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Frederik Willems 

Algemeen directeur  

Verontschuldigd 

Chantal Bobelijn 

Schepen 

  

Brenda Van den Bossche 

Gemeenteraadslid 

Openbare zitting 

1.  Bekrachtigen van het besluit van de burgemeester betreffende beperkende maatregelen 

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

coronavirus COVID-19. 

Bevoegdheid 

• Nieuwe Gemeentewet, artikel 134 §1. 

Wetten en Reglementen 

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

• Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 286 en 287. 

• Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase 

betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19. 
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• Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende de afkondiging van de federale fase betreffende 

de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19. 

• Ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding 

van het coronavirus COVID−19 te beperken. 

• Ministerieel besluit van 1 november 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 

oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 

COVID−19 te beperken. 

• Ministerieel besluit van 28 november 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 

28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 

COVID−19 te beperken. 

• Ministerieel besluit van 11 december 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 

28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 

COVID-19 te beperken. 

• Ministerieel besluit van 19 december 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 

28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 

COVID-19 te beperken. 

• Ministerieel besluit van 20 december 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 

28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 

COVID-19 te beperken. 

• Ministerieel besluit van 21 december 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 

28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 

COVID-19 te beperken. 

• Ministerieel besluit van 24 december 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 

28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 

COVID-19 te beperken. 

• Ministerieel besluit van 12 januari 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 

oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-

19 te beperken. 

• Ministerieel besluit van 14 januari 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 

oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-

19 te beperken. 

Verwijzingsdocumenten 

• Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, versie 26.11.2020. 

• Huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn, versie 26.11.2020. 

• Richtlijnen Agentschap Binnenlands bestuur over vergaderingen van bestuursorganen van lokale 

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

tijdens-coronacrisis. 

• Besluit burgemeester 19.01.2021 m.b.t. beperkende maatregelen gemeenteraad en raad voor 

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

Verantwoording 

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

gelet op de ernstige huidige gezondheidssituatie aangewezen om te opteren voor digitale 

vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. De 

https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/mb11-12.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/mb_20_dec.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/mb_20122020.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/mb_21_dec_2020.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/mb_24-12.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/mb_1201.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/mb_24-12.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/mb_1201.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/mb_1401.pdf
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/vergaderingen-van-lokale-bestuursorganen-tijdens-coronacrisis
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/vergaderingen-van-lokale-bestuursorganen-tijdens-coronacrisis
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gezondheidssituatie is in oktober 2020 dermate snel en slecht geëvolueerd (exponentiële 

toename besmettingen, toenemende ziekenhuisbezetting corona-patiënten, snel stijgende 

positiviteitsratio, toenemend aantal patiënten op intensieve zorgen, stijging aantal sterfgevallen) 

en is sindsdien nog onvoldoende verbeterd zodat dit de meest aangewezen vergadervorm is. 

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

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

voor maatschappelijk welzijn van 28.01.2021. 

• Bij besluit burgemeester van 19.01.2021 zullen de gemeenteraad en de raad voor 

maatschappelijk welzijn doorgaan via een videoconferentie. Deze digitale zittingen zullen 

openbaar te volgen zijn via een audiovisuele livestream (Youtube kanaal). 

• Het besluit burgemeester van 19.01.2021 vervalt wanneer dit niet op de eerstvolgende 

vergadering van de gemeenteraad wordt bekrachtigd. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Het besluit burgemeester van 19.01.2021 m.b.t. beperkende maatregelen gemeenteraad en raad 

voor maatschappelijk welzijn van 28.01.2021 in het kader van de verspreiding van het coronavirus 

COVID-19 wordt bekrachtigd. 

 

2.  Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 17.12.2020. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

Artikel 1 

De notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 17.12.2020 worden goedgekeurd. 

3.  Goedkeuren van het protocol Agentschap Zorg en Gezondheid. 

Bevoegdheid 

• Het decreet over het lokaal bestuur van 17.12.2017, artikel 40 en 41. 

Verwijzingsdocumenten 

• Advies functionaris voor gegevensbescherming- afsluiten protocol 2. 

• Protocol 2 Agentschap Zorg en Gezondheid. 

Verantwoording 

• Tijdens de gemeenteraadszitting van 17.12.2020 werden de samenwerkingsovereenkomst en de 

bijlagen met het Agentschap Zorg en Gezondheid betreffende contacttracing goedgekeurd. 
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• Na controle van de verwerkersovereenkomst door onze functionaris voor gegevensbescherming, 

is gebleken dat omwille van het type van verwerken van de gekregen gegevens, eveneens een 

protocol 2 moet worden afgesloten met het Agentschap. De functionaris voor 

gegevensbescherming formuleert hiervoor een advies. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Het protocol 2 tussen Agentschap Zorg en Gezondheid en de gemeente en OCMW Assenede wordt 

goedgekeurd. 

 

4.  Bekrachtigen van het besluit van de burgemeester van 19.01.2021 betreffende de controle en 

handhaving van de quarantaineverplichting m.h.o. op de beheersing en bestrijding van de Covid-

19 pandemie.  

Bevoegdheid  

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

• Nieuwe gemeentewet, artikel 135. 

Wetten en Reglementen 

• Decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid art. 34/1 en 47/1 

• Besluit Vlaamse Regering 8 januari 2021 art. 2 tot uitvoering van artikel 34/1, tweede lid, en 

artikel 47/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve 

gezondheidsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 tot 

uitvoering van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het 

contactonderzoek in het kader van COVID-19. 

• Nieuwe Gemeentewet van 24.06.1988, artikel 133, 134 §1 en 135 §2 2e lid 5°. 

• Decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, art. 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 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding 

van het coronavirus COVID−19 te beperken. 

• Ministerieel besluit van 14 januari 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 

oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-

19 te beperken. 

Verwijzingsdocumenten 

• https://www.vlaanderenhelpt.be/controle-handhaving-quarantaine 

• E-mail nieuwsbrief Crisiscentrum Vlaamse Overheid 15.01.2021.  

• Protocolakkoord quarantainehandhaving Vlaamse Overheid ondertekend door de gemeente 
Assenede. 

https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/mb_1401.pdf
https://www.vlaanderenhelpt.be/controle-handhaving-quarantaine
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• Advies functionaris voor gegevensbescherming bij het ontwerp protocolakkoord 
quarantainehandhaving Vlaamse Overheid. 

• Besluit burgemeester van 19.01.2021 betreffende de controle en handhaving van de 
quarantaineverplichting m.h.o. op de beheersing en bestrijding van de Covid-19 pandemie. 

Verantwoording 

• België wordt geconfronteerd met de COVID-19-pandemie.  De karakteristieken van het 
coronavirus COVID-19, in het bijzonder met betrekking tot de besmettelijkheid, het sterfterisico 
en het aantal gevallen die werden gedetecteerd dwingen tot het opleggen en doen naleven van 
bepaalde maatregelen, in het bijzonder de quarantaine- en isolatieplicht. 

• Met het oog op de bescherming van de volksgezondheid werd federaal de 
quarantaineverplichting opgelegd in volgende omstandigheden:  

- men heeft een positieve COVID-19 test afgelegd; 

- men wordt beschouwd als een hoog risicocontact omdat men mogelijk in aanraking is 

gekomen met een besmet persoon; 

- men keert terug naar België na een verblijf in een rode zone van meer dan 48u; 

- men heeft een bevel tot quarantaine gekregen na evaluatie van het passenger location 

form (PLF) dat werd ingevuld bij terugkeer naar België vanuit een  andere zone. 

• Artikel 47/1 van het preventiedecreet bepaalt dat de lokale besturen instaan voor de controle en 
de handhaving van deze quarantaine- en isolatieverplichtingen. 

• Omdat voorgaande ook betrekking heeft op personen die tijdens de kerstvakantie in het 
buitenland verbleven, is verder uitstel om aan controle en handhaving te doen onaanvaardbaar.  
De urgentie en het risico voor de volksgezondheid die het coronavirus COVID-19 met zich 
meebrengt voor de Belgische bevolking, met inbegrip van de inwoners en bezoekers van onze 
gemeente, verplichten de burgemeester onmiddellijk de nodige stappen te nemen – in het 
bijzonder het ondertekenen van het gebruikersprotocol en het organiseren van de controle en 
handhaving - om de openbare gezondheid in het algemeen, en de gezondheid van de bezoekers 
en inwoners van onze gemeente in het bijzonder, op een adequate manier te vrijwaren. Het 
ondertekenen van het gebruikersprotocol, dat gesloten wordt tussen de gemeente en het 
Agentschap Zorg en Gezondheid, is essentieel om de quarantaineverplichting op lokaal niveau te 
kunnen controleren en handhaven, om op die manier de verdere verspreiding van het COVID-19-
virus tot een minimum te beperken. Met dit bijkomende instrument worden lokale besturen 
ondersteund in hun handhaving van de inwoners die in quarantaine moeten. Om effectief van 
start te kunnen gaan moet het lokaal bestuur nog een verantwoordelijke voor de 
gegevensverwerking aanduiden en een protocolakkoord afsluiten. 

• De functionaris voor gegevensbescherming geeft een positief advies voor dit ontwerpprotocol 

wanneer: 

- het besluit expliciet vermeldt dat de gegevens alleen gebruikt mogen worden voor 

de doeleinden zoals in het protocol vastgelegd; 

- de verwerking in het verwerkingsregister wordt opgenomen;  

- de gemeente het protocol op de website plaatst; 

- de gemeente verifieert dat de webpagina van zijn privacyverklaring op punt staat en 

dat deze vermeldt hoe betrokkenen hun rechten ingevolgde de AVG kunnen 

uitoefenen; 

- alle van AZG ontvangen bestanden en overige digitale informatie wordt bewaard in 

een speciaal voor dit doel aan te maken map op de netwerkschijf, die alleen 

toegankelijk is voor personeel belast met de verwerking; 
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- binnen een maand nadat de verwerking aanvangt alsnog een vollediger 

risicobeoordeling wordt gemaakt door het bestuur; de functionaris voor 

gegevensbescherming kan hierin bijstaan. 

• Aan de korpschef van de politiezone zal gevraagd worden hoe de handhaving op opvolging 

quarantaineplicht praktisch kan georganiseerd worden. 

• Het besluit burgemeester van 19.01.2021 vervalt wanneer dit niet op de eerstvolgende 

vergadering van de gemeenteraad wordt bekrachtigd. 

Stemmen  

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT  

Artikel 1  

Het besluit burgemeester van 19.01.2021 betreffende de controle en handhaving van de 

quarantaineverplichting m.h.o. op de beheersing en bestrijding van de Covid-19 pandemie wordt 

bekrachtigd. 

 

5.  Kennisnemen van afsprakenkader, plan van aanpak en prijsraming  Amusivent voor organisatie 

vaccinatiecentrum in Hoge Wal Ertvelde. 

Bevoegdheid 

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

Verwijzingsdocumenten 

• Plan van aanpak vaccinatiecentrum Hoge Wal Ertvelde voorstel Amusivent (versie 16 januari 

2021). 

• Kostenraming vaccinatiecentrum Hoge Wal Ertvelde voorstel Amusivent (versie 16 januari 2021). 

• Collegebesluit van 19.01.2021 met betrekking tot afsprakenkader, plan van aanpak en 

prijsraming vaccinatiecentrum Hoge Wal Ertvelde. 

Verantwoording 

• De Vlaamse overheid gaf gemeenten die een vaccinatiecentrum willen inrichten de kans zich 

kandidaat te stellen ten laatste op 15.01.2021.  Binnen de eerstelijnszone Meetjesland-Oost zijn 

er afspraken gemaakt om samen met de gemeenten Assenede, Evergem, Kaprijke en Zelzate een 

vaccinatiecentrum in te richten in een tent op een terrein van het sportcentrum Hoge Wal te 

Ertvelde. 

• Het vaccinatiecentrum dient operationeel te zijn tegen 15 februari 2021. Gezien dit korte 

tijdsbestek wordt een mandaat gegeven aan de burgemeesters om dringende beslissingen te 

nemen om dit mogelijk te maken. De hogere overheid heeft goedkeuring gegeven om af te 

wijken van de normale procedures in het kader van de wetgeving op overheidsopdrachten. 

• Op een eerste overleg op vrijdag 15 januari 2021 met de vier besturen werd een afsprakenkader 

afgesproken en werd een plan van aanpak en offerte van de firma Amusivent besproken. 

Dezelfde dag hebben alle gemeenten zich principieel akkoord verklaard, maar een gelijkaardig 
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besluit ging nog op de colleges van de 4 deelnemende gemeenten bekrachtigd worden. In 

Assenede heeft het college van burgemeester en schepenen dit besluit bekrachtigd op 

19.01.2021. 

• Er werd tevens afgesproken dit collegebesluit voor te leggen ter kennisgeving aan de 

gemeenteraad. Er is een werkgroep financiën opgestart met de 4 financiële directeurs die een 

gemeenteraadsbeslissing zal voorbereiden waarin verdere financiële afspraken worden verfijnd 

en goedgekeurd. 

 

KENNISNAME 

Artikel 1 

De gemeenteraad neemt kennis van het collegebesluit van 19.01.2021 met betrekking tot het 

afsprakenkader, plan van aanpak en prijsraming vaccinatiecentrum Hoge Wal Ertvelde. 

6.  Goedkeuren van het reglement ter verdeling van de middelen uit het corona-noodfonds jeugd, 

cultuur en sport. 

Bevoegdheid 

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

Wetten en Reglementen 

• Het decreet tot het nemen van dringende maatregelen met betrekking tot de noodfondsen voor 

cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en met betrekking tot de armoedebestrijding 

naar aanleiding van de COVID-19-pandemie van 19.06.2020. 

Verwijzingsdocumenten 

• Het advies van de jeugdraad van 26.12.2020 met betrekking tot het voorstel reglement 

noodfonds jeugd, cultuur en sport. 

• Het advies van de cultuurraad van 08.12.2020 met betrekking tot het voorstel reglement 

noodfonds jeugd, cultuur en sport. 

• Het advies van de sportraad van 23.12.2020 met betrekking tot het voorstel reglement 

noodfonds jeugd, cultuur en sport. 

Verantwoording 

• Gemeente Assenede ontving € 151.738,27 uit het noodfonds jeugd, cultuur en sport.  

• Voor de verdeling van deze subsidie werd ervoor gekozen om een specifiek reglement uit te 

werken dat de verdeling van deze middelen regelt. 

• Er werd een werkgroep opgericht waarin de dienst vrije tijd, de respectievelijke adviesraden en 

de verschillende politieke fracties uit de gemeenteraad vertegenwoordigd werden. 

• De werkgroep heeft een reglement uitgewerkt waarin de verdeling van de middelen zich richt op 

twee belangrijke pijlers: 

1. Het ondersteunen van verenigingen en organisaties waarvan de werking volledig of 

gedeeltelijk werd stilgelegd door de verschillende corona-maatregelen, maar die in deze 

periode wel kosten hebben gemaakt. 
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2. Het ondersteunen van verenigingen bij de heropstart van hun activiteiten en relance van 

het sociale leven in de gemeente. 

• Het reglement bestaat uit 3 delen en het beschikbare bedrag werd opgesplitst in functie van deze 

delen: 

1. Deel 1: ondersteunen van kosten - € 70.000,00 

2. Deel 2: ondersteunen van heropstart activiteiten en relance van het sociale leven -  

€ 70.000,00 

3. Deel 3: ondersteunen lokale artiesten - € 11.000,00 

• De verschillende onderdelen staan los van elkaar. Voor elk onderdeel moet een aparte aanvraag 

worden ingediend. 

• Deel 1 staat open voor alle verenigingen en richt zich specifiek op kosten die gemaakt zijn of 

doorliepen tijdens de corona-maatregelen. 

• Deel 2 is specifiek voor verenigingen die aangesloten zijn bij de jeugdraad, de cultuurraad of 

erkend zijn door de gemeente als sportvereniging.  

In dit onderdeel wordt de subsidieverdeling opgesplitst tussen de drie doelgroepen op basis van 

het aantal leden van de verschillende adviesraden in 2020. Per doelgroep wordt de verdeling 

anders geregeld. 

• Deel 3 is voorzien voor individuele kunstenaars, muzikanten, … die in Assenede gedomicilieerd 

zijn en een duidelijk verlies aan inkomsten kunnen aantonen. 

• De jeugdraad, cultuurraad en sportraad hebben een advies uitgebracht op een ontwerp van het 

reglement. Op basis van deze verschillende adviezen werd het reglement nog verder aangepast 

en besproken met de werkgroepleden van de verschillende politieke fracties. Dit voorstel ligt nu 

ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. 

• Om een aanvraag te kunnen indienen zullen aanvraagformulieren door dienst vrije tijd ter 

beschikking gesteld worden.  

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Het subsidiereglement ter verdeling van het corona-noodfonds voor jeugd, cultuur en sport, zoals in 

bijlage aan deze beslissing toegevoegd, wordt goedgekeurd.  

Art. 2 

Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de voorzitters van de jeugdraad, cultuurraad en 

sportraad en aan de financieel directeur. 

Art. 3  

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

het lokaal bestuur van 22.12.2017.  

Art. 4  

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

toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht van de bekendmaking van dit besluit. 
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7.  Goedkeuren van het huishoudelijk reglement speelpleinwerking. 

Bevoegdheid 

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

Wetten en Reglementen 

• Huishoudelijk reglement speelpleinwerking Sloeberslot goedgekeurd in de gemeenteraad van 

26.02.2015. 

Verwijzingsdocumenten 

• Huishoudelijk reglement speelpleinwerking Sloeberslot goedgekeurd in de gemeenteraad van 

26.02.2015. 

• Huishoudelijk reglement speelpleinwerking Sloeberslot goedgekeurd in de gemeenteraad van 

25.06.2020. 

• Voorstel nieuw huishoudelijk reglement speelpleinwerking Sloeberslot. 

Verantwoording 

• In de gemeenteraad van 26.02.2015 is het huishoudelijk reglement van speelpleinwerking 

Sloeberslot goedgekeurd. 

• In de zomer van 2020 werd er een tijdelijk huishoudelijk reglement goedgekeurd op de 

gemeenteraad van 25.06.2020 voor speelpleinwerking Sloerberslot wegens de 

coronamaatregelen die toen geldende waren, dit reglement geld tot 31.08.2020. In dit reglement 

zijn er toen verscheidene zaken gewijzigd waaronder een verhoogde vergoeding voor de 

animatoren. Ze kregen € 2,50 per halve dag meer omdat de verwachtingen hoger waren. 

• Deze verwachtingen zijn elk jaar hoog, dus hun inzet is van een groot belang. Hierdoor zouden 

we de animatorenvergoeding van de zomer 2020 willen behouden. Dus € 2,50 per halve dag 

meer vergoeden i.p.v. de vergoeding die nu geldende is. Dit is ook voorzien in het budget. 

• In categorie 3 (vrijwilligers met een attest hoofdanimator) en categorie 4 

(speelpleinverantwoordelijke) staat er een vergoeding van € 35,00 voor een volledige 

dagwerking, maar dit ligt boven de maximum dagvergoeding voor vrijwilligers. Hierdoor moet dit 

herleid worden naar € 34,71, de maximum vrijwilligersvergoeding in het nieuw huishoudelijk 

reglement. 

• De huidige animatoren vergoeding:  

Onderscheid wordt gemaakt in de vergoeding volgens categorieën 

• Categorie 1: vrijwilligers zonder attest 
o € 10,00 bij een halve dagwerking 
o € 20,00 bij een volle dagwerking 

• Categorie 2: vrijwilligers met een basisattest animator 
o € 15,00 bij een halve dagwerking 
o € 25,00 bij een volle dagwerking 

• Categorie 3: vrijwilligers met een attest hoofdanimator  
o € 20,00 bij een halve dagwerking 
o De maximum toegestane vergoeding voor vrijwilligerswerk, met een maximum van  

€ 35,00 bij een volle dagwerking 
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• Categorie 4: speelpleinverantwoordelijke  
Deze categorie wordt enkel ingezet indien er geen contractuele jobstudent of monitor in het 

sociaal-cultureel werk is. 

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

€ 35,00 bij een volle dagwerking.  
 

• De nieuwe animatorenvergoeding: 

Onderscheid wordt gemaakt in de vergoeding volgens categorieën 

• Categorie 1: vrijwilligers zonder attest 
o € 12,50 bij een halve dagwerking 
o € 22,50 bij een volle dagwerking 

• Categorie 2: vrijwilligers met een basisattest animator 
o € 17,50 bij een halve dagwerking 
o € 27,50 bij een volle dagwerking 

• Categorie 3: vrijwilligers met een attest hoofdanimator  
o € 22,50 bij een halve dagwerking 
o De maximum toegestane vergoeding voor vrijwilligerswerk, met een maximum van  

€ 34,71 bij een volle dagwerking 

• Categorie 4: speelpleinverantwoordelijke  
Deze categorie wordt enkel ingezet indien er geen contractuele jobstudent of monitor in het 

sociaal-cultureel werk is. 

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

€ 34,71 bij een volle dagwerking.  
 

Stemmen 

Stemresultaat 19 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, 
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Hilde Baetslé, Trees Van Eykeren, 
Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, Nic Van Zele, Dominique Buysse, 
Remi Van de Veire, Marc Bobelyn, Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, 
Evert Geldhof, Lieve Goethals, Dimitri Van Vooren, Pieter Dobbelaere) 
2 onthoudingen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven) 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Het huidig huishoudelijk reglement van speelpleinwerking Sloeberslot, goedgekeurd door de 

gemeenteraad van 26.02.2015, wordt opgeheven. 

Art. 2 

Het voorstel van het nieuw huishoudelijk reglement van speelpleinwerking Sloeberslot zoals aan dit 

besluit toegevoegd, wordt goedgekeurd en treedt in werking vanaf 29.01.2021. 

Art. 3  

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

het lokaal bestuur van 22.12.2017.  
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Art. 4  

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

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

8.  Goedkeuren van de aanvraag tot planologisch attest van Lippens Bouw Bvba - Nieuwe 

Boekhoutestraat 76A te Bassevelde. 

Bevoegdheid 

• Het Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017, artikels 40 en 41. 

Wetten en Reglementen 

• De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 4.4.25. 

Verwijzingsdocumenten 

• Het gemeenteraadsbesluit van 19.12.2019 houdende afgifte van een negatief planologisch attest. 

• De huidige aanvraag tot planologisch attest, ingediend door Lippens Bouw Bvba. 

• Het plan bestaande toestand. 

• Het plan vergunningentoestand. 

• Het plan werken korte termijn. 

• Het plan werken lange termijn. 

• Het advies Departement Landbouw en Visserij van 12.10.2020 

• Het advies Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen van 01.10.2020 

• Het advies van het college van burgemeester en schepenen van 06.10.2020 

• De behandeling van de ingekomen adviezen (3) en bezwaren (0) en het advies door de Gecoro. 

Verantwoording 

• Volgens de planologische voorzieningen van het bij KB dd. 14.09.1977 goedgekeurd gewestplan 

Gentse en Kanaalzone, is het goed gelegen in een 50 m-woongebied met landelijk karakter, 

gevolgd door landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Het bedrijfsterrein spreidt zich over 

beide bestemmingszones. 

• Lippens Bouw Bvba, Nieuwe Boekhoutestraat 76A te 9968 Bassevelde diende in 2019 reeds een 

aanvraag tot planologisch attest in met als doel het aannemingsbedrijf van algemene 

bouwwerken op korte en lange termijn uit te breiden. De gemeenteraad heeft op 19.12.2019 een 

negatief planologisch attest afgeleverd met richtlijnen waaraan een nieuwe aanvraag zou 

moeten voldoen om een positief planologisch attest te kunnen verkrijgen. 

• Er werd een nieuwe, aangepaste aanvraag tot planologisch attest ingediend. 

• Op korte termijn worden volgende stedenbouwkundige werken of handelingen gevraagd : 
- regularisatie van het ingenomen achterliggend terrein in landschappelijk waardevol agrarisch 
gebied 
- regularisatie van het afdak van de bestaande loods, deels gelegen in landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied en deels in woongebied met landelijk karakter. 
- bouwen van een nieuwe opslagloods, tegen en naast de bestaande paardenstal (die uit het 
plangebied wordt gesloten), in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. De loods heeft een 
maximale oppervlakte van 350 m² (= max. 50% van de vergunde bedrijfsgebouwen in woonzone, 
woning niet meegerekend). 
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- regulariseren van de bestaande grindverharding en aanleg van een nieuwe grindverharding 
tussen de bestaande en de nieuwe loods en de paardenstal, in landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied, in functie van circulatie, buitenopslag en parking voor personeel. Er is reeds 
- aanleg van een 12 m brede verharding achter de loodsen, in landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied, in functie van buitenopslag, personeelsparking en circulatiezone. De verharding 
heeft een breedte van 10,9 m tussen de loodsen en 21,9 m ten westen van de nieuwe loods. 
- aanleggen van een groenbuffer en waterinfiltratievoorziening om het bedrijf te bufferen naar 
het open landschap ten noorden en ten westen. De buffer heeft een breedte van 7 m. In de 
noordelijke buffer wordt een infiltratievoorziening van ca. 66 m² geïntegreerd. 

• Op lange termijn worden volgende stedenbouwkundige werken of handelingen gevraagd : 
- bestendiging van de bedrijfssite met oprichting van een modelwoning met bureau en een 
gecombineerd garage en tuingebouw op perceel 701D, gelegen in woongebied met landelijk 
karakter. 
- wijzigen van de grindverharding naar een betonverharding, en het vergroten van de 
infiltratievoorziening naar 100 m². 

• De aanvraag tot planologisch attest wordt als volgt gemotiveerd : 
- het bedrijf wenst op de huidige site te continueren en een beperkte groei te realiseren teneinde 
te kunnen voldoen aan de marktvraag naar ‘sleutel op de deur’-woningen 
- het bestaande bedrijf en de gevraagde uitbreiding zorgt voor lokale tewerkstelling. Op 
middellange termijn wil het bedrijf 2 arbeiders en een administratief bediende aanwerven. 
- de bedrijfsactiviteiten op de site zelf zijn beperkt en omvatten hoofdzakelijk opslag. 
- de huidige opslagcapaciteit is te beperkt. Om de levensduur van het materiaal optimaal te 
houden en de opslag op een ordentelijke manier te kunnen organiseren, is bijkomende 
overdekte opslag noodzakelijk. 
- via het gemeentelijk RUP ‘site ECA Leegstraat’ wordt een zone van ± 7.423 m² herbestemd van 
zone voor ambachtelijke bedrijven naar agrarisch gebied. Een deel hiervan kan worden gebruikt 
ter compensatie van de uitbreidingsbehoefte van het bedrijf Lippens Bouw Bvba. 

• De basiscriteria voor een aanvraag tot planologisch attest zijn : 
1. het bedrijf is milieuvergunnings- of milieumeldingsplichtig; 
2. het is een bestaand, niet verkrot en hoofdzakelijk vergund bedrijf. 
Aan het 1ste criterium is voldaan op basis van de dd. 30.08.2016 verleende aktename 
milieumelding. 
Ook aan het 2de criterium is voldaan gelet op de verleende stedenbouwkundige vergunningen 
voor de woning en 2 loodsen (behoudens het afdak aan één van de loodsen). 

• Het advies van Departement Landbouw en Visserij van 12.10.2020 is ongunstig. 

• Het advies van de Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen van 01.10.2020 is gunstig. 

• Het advies van het college van burgemeester en schepenen van 06.10.2020 is voorwaardelijk 
gunstig. 

• Het advies van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening dd. 10.12.2020 is 
voorwaardelijk gunstig. 

Stemmen 

Stemresultaat 14 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, 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 

Met betrekking tot de aanvraag tot planologisch attest van het bedrijf ‘Lippens Bouw Bvba’, 

gevestigd te 9968 Bassevelde, Nieuwe Boekhoutestraat 76A, kadastraal gekend 3de Afdeling, Sectie B, 

nrs. 704/b, 706/f, 706/g, 707/b, 708/a, 709/a, en 710/d, wordt het volgende beslist : 

 

Voor de werken op korte termijn 

Er wordt een positief planologisch attest afgeleverd voor de gevraagde werken en handelingen op 

korte termijn om volgende redenen : 

 

• De geplande werken zijn in overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening. 

• De geplande werken komen tegemoet aan de korte termijnbehoeften van het bedrijf, nl. het 

verhogen van de opslagcapaciteit waarbij tegelijk de niet vergunde werken (verharding en 

afdak) worden geregulariseerd. 

• De geplande werken zijn in overeenstemming met de in het gemeenteraadsbesluit van 

19.12.2019 aangegeven richtlijnen 

• Via het RUP ‘site ECA Leegstraat’ wordt ± 7.423 m² zone voor ambachtelijke bedrijven 

herbestemd naar agrarisch gebied. De herbestemming van de gronden uit het RUP ‘site ECA 

Leegstraat’ kan gebruikt worden ter compensatie van de uitbreidingsbehoefte van het bedrijf 

Lippens Bouw Bvba. 

 

Voor de werken op lange termijn 

Er wordt een positief planologisch attest afgeleverd voor de gevraagde werken en handelingen op 

lange termijn om volgende reden : 

 

De geplande werken komen tegemoet aan de lange termijnbehoeften van het bedrijf, nl. het 

bestendigen en uitbouwen van het bedrijf tot een middelgroot aannemingsbedrijf, en het inspelen 

op de marktvraag naar ‘sleutel op de deur’-woningen, met een sterke lokale verankering. In functie 

van de verschuiving van de bedrijfsactiviteiten naar het eveneens aanbieden van ‘sleutel op de deur’-

formules is een grotere bureauruimte nodig, alsook een ontvangstruimte voor klanten en een 

toonruimte voor materialen. 

 

 

Art. 2 

• Na aflevering van het positief planologisch attest dient in het op te maken RUP te worden 

aangegeven welke mogelijkheden er zijn voor de site bij stopzetting van het bedrijf, zoals 

aangegeven in het gemeenteraadsbesluit dd. 19.12.2019 

• De niet-waterdoorlatende verharding dient tot het noodzakelijke minimum i.f.v. 

bereikbaarheid en circulatie, beperkt te worden. De overige verharding dient te worden 

aangelegd in waterdoorlatende materialen. 

• Bij de aanvraag tot omgevingsvergunning dient alle bestaande verharding te worden 
meegenomen gezien die deels niet vergund is en dient de nodige aandacht te worden 
besteed aan de noodzakelijke infiltratie. 

• De verharding moet beperkt worden op basis van een percentage op te leggen door de 
gemeente. 
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• De zone die bedoeld is als kijkwoning bij de Lange-termijnbehoefte dient als kijkwoning te 
worden gerealiseerd en kan niet gebruikt worden voor een bijkomend opslaggebouw. 

• De vergunde paardenstal kan enkel gebruikt worden als paardenstal en niet als 
bedrijfsgebouw. 

• Voor het groenscherm dient gebruik te worden gemaakt van streekeigen groen met controle 
hierop door de bevoegde diensten. 

 

9.  Renovatie doortocht N436 - goedkeuren van de dading tussen de gemeente Assenede en het 

Vlaamse Gewest. 

Bevoegdheid 

• Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 artikels 40 en 41. 

Wetten en Reglementen 

• Het Burgerlijk Wetboek van 21 maart 1804 boek III titel XV en later wijzigingen. 

Verwijzingsdocumenten 

• Het gemeenteraadsbesluit dd. 09.07.2002 betreffende princiepsbeslissing project 

dorpskernvernieuwing deelgemeente Assenede. 

• Het gemeenteraadsbesluit dd. 26.04.2007 betreffende princiepbeslissing herinrichting doortocht 

N436 te Assenede. 

Goedkeuren van module 3 betreffende de herinrichting van doortochten. Goedkeuren van de 

overeenkomst met ref. X40/N436/6 tussen gemeente Assenede en het Vlaamse Gewest afdeling 

Wegen en Verkeer Oost – Vlaanderen m.b.t. de doortocht N436 te Assenede. 

• Het gemeenteraadsbesluit dd. 31.01.2008 houdende principiële goedkeuring m.b.t. het 

uitvoeren van de opdracht “Heraanleg Kasteelstraat te Assenede”. 

• Het gemeenteraadsbesluit dd. 19.12.2008 betreffende beslissen tot uitbreiding project 

“heraanleg N436 te Assenede” met het project “Renovatie Kasteelstraat te Assenede”. 

• Het schepencollegebesluit dd. 07.06.2011 betreffende heraanleg N436 en Kasteelstraat te 

Assenede. Goedkeuren van de gunning der werken door het Vlaamse Gewest. 

• De ingebrekestelling door Aclagro nv van 08.01.2016 met betrekking tot de betaling van de 

laatste vorderingsstaat betreffende herinrichting N436 te Assenede. 

• Schrijven van de gemeente dd. 10.02.2016 aan Mr. Ottevaere mbt het standpunt van de 

gemeente op de ingebrekestelling door Aclagro nv. 

• Het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 28.06.2016 betreffende 

standpunt inname waarbij aan het advocatenkantoor Rika Heijse wordt gevraagd om AWV (het 

Agenschap Wegen en Verkeer) in gebreke te stellen n.a.v. de laattijdige informatie/reacties 

m.b.t. de vorderingsstaten ingediend door de nv Aclagro in het kader van het project “Heraanleg 

N436 te Assenede”. 

• De dagvaarding dd. 17.08.2016 op verzoek van nv Aclagro met vennootschapszetel te 9032 

Wondelgem, Industrieweg 74 gegeven aan het Vlaams Gewest en de gemeente Assenede, 

vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen met zetel te 9960 Assenede, 

Kasteelstraat 1-3 om op vrijdag 16.09.2016 te verschijnen voor de Rechtbank van Eerste Aanleg 

te Brussel. 
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• Het tussenvonnis van de twaalfde kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, 

afdeling Gent dd. 01.03.2019. 

• Het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 23.04.2019 betreffende de 

rechtszaak N436 Assenede – Aclagro. Goedkeuren van de berusting in het tussenvonnis. 

• Het dadingsvoorstel van nv Aclagro dd. 11.06.2019. 

• Het dadingsvoorstel tussen AWV en gemeente Assenede dd. 07.07.2020 

• Het schepencollegebesluit dd. 14.07.2020 betreffende de goedkeuring van de dading tussen 

gemeente Assenede en het Vlaamse Gewest onder opschortende voorwaarde. 

• Het gemeenteraadsbesluit van 27.08.2020 betreffende de goedkeuring van de dading tussen de 

gemeente Assenede en het Vlaamse Gewest. 

• De mail van meester Heijse van 28.11.2020 mbt de wijziging van de dading op vraag van het 

Vlaamse Gewest. 

• De mail van meester Heijse van 07.01.2021 betreffende de wijziging van de voorwaarden van de 

dading en bijhorende nieuwe dading. 

Verantwoording 

• Na het tussenvonnis van de twaalfde kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-

Vlaanderen, afdeling Gent dd. 01.03.2019 stelde nv Aclagro een dading voor dd. 11.06.2019. 

Een van de dadingsvoorstellen van nv Aclagro betrof een voorstel mbt intresten op laattijdig 

betaalde facturen. 

Omdat de laattijdigheid van betaling door de gemeente Assenede verband hield met het 

laattijdig ontvangen van de benodigde documenten voor betaling van het Vlaamse Gewest werd 

een dading opgemaakt tussen het Vlaamse Gewest en de gemeente Assenede. 

Omdat het Vlaamse Gewest de gemeente Assenede vrijwaart mbt de intresten is zij niet akkoord 

met het bedrag van de berekende intresten in de eerste dading met de gemeente Assenede. Het 

Vlaams Gewest wil dit bedrag gewijzigd zien naar € 14.486,00. 

Deze dading tussen het Vlaamse Gewest en de gemeente Assenede houdt het volgende in : 

Beide partijen gaan akkoord dat het voorliggende geschil in hun onderlinge rechtsverhouding kan 

worden beëindigd mits betaling door het Vlaamse Gewest aan de gemeente Assenede van een 

éénmalig totaal bedrag van 14.486,00 euro alles inbegrepen en dit tot slot van alle rekeningen. 

Beide partijen dragen elk hun eigen gerechtskosten en zijn elkander niets meer verschuldigd uit 

hoofde daarvan. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Het gemeenteraadsbesluit van 27.08.2020 betreffende de goedkeuring van de dading tussen de 

gemeente Assenede en het Vlaamse Gewest wordt ingetrokken. 

Art. 2 

De dading tussen het Vlaamse Gewest en de gemeente Assenede, als addendum bij dit besluit, wordt 

goedgekeurd. 
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Art. 3 

De dading tussen het Vlaamse Gewest en de gemeente Assenede omvat het volgende : 

Beide partijen gaan akkoord dat het voorliggende geschil in hun onderlinge rechtsverhouding kan 

worden beëindigd mits betaling door het Vlaamse Gewest aan de gemeente Assenede van een 

éénmalig totaal bedrag van 14.486,00 euro alles inbegrepen en dit tot slot van alle rekeningen. 

Beide partijen dragen elk hun eigen gerechtskosten en zijn elkander niets meer verschuldigd uit 

hoofde daarvan. 

Art. 4 

Dit besluit over te maken aan het Vlaamse Gewest. 

10.  Renovatie doortocht N436 - goedkeuren dading tussen de nv Aclagro, het Vlaamse Gewest en 

de gemeente Assenede. 

Bevoegdheid 

• Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 artikels 40 en 41. 

Wetten en Reglementen 

• Het Burgerlijk Wetboek van 21 maart 1804 boek III titel XV en latere wijzigingen. 

Verwijzingsdocumenten 

• Het gemeenteraadsbesluit dd. 09.07.2002 betreffende princiepsbeslissing project 

dorpskernvernieuwing deelgemeente Assenede. 

• Het gemeenteraadsbesluit dd. 26.04.2007 betreffende princiepbeslissing herinrichting doortocht 

N436 te Assenede. 

Goedkeuren van module 3 betreffende de herinrichting van doortochten. Goedkeuren van de 

overeenkomst met ref. X40/N436/6 tussen gemeente Assenede en het Vlaamse Gewest afdeling 

Wegen en Verkeer Oost – Vlaanderen m.b.t. de doortocht N436 te Assenede. 

• Het gemeenteraadsbesluit dd. 31.01.2008 houdende principiële goedkeuring m.b.t. het 

uitvoeren van de opdracht “Heraanleg Kasteelstraat te Assenede”. 

• Het gemeenteraadsbesluit dd. 19.12.2008 betreffende beslissen tot uitbreiding project 

“heraanleg N436 te Assenede” met het project “Renovatie Kasteelstraat te Assenede”. 

• Het schepencollegebesluit dd. 07.06.2011 betreffende heraanleg N436 en Kasteelstraat te 

Assenede. Goedkeuren van de gunning der werken door het Vlaamse Gewest. 

• De ingebrekestelling door Aclagro nv van 08.01.2016 met betrekking tot de betaling van de 

laatste vorderingsstaat betreffende herinrichting N436 te Assenede. 

• Schrijven van de gemeente dd. 10.02.2016 aan Mr. Ottevaere mbt het standpunt van de 

gemeente op de ingebrekestelling door Aclagro nv. 

• Het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 28.06.2016 betreffende 

standpunt inname waarbij aan het advocatenkantoor Rika Heijse wordt gevraagd om AWV (het 

Agenschap Wegen en Verkeer) in gebreke te stellen n.a.v. de laattijdige informatie/reacties 

m.b.t. de vorderingsstaten ingediend door de nv Aclagro in het kader van het project “Heraanleg 

N436 te Assenede”. 

• De dagvaarding dd. 17.08.2016 op verzoek van nv Aclagro met vennootschapszetel te 9032 

Wondelgem, Industrieweg 74 gegeven aan het Vlaams Gewest en de gemeente Assenede, 

vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen met zetel te 9960 Assenede, 
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Kasteelstraat 1-3 om op vrijdag 16.09.2016 te verschijnen voor de Rechtbank van Eerste Aanleg 

te Brussel. 

• Het tussenvonnis van de twaalfde kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, 

afdeling Gent dd. 01.03.2019. 

• Het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 23.04.2019 betreffende de 

rechtszaak N436 Assenede – Aclagro. Goedkeuren van de berusting in het tussenvonnis. 

• Het dadingsvoorstel van nv Aclagro dd. 11.06.2019. 

• Het dadingsvoorstel tussen AWV en gemeente Assenede dd. 07.07.2020. 

• Het schepencollegebesluit dd. 14.07.2020 betreffende de goedkeuring van de dading tussen 

gemeente Assenede en het Vlaamse Gewest onder opschortende voorwaarde. 

• Het gemeenteraadsbesluit dd. 27.08.2020 betreffende Renovatie doortocht N436 – goedkeuring 

dading tussen gemeente Assenede en Vlaams Gewest. 

• Het dadingsvoorstel tussen NV Aclagro, het Vlaamse Gewest en gemeente Assenede van 

03.09.2020. 

• De gemeenteraadsbesluit van 24.09.2020 betreffende de goedkeuring van de dading tussen 

Aclagro – Vlaams Gewest – Assenede. 

• De mail van meester Heijse van 07.01.2021 mbt de aanpassingen aan de dading tussen Aclagro – 

Vlaams Gewest - Assenede 

Verantwoording 

• De definitieve regeling zoals opgenomen in de dading is als volgt : 

Deze dading is tot stand gekomen ingevolge wederzijdse toegevingen van partijen. 

Partijen erkennen dat huidige dading definitief en onherroepelijk is. 

Huidige dading wordt gesloten tot slot van alle rekeningen tussen partijen en dit voor wat betreft 

het geschil dat het voorwerp uitmaakt van de hangende procedure voor de Rechtbank van Eerste 

Aanleg Oost – Vlaanderen, afdeling Gent, gekend onder het AR nr.: 16/3686/A. 

Na uitvoering van huidige dadingsovereenkomst kunnen partijen opzichtens elkaar geen enkele 

aanspraak meer maken op welke vergoeding dan ook uit hoofde van de betwisting die gerezen is 

tussen partijen en dewelke vervat is in voormelde procedure. 

Deze dading bevat de volledige overeenkomst tussen partijen en vervangt alle vroegere 

overeenkomsten en akkoorden tussen de partijen, zowel mondelinge als schriftelijke. Wijzigingen 

of aanvullingen aan deze dading zullen uitsluitend gebeuren door middel van geschreven, 

gedagtekende en door de partijen ondertekende amendementen die aan deze dading gehecht 

worden. 

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat elke partij haar eigen kosten draagt met betrekking tot 

de totstandkoming van deze dading. 

Partijen verzaken aan het recht om zich te beroepen op de dwaling zowel in feite, als in rechte 

om de nietigverklaring van huidige overeenkomst te beargumenteren. 

Deze overeenkomst werd gesloten omwille van proceseconomische redenen en kan enkel in 

rechte worden aangewend als ze door beide partijen is ondertekend, in het andere geval 

hernemen partijen hun volledige rechten. 

Bij niet-uitvoering door een partij kan een andere partij aan de rechter enkel de uitvoering van 

de dading vragen. Partijen doen uitdrukkelijk afstand van de rechtsvordering tot ontbinding van 

deze dadingsovereenkomst in het geval zij niet wordt uitgevoerd. 
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• Partijen gaan akkoord dat de voorliggende geschillen in hun onderlinge rechtsverhouding kunnen 

worden beëindigd mits volgende betalingen: 

- door het Vlaamse Gewest aan Aclagro van een éénmalig totaal bedrag van 2.034,1 euro alles 

inbegrepen en dit tot slot van alle rekeningen, 

- door de gemeente Assenede aan Aclagro van een éénmalig totaal bedrag van 8.694,74 euro 

alles inbegrepen en dit tot slot van alle rekeningen. 

De partijen dragen elk hun eigen gerechtskosten en advocatenkosten en zijn elkander niets meer 

verschuldigd uit hoofde daarvan. 

Het Vlaamse Gewest zal dit bedrag betalen binnen de vijfentwintig kalenderdagen na 

ondertekening van deze dading door alle partijen door de storting van voormeld bedrag op de 

derdenrekening van meester Ann Eeckhout met nummer BE    en de volgende mededeling 

[mededeling bij betaling]. 

De gemeente Assenede zal dit bedrag betalen binnen de vijfentwintig kalenderdagen na 

ondertekening van deze dading door alle partijen door de storting van voormeld bedrag op de 

derdenrekening van meester Ann Eeckhout met nummer BE    en de volgende mededeling 

[mededeling bij betaling]. 

Bij een laattijdige betaling kan de nv Aclagro aanspraak maken op een intrest tegen de wettelijke 

intrestvoet. Op deze intrest is artikel 1254 B.W. niet van toepassing. 

• Door Aclagro werd vastgesteld dat het bedrag van de nog vrij te geven borgtocht niet klopt. Dit 

bedrag moet gewijzigd worden van € 103.925 naar € 130.925. 

• De berusting in het vonnis en definitieve oplevering en vrijgave van de borgtochten worden 

overeengekomen als volgt: 

Partijen berusten in het vonnis van 1 maart 2019 van de Rechtbank van eerste aanleg Oost-

Vlaanderen, afdeling Gent, met repertoriumnummer 2019/2748. 

De werken zijn definitief opgeleverd. Het vonnis geldt als titel voor de vrijgave van de volgende 

borgtochten die Aclagro via cv Algemene Borgstellingen heeft gesteld : 

- de borg gesteld bij akte nr. 12/141572 t.b.v. 261.850 euro vrij te geven ten voordele van Aclagro 

dit ten belope van € 130.925 euro 

-  de borg gesteld bij akte nr. 12/141574C t.b.v. 14.280 euro (100%) integraal vrij te geven ten 

voordele van Aclagro. 

Het resterende deel van de borg gesteld bij akte nr. 12/141572 t.b.v. 261.850 euro integraal 

wordt vrij gegeven ten voordele van Aclagro en dit ten belope van 157.925 euro.  Het Vlaamse 

Gewest zal hiertoe binnen een termijn van 15 kalenderdagen na ondertekening van deze dading 

door alle partijen een ter post aangetekend schrijven aan cv Algemene Borgstellingen 

overmaken. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De dading tussen NV Aclagro, het Vlaamse Gewest en de gemeente Assenede, als addendum bij dit 

besluit, wordt, goedgekeurd. 
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Art. 2 

De dading tussen het Vlaamse Gewest en de gemeente Assenede omvat het volgende : 

Dadingsbedrag 

Partijen gaan akkoord dat de voorliggende geschillen in hun onderlinge rechtsverhouding kunnen 
worden beëindigd mits volgende betalingen: 

- door het Vlaamse Gewest aan Aclagro van een éénmalig totaal bedrag van 2.034,1 euro 
alles inbegrepen en dit tot slot van alle rekeningen, 

- door de gemeente Assenede aan Aclagro van een éénmalig totaal bedrag van 8.694,74 euro 
alles inbegrepen en dit tot slot van alle rekeningen. 

De partijen dragen elk hun eigen gerechtskosten en advocatenkosten en zijn elkander niets meer 
verschuldigd uit hoofde daarvan. 

Het Vlaamse Gewest zal dit bedrag betalen binnen de dertig kalenderdagen na ondertekening van 
deze dading door alle partijen door de storting van voormeld bedrag op de derdenrekening van 
meester Ann Eeckhout met nummer BE18 6301 9514 5265 en de volgende mededeling [5829/15 – 
Aclagro / AWV / Assenede]. 

De gemeente Assenede zal dit bedrag betalen binnen de dertig kalenderdagen na ondertekening van 
deze dading door alle partijen door de storting van voormeld bedrag op de derdenrekening van 
meester Ann Eeckhout met nummer BE18 6301 9514 5265 en de volgende mededeling [5829/15 – 
Aclagro / AWV / Assenede]. 

Bij een laattijdige betaling kan de nv Aclagro aanspraak maken op een intrest tegen de wettelijke 
intrestvoet van de Wet van 02.08.2020. Op deze intrest is artikel 1254 B.W. niet van toepassing. 

berusting in het vonnis en vrijgave borgtochten 

Partijen berusten in het vonnis van 1 maart 2019 van de Rechtbank van eerste aanleg Oost-

Vlaanderen, afdeling Gent, met repertoriumnummer 2019/2748. 

De werken zijn definitief opgeleverd. Het vonnis geldt als titel voor de vrijgave van de volgende 

borgtochten die Aclagro via cv Algemene Borgstellingen heeft gesteld : 

- de borg gesteld bij akte nr. 12/141572 t.b.v. 261.850 euro integraal vrij te geven ten voordele van 

Aclagro dit ten belope van 130.925,00 euro 

-  de borg gesteld bij akte nr. 12/141574C t.b.v. 14.280 euro (100%) integraal vrij te geven ten 

voordele van Aclagro. 

Het resterende deel van de borg gesteld bij akte nr. 12/141572 t.b.v. 261.850 euro wordt vrij 

gegeven ten voordele van Aclagro en dit ten belope van 157.925 euro.  Het Vlaamse Gewest zal 

hiertoe binnen een termijn van 15 kalenderdagen na ondertekening van deze dading door alle 

partijen een ter post aangetekend schrijven aan cv Algemene Borgstellingen overmaken. 

doorhaling van de zaak 

Partijen geven hun advocaten de opdracht om binnen een termijn van 15 kalenderdagen de 

rechtbank aan te schrijven met het verzoek tot doorhaling van de zaak op de rol. 

Definitieve regeling 

Deze dading is tot stand gekomen ingevolge wederzijdse toegevingen van partijen. 
Partijen erkennen dat huidige dading definitief en onherroepelijk is. 
Huidige dading wordt gesloten tot slot van alle rekeningen tussen partijen en dit voor wat betreft het 
geschil dat het voorwerp uitmaakt van de hangende procedure voor de Rechtbank van Eerste Aanleg 
Oost – Vlaanderen, afdeling Gent, gekend onder het AR nr.: 16/3686/A. 
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Na uitvoering van huidige dadingsovereenkomst kunnen partijen opzichtens elkaar geen enkele 
aanspraak meer maken op welke vergoeding dan ook uit hoofde van de betwisting die gerezen is 
tussen partijen en dewelke vervat is in voormelde procedure. 
Deze dading bevat de volledige overeenkomst tussen partijen en vervangt alle vroegere 
overeenkomsten en akkoorden tussen de partijen, zowel mondelinge als schriftelijke. Wijzigingen of 
aanvullingen aan deze dading zullen uitsluitend gebeuren door middel van geschreven, 
gedagtekende en door de partijen ondertekende amendementen die aan deze dading gehecht 
worden. 
Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat elke partij haar eigen kosten draagt met betrekking tot de 
totstandkoming van deze dading. 
Partijen verzaken aan het recht om zich te beroepen op de dwaling zowel in feite, als in rechte om de 
nietigverklaring van huidige overeenkomst te beargumenteren. 
Deze overeenkomst werd gesloten omwille van proceseconomische redenen en kan enkel in rechte 
worden aangewend als ze door beide partijen is ondertekend, in het andere geval hernemen partijen 
hun volledige rechten. 
Bij niet-uitvoering door een partij kan een andere partij aan de rechter enkel de uitvoering van de 

dading vragen. Partijen doen uitdrukkelijk afstand van de rechtsvordering tot ontbinding van deze 

dadingsovereenkomst in het geval zij niet wordt uitgevoerd. 

Kennisgeving 

Alle mededelingen en kennisgevingen met betrekking tot de uitvoering van deze dading zullen 

worden overgemaakt via de raadslieden van partijen. 

Geheimhouding 

Deze dading is strikt confidentieel en partijen zullen dus ook geen enkele commentaar geven op deze 
overeenkomst weze het rechtstreeks of onrechtstreeks.  
Partijen verbinden zich er dan ook toe af te zien van elke publiciteit of ruchtbaarheid van welke aard 

ook, jegens elkander en dit zowel in hun professionele als in welke andere hoedanigheid ook. 

Rechtskeuze – bevoegdheid 

Huidige overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting met betrekking tot de 

geldigheid, uitvoering, interpretatie of beëindiging van deze dadingsovereenkomst behoort tot de 

uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost – Vlaanderen, afdeling Gent. 

Art. 3 

Dit besluit over te maken aan de NV Aclagro en het Vlaamse Gewest. 

 

 

15.  Voorstel van beslissing: strooizout voor gezinnen. 

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 21.  

• De financiële toestand van onze gemeente.  

Verantwoording 
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• Het Vlaams Belang-fractie vraagt aan de gemeenteraad van Assenede te beslissen tot de 

jaarlijkse toekenning van een gratis zak strooizout van 10 kilogram aan ieder gezin gedomicilieerd 

in onze gemeente.  

• Bij sneeuwval of ijzel moeten voetpaden verplicht sneeuw- en/of ijsvrij gemaakt worden. Artikels 

2.42 en 2.43 van het politiereglement bepalen dat inwoners verantwoordelijk zijn voor het 

gedeelte van het voetpad palend aan hun woning, nijverheids- of handelsgebouwen, bebouwde 

of onbebouwde percelen.  

• Om aan deze verplichting te voldoen bieden verschillende lokale besturen hun inwoners een 

gratis zak strooizout aan per gezin. Op deze manier hebben inwoners geen bijkomende kosten 

voor het voldoen aan hun wettelijk verplichting.  

Stemmen 

Stemresultaat 3 ja-stemmen (Evert Geldhof, Stijn Van Hamme, Axl Van Boven) 
11 nee-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, 
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Hilde Baetslé, Dominique Buysse, 
Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Lieve Goethals, Pieter Dobbelaere) 
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 

Het voorstel van beslissing is verworpen. 

Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten. 

 

Namens de gemeenteraad 

 

Get. Frederik Willems Lieven Rummens 

Algemeen directeur Voorzitter gemeenteraad 

 


