruikt worden voor
secretariaatsondersteuning.
 Het Vlaams Belang vraagt of de school is aangesloten bij het lerarenplatform. Dat is een positieve
verwezenlijking van de vorige minister Crevits waardoor het aanstellen van interimleerkrachten
makkelijker wordt.
 Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat de school is aangesloten bij de
scholengroep Meetjesland. Er zal worden nagevraagd of de scholengroep is ingestapt in het
lerarenplatform.
 Anders stelt vast dat de bijlagen waarnaar wordt verwezen in agendapunt 4 van het verslag van
de schoolraad op 17.06.2019 niet in het dossier zitten.
 De algemeen directeur heeft dit ook vastgesteld, maar er wordt in agendapunt 3 wel verwezen
naar een aantal documenten die werden besproken waaronder het lestijdenpakket. We mogen
dus aannemen dat dat over hetzelfde document gaat dat nu op de gemeenteraad voor ligt.
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Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Het lestijdenpakket van de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute voor het schooljaar 2019/2020
wordt als volgt vastgesteld :
Onderwijzend personeel :
Kleuteronderwijs :
Basisomkadering :
Lestijden kleuteronderwijs volgens de schalen
SES-lestijden kleuteronderwijs
Additionele lestijden kleuteronderwijs
Totaal aantal lestijden kleuteronderwijs

77
7
0
84

Lager onderwijs :
Basisomkadering :
Lestijden lager onderwijs volgens de schalen
SES-lestijden lager onderwijs
Additionele lestijden lager onderwijs
Totaal aantal lestijden lager onderwijs

180
12
0
192

Aanvullende lestijden :
Aanvullende lestijden katholieke godsdienst

10

Paramedisch personeel :
Uren kinderverzorging

8

Puntenpakket :
Punten ICT-coördinatie
Punten administratieve ondersteuning

9
44

Art. 2
Het aantal toegekende lestijden aanvangsbegeleiding van de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute
bedraagt voor het schooljaar 2019/2020 2 lestijden.
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8.

Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger en plaatsvervanger in het beheerscomité
Wooncentrum Meetjesland.

Bevoegdheid


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.
Besluit van de Vlaamse Regering van 16.11.2018 over het lokaal woonbeleid.

Verwijzingsdocumenten






Brief Woonwijzer Meetjesland met de vraag om een mandataris en een plaatsvervanger aan te
duiden voor het beheerscomité van Wooncentrum Meetjesland.
Besluit van de gemeenteraad van 29.11.2018 houdende wijziging overeenkomst met statutaire
draagkracht betreffende Interlokale Vereniging Wooncentrum Meetjesland.
Overeenkomst met statutaire draagkracht ter oprichting van een samenwerkingsverband zonder
rechtspersoonlijkheid beheerst door het decreet van 06.07.2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking van de Interlokale Vereniging Wooncentrum Meetjesland.
Stembiljet.

Verantwoording




De gemeentebesturen worden vertegenwoordigd door één afgevaardigde die wordt aangeduid
uit en door de gemeenteraad.
De mandaten vallen samen met de duur van de gemeentelijke bestuursperiode (legislatuur).
Elke afgevaardigde beschikt over één stem in het beheerscomité. Hij kan zich krachtens een
schriftelijk gegeven volmacht laten vertegenwoordigen door een vervanger die aangeduid wordt
door en uit de gemeenteraad.

Tussenkomsten




SamenPlus draagt Lieselotte Van Hoecke als vertegenwoordiger en Hilde Baetslé als
plaatsvervanger in het beheerscomité Wooncentrum Meetjesland voor.
Anders en Vlaams Belang doen geen voordrachten.
Op vraag van de voorzitter en met akkoord van de voltallige gemeenteraad wordt er gestemd
met handopsteking.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Mevrouw Lieselotte Van Hoecke wordt aangeduid als mandataris-vertegenwoordiger voor de
gemeente Assenede in het beheerscomité van Wooncentrum Meetjesland.
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Art. 2
Mevrouw Hilde Baetslé wordt aangeduid als plaatsvervanger voor de gemeente Assenede in het
beheerscomité van Wooncentrum Meetjesland.
Art. 3
Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig tot de volgende
vernieuwing van de gemeenteraad.
Art. 4
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen
beslissing en deze over te maken aan Wooncentrum Meetjesland, Moeie 16A, 9900 Eeklo.

9.

Aanduiden van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene vergadering van
Poolstok cvba.

Bevoegdheid


Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen


Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Verwijzingsdocumenten




Statuten van Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cvba, ook Jobpunt
Vlaanderen cvba en/of Poolstok cvba.
Gemeenteraadsbeslissing van 3 januari 2019 houdende de installatie van de nieuwe
gemeenteraad.
Stembiljet.

Verantwoording




De gemeente Assenede is aangesloten bij Poolstok cvba.
De gemeente dient een vertegenwoordiger aan te duiden en kan een plaatsvervanger aanduiden
in de algemene vergadering van Poolstok cvba.
Deze personen hoeven niet noodzakelijk mandatarissen te zijn.

Tussenkomsten




SamenPlus draagt Lieve Goethals als vertegenwoordiger en Lieselotte Van Hoecke als
plaatsvervanger in de algemene vergadering van Poolstok cvba voor.
Anders en Vlaams Belang doen geen voordrachten.
Op vraag van de voorzitter en met akkoord van de voltallige gemeenteraad wordt er gestemd
met handopsteking.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen
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BESLUIT
Artikel 1
Mevrouw Lieve Goethals, wonende te Kasteelstraat 29, 9960 Assenede, wordt aangeduid als
vertegenwoordiger van de gemeente Assenede in de algemene vergadering van Poolstok cvba.
Art. 2
Mevrouw Lieselotte Van Hoecke, wonende te Oosthoek 66, 9968 Assenede, wordt aangeduid als
plaatsvervanger van de gemeente Assenede in de algemene vergadering van Poolstok cvba.
Art. 3
Bij ontstentenis van herroeping van deze beslissing is deze aanduiding geldig tot de volgende
vernieuwing van de gemeenteraad.
Art. 4
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de vertegenwoordiger en de
plaatsvervanger in de algemene vergadering en aan Poolstok cvba.

10. Aanduiden van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene vergadering van
Medov vzw.
Bevoegdheid


Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen


Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Verwijzingsdocumenten




Statuten van Medisch Oost-Vlaanderen vzw, afgekort tot Medov vzw.
Gemeenteraadsbeslissing van 3 januari 2019 houdende de installatie van de nieuwe
gemeenteraad.
Stembiljet.

Verantwoording




De gemeente Assenede is aangesloten bij Medov vzw als betalend, werkend lid.
De gemeente dient een vertegenwoordiger aan te duiden en kan een plaatsvervanger aanduiden
in de algemene vergadering van Medov vzw.
Deze personen hoeven niet noodzakelijk een mandataris te zijn, de voorkeur gaat er wel naar uit
dat zij een lid van het college van burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad zijn.

Tussenkomsten



SamenPlus draagt Lieven Rummens als vertegenwoordiger en Philippe De Coninck als
plaatsvervanger in de algemene vergadering van Medov vzw voor.
Anders en Vlaams Belang doen geen voordrachten.
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Op vraag van de voorzitter en met akkoord van de voltallige gemeenteraad wordt er gestemd
met handopsteking.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De heer Lieven Rummens, wonende te Krekelmijt 11, 9968 Bassevelde, wordt aangeduid als
vertegenwoordiger van de gemeente Assenede in de algemene vergadering van Medov vzw.
Art. 2
De heer Philippe De Coninck, wonende te Dorp 69-71, 9968 Bassevelde, wordt aangeduid als
plaatsvervanger van de gemeente Assenede in de algemene vergadering van Medov vzw.
Art. 3
Bij ontstentenis van herroeping van deze beslissing is deze aanduiding geldig tot de volgende
vernieuwing van de gemeenteraad.
Art. 4
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de vertegenwoordiger en de
plaatsvervanger in de algemene vergadering en aan Medov vzw.

11. Erkennen van de gemeentelijke milieuraad Assenede als adviesraad en goedkeuren van de
statuten.
Bevoegdheid


Het Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017 artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen


Het Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017.

Verwijzingsdocumenten





Het gemeenteraadsbesluit van 29.01.2004 houdende wijziging van de statuten van de
milieuraad.
Het voorstel tot aanpassen van de statuten van de milieuraad.
Het overzicht met aanpassingen aan de statuten van de milieuraad ten opzichte van de huidige
statuten.
Het advies van de milieuraad van 27.05.2019.

Verantwoording


Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur worden de statuten van de adviesraden herbekeken
en waar nodig aangepast.
Tussenkomsten
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Anders heeft een algemeen voorstel voor aanpassing statuten van de diverse adviesraden. Er
staat “Ten hoogste twee derde van de leden van de adviesraad is van hetzelfde geslacht. Enkel
bij gebrek aan kandidaten kan hiervan worden afgeweken.” Anders wil daar graag aan toevoegen
“Er wordt aangetoond dat de nodige inspanningen zijn gedaan om dit genderevenwicht te
bereiken”.
Het college van burgemeester en schepenen heeft geen probleem om dit toe te voegen.
Anders wil graag de omschrijving zoals in de statuten van de GROS waarin staat dat
geïnteresseerde politiek mandatarissen kunnen lid zijn van de adviesraad zonder stemrecht.
Daarnaast vraagt Anders om adviezen niet enkel vanuit het college te vragen zoals nu gebeurt,
maar dat er wordt opgenomen dat de gemeenteraad minstens 2 keer per jaar een advies zal
vragen.
Het Vlaams Belang stelt voor om het aantal geïnteresseerde raadsleden te beperken tot 1
iemand per fractie om er voor te zorgen dat de politiek de adviesraden niet gaat domineren.
De SamenPlusfractie vraagt om de zitting even te schorsen.
Na 5 minuten heropent de voorzitter de zitting.
Het college van burgemeester en schepenen is geen voorstander van politieke inmenging en pleit
er eerder voor dat de politiek niet aanwezig is. Ze zijn ook geen voorstander van een quotum
voor het opvragen van adviezen. Ze willen dat er gestemd wordt over de voorstellen zoals ze
voorliggen met enkel de aanpassing in verband met het genderevenwicht. Er is een overleg
geweest met de adviesraden en het college wil de statuten op de raad zelf niet meer ingrijpend
gaan aanpassen.
Het Vlaams Belang stelt vast dat de meerderheid voorstander is om geen mandatarissen toe te
laten op de adviesraden. Dan moet iedereen geschrapt worden, ook de bevoegde schepenen.
Het Vlaams Belang vindt dat de oppositie recht heeft op de informatie en toezicht mag
uitoefenen op de werking. Dat kan eventueel met een stilzwijgende neutrale observatie.
Aangezien de meerderheid toch vasthoudt aan de statuten die voorliggen die in tegenspraak zijn
met het standpunt dat hier wordt verkondigd, blijkt dat de meerderheid geen achterliggende
visie heeft.
Anders leest in artikel 4 dat de samenstelling niet langer uit een vast aantal vertegenwoordigers
gaat per categorie. Daarnaast kan de milieuraad zelf beslissen om het aantal stemgerechtigde
leden te beperken. Waar ligt de grens?
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat dit is versoepeld omdat er niet
makkelijk mensen worden gevonden, dus men is al blij als er van elke categorie iemand
gevonden wordt. In het advies van de milieuraad wordt verwezen naar een maximum aantal van
21.

Stemmen over het ontwerpvoorstel statuten met toevoeging in artikel 5 “Er wordt aangetoond dat
de nodige inspanningen zijn gedaan om dit genderevenwicht te bereiken”.
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)
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BESLUIT
Artikel 1
De gemeentelijke milieuraad Assenede wordt erkend als adviesraad.
Art. 2
De statuten van de milieuraad, gevoegd als bijlage bij dit besluit, worden goedgekeurd.

12. Erkennen van de gemeentelijke jeugdraad Assenede als adviesraad in de huidige samenstelling
en goedkeuren van de statuten en het huishoudelijk reglement.
Bevoegdheid


Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017, artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen


Cultuurpactdecreet.

Verwijzingsdocumenten






Nieuwe statuten gemeentelijke jeugdraad Assenede.
Nieuw huishoudelijk reglement jeugdraad Assenede.
Werkdocument voorstel wijzigingen statuten gemeentelijke jeugdraad Assenede.
Werkdocument voorstel wijzigingen huishoudelijk reglement gemeentelijke jeugdraad
Assenede.
Advies algemene vergadering gemeentelijke jeugdraad Assenede van 14.06.2019.

Verantwoording




Conform het Decreet Lokaal Bestuur moet de gemeentelijke jeugdraad Assenede binnen de 6
maanden na de installatie van de nieuwe gemeenteraad opnieuw erkend worden.
De statuten en het huishoudelijk reglement werden geactualiseerd en hier en daar gewijzigd.
De gemeenteraad moet de statuten en het huishoudelijk reglement goedkeuren.

Tussenkomsten







Anders heeft een algemeen voorstel voor aanpassing statuten van de diverse adviesraden. Er
staat “Ten hoogste twee derde van de leden van de adviesraad is van hetzelfde geslacht. Enkel bij
gebrek aan kandidaten kan hiervan worden afgeweken.” Anders wil daar graag aan toevoegen
“Er wordt aangetoond dat de nodige inspanningen zijn gedaan om dit genderevenwicht te
bereiken”.
Het college van burgemeester en schepenen heeft geen probleem om dit toe te voegen.
Het Vlaams Belang stelt vast dat in artikel 12 sprake is van “de erkende adviesraad” en “het
gemeentelijk cultuurbeleid”. Het Vlaams Belang vindt het duidelijker dat er verwezen wordt naar
“de jeugdraad” en “het gemeentelijk jeugdbeleid”.
Het college van burgemeester en schepenen is akkoord om jeugd toe te voegen, maar ook
verwijzing naar cultuurbeleid te behouden.
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Stemming over het ontwerpvoorstel statuten met toevoeging in artikel 12:
 5. “c. Er wordt aangetoond dat de nodige inspanningen zijn gedaan om dit
genderevenwicht te bereiken”
 “jeugdraad” in plaats van “erkende adviesraad”
 “gemeentelijk jeugd- en cultuurbeleid” in plaats van “gemeentelijk cultuurbeleid”
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 gemeentelijke jeugdraad Assenede wordt erkend als adviesorgaan.
Art. 2
De statuten en het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke jeugdraad Assenede zoals
goedgekeurd in de gemeenteraad dd. 23.05.2001 worden opgeheven.
Art. 3
De statuten en het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke jeugdraad Assenede zoals in bijlage
aan dit besluit toegevoegd, worden goedgekeurd.
Art. 4
Een afschrift van deze beslissing wordt opgestuurd naar de voorzitter van de gemeentelijke
jeugdraad Assenede Gert De Scheemaeker, Vent 5 in 9968 Bassevelde.

13. Erkennen van de gemeentelijke cultuurraad als adviesraad in de huidige samenstelling en
goedkeuren van de statuten.
Bevoegdheid


Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017 artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen



Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017.
Decreet 28.01.1974 betreffende het cultuurpact.

Verwijzingsdocumenten



Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Assenede, zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad op 04.07.2013.
Overzicht huidige samenstelling gemeentelijke cultuurraad.
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Verantwoording


Binnen de 6 maanden na installatie van de nieuwe gemeenteraad moeten de statuten van de
adviesraden opnieuw goedgekeurd worden.

Tussenkomsten




Anders heeft een algemeen voorstel voor aanpassing statuten van de diverse adviesraden. Er
staat “Ten hoogste twee derde van de leden van de adviesraad is van hetzelfde geslacht. Enkel bij
gebrek aan kandidaten kan hiervan worden afgeweken.” Anders wil daar graag aan toevoegen
“Er wordt aangetoond dat de nodige inspanningen zijn gedaan om dit genderevenwicht te
bereiken”.
Het college van burgemeester en schepenen heeft geen probleem om dit toe te voegen.

Stemming over het ontwerpvoorstel statuten met toevoeging in artikel 22:“ Er wordt aangetoond
dat de nodige inspanningen zijn gedaan om dit genderevenwicht te bereiken”
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 gemeentelijke cultuurraad Assenede wordt erkend als adviesorgaan.
Art. 2
De statuten van de gemeentelijke cultuurraad Assenede, zoals in bijlage aan dit besluit toegevoegd,
worden goedgekeurd.

14. Erkennen van de gemeentelijke sportraad als adviesraad in de huidige samenstelling en
goedkeuren van de statuten en het huishoudelijk reglement.
Bevoegdheid


Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen



Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Cultuurpactdecreet.

Verwijzingsdocumenten



Brief van de gemeentelijke sportraad Assenede van 23 mei 2019.
Statuten en huishoudelijk reglement van de gemeentelijke sportraad Assenede.
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Verantwoording



Op basis van het Decreet Lokaal Bestuur moet de sportraad binnen de 6 maanden na de
installatie van de nieuwe gemeenteraad opnieuw samengesteld en erkend worden.
De statuten en het huishoudelijk reglement van de sportraad dienen goedgekeurd te worden.

Tussenkomsten




Anders heeft een algemeen voorstel voor aanpassing statuten van de diverse adviesraden.
Er staat ‘ten hoogste twee derde van de leden van de adviesraad is van hetzelfde geslacht. Enkel
bij gebrek aan kandidaten kan hiervan worden afgeweken.’ Anders wil daar graag aan toevoegen:
‘Er wordt aangetoond dat de nodige inspanningen zijn gedaan om dit genderevenwicht te
bereiken.’
Het college van burgemeester en schepenen heeft geen probleem om dit toe te voegen.

Stemmen over het ontwerpvoorstel statuten met toevoeging in artikel 3: ‘Er wordt aangetoond dat
de nodige inspanningen zijn gedaan om dit genderevenwicht te bereiken.’
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 gemeentelijke sportraad Assenede wordt erkend als adviesorgaan.
Art. 2
De statuten en huishoudelijk reglement van de gemeentelijke sportraad Assenede zoals in bijlage aan
dit besluit toegevoegd, worden goedgekeurd.

15. Erkennen van de adviesraad lokale economie Assenede (ALEA).
Bevoegdheid


Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen



Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Cultuurpactdecreet.

Verwijzingsdocumenten


Statuten van de adviesraad lokale economie Assenede (ALEA) zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad van 27 november 2014.
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Verantwoording


Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de adviesraad lokale economie Assenede binnen de 6
maanden na de installatie van de nieuwe gemeenteraad opnieuw samengesteld en erkend moet
worden.

Tussenkomsten







Anders heeft een algemeen voorstel voor aanpassing statuten van de diverse adviesraden. Er
staat “Ten hoogste twee derde van de leden van de adviesraad is van hetzelfde geslacht. Enkel bij
gebrek aan kandidaten kan hiervan worden afgeweken.” Anders wil daar graag aan toevoegen
“Er wordt aangetoond dat de nodige inspanningen zijn gedaan om dit genderevenwicht te
bereiken”.
Het college van burgemeester en schepenen heeft geen probleem om dit toe te voegen.
Het Vlaams Belang stelt vast dat er in de statuten nog verwijzingen staan naar het
gemeentedecreet. Dit moet vervangen worden door het decreet lokaal bestuur.
De algemeen directeur antwoordt dat dit terecht is maar de aanpassing van de statuten staat
niet op de agenda omdat die nog niet zo lang geleden zijn aangepast.
De gemeenteraad is akkoord om de libellering aan te passen en het goedkeuren van de statuten
toe te voegen.

Stemmen over het toevoegen van “Goedkeuren van de statuten” aan de libellering:
22 ja-stemmen
Stemmen over het voorstel statuten met toevoeging:
- in artikel 3 “Er wordt aangetoond dat de nodige inspanningen zijn gedaan om dit
genderevenwicht te bereiken”
- in artikel 1 en 3 wordt “gemeentedecreet” vervangen door “decreet lokaal bestuur”
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 adviesraad lokale economie Assenede wordt erkend als adviesorgaan.
Art. 2
De statuten van de adviesraad lokale economie Assenede zoals in bijlage aan dit besluit toegevoegd,
worden goedgekeurd.
Art. 3
Deze beslissing wordt overgemaakt aan de voorzitter van de ALEA, de heer Tom Robersscheuten.
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16. Erkennen van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking en solidariteit (GROS)
Assenede als adviesraad in de huidige samenstelling en goedkeuren van de statuten en het
huishoudelijk reglement.
Bevoegdheid


Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017 artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen


Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017.

Verwijzingsdocumenten





Statuten van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking en solidariteit (GROS)
Assenede, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 30.11.2017.
Statuten van de GROS Assenede.
Huishoudelijk reglement van de GROS Assenede.
Samenstelling GROS.

Verantwoording



Binnen de 6 maanden na installatie van de gemeenteraad, moeten de adviesraden opnieuw
erkend worden.
De gemeenteraad moet de statuten en het huishoudelijk reglement goedkeuren.

Tussenkomsten










De algemeen directeur merkt op dat de verplichte bepaling met betrekking tot genderevenwicht
niet is opgenomen. Hij stelt voor om in artikel 4.1 toe te voegen : “Ten hoogste twee derde van
de leden van de GROS is van hetzelfde geslacht. Enkel bij gebrek aan kandidaten kan hiervan
worden afgeweken.”
Anders wil daar nog graag aan toevoegen “Er wordt aangetoond dat de nodige inspanningen zijn
gedaan om dit genderevenwicht te bereiken”.
Het college van burgemeester en schepenen heeft geen probleem om dit toe te voegen.
Anders stelt vast dat in de bijgevoegde ledenlijst nog een gemeenteraadslid als stemgerechtigd
vermeld staat. De lijst is niet correct en er wordt nu wel gevraagd om het GROS als gemeentelijke
adviesraad te erkennen in zijn huidige samenstelling.
Het betrokken raadslid antwoordt dat dit een fout in de lijst is, want ze heeft ontslag genomen
voor de installatieraad. Ze is als vertegenwoordiger van de wereldwinkel vervangen door iemand
anders. Ook een andere persoon in de lijst is intussen gestopt. De lijst moet dus nog
geactualiseerd worden.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om enkel te stemmen over de erkenning,
de statuten en het huishoudelijk reglement, maar niet over de samenstelling van de GROS. Er zal
opdracht gegeven worden om de lijst te actualiseren en opnieuw voor te leggen aan de
gemeenteraad.
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Stemming over het ontwerpvoorstel statuten met toevoeging in artikel 4.1 :“ Ten hoogste twee
derde van de leden van het GROS is van hetzelfde geslacht. Enkel bij gebrek aan kandidaten kan
hiervan worden afgeweken. Er wordt aangetoond dat de nodige inspanningen zijn gedaan om dit
genderevenwicht te bereiken”.
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 gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking en solidariteit (GROS) Assenede wordt
erkend als gemeentelijke adviesraad.
Art. 2
De statuten en het huishoudelijk reglement van de GROS zoals in bijlage aan dit besluit toegevoegd,
worden goedgekeurd.

17. Erkennen van de gemeentelijke adviesraad voor de bibliotheek van Assenede en goedkeuren
van de statuten.
Bevoegdheid
 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 artikels 40 en 41.
Wetten en Reglementen
 Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
 Wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen
gewaarborgd wordt en het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact.
Verwijzingsdocumenten



Advies beheersorgaan bibliotheek omtrent statuten adviesraad bibliotheek.
Statuten van de gemeentelijke adviesraad voor de bibliotheek van Assenede.

Verantwoording





De bibliotheek van Assenede is een gemeentelijke dienst. Dat betekent dat de gemeente de
bibliotheek beheert. Het huidige beheersorgaan is eigenlijk een adviesraad want zijn taak is
beperkt tot het geven van adviezen. Daarom dient het huidige beheersorgaan te worden
opgeheven en te worden vervangen door een adviesraad.
De nieuwe adviesraad moet binnen de 6 maand na installatie van een nieuwe gemeenteraad
erkend worden.
De nieuwe statuten van deze adviesraad worden ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraad.
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Tussenkomsten
 Anders heeft een algemeen voorstel voor aanpassing statuten van de diverse adviesraden. Er
staat “Ten hoogste twee derde van de leden van de adviesraad is van hetzelfde geslacht. Enkel bij
gebrek aan kandidaten kan hiervan worden afgeweken.” Anders wil daar graag aan toevoegen “Er
wordt aangetoond dat de nodige inspanningen zijn gedaan om dit genderevenwicht te bereiken”.
 Het college van burgemeester en schepenen heeft geen probleem om dit toe te voegen.
Stemmen over het ontwerpvoorstel statuten met toevoeging in artikel 4 :“ Er wordt aangetoond
dat de nodige inspanningen zijn gedaan om dit genderevenwicht te bereiken”
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
Het beheersorgaan van de bibliotheek en de bijhorende statuten worden opgeheven.
Art. 2
De gemeentelijke adviesraad voor de bibliotheek van Assenede wordt opgericht en erkend.
Art. 3
De statuten van de gemeentelijke adviesraad voor de bibliotheek van Assenede zoals toegevoegd
aan dit besluit, worden goedgekeurd.
Art. 4
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de gemeentelijke adviesraad voor de bibliotheek van
Assenede.

18. Goedkeuren van de statuten van de gemeentelijke feestcommissies.
Bevoegdheid


Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017, artikels 40 en 41.

Verwijzingsdocumenten





Statuten van de gemeentelijke feestcommissies van 31.01.2014.
Ontwerp van statuten van de gemeentelijke feestcommissies vanaf 28.06.2019.
Advies van de VVSG van 17.06.2019 i.v.m. aansprakelijkheid feestcommissies.
Overzicht verkiezing dagelijkse besturen gemeentelijke feestcommissies Assenede.

Verantwoording


Bij aanvang van de nieuwe legislatuur worden de statuten van de gemeentelijke feestcommissies
voorgelegd aan de gemeenteraad.
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Inhoudelijk werd er enkel een wijziging aangebracht betreffende artikel 2. Het is aangewezen
hier een verdere duiding op te nemen zodat de leden weten wat met dit artikel bedoeld wordt.
Aan de verdere inhoud werd niets gewijzigd.
In de statuten wordt voorzien dat uiterlijk 6 maanden na de installatie van de nieuwe
gemeenteraad een nieuw dagelijks bestuur verkozen moet worden. Ondertussen werden de
dagelijkse besturen van de 4 feestcommissies herverkozen. Een verslag met de actuele gegevens
wordt toegevoegd aan dit besluit.

Tussenkomsten














Anders leest in artikel 2 van de statuten dat de feestcommissies geen rechtspersoonlijkheid
hebben en de leden dus persoonlijk aansprakelijk zijn. Anders wijst op het ongeval op Aalst
carnaval waarbij de leden van een carnavalgroep als feitelijke vereniging persoonlijk zijn
aansprakelijk gesteld. Het zou beter zijn van de feestcommissies VZW’s te maken die meer
rechtszekerheid hebben. Het opstarten van die VZW’s zou vanuit de gemeente moeten
gebeuren.
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat er advies is gevraagd bij het VVSG en
dat zij niet aanraden om VZW te worden. De maatschappelijke zetel is Kasteelstraat 1-3, dus
dezelfde als het gemeentebestuur. Andere organisaties zoals de KWB zijn ook geen VZW.
Bovendien zijn de feestcommissies verzekerd door de gemeente omdat ze handelen in naam van
het gemeentebestuur.
Anders vindt deze informatie niet correct. In het advies van VVSG staat niet dat zij het statuut
van de feestcommissies als feitelijke vereniging positief adviseren.
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat we een mail van VVSG hebben
ontvangen maar dat de schepen ook gebeld heeft en mondeling advies heeft gekregen. Volgens
VVSG is dit voldoende om iedereen in te dekken omdat ze verzekerd zijn.
Anders vindt die informatie niet in het dossier en wil dit graag op papier zien.
Het college zal via de diensten nogmaals advies hierover vragen aan VVSG maar wil de stemming
toch laten doorgaan om de werking van de feestcommissies niet in het gedrang te brengen.
Anders verwacht dat het college de feestcommissies samenbrengt om hen goed te informeren
over hun rechten en plichten. In artikel 9 staat dat de leden van de feestcommissie verzekerd zijn
voor burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand. Maar hoe zit het met lichamelijke schade?
Als er iemand van een ladder valt is hij dan verzekerd?
Het college van burgemeester denkt dat lichamelijke schade in de polis zit, maar het zal de
polissen opvragen en laten controleren.
Anders vindt artikel 2 en 9 te onduidelijk en zal zich daarom onthouden tijdens de stemming.

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)
2 nee-stemmen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven)
7 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem,
Nic Van Zele, Remi Van de Veire, Marc Bobelyn, Dimitri Van Vooren)
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BESLUIT
Artikel 1
De statuten van de gemeentelijke feestcommissies van Assenede, van kracht vanaf 31.01.2014,
worden opgeheven.
Art. 2
De statuten van de gemeentelijke feestcommissies van Assenede, zoals in bijlage aan dit besluit
toegevoegd, worden goedgekeurd.
Art. 3
Deze statuten treden in werking op 28.06.2019.

19. Princiepbeslissing en goedkeuren ontwerp van beheersovereenkomst voor gedeelte van het
jaagpad langs het Leopoldskanaal.
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 brief van 03.04.2019 van de Vlaamse Waterweg NV, Afdeling Bovenschelde,
Guldensporenpark 105 te 9820 Merelbeke betreffende Leopoldskanaal Assenede
Beheersovereenkomsten.
De ontwerpbeheersovereenkomst betreffende een gedeelte van het jaagpad langsheen het
Leopoldskanaal.
Het plan van de Vlaamse Waterweg NV, Afdeling Bovenschelde, Guldensporenpark 105 te
9820 Merelbeke betreffende Leopoldskanaal District 5 Sint-Laureins – Assenede plan nr. A42111/3.

Verantwoording





Een gedeelte van het jaagpad langsheen het Leopoldskanaal op het grondgebied van de
gemeente Assenede is ingeschakeld in het openbaar net.
Tot op heden werd tussen de Vlaamse Waterweg NV, Afdeling Bovenschelde,
Guldensporenpark 105 te 9820 Merelbeke en de gemeente Assenede, Kasteelstraat 1-3 te
9960 Assenede nog geen beheersovereenkomst afgesloten.
In de beheersovereenkomst zijn een aantal beheerstaken ten laste van de gemeente zoals:
- niet-structurele onderhouds- en herstellingswerken
- structurele onderhouds- en herstellingswerken
- verkeerstechnisch en politioneel toezicht
- behandelen aanvragen van derden voor privaat gebruik
- behandelen aanvragen voor wijzigingen aan het gebruik
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Tussenkomsten



De Anders-fractie vindt het kaartje niet duidelijk en vraagt om de locatie beter te situeren.
Het college van burgemeester en schepenen verduidelijkt het kaartje.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De ontwerpbeheersovereenkomst betreffende een gedeelte van het jaagpad langsheen het
Leopoldskanaal opgemaakt door de Vlaamse Waterweg NV, Afdeling Bovenschelde,
Guldensporenpark 105 te 9820 Merelbeke zoals aangeduid op plan betreffende Leopoldskanaal
District 5 Sint-Laureins – Assenede plan nr. A4-2111/3 wordt goedgekeurd.
Art. 2
Het plan van de Vlaamse Waterweg NV, Afdeling Bovenschelde, Guldensporenpark 105 te 9820
Merelbeke betreffende Leopoldskanaal District 5 Sint-Laureins – Assenede plan nr. A4-2111/3
waarop het gedeelte van het jaagpad langsheen het Leopoldskanaal is aangeduid dat ingeschakeld is
in het openbaar net wordt goedgekeurd.
Art. 3
Afschrift van de hierboven vermelde beslissing over te maken aan de Vlaamse Waterweg NV,
Afdeling Bovenschelde, Guldensporenpark 105 te 9820 Merelbeke.

20. Interpellatie: kruispunt Tingelhoek - Oostmolenstraat.
De Vlaams Belang fractie ontving bericht over een potentieel gevaarlijke situatie op het kruispunt
Tingelhoek-Oostmolenstraat in Boekhoute. In de Oostmolenstraat zijn er ter hoogte van dit kruispunt
haaientanden aangebracht die aanduiden dat voorrang verleend moet worden aan het verkeer
rijdende op de Tingelhoek. Artikel 76.2 van de Wegcode stipuleert het volgende: "Een dwarsstreep
gevormd door witte driehoeken, duidt de plaats aan waar de bestuurders zo nodig moeten stoppen
om voorrang te verlenen ingevolge een verkeersbord B 1". Dit verkeersbord ontbreekt in de
Oostmolenstraat waardoor de haaientanden geen waarde hebben en het verkeer komende uit de
Oostmolenstraat dus voorrang heeft op het verkeer in de Tingelhoek door de algemene voorrang van
rechts die van kracht is. De Vlaams Belang fractie stelt voor om in de Oostmolenstraat het
verkeersbord B 1 te plaatsen zodat de voorrangsregeling daar volledig in orde is.
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat dit wellicht klopt en zal bekijken om dit
verkeersbord te plaatsen. Eerst zal er advies gevraagd worden aan de politie en aan de dienst
verkeer. Het college wijst er wel op dat het een trend is om de gewone voorrangsregeling terug in te
voeren omdat dit de snelheid afremt op de grotere wegen.
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21. Interpellatie: live streamen gemeenteraad.
Tijdens de gemeenteraad van februari 2019 vroeg de Vlaams Belang fractie om het live streamen van
de gemeenteraad via internet mogelijk te maken om de kloof tussen de burger en de politiek te
verkleinen. Vlaams Belang geeft aan dat de meerderheid toen vertelde dat men dit voorstel zou
onderzoeken. Het Vlaams Belang vraagt wat de stand van zaken is over het eventueel invoeren van
het live streamen van de gemeenteraad.
Het college van burgemeester en schepenen is dit voorstel genegen en heeft beloofd dit verder te
willen onderzoeken zonder daar een termijn op te kleven. Het college wil bekijken hoe andere
gemeenten dit aanpakken en zal vragen aan de firma die de nieuwe geluidsinstallatie in de raadszaal
heeft geplaatst wat de technische mogelijkheden zijn. Het college heeft wel vernomen dat in de
gemeente Moerbeke enkel voor streaming van geluidsopnames € 30.000,00 is betaald en een
onderhoudskost van € 5000,00 per jaar. In Sint-Truiden investeerde men meer dan € 100.000,00. Er
zal dus binnen het budget van de meerjarenplanning moeten bekeken worden wat de mogelijkheden
zijn. De investering moet afgewogen worden ten opzichte van de meerwaarde. De vraag is dus ook
hoeveel mensen hiernaar zullen kijken.
Het Vlaams Belang stelt dat er geen garantie is dat er veel mensen zullen kijken, zeker als ze zien dat
er op de gemeenteraad niet veel gebeurt. Maar anderzijds zal men kritischer zijn ten opzichte van
uitspraken van de raadsleden. Voor het Vlaams Belang is dit een kwestie van investeren in
democratie en hiervoor is geen prijs teveel.

22. Interpellatie: vuilniszakken.
Als sociale ondersteuning voor de inwoners van Assenede en om een potentieel positieve impact te
hebben op het sluikstortprobleem stelt de Vlaams Belang fractie voor om vanuit de gemeente ieder
gezin jaarlijks een gratis rol huisvuilzakken aan te bieden. Het Vlaams Belang vraagt of de
meerderheid bereid is om dit voorstel te steunen. Indien ja, binnen welke termijn zal dit worden
ingevoerd? Indien nee, waarom niet?
Het college van burgemeester en schepenen is niet van plan om op dit voorstel in te gaan omdat dit
onbetaalbaar is. Een snelle berekening leert dat dit € 200.000,00 per jaar zou kosten. Voor de
volledige legislatuur is dat € 1.200.000,00. Bovendien gaat dit in tegen het principe van ‘de vervuiler
betaalt’. Het college denkt ook niet dat dit het probleem van sluikstorten gaat oplossen.
Het Vlaams Belang stelt dat de gemeente geen € 36,00 voor een vuilzak moet betalen. Dit zou
kunnen gerealiseerd worden door één showproject minder uit te voeren. In het
verkiezingsprogramma van SamenPlus stond dat de hoge kostprijs van de huisvuilzakken weegt op
het budget van de inwoners.
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat de nieuwe blauwe zak al
kostenbesparend is voor de burgers.

23. Interpellatie: verkeersonveiligheid aan nieuwe brug over E34.
De Anders fractie geeft aan dat, komende van Bassevelde, de fietsers de auto’s niet zien komen
op het overblijvende stukje van de Kraaigemstraat naar de verbindingsweg. Anders vraagt of men
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dit met belijning of verkeersborden beter kan aanduiden. Anders vraagt waarom men, richting
Bassevelde, het fietspad niet rechtdoor heeft getrokken. Anders geeft aan dat dit toch veel
veiliger zou geweest zijn.
Het college van burgemeester en schepenen is ook van mening dat dit een gevaarlijk punt is en zal
vragen aan AWV, die daar de wegbeheerder is, om ingrepen te doen.

24. Interpellatie: fietsstraat 't Groentjen.
Anders vraagt een debat over de invoering van een fietsstraat aan ’t Groentjen in Oosteeklo. Het is
daar niet breed, maar auto’s steken toch nog de fietsers voorbij. Indien fietsers de volledige rijbaan
mogen innemen moeten auto’s er wel achterblijven. Dit kan gerealiseerd worden door een 3-tal
extra verkeersborden.
Het college zal opdracht geven aan de dienst verkeer om te bekijken of aan ’t Groentjen een
fietsstraat kan ingevoerd worden. Het college wijst er wel op dat het hier om een hoofdweg gaat
waar veel auto’s passeren. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren.
De SamenPlusfractie vindt dit een goed idee. De stoptekens worden nu vaak genegeerd. Het plaatsen
van verkeersborden is niet voldoende. Dit is ook reeds besproken op het bewonersplatform.

Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten

Frederik Willems
Algemeen directeur

Lieven Rummens
Voorzitter gemeenteraad
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