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Besloten zitting
1.

Bekrachtigen van het besluit burgemeester betreffende beperkende maatregelen gemeenteraad
en raad voor maatschappelijk welzijn in het kader van de verspreiding van het coronavirus
COVID-19.

Bevoegdheid


Nieuwe Gemeentewet, artikel 134.

Wetten en Reglementen






Nieuwe Gemeentewet, artikel 133, 134 §1 en 135 §2 2e lid 5°.
Ministerieel besluit van 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 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van
het coronavirus COVID-19 te beperken.
Ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van
het coronavirus COVID-19 te beperken.
Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van
het coronavirus COVID-19 te beperken.

Verwijzingsdocumenten


Webpagina lokaalbestuur.vlaanderen.be Gemeenteraden en COVID-19 vraag en antwoord
(update 25 maart 2020).
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Webpagina lokaalbestuur.vlaanderen.be COVID-19 Virtueel vergaderen van raden - voorlopige
richtlijnen (publicatiedatum: 17.03.2020).
Besluit burgemeester van 18.05.2020 m.b.t. beperkende maatregelen gemeenteraad en raad
voor maatschappelijk welzijn in het kader van de verspreiding van het coronavirus COVID-19.
Agenda digitale gemeente- en raad voor maatschappelijk welzijn 28.05.2020.

Verantwoording








Teneinde de verspreiding van het coronavirus COVID-19 maximaal te beperken is het
gelet op de ernstige huidige situatie noodzakelijk om geen fysieke bijeenkomsten van
gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn te laten doorgaan.
De burgemeester heeft overeenkomstig artikel 134, §1 en 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet
maatregelen uitgevaardigd voor de organisatie van de vergaderingen van gemeenteraad en raad
voor maatschappelijk welzijn.
Bij besluit burgemeester van 18.05.2020 zal de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk
welzijn van 28.05.2020 in een besloten en digitale zitting doorgaan, wat concreet betekent dat
deze vergaderingen zullen doorgaan door middel van videoconferentie met Microsoft Teams. De
werkwijze wordt vastgelegd in een handleiding die bij de uitnodiging van deze raden zal worden
gevoegd.
Dit besluit burgemeester vervalt wanneer dit niet op de eerstvolgende vergadering van de
gemeenteraad wordt bekrachtigd.

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, Evert Geldhof, Lieve Goethals,
Pieter Dobbelaere, Nicolas Claerhout)
8 nee-stemmen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem,
Nic Van Zele, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn,
Dimitri Van Vooren)
2 onthoudingen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven)

BESLUIT
Artikel 1
Het besluit burgemeester van 18.05.2020 mbt beperkende maatregelen gemeenteraad en raad voor
maatschappelijk welzijn 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 07.05.2020.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

Artikel 1
De notulen en zittingsverslag van de gemeenteraad van 07.05.2020donderdag, 07 mei 2020 worden
goedgekeurd.
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3.

Vaststellen van de jaarrekening 2019 van de gemeente.

Bevoegdheid


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

Wetten en Reglementen



Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, artikel 260.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 25.06.2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere
wijzigingen.

Verwijzingsdocumenten


De jaarrekening 2019 van de gemeente Assenede.

Verantwoording


De uitslag die de jaarrekening 2019 vertoont.

Stemmen
Stemresultaat

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

BESLUIT
Artikel 1
De jaarrekening 2019 van de gemeente, zoals in bijlage, wordt vastgesteld.
Art. 2
De toezichthoudende overheid zal overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal
bestuur van 22.12.2017 op de hoogte worden gebracht van de bekendmaking van dit besluit.
4.

Kennisnemen van de jaarrekening 2019 van het OCMW.

Bevoegdheid


Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, art. 51.

Wetten en Reglementen


Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn art. 39, art. 149 en art. 174-175.
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De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
art. 89.

Verwijzingsdocumenten



De jaarrekening 2019 van het OCMW Assenede.
De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 mei 2020 houdende het
vaststellen van de jaarrekening 2019 van het OCMW Assenede.

Verantwoording






De uitslag die de jaarrekening 2019 van het OCMW Assenede vertoont.
De raad voor maatschappelijk welzijn dient in de loop van het eerste semester van het financiële
boekjaar dat volgt op het financiële boekjaar waarop de rekening betrekking heeft zich uit te
spreken over de vaststelling van de rekening.
Gelet op de vaststelling van de jaarrekening 2019 van het OCMW Assenede in zitting van de raad
voor maatschappelijk welzijn van 28 mei 2020.
Na de vaststelling van de jaarrekening van het OCMW beschikt de gemeenteraad over een
termijn van vijftig dagen om eventuele opmerkingen ter kennis te brengen aan de
provinciegouverneur.

KENNISNEMEN
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2019 van het OCMW Assenede zoals in bijlage.
Art. 2
Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan het OCMW Assenede en aan de
provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen.
5.

Goedkeuren van de overeenkomst van scholengemeenschap Meetjesland 2020-2026 in de vorm
van een interbestuurlijk samenwerkingsverband.

Bevoegdheid


Decreet van 22.12.2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 40 en 41.

Wetten en Reglementen



Decreet basisonderwijs van 25.02.1997, de artikelen 125bis tot en met 125quaterdecies, zoals
gewijzigd door het decreet van 05.04.2019 betreffende het onderwijs XXIX.
Decreet van 22.12.2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 388 tot en met 395.

Verwijzingsdocumenten






Gemeenteraadsbeslissing van 26.06.2014 over het verlengen van de scholengemeenschap
“Meetjesland” voor de periode 2014-2020 in de vorm van een interlokale vereniging.
Overeenkomst scholengemeenschap “Meetjesland” 2014-2020.
Overeenkomst scholengemeenschap “Meetjesland” 2020-2026.
Advies van het bijzonder onderhandelingscomité onderwijs dd. 28.04.2020.
Advies van de schoolraad dd. 04.05.2020.
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Verantwoording








Op 01.09.2020 wordt er opnieuw een samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor 6 jaar.
De gemeentelijke basisschool “Kruipuit” van Maldegem wordt overgenomen door het
gemeenschapsonderwijs en zal bijgevolg aansluiten bij de scholengroep van het
gemeenschapsonderwijs. Dit wijzigt de samenstelling van de huidige scholengemeenschap.
De samenwerking was naar tevredenheid van de huidige partners en door de uittreding van een
partner zijn er wijzigingen aan de bestaande overeenkomst noodzakelijk.
De gemeentelijke basisscholen van Zelzate, Lievegem, Bassevelde, Sint Laureins en de provinciale
scholen campussen Assenede en Eeklo gaan akkoord met het ontwerp overeenkomst
scholengemeenschap “Meetjesland” 2020-2026 in de vorm van een interbestuurlijk
samenwerkingsverband.
In de overeenkomst, die een samenwerkingsovereenkomst zonder rechtspersoonlijkheid betreft,
wordt nu van “interbestuurlijke” gesproken omdat er nog een “andere overheid dan gemeenten”
participeert, cfr. artikel 392 van het decreet over het lokaal bestuur :
“Twee of meer gemeenten kunnen een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid
vormen om, zonder beheersoverdracht, een welbepaald project van gemeentelijk belang te
verwezenlijken.
Met behoud van de toepassing van andersluidende decretale bepalingen kunnen andere
rechtspersonen van publiek recht en privaat recht deelnemen aan de samenwerkingsverbanden,
vermeld in het eerste lid.
De samenwerkingsverbanden, vermeld in het eerste lid, heten interlokale verenigingen en ze
voegen die term altijd toe aan hun naam.
Als in een samenwerkingsverband, als vermeld in het eerste lid, andere overheden dan
gemeenten deelnemen dan mag het zich, in afwijking van het derde lid, ook interbestuurlijk
samenwerkingsverband noemen.”

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De overeenkomst inzake scholengemeenschap “Meetjesland” 2020-2026 in de vorm van een
interbestuurlijk samenwerkingsverband wordt goedgekeurd.
6.

Goedkeuren van het huishoudelijk reglement van scholengemeenschap Meetjesland, werking
van het beheerscomité, 2020-2026.

Bevoegdheid


Decreet van 22.12.2017 over het lokaal bestuur.

Wetten en Reglementen



Decreet basisonderwijs van 25.02.1997.
Decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
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Verwijzingsdocumenten








Gemeenteraadsbeslissing van 27.11.2014 houdende goedkeuren van het huishoudelijk
reglement scholengemeenschap “Meetjesland” voor de periode 2014-2020.
Gemeenteraadsbeslissing van 28.05.2020 houdende goedkeuren van de overeenkomst
scholengemeenschap “Meetjesland” 2020-2026, in de vorm van een interbestuurlijk
samenwerkingsverband.
Huishoudelijk reglement houdende de werking van scholengemeenschap “Meetjesland” tot en
met 31.08.2020.
Huishoudelijk reglement houdende de werking van scholengemeenschap “Meetjesland” vanaf
01.09.2020.
Advies van het bijzonder onderhandelingscomité onderwijs dd. 28.04.2020.
Advies van de schoolraad dd. 04.05.2020.

Verantwoording




Ten gevolge van het uittreden van de gemeentelijke basisschool “Kruipuit” van Maldegem uit
scholengemeenschap “Meetjesland” werd een nieuwe overeenkomst opgemaakt.
Het huishoudelijk reglement waarin de werking van scholengemeenschap “Meetjesland” wordt
geregeld dient bijgevolg te worden aangepast.
De gemeentelijke basisscholen van Zelzate, Lievegem, Bassevelde, Sint-Laureins en de provinciale
scholen campussen Assenede en Eeklo gaan akkoord met het ontwerp overeenkomst van het
huishoudelijk reglement voor de periode 2020-2026.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Het huishoudelijk reglement van de scholengemeenschap “Meetjesland” houdende de werking van
de scholengemeenschap wordt goedgekeurd.
7.

Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van Veneco op 11.06.2020 en
vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente Assenede.

Bevoegdheid


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

Wetten en Reglementen



Artikel 436 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 met betrekking tot de
onverenigbaarheden.
Artikel 33 § 5 van de gecoördineerde statuten van Veneco van 6 december 2018 dat stelt dat de
vertegenwoordiger voor de volledige duur van de legislatuur kan worden aangeduid, de concrete
inhoud van het mandaat van de vertegenwoordiger daarentegen dient herhaald te worden voor
elke algemene vergadering.
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Gelet op het feit dat de gemeente Assenede vennoot is van de Intergemeentelijke Vereniging
Veneco.

Verwijzingsdocumenten





De uitnodiging voor de algemene vergadering van Veneco dd. 19.02.2020 met aanduiding van de
agenda voor de algemene vergadering dd. 11.06.2020, met bijlagen.
Besluit van de gemeenteraad van 28.02.2019 houdende aanduiden van een mandatarisvertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene vergadering van Veneco.
Het jaarverslag en de jaarrekening 2019 van Veneco.
Het verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van Veneco.

Verantwoording



Overwegende dat de afgevaardigde geen lid mag zijn van de Raad van Bestuur.
Op 05.07.2020 werd onderhavige beslissing reeds geagendeerd op de gemeenteraad. Dit punt
werd verdaagd omdat belangrijke dossierstukken (jaarverslag en jaarrekening 2019, verslag van
de commissaris) pas één dag voor de gemeenteraadszitting aan het dossier werden toegevoegd.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De agenda en elk van de afzonderlijke punten van de agenda van de algemene vergadering van de
Intergemeentelijke Vereniging Veneco die plaatsvindt op 11.06.2020 worden goedgekeurd:
1.Akteneming/goedkeuring verslag buitengewone algemene vergadering dd. 12.12.2019
2.Jaarverslag 2019 Raad van Bestuur
3.Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat.
4.Verslag van de commissaris.
5.Goedkeuring van het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en verwerking
van het resultaat.
6.Goedkeuren statutenwijziging, die na goedkeuring door de Vlaamse regering of het verstrijken van
de goedkeuringstermijn uitwerking zal vinden met ingang van 01.07.2020.
7.Goedkeuring toetreding nieuwe vennoten
- Cultuurregio Leie Schelde
- OCMW Assenede
- Solva
8.Verlenen van kwijting aan de bestuurders
9.Verlenen van kwijting aan de commissaris
10.Aanstellen commissaris
11.Benoeming en desgevallend ontslag van bestuurders en deskundigen
Art. 2
Aan de vertegenwoordiger van de gemeente Assenede, houder van 161 aandelen, die zal deelnemen
aan de algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging Veneco die plaatsvindt op
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11.06.2020 om 18 u 00 in Brouwerij Huyghe, Geraardsbergsesteenweg 4B, 9090 Melle , wordt het
mandaat gegeven om, met recht van indeplaatsstelling door de plaatsvervanger:
Er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de
agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het
algemeen, het nodige te doen om de agendapunten van de algemene vergadering uit te voeren.
Deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde, in geval de op
11.06.2020 geplande algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen en daarbij
aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de
agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het
algemeen, het nodige te doen om de agendapunten van de algemene vergadering te realiseren.
Art. 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen
beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis van te geven aan
Veneco, ter attentie van mevrouw Veronique Verstraeten, Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen.
8.

Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van IVM op 10.06.2020 en vaststellen
van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente Assenede.

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 en latere
wijzigingen.
De statuten van de IVM, inzonderheid artikel 30 bis.

Verwijzingsdocumenten



Het aangetekend schrijven van IVM van 07.05.2020 inzake de uitnodiging tot de algemene
vergadering van 10.06.2020 met de agenda en de informatie betreffende de agendapunten.
De beslissing van de gemeenteraad 31.01.2019 waarbij mevrouw Hilde Baetslé als
vertegenwoordiger en de heer Alex Meulebroeck als plaatsvervangend vertegenwoordiger
werden aangeduid deel te nemen aan de algemene vergadering van IVM voor de duurtijd van de
huidige legislatuur.

Verantwoording



De algemene vergadering van de IVM gaat door op woensdag 10.06.2020 om 19.00. De locatie
van de algemene vergadering is nog te bepalen.
De agenda van de algemene vergadering omvat volgende agendapunten:
o Jaarverslag/verslag raad van bestuur 2019 over de werking van de intergemeentelijke
vereniging.
o Verslag van de raad van bestuur m.b.t. de jaarrekening 2019.
o Verslag van de commissaris.
o Goedkeuring jaarrekening per 31 december 2019.
o Verlenen van kwijting aan de bestuurders.
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o
o
o
o

Verlenen van kwijting aan de commissaris.
Aanstelling bedrijfsrevisor/commissaris.
Coronacrisis – impact op IVM.
Varia.

Stemmen over artikel 1, agendapunt goedkeuren jaarrekening 2019
Stemresultaat

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

Stemmen over artikel 1 met uitzondering van agendapunt goedkeuren jaarrekening 2019, en
artikel 2
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van IVM van 10.06.2020 en
aan de afzonderlijke agendapunten die dit vereisen:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Jaarverslag/verslag raad van bestuur 2019 over de werking van de intergemeentelijke
vereniging.
Verslag van de raad van bestuur m.b.t. de jaarrekening 2019.
Verslag van de commissaris.
Goedkeuring jaarrekening per 31 december 2019.
Verlenen van kwijting aan de bestuurders.
Verlenen van kwijting aan de commissaris.
Aanstelling bedrijfsrevisor/commissaris.
Coronacrisis – impact op IVM.
Varia.

Art. 2
De vertegenwoordiger of plaatsvervangende vertegenwoordiger van de gemeente te mandateren
om op de algemene vergadering van IVM van 10.06.2020 zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de
beslissing genomen in de gemeenteraad van heden inzake onderhavige aangelegenheid en verder al
het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. De volmachtdrager beschikt over het
totaal van het aantal stemmen waarover de gemeente beschikt, zijnde 14.200 stemmen.
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9.

Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van TMVS dv op 16.06.2020 en
vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente Assenede.

Bevoegdheid


Het decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017 artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen




Het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Het decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017.
Het besluit van de Vlaamse Regering houdende het statuut van de lokale mandataris van
06.07.2018.

Verwijzingsdocumenten





De brief van CREAT van 27.03.2020 betreffende uitnodiging tot de algemene vergadering van
TMVS dv. op 16.06.2020.
De brief van CREAT van 13.05.2020 i.v.m. de algemene vergadering van TMVS dv. Op 16.06.2020.
De agenda van de algemene vergadering van TMVS dv. van 16.06.2020.
Het gemeenteraadsbesluit van 28.02.2019 i.v.m. het aanduiden van de gemeentelijke
vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van TMVS dv.

Verantwoording





De Gemeente Assenede is aangesloten bij de dienstverlenende vereniging Tussengemeentelijke
Maatschappij voor Services (TMVS).
In de gemeenteraad van 28.02.2019 werden schepen Alex Meulebroeck en schepen Chantal
Bobelijn aangeduid als respectievelijk mandataris-vertegenwoordiger en mandatarisplaatsvervanger voor de algemene vergadering van TMVS dv. tot het einde van de gemeentelijke
legislatuur.
De agendapunten zijn:
1. Toetreding van deelnemers en overdracht van een deelnemer.
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetreding van deelnemers en de
overdracht van een deelnemer.
3. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019.
4. Verslag van de commissaris.
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2019 afgesloten per 31.12.2019.
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2019.
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
7. Statutaire benoemingen – raad van bestuur.
8. Varia en mededelingen.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen
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BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de agenda en aan alle afzonderlijke
agendapunten van de algemene vergadering van TMVS dv. van 16.06.2020 en de daarbij behorende
documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:
1. Toetreding van deelnemers en overdracht van een deelnemer.
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetreding van deelnemers en de
overdracht van een deelnemer.
3. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019.
4. Verslag van de commissaris.
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2019 afgesloten per 31.12.2019.
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2019.
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
7. Statutaire benoemingen – raad van bestuur.
8. Varia en mededelingen
Art. 2
De gemeenteraad draagt de aangeduide vertegenwoordiger: dhr. Alex Meulebroeck en de
plaatsvervangend vertegenwoordiger mevr. Chantal Bobelijn, op om namens het bestuur alle akten
en bescheiden met betrekking tot de algemene vergadering van TMVS dv. op 16.06.2020, te
onderschrijven en hun stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van
heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene
vergadering.
Art. 3
Een afschrift van dit besluit over tet maken aan:
TMVS dv., Stropstraat 1 te 9000 Gent of elektronisch op volgend adres : 20200616AVTMVS@farys.be
10. Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van Imewo op 25.06.2020,
goedkeuren van de partiële splitsing door overneming en akkoord verlenen over elk van de
voorliggende agendapunten.
Bevoegdheid


Het decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017 artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen




Het decreet van 06.07.2001 houdende intergemeentelijke samenwerking.
Het decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017.
Artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke
algemene vergadering.

Verwijzingsdocumenten


Het aangetekend schrijven van Imewo van 26.03.2020 betreffende uitnodiging gemeente om
deel te nemen aan de algemene vergadering (tevens jaarvergadering) van Imewo op 25.06.2020
te Lochristi + documentatiestukken.
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Het aangetekend schrijven van Imewo van 13.05.2020 betreffende de algemene vergadering op
25.06.2020 + bijhorende documenten.
Het gemeenteraadsbesluit van 31.01.2019 houdende aanduiding vertegenwoordigers AV Imewo.

Verantwoording











De gemeente is aangesloten voor één of meerdere activiteiten bij de opdrachthoudende
vereniging Imewo.
Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de
informatie via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 en de
impact hiervan op onderhavige bijeenkomst, wordt gevraagd om een expliciete beslissing over
alle voorliggende agendapunten. Op deze manier kan desgevallend overgegaan worden tot het
houden van een schriftelijke algemene vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken.
Naar aanleiding van de beslissing van de stad Deinze (gemeenteraadsbeslissing van 19.06.2019)
om met ingang van 01.01.2021 voor alle activiteiten op haar grondgebied met postcode 9800 uit
te treden uit de opdrachthoudende vereniging Gaselwest en haar aansluiting bij de
opdrachthoudende vereniging Imewo daarmee uit te breiden en waarvan akte genomen werd op
de buitengewone algemene vergaderingen van respectievelijk 11.12.2019 (Imewo) en
12.12.2019 (Gaselwest) werd een voorstel van partiële splitsing door overneming overgemaakt.
Het gehele vermogen van deze activiteiten, die alle activa en passiva en alle rechten en plichten
omvat, zal overeenkomstig artikel 12:8 en volgende van het Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen overgaan naar Imewo en dit vanaf 01.01.2021;
De opschortende voorwaarden inzake de partiële splitsing door overneming zijn:
* De voorafgaande goedkeuring door de Algemene Aandeelhoudersvereniging van Imewo van de
omzetting van het aantal bestaande aandelen binnen Imewo à rato van 25 euro per eigen
vermogenswaarde voor de activiteit elektriciteit, aardgas, Publi-T en Publigas.
* De voorafgaande goedkeuring door de Algemene Aandeelhoudersvergaderingen van de
opdrachthoudende verenigingen Gaselwest en Imewo van de voorgestelde partiële splitsing door
overneming.
* Het verkrijgen va de beslissing van de VREG tot aanwijzing van Imewo als
distibutienetbeheerder voor elektriciteit en gas voor de stad Deinze – postcode 9800.
Er wordt geopteerd voor een voorlopige ruilverhouding gebaseerd op de gegevens per
31.12.2019. Op basis van de definitieve cijfers per 31.12.2020 die geattesteerd zullen worden
door de betrokken commissarissen, zal de definitieve ruilverhouding, bepaald aan de hand van
de goedgekeurde ruilverhoudingsmethodiek met betrekking tot de cijfers van 31.12.2019
(voorlopige ruilverhouding), worden vastgelegd en verwerkt. Deze werkwijze laat in de eerste
plaats toe om met de meest geactualiseerde boekhoudkundige cijfers rekening te kunnen
houden die zo dicht mogelijk aansluiten op de datum van 01.01.2021, waarop genoemde partiële
splitsing binnen Gaselwest en Imewo fiscaal en juridisch van kracht wordt.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen
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BESLUIT
Artikel 1
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van
de opdrachthoudende vereniging Imewo van 25.06.2020:
1. Kennisneming verslagen Imewo van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar
2019.
2. Goedkeuring van de jaarrekening van Imewo afgesloten op 31.12.2019 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
3. Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV – netto-actieftest (artikel 6:115
WVV).
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurcomités en
de commissaris van Imewo met betrekking tot het boekjaar 2019.
5. Realisatie van een partiële beslissing door overneming overeenkomstig artikelen 12:8 en 12:59 en
volgende van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen van de opdrachthoudende vereniging
Gaselwest (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten van de stad Deinze – postcode 9800
welke zij heeft toevertrouwd aan Gaselwest over te brengen naar de opdrachthoudende vereniging
Imewo (overnemende vereniging).
5.1. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en
tijdsbepaling.
5.2.Goedkeuring van de omzetting van het aantal bestaande aandelen à rato van 25 euro per eigen
vermogenswaarde voor de activiteit elektriciteit, aardgas, Publi-T en Publigas.
5.3. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WVV), van het bijzonder verslag van de raad
van bestuur (art.12:61 WVV) en van de commissaris (art. 12:62 WVV) met betrekking tot het voorstel
tot partiële splitsing door overneming en van eventuele belangrijke wijzigingen in activa en passiva
van het vermogen (art. 12:63 WVV), met juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de
partiële splitsing per 01.01.2021.
De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de vereniging
kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige stukken bedoeld in de
artikelen 12:59, 12:61 en 12:62 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen en kosteloos
een kopie van deze stukken verkrijgen.
5.4. Goedkeuring van:
a. de partiële splitsing door overneming van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest (partieel te
splitsen vereniging) om de activiteiten van de stad Deinze – postcode 9800 welke zij heeft
toevertrouwd aan Gaselwest over te brengen naar de opdrachthoudende vereniging Imewo
(overnemende vereniging) omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets
uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 31.12.2020, met
inwerkingtreding per 01.01.2021 en dit op basis van de ruilverhouding (voorlopige) van de balans
afgesloten op 31.12.2019 en een definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31.12.2020.
b. de overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen.
5.5. Aanvaarding van de aansluiting (toetreding) van de stad Deinze – postcode 9800 vanaf
01.01.2021.
5.6. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende
machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsing en wijzigingen aan
het eigen vermogen en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad van bestuur met
mogelijkheid tot subdelegatie om:
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a. de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de partiële
splitsing zoals vermeld onder punt 5.1. vast te stellen;
b. de verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen;
c. het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene Administratie van
de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;
d. de definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing vast te stellen op basis van de
geactualiseerde netto-waarde van de partieel te splitsen vereniging en de overnemende vereniging
per 31.12.2020, berekend volgens de principes vastgelegd in het partiële splitsingsvoorstel en de
bijzondere verslagen over het partiële splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per
31.12.2020;
e. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles wat nodig of nuttig kan
zijn;
f. alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van de
beslissingen van de algemene vergadering en de uitvoering van de partiële splitsing in de meest
brede zin.
5.7. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in onderhavig agendapunt bij
authentieke akte te doen vaststellen.
6. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
7. Statutaire benoemingen.
8. Benoeming van een commissaris.
9. Statutaire mededelingen.
Art. 2
Zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel van partiële beslissing door overneming inzake de
overgang van de activiteiten verbonden aan de stad Deinze (postcode 9800) van de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest naar de opdrachthoudende vereniging Imewo.
Art. 3
Zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten. Dit geeft het standpunt van de
gemeente Assenede weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene vergadering als een
bindend akkoord te worden beschouwd dat opgenomen zal worden in een overzichtslijst “houdende
ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers” die gevoegd zal worden bij de notulen
van bovenvermelde Algemene Vergadering en waarbij de individuele gemeenteraadsbeslissingen via
het digitaal loket zullen overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid.
Art. 4
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
Imewo, ter attentie van het secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres
vennootschapssecretariaat@fluvius.be
11. Goedkeuren van de concessieleidraad voor het prefinancieren, leveren, plaatsen en exploiteren
van zonnepanelen op publieke gebouwen in de gemeente Assenede met burgerparticipatie en
aanduiden van Veneco als aanbestedende overheid.
Bevoegdheid


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










Het gemeenteraadsbesluit van 27.04.2017 betreffende het goedkeuren van de ondertekening
van het Burgemeestersconvenant.
Het gemeenteraadsbesluit van 30.08.2018 betreffende het goedkeuren van het duurzaam
energie- en klimaatactieplan (luik mitigatie) in het kader van het Burgemeestersconvenant.
De brief van Veneco van 29.10.2019 betreffende een interessepeiling voor het plaatsen van
zonnepanelen via derdepartijfinanciering met burgerparticipatie op publieke gebouwen.
Het collegebesluit van 25.02.2020 betreffende het voorstel van Veneco voor het plaatsen van
zonnepanelen via burgercoöperatie en collectieve relighting in openbare gebouwen.
De concessieleidraad van 15.05.2020 voor het prefinancieren, leveren, plaatsen en exploiteren
van zonnepanelen op publieke gebouwen in de gemeente Assenede met burgerparticipatie.
Overzicht gebouwen concessie zonnepanelen.
De op 27.05.2020 aangepaste concessieleidraad voor het prefinancieren, leveren, plaatsen en
exploiteren van zonnepanelen op publieke gebouwen in de gemeente Assenede met
burgerparticipatie. Aanpassingen zijn:
- pag. 26: Toewijzingscriterium 1: Bedrag van de concessievergoeding (40 punten) 
‘Concessievergoeding (50 punten)’ vervangen door ‘Concessievergoeding (40 punten)’
- pag. 36: Gebouwgegevens Lokaal Dienstencentrum De Piramide aangevuld  Piekverbruik
28 991 kWh, ingeschat potentieel PV-vermogen 20 kWp
- pag. 37: Gebouwgegevens GC de Bijenkorf aangevuld  Ingeschat potentieel PV-vermogen 20
kWp.
De ‘Toelichting PV-project Assenede 27.05.2020’.

Verantwoording











De gemeente ondertekende op 27.04.2017 het Burgemeestersconvenant waarmee de gemeente
zich engageert om te streven naar 40% CO2-reductie tegen 2030 ten opzichte van het
referentiejaar 2011. Op 30.08.2018 werden de concrete mitigatieacties goedgekeurd. Hier zijn
onder meer acties opgenomen die de CO2-uitstoot van de eigen gemeentelijke gebouwen dienen
te reduceren.
Op 19.05.2017 werd het project Meetjesland Klimaatgezond opgestart. Via dit project gaan de
gemeenten in het Meetjesland, Veneco en de Provincie Oost-Vlaanderen het engagement aan
om concrete klimaatacties uit te voeren. De gemeente Assenede neemt deel aan dit project.
De raad van bestuur van Veneco besliste op 24.09.2019 om het aanbod van regionale
klimaatacties te kaderen binnen vijf klimaatkapstokken.
Op 29.10.2019 bezorgde Veneco aan het college en de bevoegde dienst een projectvoorstel voor
het plaatsen van zonnepanelen via derdepartijfinanciering op gemeentegebouwen.
Op 25.02.2020 besliste het college om interesse te laten blijken voor een installatie met
zonnepanelen via burgerparticipatie op meerdere gemeentelijke gebouwen, alsook op het Lokaal
Dienstencentrum De Aster en de kerk van Boekhoute.
Veneco kan voor dit project optreden als aanbestedende overheid voor de gemeente, het
OCMW en het AGB.
Veneco heeft, op basis van de reeds doorgegeven gebouwenlijst, een beknopte prescreening
uitgevoerd per opgegeven gebouw (een uitgebreide haalbaarheidsstudie vormt onderdeel van de
nog aan te besteden opdracht). Volgende gebouwen werden reeds weerhouden voor het
project:
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1. School Bassevelde, Nieuwe Boekhoutestraat 26;
2. School Boekhoute, Boekhoutedorp 3;
3. School Assenede + oude sporthal, Schoolstraat 1;
4. School Oosteeklo, Ertveldesteenweg 22;
5. Lokaal Dienstencentrum de Piramide, Moestuinstraat 22 en Hoogstraat 57
6. Lokaal Dienstencentrum De Aster (gebouw voormalige pastorie), Koning Albertlaan 7
7. Gemeenschapscentrum de Bijenkort, Sportstraat 4
Voor de kerk van Boekhoute, de jeugdlokalen in Assenede en De Aster (serviceflats) kan
bijkomend worden onderzocht of de zonnepanelen kunnen gerealiseerd worden in uitbreiding
op deze opdracht. De gebouwen zijn in de leidraad opgenomen als ‘optioneel te onderzoeken’.
De schoolgebouwen, het voormalige pastoriegebouw en het GC de Bijenkorf zijn eigendom van
gemeente Assenede. De school in Oosteeklo wordt verhuurd aan het OCMW (IBO) en de VBS De
Kameleon. De school en de oude sporthal in Assenede wordt verhuurd aan GO! Basisschool De
Wegwijzer. Het voormalige pastorie gebouw wordt verhuurd aan OCMW Assenede. Het GC de
Bijenkorf is in erfpacht bij het AGB Assenede.
De concessieleidraad kwam tot stand in nauw overleg met de bevoegde gemeentelijke diensten
en het college.
Het benutten van potentieel zonne-energie op publieke gebouwen via burgerparticipatie en
derdepartijfinanciering heeft volgende voordelen:
- Het gemeentebestuur hoeft niet zelf te investeren in de zonnepanelen;
- De zonnestroom is meteen goedkoper dan de huidige stroomprijs;
- Na de looptijd wordt de installatie kosteloos overgedragen en geniet het gemeentebestuur
verder van gratis groene stroom (na 25 jaar hebben zonnepanelen doorgaans nog een
opbrengstgarantie van ongeveer 85%);
- Met meer zonnepanelen bouwt het gemeentebestuur het aandeel fossiele brandstoffen af
en wordt minder CO2 uitgestoten;
- De inwoners kunnen samen met het gemeentebestuur investeren in hernieuwbare energie
waardoor de betrokkenheid bij het gemeentelijk klimaatbeleid wordt vergroot;
- Burgerparticipatie binnen dergelijk project kan een hefboom zijn voor een breder algemeen
bewustzijn rond de thema’s klimaat en energie;
Binnen deze opdracht worden meerwaardeprojecten mogelijk gemaakt, zoals andere
energiebesparende maatregelen in gemeentegebouwen, acties naar huishoudens of acties in
andere sectoren. De huidige stroomprijs die de gemeente (of de huurders) nu betaalt zal hierbij
niet overschreden worden.
Er is geen investeringsbudget nodig voor de realisatie van dit project. De totale opdracht zal tot
gevolg hebben dat de jaarlijkse elektriciteitskosten voor de gemeente zullen dalen of (in geval
van integratie van meerwaardeprojecten) maximaal gelijk blijven.
De gedetailleerde financiële aspecten zullen bekend worden in de fase van de offertevergelijking
en het opmaken van het gunningsadvies.
Veneco zal voor de opzet van dit project de gemeente maximaal ontzorgen.
De gemeenteraad kan de concessieleidraad voor de opdracht ‘Prefinancieren, leveren, plaatsen
en exploiteren van zonnepanelen op gemeentegebouwen in Assenede met burgerparticipatie’
goedkeuren.
De gemeenteraad kan Veneco aanduiden als aanbestedende overheid.

Stemmen
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Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de concessieleidraad voor de opdracht ‘Prefinancieren, leveren, plaatsen en
exploiteren van zonnepanelen op gemeentegebouwen in Assenede met burgerparticipatie’ goed.
Art. 2
De gemeenteraad duidt Veneco aan als aanbestedende overheid voor deze opdracht.
Art. 3
Dit besluit wordt toegestuurd aan Veneco, Panhuisstraat 1 te 9070 Destelbergen.
12. Tramstatie - Princiepbeslissing en goedkeuren ontwerpakte en opmetingsplan kosteloze
overname wegenis.
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 verkavelingsvergunning van 03.02.2015 afgegeven aan Immo Joost Danneels, SintBaafskerkstraat 1 te 8200 Sint Andries Brugge, voor de verkaveling palende aan het Dorp te
Bassevelde.
Het verkavelingsplan voor de verkaveling palende aan het Dorp te Bassevelde.
Het proces-verbaal van definitieve oplevering van 17.09.2019.
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 17.09.2019 betreffende VKTramstatie.
De brief van 15.10.2019 aan Bouwkantoor Joost Danneels NV, Dhr. B. Robaeys, SintBaafskerkstraat 1 te 82200 Brugge Sint-Andries betreffende Bassevelde – Tramstatie.
De e-mail van 12.02.2020 van Notariaat Vandersteen, Assenedestraat 9 te 9968 Bassevelde
betreffende kosteloze afstand Danneels Development / Gemeente Assenede.
De ontwerpakte kosteloze afstand grond “Danneels Development” / Gemeente Assenede.
De brief van 18.02.2020 aan Notariaat Vandersteen, Mw. Tatsyana Shatava, Assenedestraat 9
te 9968 Bassevelde betreffende kosteloze overname wegenis Tramstatie.
De brief van 03.03.2020 van Notariskantoor Vandersteen, Assenedestraat 9 te 9968
Bassevelde betreffende kosteloze overname wegenis te Assenede, Tramstatie.
Het bij de hierboven vermelde brief gevoegde opmetingsplan.

Verantwoording


In september 2019 werd de wegenis met toebehoren definitief opgeleverd in de verkaveling
Tramstatie.
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Recent ontvingen wij van Notariskantoor Vandersteen, Assenedestraat 9 te 9968 Bassevelde
een aanvraag voor kosteloze overname van de wegenis in deze verkaveling.
Van het notariskantoor ontvingen wij de ontwerpakte en het opmetingsplan van de over te
nemen wegenis.
Hiervoor werd nog geen princiepbeslissing genomen.
Het is mogelijk dat hiervoor een princiepbeslissing genomen wordt en in hetzelfde besluit de
ontwerpakte en de het opmetingsplan van de over te nemen wegenis wordt goedgekeurd.
Het behoort tot de bevoegdheden van de gemeenteraad om de princiepbeslissing te nemen en
de ontwerpakte goed te keuren.
Voor de betaling van de erelonen en vergoedingen van de notaris zijn kredieten voorzien in
budget 2020 onder art. 011900 6130100 uitgaven exploitatiekrediet.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Principieel over te gaan tot de kosteloze overname van de wegenis in de Tramstatie, verkaveling
palende aan het Dorp te Bassevelde , op de percelen/delen van percelen kadastraal gekend onder de
nrs. 1117c, 1119d, 1119e en 1119f der sectie B van de 3e afdeling Assenede, momenteel eigendom
van Danneels Development, Sint-Baafskerkstraat 1 te 82200 Brugge Sint-Andries.
Art. 2
De ontwerpakte met betrekking tot de kosteloze overname van de wegenis in de Tramstatie,
verkaveling palende aan het Dorp te 9968 Bassevelde, op de percelen of perceelsgedeelten percelen
kadastraal gekend onder de nrs. 1117c, 1119d, 1119e en 1119f der sectie B van de 3e afdeling
Assenede, momenteel eigendom van Danneels Development, Sint-Baafskerkstraat 1 te 8200 Brugge
Sint-Andries, opgemaakt door Notariskantoor Vandersteen, Assenedestraat 9 te 9968 Bassevelde
wordt goedgekeurd.
Art. 3
Het plan grondafstand opgemaakt door Studiebureel Goegebeur – Vanden Bulke, Herbakkersplein 5
te 9900 Eeklo, met betrekking tot de kosteloze overname van de wegenis in de Tramstatie,
verkaveling palende aan het Dorp te 9968 Bassevelde, op de percelen of perceelsgedeelten percelen
kadastraal gekend onder de nrs. 1117c, 1119d, 1119e en 1119f der sectie B van de 3e afdeling
Assenede, momenteel eigendom van Danneels Development, Sint-Baafskerkstraat 1 te 8200 Brugge
Sint-Andries, wordt goedgekeurd.
Art. 4
De erelonen en onkosten van het notariskantoor te betalen van de kredieten voorzien in budget
2020 onder art. 011900 6130100 uitgaven exploitatiekrediet.
Art. 5
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Afschrift van deze beslissing over te maken aan de financieel directeur.
Twee afschriften van deze beslissing samen met twee exemplaren van de goedgekeurde
ontwerpakte en twee exemplaren van het goedgekeurde plan grondafstand over te maken aan
Notariskantoor Vandersteen, Assenedestraat 9 te 9968 Bassevelde.
13. Molenstraat - Princiepbeslissing voor het vestigen van een erfdienstbaarheid, goedkeuren
opmetingsplan en aanstellen Dienst Vastgoedtransacties.
Bevoegdheid


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

Wetten en Reglementen





Het decreet van 19.12.2014 houdende Vlaamse Vastgoedcodex.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 19.12.2014 houdende de uitvoering van het decreet
van 19.12.2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex.
Het Ministerieel besluit van de Vlaamse Minister van Begroting, Financiën en Energie van
12.01.2015 tot aanwijzing van de Vlaamse Commissarissen.
Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017.

Verwijzingsdocumenten






De stedenbouwkundige vergunning vergunning verleend op 18.12.2012 aan de familie de
Neve, Valkstraat 36 te 9960 Assenede voor het slopen van een woning en de bouw van 2
nieuwe woningen, Molenstraat 60 en 60a te 9960 Assenede.
Het bij de stedenbouwkundige vergunning horende plan.
De bestelbon nr. 2020/18 aan Landmeter Kristof Taillieu, Eendenweg 14 te 9160 Lokeren
Het proces-verbaal van meting en splitsing van 13.03.2020 opgemaakt door Landmeter Kristof
Taillieu, Eendenweg 14 te 9160 Lokeren met betrekking tot de opmeting van de toegangsweg
tot het oud gedeelte van de begraafplaats in de Molenstraat in Assenede.

Verantwoording







In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 18.12.2012 werd een
stedenbouwkundige vergunning verleend aan de familie De Neve, Valkstraat 36 te 9960
Assenede voor het slopen van een woning en de bouw van 2 nieuwe woningen, Molenstraat
60 en 60a te 9960 Assenede.
De toegang tot de achteraan op het terrein opgerichte garage zou genomen worden via het
eigen terrein en er was niet voorzien dat de toegang tot het terrein zou genomen worden via
de toegang naar het oud gedeelte van de begraafplaats.
Uit een plaatsbezoek is gebleken dat er geen toegang vanaf de Molenstraat over het eigen
terrein naar de garage achteraan op terrein voorzien is.
Om dit te regulariseren stelt het college van burgemeester en schepenen voor om akkoord te
gaan met het gebruik van deze toegangsweg mits een erfdienstbaarheid gevestigd wordt en
volgende kosten betaald of terug betaald worden aan de gemeente door de familie De Neve:
- de kosten voor het opmaken van het opmetingsplan
- een vergoeding voor het vestigen van deze erfdienstbaarheid omdat het perceel van de
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familie De Neve vermeerdert in waarde en er een minwaarde ontstaat voor de gemeente.
- de kosten verbonden aan het verlijden van de akte en de voorbereidende taken.
Voorgesteld wordt om de Dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid , Virginie
Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 10 te 9000 Gent aan te stellen voor
verlijden van de akte en bijhorende voorbereidende taken voor het vestigen van deze
erfdienstbaarheid.
In toepassing van art. 41, 2de lid, 11° van het decreet Lokaal bestuur van 22.12.2017 behoort
het tot de bevoegdheden van de gemeenteraad om daden van beschikking met betrekking tot
onroerende goederen te stellen.
In budget 2020 uitgaven exploitatie zijn onder art 020000 6130500 kredieten voorzien o.a.
voor de kosten van het opmetingsplan.
In de eerstkomende budgetwijziging krediet te voorzien, ontvangst investeringen voor het
vestigen van de erfdienstbaarheid.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Principieel over te gaan tot het opstarten van de procedure voor het vestigen van een
erfdienstbaarheid ten voordele van de fam. De Neve, Valkstraat 36 te 9960 Assenede op een gedeelte
met een oppervlakte van 242m²85dm² van het perceel gelegen in de Molenstraat in Assenede,
kadastraal gekend onder nr. 1250C der sectie E van de 1e afdeling Assenede (toegang tot het oud
gedeelte van de begraafplaats) zoals aangeduid op het opmetingsplan van 13.03.2020 door Landmeter
Kristof Taillieu, Eendenweg 14 te 9160 Lokeren.
Art. 2
Het bestuur gaat akkoord om deze erfdienstbaarheid te vestigen mist de volgende kosten
terugbetaald of betaald worden door de familie De Neve, Valkstraat 36 te 9960 Assenede :
- de kosten voor het opmaken van het opmetingsplan
- een vergoeding voor het vestigen van deze erfdienstbaarheid omdat het perceel van de familie De
Neve vermeerdert in waarde en er een minwaarde ontstaat voor de gemeente
- de kosten verbonden aan het verlijden van de akte en de voorbereidende taken.
Art. 3
In de eerstkomende budgetwijziging krediet te boeken bij ontvangsten investeringen wegens het
vestigen van deze erfdienstbaarheid.
Art. 4
De Dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria
Hendrikaplein 70 bus 10 te 9000 Gent aan te stellen voor:
- het opmaken van een schattingsverslag
- het voeren van de onderhandelingen
- het opmaken van de ontwerpakte voor de erfdienstbaarheid
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- het verlijden van de definitieve akte nadat de ontwerpakte door de gemeenteraad werd
goedgekeurd.
Art. 5
Afschrift van deze beslissing over te maken aan:
- de financieel directeur
- de Vlaamse Overheid, Dienst Vastgoedtransacties, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria
Hendrikaplein 70 bus 10 te 9000 Gent.
14. Voorstel van beslissing: oprichting gemeentelijk noodfonds.
Bevoegdheid


Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017

Verwijzingsdocumenten


De gids voor lokale relanceplannen ‘Lokale besturen als motor van post-corona herstel’ van
Minister voor Binnenlands Bestuur Bart Somers

Verantwoording





De Corona-crisis treft de maatschappij hard. Burgers, ondernemers, handelaars en verenigingen
voelen de impact hiervan. Steunmaatregelen dringen zich dan ook op. Eerdere voorstellen
richtten zich op onze burgers en ondernemers, onderhavig voorstel richt zich specifiek op onze
handelaars en verenigingen.
De oprichting van een gemeentelijk noodfonds specifiek gericht op de noden van handelaars en
verenigingen is dan ook een logische stap binnen de gemeentelijk exit-strategie.
De Vlaams Belang-fractie vraagt aan de gemeenteraad van Assenede te beslissen tot de
oprichting van een gemeentelijk noodfonds voor handelaars en verenigingen.

Stemmen over voorstel Vlaams belangfractie
Stemresultaat

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

BESLUIT
Artikel 1
Het voorstel van Vlaams Belang voor het oprichten van een noodfonds, omvat:
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Artikel 1
De gemeente Assenede richt een gemeentelijk noodfonds op om de noden door de Coronacrisis te verlichten. Enkel handelaars en verenigingen actief op het grondgebied van de
gemeente Assenede kunnen beroep doen op dit gemeentelijk noodfonds.
Art. 2
De basisfinanciering van het gemeentelijk noodfonds bestaat uit alle niet-bestede budgetten
voor subsidies en activiteiten die tijdens deze corona-periode geannuleerd worden.
Art. 3.
Deze basisfinanciering kan aangevuld worden met bijkomende budgetten, naar gelang de
financiële toestand van de gemeente.
Art. 4
De gemeentelijke diensten werken een verdeelsleutel uit om het beschikbare budget op
objectieve gronden te verdelen.
Art. 5
Handelaars en verenigingen worden opgeroepen (per brief, mail, …) een schatting door te
geven van de geleden schade aan de hand van een formulier dat de gemeente ter
beschikking stelt.
Art. 6
De informatie verschaft in het formulier omtrent de geleden schade dient enkel om een
objectieve verdeelsleutel op te stellen. Deze informatie geeft geen enkel recht op
(gedeeltelijke) vergoeding.
Art. 7
Wanneer de objectieve verdeelsleutel is opgesteld, worden specifieke aanvraagformulieren
ter beschikking gesteld door de gemeente om een compensatie voor de geleden schade aan
te vragen.
Art. 8
Enkel correct ingevulde en tijdig ingediende aanvragen via het specifiek aanvraagformulier
geven recht op een compensatie vanuit het gemeentelijk noodfonds. ,
wordt verworpen.
Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten.

Namens de gemeenteraad

Get. Frederik Willems

Lieven Rummens

Algemeen directeur

Voorzitter gemeenteraad
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