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Gemeenteraad van 29.04.2021 
Notulen 

 

Aanwezig 

Lieven Rummens 

Voorzitter gemeenteraad 

  

Philippe De Coninck 

Voorzitter gemeenteraad wnd. voor agendapunt 11.  

  

Philippe De Coninck 

Burgemeester 

  

Servaas Van Eynde, David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé 

Schepenen 

  

Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, Nic Van Zele, Dominique Buysse, 

Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, 

Evert Geldhof, Lieve Goethals, Dimitri Van Vooren, Pieter Dobbelaere, Stijn Van Hamme, 

Axl Van Boven 

Gemeenteraadsleden 

  

Frederik Willems 

Algemeen directeur  

Verontschuldigd 

Lieven Rummens 

Voorzitter gemeenteraad verontschuldigd voor agendapunt 11.  

  

Remi Van de Veire 

Gemeenteraadslid verontschuldigd voor agendapunt 6 , 7 , 8 , 9.  

  

Stijn Van Hamme 

Gemeenteraadslid verontschuldigd voor agendapunt 12.  

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. 



  

85 

Wetten en Reglementen 

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

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

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

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

• Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende de afkondiging van de federale fase betreffende 

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

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

van het coronavirus COVID−19 te beperken. 

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

oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 

COVID−19 te beperken. 

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

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

COVID−19 te beperken. 

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

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

COVID-19 te beperken. 

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

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

COVID-19 te beperken. 

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

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

COVID-19 te beperken. 

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

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

COVID-19 te beperken. 

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

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

COVID-19 te beperken. 

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

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

19 te beperken. 

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

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

19 te beperken. 

• Ministerieel besluit van 26 januari 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 

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

19 te beperken. 

• Ministerieel besluit van 29 januari 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 

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

19 te beperken. 

• Ministerieel besluit van 06 februari 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 

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

19 te beperken. 

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://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/mb_1401.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/mb_1401.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/mb_1401.pdf
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• Ministerieel besluit van 06 maart 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 

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

19 te beperken. 

• Ministerieel besluit van 20 maart 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 

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

19 te beperken. 

• Ministerieel besluit van 26 maart 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 

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

19 te beperken. 

Verwijzingsdocumenten 

• Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, versie 25.03.2021. 

• Huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn, versie 25.03.2021. 

• Richtlijnen Agentschap Binnenlands bestuur over vergaderingen van bestuursorganen van lokale 

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

tijdens-coronacrisis. 

• Besluit burgemeester 19.04.2021 m.b.t. beperkende maatregelen gemeenteraad en raad voor 

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

Verantwoording 

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

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

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

gezondheidssituatie is in oktober 2020 dermate snel en slecht geëvolueerd (exponentiële 

toename besmettingen, toenemende ziekenhuisbezetting corona-patiënten, snel stijgende 

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

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

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

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

voor maatschappelijk welzijn van 29.04.202129.04.2021. 

• Bij besluit burgemeester van 19.04.2021 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 19.04.2021 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 19.04.2021 m.b.t. beperkende maatregelen gemeenteraad en raad 

voor maatschappelijk welzijn van 29.04.2021 in het kader van de verspreiding van het coronavirus 

COVID-19 wordt bekrachtigd. 

https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/mb_1401.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/mb_1401.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/mb_1401.pdf
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/vergaderingen-van-lokale-bestuursorganen-tijdens-coronacrisis
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/vergaderingen-van-lokale-bestuursorganen-tijdens-coronacrisis
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2.  Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 25.03.2021. 

Stemmen 

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

 

Artikel 1 

De notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van donderdag, 25 maart 2021 worden 

goedgekeurd. 

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

bestuur/over-bestuur-gemeenteraad-verslagen-2021.  

3.  Kennisnemen van de acties met betrekking tot Covid door de gemeente en het OCMW 

Assenede. 

Bevoegdheid 

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

Verwijzingsdocumenten 

• Lijst met acties ivm Covid door de gemeente en het OCMW Assenede van 25.03.2021 tot 

16.04.2021. 

 

Verantwoording 

• Op de gemeenteraad van 25.03.2021 werd afgesproken dat er maandelijks een overzicht van de 

acties in het kader van Covid in Assenede  ter kennisgeving wordt voorgelegd aan de raadsleden. 

• Op de lijst in bijlage worden vergaderingen en acties vermeld gedurende de periode 25.03.2021 

tot 16.04.2021.  

• Besprekingen en goed- of afkeuring van evenementen en activiteiten van externen worden in de 

lijst niet vermeld. 

KENNISNAME 

Artikel 1 

De raad neemt kennis van de acties die genomen zijn in het kader van Covid door de gemeente en 

het OCMW Assenede in de periode 25.03.2021 tot 16.04.2021. 

4.  Kennisnemen van de financiële rapportage van het vaccinatiecentrum Hoge Wal Ertvelde. 

Bevoegdheid 

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

 

https://www.assenede.be/nl/over-assenede-en-bestuur/over-bestuur-gemeenteraad-verslagen-2021
https://www.assenede.be/nl/over-assenede-en-bestuur/over-bestuur-gemeenteraad-verslagen-2021
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Wetten en Reglementen 

• Beslissing 16.11.2020 van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid voor de vaccinatie 

tegen COVID-19. 

• Beslissing van de Vlaamse Regering 22.01.2021 betreffende de correcte vergoeding van de 

kosten die de lokale besturen maken voor de inrichting en uitbating van de infrastructuur voor 

de COVID-vaccinaties. 

Verwijzingsdocumenten 

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

prijsraming vaccinatiecentrum Hoge Wal Ertvelde. 

• Gemeenteraadsbesluit van 28.01.2021 met betrekking tot kennisname afsprakenkader, plan van 

aanpak en prijsraming vaccinatiecentrum Hoge Wal Ertvelde. 

• Gemeenteraadsbesluit van 25.02.2021 met betrekking tot goedkeuren van de 

samenwerkingsovereenkomst Vaccinatiecentrum Hoge Wal Ertvelde versie 5. 

• Samenwerkingsovereenkomst Vaccinatiecentrum Hoge Wal Ertvelde, goedgekeurd door de 

gemeenteraad op 25.02.2021. 

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

het vaccinatiecentrum Hoge Wal Ertvelde. 

Verantwoording 

• Conform de samenwerkingsovereenkomst wordt de maandelijkse rapportering ter kennisgeving 

voorgelegd aan de gemeenteraad van elke gemeente. 

 

KENNISNAME 

Artikel 1 

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

uitgaven van het vaccinatiecentrum Hoge Wal Ertvelde. 

5.  Bekrachtigen van het besluit van het college van burgemeester en schepenen m.b.t. goedkeuren 

addendum samenwerkingsovereenkomst optie 1 - verderzetting contact- en bronopsporing. 

Bevoegdheid  

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

Wetten en Reglementen 

• Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de 

lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te 

versterken. 

Verwijzingsdocumenten 

• Addendum, afgesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van 

complementaire engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 

november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en 

bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19 te versterken. 
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• Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 30 maart 2021 m.b.t. het 

goedkeuren van het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst – optie 1. 

Verantwoording 

• In de fase van de COVID-19-crisis waarin we ons momenteel bevinden, is een cruciale rol 
weggelegd voor contactonderzoek en bronopsporing. 

o Bij contactonderzoek wordt gezocht met wie een besmet iemand nauw contact heeft 
gehad. Hier is de snelheid van contacttracing belangrijk.  

o Bij bronopsporing wordt gezocht van wie de besmette persoon zelf de besmetting heeft 
opgelopen. Bronopsporing heeft als voordeel dat heel gericht kan gezocht worden waar 
de besmettingen vandaan komen en de lokale besturen als beleidsmakers heel gericht 
maatregelen kunnen nemen. 

Naar aanleiding van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 sloten wij 
een samenwerkingsovereenkomst af met het Agentschap Zorg en Gezondheid, en dit voor 
optie 1. Dit besluit voorzag in een forfaitaire subsidie per inwoner en per maand van 1 
december 2020 tot en met 31 maart 2021. 

• Optie 1 = inzet op sensibilisering, preventie, bronopsporing en quarantaine-coaching. 

• Op 19 maart 2021 heeft de Vlaamse Regering de contouren voor preventie, sensibilisering, 
bronopsporing, quarantaine-coaching en lokaal contactonderzoek door lokale besturen na 31 
maart 2021 uitgewerkt, met een bijhorende subsidie. Concreet komt het er op neer dat ons 
bestuur kan kiezen om verder in te zetten op optie 1, met daar aan gekoppeld subsidie van 1 
april 2021 tot en met 30 juni 2021. 

• Hiervoor dient een addendum bij de eerste samenwerkingsovereenkomst te worden 
goedgekeurd. 

• Gezien de stijgende besmettingsgraad lijkt het aangewezen hier verder op in te zetten. 

• De gemeenteraad is bevoegd om onderhavig besluit te nemen. Indien de gemeenteraad niet 
tijdig kan samenkomen, kan het college voor burgemeester en schepenen op grond van artikel 
269 van het decreet van het lokaal bestuur, bij hoogdringendheid het addendum goedkeuren, 
onder voorbehoud van bekrachtiging van deze beslissing op de eerstvolgende gemeenteraad. 
Gezien de gemeenteraad bijeenkomt op 29 april 2021 en het addendum vóór 30 april 2021 via 
het digitaal loket ABB moet zijn ingediend, volgden we deze weg. 

Stemmen  

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT  

Artikel 1  

Het besluit van 30.03.2021 van het college van burgemeester en schepenen m.b.t. het goedkeuren 
van het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst - optie 1 wordt bekrachtigd. 

6.  Adviseren van de jaarrekening 2020 van de kerkfabriek Sint Petrus & Sint Martinus te Assenede. 

Bevoegdheid 

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

• Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 zoals gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012 meer bepaald  

art. 55 § 1 § 2 betreffende het toezicht. 

Wetten en Reglementen 
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• Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012. 

Verwijzingsdocumenten 

• De jaarrekening 2020 van de kerkfabriek Sint Petrus & Sint Martinus te Assenede met toelichting 

werd door het centraal kerkbestuur ingediend op 24 maart 2021. 

Verantwoording 

Deze jaarrekening 2020 werd als volgt vastgesteld: 

 

Samenvatting exploitatie 

 

                                                           ontvangsten    uitgaven  overschot/tekort 

 

Expl. zonder financiering  29.775,15           62.838,14                    - 33.062,99 

Expl. voor overboekingen               29.775,15           62.838,14                    - 33.062,99 

Overboekingen                              0,00 

Expl. eigen fin. boekjaar                - 33.062,99 

Overschot/tekort expl. N-1                    9.136,98 

Expl. voor toelage                 - 23.926,01 

Expl. toelage                    34.162,80 

Overschot exploitatie                                              10.236,79 

 

Samenvatting investeringen 

 

                                                           ontvangsten             uitgaven            overschot/tekort 

 

Invest. zonder financiering               31.921,92                   0,00                     31.921,92 

Financiering                                0,00         73.805,99                  - 73.805,99 

Invest. voor overboekingen              31.921,92         73.805,99                  - 41.884,07 

Overboekingen                                0,00 

Invest. eigen fin. boekjaar                                                                               - 41.884,07 

Overschot/tekort invest. N-1                   41.884,07 

Overschot/tekort invest.                                                                                              0,00  

Stemmen 

Stemresultaat 20 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, 
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé, 
Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, Nic Van Zele, 
Dominique Buysse, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Dieter Vercauter, 
Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals, Dimitri Van Vooren, 
Pieter Dobbelaere) 
2 onthoudingen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven) 
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BESLUIT 

Artikel 1  

De jaarrekening 2020 van de kerkfabriek Sint Petrus & Sint Martinus te Assenede wordt gunstig 

geadviseerd. 

Art. 2 

Afschrift van dit besluit over te maken aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek Sint Petrus & Sint 

Martinus, het erkend representatief orgaan en de Provinciegouverneur. 

7.  Adviseren van de jaarrekening 2020 van de kerkfabriek O.L.V. Hemelvaart te Bassevelde. 

Bevoegdheid 

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

• Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 zoals gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012 meer bepaald  

art. 55 § 1 § 2 betreffende het toezicht. 

Wetten en Reglementen 

• Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012. 

Verwijzingsdocumenten 

• De jaarrekening 2020 van de kerkfabriek O.L.V. Hemelvaart te Bassevelde met toelichting werd 

door het centraal kerkbestuur ingediend op 24 maart 2021. 

Verantwoording 

Deze jaarrekening 2020 werd als volgt vastgesteld: 

 

Samenvatting exploitatie 

 

                                                           ontvangsten    uitgaven  overschot/tekort 

 

Expl. zonder financiering  19.429,72           33.020,83                    - 13.591,11 

Expl. voor overboekingen               19.429,72           33.020.83                    - 13.591,11 

Overboekingen                              0,00 

Expl. eigen fin. boekjaar                - 13.591,11 

Overschot/tekort expl. N-1                  12.235,07 

Expl. voor toelage                 -   1.356,04 

Expl. toelage                    10.452,10 

Overschot exploitatie                                                9.096,06 
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Samenvatting investeringen 

 

                                                           ontvangsten             uitgaven            overschot/tekort 

 

Invest. zonder financiering               26.103,69                11.547,29                14.556,40 

Financiering                                0,00                15.000,00              - 15.000,00 

Invest. voor overboekingen              26.103,69                26.547,29                   - 443,60 

Overboekingen                                   0,00 

Invest. eigen fin. boekjaar                                                                                       - 443,60 

Overschot/tekort invest. N-1                           448,70 

Overschot/tekort invest.                                                                                                5,10 

 

Stemmen 

Stemresultaat 20 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, 
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé, 
Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, Nic Van Zele, 
Dominique Buysse, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Dieter Vercauter, 
Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals, Dimitri Van Vooren, 
Pieter Dobbelaere) 
2 onthoudingen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven) 

 

BESLUIT 

Artikel 1  

De jaarrekening 2020 van de kerkfabriek O.L.V. Hemelvaart te Bassevelde wordt gunstig geadviseerd. 

Art. 2 

Afschrift van dit besluit over te maken aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek O.L.V. 

Hemelvaart, het erkend representatief orgaan en de Provinciegouverneur. 

8.  Adviseren van de jaarrekening 2020 van de kerkfabriek H. Kruis & O.L. Vrouw te Oosteeklo. 

Bevoegdheid 

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

• Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 zoals gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012 meer bepaald  

art. 55 § 1 § 2 betreffende het toezicht. 

Wetten en Reglementen 

• Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012. 

Verwijzingsdocumenten 

• De jaarrekening 2020 van de kerkfabriek H. Kruis & O.L. Vrouw te Oosteeklo met toelichting werd 

door het centraal kerkbestuur ingediend op 24 maart 2021. 

Verantwoording 

Deze jaarrekening 2020 werd als volgt vastgesteld: 
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Samenvatting exploitatie 

 

                                                           ontvangsten    uitgaven  overschot/tekort 

 

Expl. zonder financiering  42.767,51           59.134,20                    - 16.366,69 

Expl. voor overboekingen               42.767,51           59.134,20                    - 16.366,69 

Overboekingen                              0,00 

Expl. eigen fin. boekjaar                - 16.366,69 

Overschot/tekort expl. N-1                  22.794,18 

Expl. voor toelage                     6.427,49 

Expl. toelage                      7.679,05 

Overschot exploitatie                                             14.106,54 

 

Samenvatting investeringen 

 

                                                           ontvangsten             uitgaven            overschot/tekort 

 

Invest. zonder financiering                19.287,40           19.287,40                       0,00 

Financiering                                0,00                     0,00                        0,00 

Invest. voor overboekingen               19.287,40           19.287,40                      0,00 

Overboekingen                           0,00 

Invest. eigen fin. boekjaar                                                                                       0,00 

Overschot/tekort invest. N-1                        0,00 

Overschot/tekort invest.                                                                                         0,00  

 

Stemmen 

Stemresultaat 20 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, 
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé, 
Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, Nic Van Zele, 
Dominique Buysse, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Dieter Vercauter, 
Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals, Dimitri Van Vooren, 
Pieter Dobbelaere) 
2 onthoudingen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven) 

 

BESLUIT 

Artikel 1  

De jaarrekening 2020 van de kerkfabriek H. Kruis & O.L. Vrouw te Oosteeklo wordt gunstig 

geadviseerd. 

Art. 2 

Afschrift van dit besluit over te maken aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek H. Kruis & O.L. 

Vrouw, het erkend representatief orgaan en de Provinciegouverneur. 
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9.  Adviseren van de jaarrekening 2020 van de kerkfabriek H. Kruis te Boekhoute. 

Bevoegdheid 

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

• Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 zoals gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012 meer bepaald  

art. 55 § 1 § 2 betreffende het toezicht. 

Wetten en Reglementen 

• Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012. 

Verwijzingsdocumenten 

• De jaarrekening 2020 van de kerkfabriek H. Kruis te Boekhoute met toelichting werd door het 

centraal kerkbestuur ingediend op 24 maart 2021. 

Verantwoording 

Deze jaarrekening 2020 werd als volgt vastgesteld: 

 

Samenvatting exploitatie 

 

                                                           ontvangsten    uitgaven  overschot/tekort 

 

Expl. zonder financiering  56.567,87           24.840,85                    31.727,02 

Expl. voor overboekingen               56.567,87           24.840,85                    31.727,02 

Overboekingen               - 49.950,00 

Expl. eigen fin. boekjaar             - 18.222,98 

Overschot/tekort expl. N-1               63.187,97 

Expl. voor toelage                44.964,99 

Expl. toelage                           0,00 

Overschot exploitatie                                           44.964,99 

 

Samenvatting investeringen 

 

                                                           ontvangsten             uitgaven            overschot/tekort 

 

Invest. zonder financiering               52.087,31            102.037,31                - 49.950,00 

Financiering                                0,00                        0,00                             0,00 

Invest. voor overboekingen              52.087,31            102.037,31                - 49.950,00 

Overboekingen                          49.950,00 

Invest. eigen fin. boekjaar                                                                                                0,00 

Overschot/tekort invest. N-1                                  0,00  

Overschot/tekort invest.                                                                                                   0,00  
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Stemmen 

Stemresultaat 20 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, 
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé, 
Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, Nic Van Zele, 
Dominique Buysse, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Dieter Vercauter, 
Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals, Dimitri Van Vooren, 
Pieter Dobbelaere) 
2 onthoudingen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven) 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De jaarrekening 2020 van de kerkfabriek H. Kruis te Boekhoute wordt gunstig geadviseerd. 

Art. 2 

Afschrift van dit besluit over te maken aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek H. Kruis, het 

erkend representatief orgaan en de Provinciegouverneur. 

10.  Rioleringsproject ASN3008 Prins Boudewijnlaan - Inneming 023 - Goedkeuren van de 

terreinbeschrijving en de overeenkomst tot het vestigen van erfdienstbaarheden.  

Bevoegdheid 

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

Wetten en Reglementen 

• De wet van 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en 

latere wijzigingen. 

• De wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 

en latere wijzigingen en aanvullingen. 

• Het besluit van de Vlaamse Regering van 30.06.1996 houdende vaststelling van de voorwaarden 

onder dewelke, alsook de verhouding in welke het Vlaamse Gewest bijdraagt in de kosten 

verbonden aan de aanleg en de verbetering door de gemeenten van openbare riolen, andere dan 

prioritaire rioleringen, evenals houdende vaststellingen van nadere regels met betrekking tot de 

procedure tot vaststelling van subsidiëringsprogramma’s. 

• Het besluit van de Vlaamse Regering van 13.03.1999 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 

Regering 30.03.1996 houdende vaststellingen van de voorwaarden onder dewelke het Vlaamse 

Gewest bijdraagt in de kosten verbonden aan de aanleg en de verbetering door de gemeenten 

van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, evenals de vaststelling van nadere 

regels met betrekking tot de procedure tot vaststelling van subsidiëringsprogramma’s. 

• Het decreet van 24.05.2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwendingen en latere 

wijzigingen en aanvullingen.  

Verwijzingsdocumenten 

• Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10.12.2019 betreffende 

collector Prins Boudewijnlaan – Goedkeuring van het voorontwerp. 

• Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10.12.2019 betreffende Riopact 

takenpakket 2020. 

• Het Riopact-takenpakket 2020.  
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• Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12.01.2021 betreffende Riopact 

takenpakket 2021. 

• Het Riopact-takenpakket 2021. 

• De terreinbeschrijving met betrekking tot inname 023, perceel kadastraal gekend onder nr. 342 D 

2 der sectie E van de 1e afdeling Assenede, eigendom van OCMW Assenede, Kasteelstraat 1-3 in 

9960 Assenede, gebruiker idem.  

• De overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden met betrekking tot inn. 023, perceel 

kadastraal gekend onder nr. 342 D 2 der sectie E van de 1e afdeling Assenede, eigendom van 

OCMW Assenede, Kasteelstraat 1-3 in 9960 Assenede. 

• Het plan waarop inneming 023, perceel kadastraal gekend onder nr. 342 D 2 der sectie E van de 

1e afdeling Assenede, eigendom van OCMW Assenede, Kasteelstraat 1-3 in 9960 Assenede, is 

aangeduid. 

• De kredieten voorzien in de lijst van investeringen van de gemeente voor de periode 2020-2025 

van de uitgaven investering art. 031000 2270007, actieplan 2-3-3 actie 2-3-3-2.  

Verantwoording 

• De onderhandelingen voor de grondverwerving, het vestigen van erfdienstbaarheden… voor het 

rioleringsproject ASN3008 Prins Boudewijnlaan, zijn opgestart. 

• In toepassing van het Riopact-takenpakket gebeurt dit door een onderhandelaar die aangesteld 

wordt door Aquafin NV 

• Voor inname 023 ontving de gemeente intussen: 

- De terreinbeschrijving met betrekking tot het perceel kadastraal gekend onder nr. 342 D 2, 

sectie E van de 1e afdeling Assenede, eigendom van OCMW Assenede, Kasteelstraat 1-3 in 

9960 Assenede, eigen gebruiker. 

- De overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden met betrekking tot inn. 023, perceel 

kadastraal gekend onder nr. 342 D 2 van de 1e afdeling Assenede, eigendom van OCMW 

Assenede, Kasteelstraat 1-3 in 9960 Assenede.  

• Voor het vestigen van deze erfdienstbaarheid dient de gemeente Assenede een forfaitaire 

vergoeding van € 624,00 te betalen aan OCMW Assenede, Kasteelstraat 1-3 in 9960 Assenede. 

• De terreinbeschrijving en de overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden dienen te 

worden goedgekeurd.  

• In toepassing van artikel 41, 2e lid, 11e van het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 behoort 

het tot de bevoegdheden van de gemeenteraad om daden van beschikking met betrekking tot 

onroerende goederen te stellen.   

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden met betrekking tot inn. 023, perceel 

kadastraal gekend onder nr. 342 D 2, sectie E 1e afdeling Assenede, eigendom van OCMW Assenede, 

Kasteelstraat 1-3 in 9960 Assenede, wordt goedgekeurd.  
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Art. 2 

De terreinbeschrijving met betrekking tot inn. 023, perceel kadastraal gekend onder nr. 342 D 2, 

sectie E 1e afdeling Assenede, eigendom van OCMW Assenede, Kasteelstraat 1-3 in 9960 Assenede, 

met als gebruiker OCMW Assenede, wordt goedgekeurd.  

Art. 3 

Aan OCMW Assenede, Kasteelstraat 1-3 in 9960 Assenede, wordt € 624,00 betaald voor het vestigen 

van erfdienstbaarheden op het perceel kadastraal gekend onder nr. 342 D 2, sectie E, 1e afdeling 

Assenede. Deze betaling gebeurt van de kredieten voorzien op de lijst met investeringen voor de 

periode 2020-2025 van de uitgaven investeringen art. 031000 2270007, actieplan 2-3-3 actie 2-3-3-2.  

Art. 4 

Afschrift van deze beslissing en van de goedgekeurde terreinbeschrijving en overeenkomst tot 

vestigen van erfdienstbaarheden over te maken aan NV Aquafin, Dienst Grondverwervingen, 

Dijkstraat 8 in 2630 Aartselaar.  

11.  Stroomstraat - toegangsweg naar Ter Walle. Princiepbeslissing voor het vestigen van een 

erfdienstbaarheid  naar aanleiding van het verplaatsen van het distributienet van De 

Watergroep. 

Bevoegdheid 

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

Wetten en Reglementen 

• Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017. 

• Het decreet van 19.12.2014 houdende de 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. 

Verwijzingsdocumenten 

• De brief van 19.05.2020 waarin De Watergroep vraagt een erfdienstbaarheid op te nemen i.k.v. 

het verplaatsen van de vezelcementleiding in de Stroomstraat naar een privéweg van de 

gemeente.  

• Het grondplan: verplaatsen waterleiding naar openbaar domein, op terrein gemeente Assenede 

in de Stroomstraat. 

• Het uittreksel van de kadastrale gegevens voor de percelen kadastraal gekend als Oosteeklo, 2e 

afdeling, sectie A, nrs. 0493C en 0491K. 

• De overeenkomst: permanent recht van ondergrondse doorgang van een waterleiding op private 

eigendom, ondertekend op 14.07.2020. 

• De brief en e-mail van De Watergroep: overeenkomst ondertekend op 14.07.2020 voldoet niet 

meer om erfdienstbaarheid te vestigen.  

Verantwoording 

• Per brief van 19.05.2020 geeft De Watergroep aan de gemeente Assenede aan dat een 

vezelcement waterleiding in Oosteeklo zal worden verplaatst. De leiding komt na verplaatsing te 
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liggen op een private weg, eigendom van gemeente Assenede, palend aan de Stroomstraat 

(kadastraal gekend Assenede, 2e Afdeling, Sectie A, nrs. 0493C en 0491K). De vezelcement 

waterleiding zal er worden verplaatst naar privaat domein, waardoor een permanent recht van 

ondergrondse doorgang van een waterleiding op private eigendom noodzakelijk is.  

• Op 14.07.2020 ondertekent het gemeentebestuur van Assenede een toelating voor een 

permanent recht van ondergrondse doorgang van een waterleiding op private eigendom, i.k.v. 

het verplaatsen van de waterleiding in de Stroomstraat. Dit recht van doorgang geldt voor 

volgende kadastrale percelen: Oosteeklo, 2e Afdeling, Sectie A, nrs. 0493C en 0491K. Deze 

overeenkomst wordt op 29.07.2020 ter ondertekening verzonden aan De Watergroep.  

• Op 25.08.2020 geeft De Watergroep te kennen dat zij, omwille van een gewijzigde procedure 

i.v.m. erfdienstbaarheid, de op 14.07.2020 door de gemeente getekende overeenkomst niet 

zullen ondertekenen. Dit wegens een nieuwe procedure i.v.m. erfdienstbaarheid. De Watergroep 

vraagt de gemeente de erfdienstbaarheid op te nemen in een notariële akte.  

• Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een princiepsbeslissing te nemen m.b.t. het verlenen van 

de erfdienstbaarheid i.k.v. het verplaatsen van de waterleiding.  

• Er wordt voorgesteld om de akte voor vestigen erfdienstbaarheid te laten verlijden door de 

Vlaamse Overheid, Dienst Vastgoedtransacties, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria 

Hendrikaplein 70 bus 10 te 9000 Gent. 

• In toepassing van art. 41, 2e lid, 11e van het Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017 behoort het 

tot de bevoegdheden van de gemeenteraad om daden van beschikking met betrekking tot 

onroerende goederen te stellen.  

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Principieel akkoord te gaan met het vestigen van een permanent recht van ondergrondse doorgang 

(erfdienstbaarheid) van een waterleiding op private eigendom langs de Stroomstraat in Oosteeklo, 

op de percelen kadastraal gekend Oosteeklo, 2e afdeling, Sectie A, nrs. 0493C en 0491K, eigendom 

van de gemeente Assenede.  

Art. 2 

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

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

- het opmaken van de ontwerpakte 

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

goedgekeurd.  

Art. 3 

Op voorhand een provisie te storten aan de Vlaamse Overheid voor de te maken kosten met 

betrekking tot de erfdienstbaarheid vermeld in artikel 1.  

Art. 4 

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

011900 6140100 der uitgaven.  
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Art. 5 

Afschrift van deze beslissing over te maken aan: 

- de financieel beheerder 

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

Hendrikplein 70 bus 10 – 9000 Gent. 

12.  Goedkeuren van de adviesnota Trage Wegen voor de deelgemeenten Bassevelde - Boekhoute 

en de evaluatienota voor de gemeente Assenede.  

Bevoegdheid 

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

Wetten en Reglementen 

• Het decreet over de gemeentewegen van 03.05.2019.  

Verwijzingsdocumenten 

• Het collegebesluit van 01.12.2009 over het goedkeuren van de overeenkomst met het Regionaal 

Landschap Meetjesland voor de opmaak van een trage wegenplan. 

• Het collegebesluit van 03.11.2010 over het goedkeuren van het definitief herstelplan trage 

wegen voor de deelgemeente Oosteeklo. 

• De adviesnota Trage Wegen Oosteeklo van 03.11.2010. 

• Het collegebesluit van 15.02.2011 over het principieel akkoord tot de opmaak van een trage 

wegenplan voor de deelgemeente Assenede. 

• De adviesnota Trage Wegen Assenede van 15.02.201. 

• Het collegebesluit van 13.03.2012 over het principieel akkoord tot de opmaak van een trage 

wegenplan voor de deelgemeenten Bassevelde en Boekhoute. 

• Het collegebesluit van 30.07.2013 over het goedkeuren van het definitief herstelplan van trage 

wegen voor de deelgemeente Assenede. 

• De adviesnota Trage Wegen voor de deelgemeenten Bassevelde en Boekhoute van 20.02.2020. 

• De evaluatienota met de actieplannen en wenselijkheidkaart van de Trage Wegen van de 

gemeente Assenede van 23.03.2020.  

Verantwoording 

• Van het gehele grondgebied van Assenede werden de trage wegen in kaart gebracht. Ook 

actieplannen werden opgemaakt.  

• De adviesnota’s van de deelgemeenten Oosteeklo en Assenede werden goedgekeurd door het 

college van burgemeester en schepenen. 

• De adviesnota van de deelgemeenten Bassevelde – Boekhoute werd nog niet goedgekeurd. Naar 

aanleiding van het Decreet op de gemeentewegen van 03.05.2019 moet dit voorgelegd worden 

aan de gemeenteraad. 

• De adviesnota van de deelgemeenten Bassevelde – Boekhoute wordt samen met de 

evaluatienota en de wenselijkheidskaart van de hele gemeente voorgelegd aan de huidige 

gemeenteraad ter goedkeuring.  

• Na de goedkeuring  door de gemeenteraad heeft de gemeente de mogelijkheid om beroep te 

doen op de uitvoeringssubsidies van de provincie Oost-Vlaanderen. 

• Daarnaast maakt de goedkeuring door de gemeenteraad het ook mogelijk om in het kader van 

het nieuwe Gemeentewegendecreet zelf te beslissen over de Trage Wegen. 
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• Na goedkeuring van de Trage Wegenplannen in de gemeenteraad heeft de gemeente de 

mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor effectieve uitvoeringen, Trage Wegenkaarten en 

naambordjes en aanplanten groenelementen.  

• Een actie/module die bij de goedkeuring van het Trage Wegenplan Bassevelde - Boekhoute reeds 

in gang gezet kan worden zijn de Wegspotters. Dit is een peter- en meterschap voor trage 

wegen. De toegankelijke trage wegen worden 4x per jaar (ieder seizoen eenmaal) gecontroleerd 

door vaste vrijwilligers.  

• Vanaf 2020 zijn ongeveer 90% van de trage wegen in Oost-Vlaanderen in kaart gebracht. Dit 

betekent voor de Provincie Oost-Vlaanderen dat zij volop willen inzetten op uitvoering van de 

actieplannen. In het laatste hoofdstuk van de evaluatienota voor de hele gemeente worden de 

verschillende mogelijke acties die in uitvoering kunnen gaan overlopen, wordt de module 

Wegspotters verder uitgelegd en worden andere mogelijke uitvoeringsacties opgesomd. Via een 

collegebeslissing kunnen de prioritaire acties van de gemeente Assenede vastgelegd worden. 

Stemmen 

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

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De adviesnota Trage Wegen voor de deelgemeenten Bassevelde en Boekhoute wordt definitief 

goedgekeurd. 

Art. 2 

De evaluatienota met de actieplannen en wenselijkheidkaart van de Trage Wegen van de gemeente 

Assenede wordt goedgekeurd. 

13.  Huis van het Kind: goedkeuren van het uitleenreglement voor spelmateriaal. 

Bevoegdheid 

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

Verwijzingsdocumenten 

• Voorstel uitleenreglement spelmateriaal Huis van het Kind Assenede. 

Verantwoording 

• In het jaar 2020 heeft Huis van het Kind Assenede € 1.000,00 extra subsidies ontvangen van Kind 

en Gezin.  

• Deze extra subsidies waren voor spel en ontmoeting meer te stimuleren binnen de gemeente 

Assenede. Bij een navraag aan alle partners van Huis van het Kind is er beslist om met dit geld 

spelmateriaal aan te kopen. Het gaat om spelmateriaal zoals gezelschapsspelletjes, 

circusmateriaal en muziekinstrumenten.  
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• Het spelmateriaal kan uitgeleend worden door onthaalouders/kinderdagverblijven/IBO’s, 

scholen, jeugdverenigingen, Katrol en gezinsbonden. Er zal ook telkens een waarborg (€ 20,00) 

gevraagd worden, en een bijdrage als er beschadiging of als er iets stuk is, of bij laattijdig 

terugbrengen.  

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Het uitleenreglement voor het spelmateriaal van Huis van het Kind Assenede zoals aan dit besluit 

toegevoegd, wordt goedgekeurd en zal ingaan vanaf 30.04.2021. 

Art. 2 

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

het lokaal bestuur van 22.12.2017. 

Art. 3 

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

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

 

18.  Voorstel van beslissing: overzicht subsidies. 

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 

• Voorstel van beslissing van Vlaams Belang 

• Amendement ingediend door de fractie SamenPlus op 29.04.2021. 

Verantwoording 

• De gemeente deelt ieder jaar verschillende subsidies uit. Aangezien deze subsidies afkomstig zijn 

van het belastinggeld van onze inwoners, hebben zij recht om te weten waaraan hun 

belastinggeld gespendeerd wordt. Bovendien zijn transparantie en verantwoordelijk omgaan met 

belastinggeld hoekstenen van goed bestuur.  

• Overwegende de recente berichtgeving in de nationale media rond misbruik van subsidiegelden 

en het belang van transparantie bij de omgang met belastinggeld, legt de Vlaams Belang-fractie 

volgend voorstel van beslissing voor aan de gemeenteraad van Assenede: 

Gelet op:  

- Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 

- De recente berichtgeving omtrent het misbruik van subsidiegelden  

- De nood aan transparantie omtrent omgang met belastinggeld  
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Vraagt de Vlaams Belang-fractie aan de gemeenteraad van Assenede te beslissen om jaarlijks een 

overzicht op te maken van alle in dat jaar toegekende subsidies, dit overzicht jaarlijks ter 

kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad en dit overzicht na kennisname bekend te 

maken door publicatie op de website. Voorstel van beslissing van het Vlaams Belang:  

Artikel 1  
De gemeenteraad van Assenede beslist om jaarlijks een overzicht op te maken van alle in dat jaar 
uitgekeerde subsidies.  
Artikel 2  
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing.  
Artikel 3  
Het in artikels 1 en 2 vernoemde overzicht wordt ieder jaar ter kennisname voorgelegd aan de 
gemeenteraad. Deze kennisname gebeurt ten laatste in de gemeenteraad van februari van het 
jaar volgend op het jaar waarin de subsidies werden uitbetaald.  
Artikel 4  
Na kennisname wordt dit overzicht binnen de 5 werkdagen gepubliceerd op de website. 

Stemmen over het amendement van SamenPlus 

In het amendement van SamenPlus vraagt de fractie om artikel 1 als volgt te wijzigen:  

De gemeenteraad van Assenede beslist om jaarlijks een overzicht op te maken van alle in dat jaar 

uitgekeerde nominatief benoemde subsidies zoals voorzien in het meerjarenplan.  

Artikel 3 als volgt te wijzigen:  

Het in artikel 1 vernoemde overzicht wordt ieder jaar ter kennisname voorgelegd aan de 

gemeenteraad. Deze kennisname gebeurt ten laatste in de gemeenteraad waarin de jaarrekening 

wordt vastgelegd, volgend op het jaar waarin de subsidies werden uitbetaald. 

 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad van Assenede beslist om jaarlijks een overzicht op te maken van alle in dat jaar 

uitgekeerde nominatief benoemde subsidies zoals voorzien in het meerjarenplan.  

Art. 2 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing.  

Art. 3 

Het in artikel 1 vernoemde overzicht wordt ieder jaar ter kennisname voorgelegd aan de 

gemeenteraad. Deze kennisname gebeurt ten laatste in de gemeenteraad waarin de jaarrekening 

wordt vastgelegd, volgend op het jaar waarin de subsidies werden uitbetaald. 

Art.4  

Na kennisname wordt dit overzicht binnen de 5 werkdagen gepubliceerd op de website. 
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19.  Voorstel van beslissing: overzicht onkosten mandatarissen. 

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 

• Voorstel van beslissing van Vlaams Belang. 

• Amendement ingediend door de fractie SamenPlus op 29.04.2021. 

Verantwoording 

• Ieder jaar betaalt onze gemeente onkosten van mandatarissen terug. De terugbetaling van 

dergelijke onkosten is gebonden aan duidelijke regels. Zo dienen deze onkosten een duidelijk 

verband te hebben met het mandaat, moeten ze noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het 

mandaat en moeten ze bewezen zijn. De gemeenteraad bepaalt zelf het kader in het 

huishoudelijk reglement. Daarnaast stelt het besluit van de Vlaamse Regering houdende het 

statuut van de lokale mandataris dat er jaarlijks een overzicht wordt opgemaakt van de 

terugbetaling van kosten aan mandatarissen en dat dit overzicht openbaar is.  

• Overwegende gevallen van onrechtmatig terugbetaalde onkosten zoals in het verleden reeds in 

de pers opdoken en gelet op het belang van transparantie bij de omgang met belastinggeld, legt 

de Vlaams Belang-fractie volgend voorstel van beslissing voor aan de gemeenteraad van 

Assenede.  

Gelet op:  

− Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 

− Het belang van transparantie bij de omgang met en het aanwenden van belastinggeld  

− Het besluit van de Vlaamse Regering houdende het statuut van de lokale mandataris van 6 

juli 2018  

− Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van Assenede  

Voorstel van beslissing  

Artikel 1  

Het jaarlijks overzicht van terugbetaalde kosten aan mandatarissen wordt ter kennisname 

voorgelegd aan de gemeenteraad van Assenede.  

Artikel 2  

Het in artikel 1 in vernoemde overzicht wordt ter kennisname voorgelegd ten laatste op de 

gemeenteraad van februari van het jaar volgend op het jaar waarin de kosten worden 

terugbetaald.  

Artikel 3  

Na kennisname wordt dit overzicht binnen de 5 werkdagen gepubliceerd op de website 
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Stemmen over het amendement van SamenPlus 

In het amendement van SamenPlus vraagt de fractie om artikel 2 als volgt te wijzigen:  

Het in artikel 1 vernoemde overzicht wordt ieder jaar ter kennisname voorgelegd aan de 

gemeenteraad. Deze kennisname gebeurt ten laatste in de gemeenteraad waarin de jaarrekening 

wordt vastgesteld, volgend op het jaar waarin de kosten werden terugbetaald. 

 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1  

Het jaarlijks overzicht van terugbetaalde kosten aan mandatarissen wordt ter kennisname 

voorgelegd aan de gemeenteraad van Assenede.  

Art. 2 

Het in artikel 1 vernoemde overzicht wordt ieder jaar ter kennisname voorgelegd aan de 

gemeenteraad. Deze kennisname gebeurt ten laatste in de gemeenteraad waarin de jaarrekening 

wordt vastgesteld, volgend op het jaar waarin de kosten werden terugbetaald. 

Art. 3 

Na kennisname wordt dit overzicht binnen de 5 werkdagen gepubliceerd op de website 

 

 

Namens de gemeenteraad 

 

Get. Frederik Willems Lieven Rummens 

Algemeen directeur Voorzitter gemeenteraad 

 

 

 

 


