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Agenda

1.
2.
3.

Openbare zitting
NOTULEN

Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraa d dd.27 .06.2079
KLIMAAT

Goedkeuren van duurzaam energie- en klimaatactieplan (luik adaptatie) in het kader van het
Europese burgemeestersconvenant voor klimaat en energie.
SECRETARIAAT

Goedkeuren van een rangorde voor de vervanging van de algemeen directeur en de financieel

directeur.

4.
5.

INFORMATIEVEILIGHEID

Goedkeuren van het gemeentelijk informatieveiligheidsbeleid.
MOTIE

Goedkeuren van Plattela ndsmotie.

6.
7.

CULTUUR

Goedkeuren van afsprakennota vrijetijdsparticipatie

2OZO

- 2025.

BIBLIOTHEEK

Vaststellen van nieuw bibliotheekreglement Regiobib Meetjesland Assenede vanaf 01.10.2019.
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ONTWI KKELI NGSSAM ENWERKI NG

Kennisnemen van de ledenlijst GROS.
9.
10.

Lt.

lnterpellatie: beleidsverklaring.
r
I nterpellatie: onderscheid ingsteken gemeenteraadsvoorzitte
lnterpellatie: feest van de Vlaamse Gemeenschap.
Geheime zitting

L. PERS.NEEL
Kennisnemen van de definitieve ambtsneerlegging van een voltijds statutair
communicatieambtenaar (B-niveau) ingevolge vrijwillig ontslag onder voorbehoud goedkeuren
dading.

2.

PERSONEEL

Goedkeuren van de dading n.a.v. beëindigen dienstverband van een voltijds statutair
communicatieambtenaar (B-niveau).

Tussenkomsten

o
o

Het Vlaams Belang komt terug op hun vraag in verband met aansluiting van onze scholen bij het
lerarenplatform (pagina 201). Uit het antwoord dat de raadsleden kregen bl'rjkt dat de scholen
ingestapt zijn op 19.06.2018. Waarom wist de schepen dit niet?
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat er elke week ongeveer 100 punten
op de agenda van het college staan. Het is niet fair om te verwachten dat schepenen van alles op
de hoogte z'tjn.

o
r
r

r

o

Het Vlaams Belang begrijpt dat schepenen niet alles moeten weten over thema's die niet tot hun
bevoegdheid behoren, maar verwacht wel dat de schepen zijn eigen bevoegdheid kent.
De voorzitter merkt op dat de goedkeuring van de notulen op de agenda staat en dat het niet de
bedoeling is die punten opnieuw inhoudelijk te bespreken.
SamenPlus verwijst naar de tussenkomst op de vorige gemeenteraad door het Vlaams Belang in
verband met hun voorstel om ieder gezin jaarlijks een rol gratis huisvuilzakken te geven. Dit is
nagevraagd bij IVM en daar werd gezegd dat dit niet mag. Dit botst met de principes van OVAM.
Ondertussen communiceert het Vlaams Belang hierover wel aan de bevolking. Dit is niet fair.
Anders vraagt om deze show achterwege te laten. Deze twee discussies doen hier niks ter zake.
Het gaat hier enkel over goedkeuring notulen. Anders wil over inhoud praten. Ze wijzen er wel op
dat er in de vorige legislatuur is afgesproken dat het mogelijk moet zijn om bij de goedkeuring

notulen te vragen waarom bepaalde informatie nog niet is verkregen.
De algemeen directeur antwoordt dat hij een lijst bijhoudt met de vragen en antwoorden uit de
vorige gemeenteraad. Het is de bedoeling te antwoorden vóór de volgende gemeenteraad. Soms
lukt dit niet wegens verlof of omdat de diensten zelf nog op informatie wachten van e)fternen.
De vragen uit de vorige gemeenteraad zullen worden opgevolgd.

Stemresultaat

21ja-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, Marc Bobelyn, Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke,
Evert Geldhof, Lieve Goethals, Dimitri Van Vooren, Pieter Dobbelaere,
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Stijn Van Hamme, Axl Van Boven)
1 onthouding (Brenda Van den Bossche)

Artikell
De notulen van de gemeenteraad van donderdag, 27 juni 2019 werden voorgelegd en goedgekeurd

Bevoegdheid

o

Decreet lokaalbestuurvan22.12.20L7 art.40 en 41.

Wetten en Reglementen

o

Decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.

Verwijzingsdocu menten

.
.

Het Europese Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie.
Gemeenteraadsbesluitvan 27.04.2017 betreffende de ondertekening van het

r

Toetredingsformulier van de gemeente Assenede aan het Burgemeestersconvenant d.d.

o

Gemeenteraadsbesluit van 30.08.2018 betreffende het goedkeuren van het duurzaam energie en

o

klimaatactieplan (luik mitigatie).
Het rapport Klimaat- en risicoanalyse Meetjesland, opgemaakt door Sumaqua in opdracht van de
Provincie Oost-Vlaanderen en Veneco binnen het samenwerkingsverband Meetjesland

Bu

rgemeestersconvena nt.

27.04.2017.

o

Klimaatgezond d.d. 09.2018.
Het rapport Regionaal Klimaatadaptatieplan Meetjesland, opgemaakt door Sumaqua in opdracht
van de Provincie Oost-Vlaanderen en Veneco binnen het samenwerkingsverband Meetjesland
Klimaatgezond d.d. 03.2019.
Het rapport klimaatadaptatieplan Assenede, opgemaakt door Sumaqua in opdracht van de

I

gemeente Assenede en de Provincie Oost-Vlaanderen d.d. 07.2019.
Het overzicht van de maatregelen in het lokaal klimaatadapatieplan van Assenede d.d. 07.2019.

o

Verantwoording

o

o

Op 27.04.2077 ondertekende de gemeente Assenede het Europese Burgemeestersconvenant,
waarmee ze zich engageert om op haar grondgebied minsten s 4O % minder CO2 uit te stoten
tegen 2030, ten opzichte van 201L. Hiertoe heeft de gemeente samen met de Provincie Oost-

Vlaanderen en Veneco een klimaatmitigatieplan opgemaakt. Het mitigatieplan werd door de
gemeenteraad goedgekeurd op 30.08.2018.
Daarnaast wil de gemeente ook de negatieve gevolgen van klimaatverandering beperken. Voor
de opmaak van een klimaatadaptatieplan, participeerde de gemeente in een groter project dat
het Meetjesland weerbaar wil maken tegen klimaatverandering. Dit project past binnen het
samenwerkingsverband Meetjesland Klimaatgezond en omvatte drie grote stappen:
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a

a

a

-

Een regionale risicoanalyse die de klimaatverandering in het Meetjesland en de belangrijkste

-

impacts daarvan in kaart brengt. De resultaten van deze studie zijn samengevat op de
website www.meetjesla nd klimaatbestendig. be;
Een regionaal adaptatieplan met maatregelen die op regionaal niveau genomen worden om

-

de negatieve gevolgen van klimaatverandering op te vangen;
Een lokaal adaptatieplan op maat van de gemeente met specifiekere acties om schade door

klimaatverandering te beperken.
Het door de gemeenteraad goed te keuren rapport omvat de derde stap: het lokale
klimaatadaptatieplan van Assenede. Dit plan kwam tot stand door overleg met de verschillende
gemeentediensten, en lokale en regionale experten. Zij werden tijdens twee workshops
uitgebreid bevraagd en kregen de kans om feedback door te geven op de conceptversie van het
rapport. De gemeente en de Provincie Oost-Vlaanderen werden bij de opmaak van het plan en
het participatietraject begeleid door het studiebureau Sumaqua.
Voor de uitvoering van het adaptatieplan, werden de maatregelen verdeeld onder de
gemeentediensten. De verschillende interne diensten en het gemeentebestuur dragen elk hun
verantwoordelijkheid voor de maatregelen die hen werden toegewezen. De klimaatambtenaar
bewaart het overzicht en bewaakt de vooruitgang van het actieplan. Het gemeentelijk
klimaatteam, zoals beschreven in het gemeenteraadsbesluit van 30.08.2018, zal in een volgende
oefeningen prioriteiten toekennen aan de verschillende maatregelen.
De gemeente dient de nodige middelen in te zetten voor de uitvoering van het klimaatbeleid. ln
het gemeenteraadsbesluit van 30.08.2018 werd enkel rekening gehouden met de mitigatieacties.
Het is aangeraden om jaarlijks minimum € 75.000 te voorzien in totaal, waarvan € 25.000
werkingsmiddelen en € 50.000 investeringsmiddelen. Als richtlijn kunnen € 18.000
werkingsmiddelen en € 38.000 investeringsmiddelen voorbehouden worden voor mitigatieacties
en € 7.000 werkingsmiddelen en € 12.000 investeringsmiddelen voor adaptatieacties. Van deze
richtlijn kan afgeweken worden volgens de noden en prioriteiten van de gemeente. De
budgettaire vertaling van de acties dient te gebeuren via de meerjarenbegroting en de jaarlijkse
beleidsnota's.
De gemeente dient diverse juridische (vb. omgevingsvergunningen, verordeningen), financieel-

economische (vb. subsidies, premies, groepsaankopen), ruimtelijke (vb. ruimtelijke
uitvoeringsplannen) en informatie- en communicatiebeleidsinstrumenten in te zetten. Er is ook
specifiek aandacht voor burgerparticipatie, zowel bij de opmaak van het actieplan als bij de
a

uitvoering ervan.
Bestaande instrumenten dienen te worden gescreend in het licht van het behalen van de
klimaatdoelste lingen.
I

o

De gemeenteraad kan het duurzaam energie- en klimaatactieplan (luik adaptatie) goedkeuren.

a

Het klimaatadaptatieplan omvat zowel een risico- en kwetsbaarheids-analyse als een actieplan.
De gemeente moet het volledige klimaatplan (luik mitigatie en luik adaptatie) indienen bij Europa

a

vóór 30.09.2019.
Om de twee jaar dient de gemeente de vooruitgang van het actieplan te rapporteren aan
Europa.

Tussenkomsten

r

Het Vlaams Belang vraagt of er al concrete acties zijn gepland.
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat dit een plan is waarvan de financiële
gevolgen nog moeten geëvalueerd worden. Dit gaat over verschillende diensten die ook in hun
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regulier budget een aantal acties zullen meenemen. Momenteel wordt het meerjarenplan
voorbereid waarin dit verwerkt wordt.
a

a

De Andersfractie leest dat een aantal acties samen met de inwoners zullen moeten gerealiseerd

worden. Zijn er concrete plannen hoe dit zal aangepakt worden?
Het college van burgemeester en schepenen verwijst naar de klimaattafels waar het politieke
niveau, de milieuraad, ALEA, de jeugdraad, de polderbesturen, landbouworganisaties...
uitgenodigd waren. Dit is dan door het studiebureau vertaald in een actieplan waarbij gezocht is
naar een evenwicht tussen de verschillende belangen. Dit plan zal continu geëvalueerd worden
en kan dus later opnieuw worden bijgestuurd.
Anders wijst op de mogelijke vervuiling van waterlopen door het overstort bij overstromingen en
overvloedige regenval. Moeten we niet meer inzetten op verbreden van grachten zowel langs de
wegen als landinwaarts?
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat de rioleringsgraad in Assenede rond
de 50% ligt. Dat is laag, maar de kost om alles te rioleren is berekend op 30 miljoen euro. Dat kan
de gemeente niet dragen. Het verbreden van grachten is meestal ook niet evident omdat deze
privé-eigendom zijn.

Stemmen
Met eenparigheid van stemmen
BESTUIT

Artikell
De gemeenteraad keurt de risico- en kwetsbaarheids-analyse en het actieplan van het duurzaam

energie- en klimaatactieplan (luik adaptatie) goed.

Art.2
De verschillende interne diensten en het gemeentebestuur dragen elk hun verantwoordelijkheid

voor de maatregelen die hen werden toegewezen. De klimaatambtenaar bewaart het overzicht en
bewaakt de vooruitgang van het actieplan. Het gemeentelijk klimaatteam dient in een volgende
bijeenkomst een voorstel uit te werken voor de prioritering van de maatregelen.

Art.3
De gemeente voorziet jaarlijks minimum € 75.000 voor de uitvoering van haar klimaatbeleid,
waarvan € 25.000 werkingsmiddelen en € 50.000 investeringsmiddelen. Als richtlijn zullen € 18.000
werkingsmiddelen en € 38.000 investeringsmiddelen voorbehouden worden voor mitigatieacties en
€ 7.000 werkingsmiddelen en € 12.000 investeringsmiddelen voor adaptatieacties. Van deze richtlijn

kan afgeweken worden volgens de noden en prioriteiten van de gemeente. De budgettaire vertaling
van de acties zal gebeuren via de meerjarenbegroting en de jaarlijkse beleidsnota's.

Art.4
De gemeente zal diverse juridische (vb. omgevingsvergunningen, verordeningen), financieel-

economische (vb. subsidies, premies, groepsaankopen), ruimtelUke (vb. ruimtelijke
uitvoeringsplannen) en informatie- en communicatiebeleidsinstrumenten inzetten. Er is ook specifiek
aandacht voor burgerparticipatie: zowel bij de opmaak van het actieplan als b'rj de uitvoering ervan.

Bestaande'instrumenten zullen gescreend worden in het licht van het behalen van de
klimaatdoelstel lingen.
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Art.5
Dit besluit wordt bezorgd aan:
o Veneco, t.a.v. mevr. An Heyerick, Panhuisstraat 1, 9070, Destelbergen
(a

n.heyerick@ meetjesla ndklimaatgezond.be);

o

Provincie Oost-Vlaanderen - Dienst Milieubeleidsplanning, t.a.v. mevr. Naïma Lafkioui, AC Het
Zuid, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent (naima.lafkioui@oost-vlaanderen.be);

o

Het Myconvenant platform van Europa : http://myconvenant.eumayors.eu.

Bevoegdheid

o

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22.72.2017 artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen

o

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22.I2.20t7 artikels 162 en 166.

Verwijzingsdocumenten

.
o

Gemeenteraadsbesluit van 27.10.2OL6- Aanstellen waarnemend gemeentesecretaris en
waarnemend financieel beheerder.
OCMW-raadsbesluit van 12.10.2016 - Aanstellen waarnemend OCMW-secretaris en
waarnemend financieel beheerder.

Verantwoording

o

o

.

o

Artikel 155 van het Decreet Lokaal Bestuur regelt de vervanging van de algemeen directeur en de
financieel directeur bij hun afwezigheid of verhindering : "Er wordt in elk geval in een
waarneming van het ambt van algemeen directeur of financieel directeur voorzien als de
afwezigheid of verhindering van de algemeen directeur of financieel directeur langer dan
honderdtwintig dagen duurt of als het ambt vacant werd verklaard. De waarnemend algemeen
directeur en de waarnemend financieel directeur oefenen alle bevoegdheden uit die aan het
ambt verbonden zijn. De gemeenteraad kan de aanstelling van een waarnemend algemeen
directeur of financieel directeur toevertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen
en aan de functiehouder van het ambt."
ln het verleden werd de rangorde voor de waarnemend gemeentesecretaris en de waarnemend
financieel beheerder vastgesteld door de gemeenteraad. Aangezien verschillende vervangers
ondertussen uit dienst zijn en het secretariaat ondertussen is gereorganiseerd is het aangewezen
deze rangorde te actualiseren.
Voor het vervangen van de financieel beheerder is er voor de gemeente en het OCMW een
aparte rangorde vastgesteld door de OCMW-raad. Sinds de invoering van het Decreet Lokaal
Bestuur is de financieel directeur van de gemeente van rechtswege ook de financieel directeur
van het OCMW (artikel 162). Het is evident dat ook de waarnemersfunctie niet verder wordt
opgesplitst. Bovendien kan op grond van het principe van de eenheid van leiding de
waarnemersfunctie beter niet over verschillende mensen verdeeld worden.
Het Decreet Lokaal Bestuur legt geen voorwaarden op waaraan de waarnemend algemeen
directeur of waarnemend financieel directeur moet voldoen, niet op het vlak van diploma of
ervaring, en evenmin op het vlak van werkgeverschap. Een gemeente kan dus ook werken met
226

een waarnemend algemeen directeur of waarnemend financieel directeur die in dienst is van het
eigen OCMW en vice versa.
a

Voor de vervanging van de algemeen directeur wordt de volgende ranglijst voorgesteld voor
zowel gemeente als OCMW :

1. Peter Van Staveren
2. Lien Ysebaert
3. Kristl lngels
a

Voor de vervanging van de financieel directeur wordt de volgende ranglijst voorgesteld voor
zowel gemeente als OCMW :

1. Marion Baete
2. Koen Hesta
3. Evelien Van Hamme
Stemmen

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen
BESLUIT

ArtikelL
Voor de vervanging van de algemeen directeur van de gemeente wordt de volgende ranglijst

goedgekeurd

:

t.
2.
3.

Peter Van Staveren
Lien Ysebaert
Kristl lngels

Art.2
Voor de vervanging van de financieel directeur van de gemeente wordt de volgende ranglijst
goedgekeurd :

1.
2.
3.

Marion Baete
Koen Hesta
Evelien Van Hamme

Bevoegdheid

r

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

Wetten en Reglementen

I

o
o
o
e

De wet van 15.0L.1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid.
De wet van O8.L2.7992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking va n persoonsgegevens (Privacywet).
Het Koninklijk Besluit van 13.02.2001 ter uitvoering van de wet van 08.L2.1.992 tot bescherming
van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
Het decreet van 18.07.2008 betreffende het elektronisch bestuurlijk gegevensverkeer.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 15.05.2009 houdende de uitvoering van het decreet van
18.07.2008 betreffende het elektron isch bestuurlij k gegevensverkeer.
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a

Het besluit van de Vlaamse Regering van L5.05.2009 betreffende de veiligheidsconsulenten,
vermeld in artikel 9 van het decreet van 18.07.2008 betreffende het elektronisch bestuurlijk
gegevensverkeer.

o

De verordening (EU) 2OL6/679 van 27 .O4.2O16 van het Europees Parlement en de Raad

betreffende de bescherming van natuurlUke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van
Richtlijn 95/46/EG.
Verwijzingsdocumenten

o
o
o

Het besluit van de gemeenteraad van 30.08.2018 houdende goedkeuren van een
samenwerkingsovereenkomst informatieveiligheid tussen de provincie Oost-Vlaanderen en het

gemeentebestuur Assenede.
De samenwerkingsovereenkomst informatieveiligheid tussen de provincie Oost-Vlaanderen en
het gemeentebestuur Assenede met ingang van 01.09.2018.
Het document 'lnformatieveiligheidsbeleid Gemeente en OCMW Assenede' opgemaakt door de
door de provincie ter beschikking gestelde informatieveiligheidsconsulent/functionaris
gegevensbescherming.

Verantwoording

o

o
o

r

te hebben rond informatiebeveiliging. lnformatieveiligheid betreft
en informatiesystemen tegen ongeautoriseerde toegang,
van
informatie
de bescherming
gebruik, bekendmaking, wijziging of vernietiging met het oog op het verzekeren van
vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie.
Het gemeentelijk informatieveiligheidsbeleid moet door de gemeenteraad worden goedgekeurd.
De gemeente dient een beleid

ln het besluit van de Vlaamse Regering van 15.05.2009 betreffende de veiligheidsconsulenten
wordt gesteld dat: "De veiligheidsconsulent stelt voor de verantwoordelijke van het dagelijks
bestuur een ontwerp van veiligheidsplan op..."; een dergelijk plan kan alleen gestalte gegeven
worden als de organisatie ook over een beleid beschikt omtrent informatiebeveiliging. Een plan
een opsomming van een aantal stappen om van een bestaande situatie naar een gewenste
situatie te komen: de gewenste situatie wordt met behulp van het beleid geschetst.
Elke instelling die persoonsgegevens gebruikt en/of verwerkt moet een geschreven document
opstellen waarin de strategieën en de weerhouden maatregelen voor gegevensbeveiliging
worden omschreven.

is

Tussenkomsten

o

o
o

De algemeen directeur wil graag nog 2 aanpassingen voorstellen aan het document dat ter
goedkeuring voorligt. Op pagina 6 staat APB (autonoom provincie bedrijf) maar dat moet AGB
(autonoom gemeentebedrijf) zijn. Op pagina 13 staat "Het dagelijks bestuur kan haar
bevoegdheden delegeren aan haar vertegenwoordiger: binnen de gemeente en OCMW

Assenede heeft het schepencollege en vast bureau haar bevoegdheden inzake
informatieveiligheid gedelegeerd aan de algemeen directeur." Die delegatie is echter nog niet
gebeurd. De tekst zal worden aangepast naar "Het dagelijks bestuur kan haar bevoegdheden
delegeren aan de algemeen directeur".
Het Vlaams Belang leest op pagina L4 "De stuurgroep komt op regelmatige momenten
(3-maandelijks) samen ..." en stelt voor om daaraan toe te voegen "of indien nodig". De
gemeenteraad is akkoord om dit toe te voegen.
Het Vlaams Belang merkt op dat een bedrijfscontinuiteitsbeheer zal worden uitgewerkt indien de
kritische processen van de gemeente en OCMW Assenede dit vereisen (pagina 17). ls het niet

beter dit sowieso te doen?
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a

a

o

a

a

De algemeen directeur

antwoordt dat een aantal zaken nu al gerealiseerd zijn. Andere zaken

moeten nog worden uitgewerkt. Hij wil liever eerst de impact hiervan samen met de
informatieveiligheidscel bespreken. De acties zullen worden vastgelegd in een
informatieveiligheidsplan dat eind september aan het college zal worden voorgelegd.
Anders stelt vast dat in het RACI-model op pagina 15 bij gemeenteraad geen I (informed) staat bij
informatieveiligheidsplan en jaarverslag. De Andersfractie vraagt of het jaarverslag en het
informatieveiligheidsplan ook ter kennisgeving aan de gemeenteraadsleden kan worden bezorgd.
Het college van burgemeester en schepenen heeft geen probleem om die documenten aan alle
raadsleden te bezorgen zodra deze zijn goedgekeurd op het college. Dit zal ook worden
toegevoegd in het RACI-model in het document.
Anders stelt vast op pagina 13 dat de functie van Chief lnformation Security Officer ontbreekt in
Assenede. Ook uit de audit bleek dat de lT-dienst onderbezet is en er werd voorgesteld om deze
te verbreden. Zal dit worden meegenomen in het nieuwe meerjarenplan?
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat de vraag al gesteld is aan de
provincie om extra capaciteit ter beschikking te stellen maar voorlopig is dit niet mogelijk. Er
wordt nagedacht om zelf een openverklaring te doen voor een B-functie. Dit zal worden
meegenomen in de budgetten van het meerjarenplan.

Stemmen over de goedkeuring van het informatieveiligheidsbeleid na verwerking van
bovenstaande aanpassingen

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen
BESTUIT

Artikell
Het document 'lnformatieveiligheidsbeleid Gemeente en OCMW Assenede', opgemaakt door de
door de provincie ter beschikking gestelde informatieveiligheidsconsulentfunctionaris
gegevensbescherming en gevoegd als bijlage bij deze beslissing, wordt goedgekeurd.

Art.2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de informatieveiligheidsconsulentfunctionaris
gegevensbescherming.

Bevoegdheid

r

Het decreet over het lokaal bestuu r van 22.12.2017, artikels 40 en 41

Wetten en Reglementen

o

Het decreet over het lokaal bestuurvan22.72.2OL7

Verwijzingsdocumenten

e
o

De slotverklaring van het Congres van Vlaamse Plattelandsgemeenten van 19.06.2019.

E-mailbericht27.06.2019 van burgemeester Peter Reekmans van Glabbeek + Plattelandsmotie,
gemeenteraad Gla bbeek LO.O7 .2079.
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Verantwoording

.

o
o

o
.

Op 19.05.2019 organiseerde Westhoekoverleg het Congres van Vlaamse Plattelandsgemeenten
in het Vlaams Parlement te Brussel. Met de organisatie van dit congres vroeg Westhoekoverleg
in samenspraak met de overige Vlaamse plattelandsgemeenten meer aandacht van de Vlaamse
overheid voor de specifieke uitdagingen waarmee deze gemeenten geconfronteerd worden.
De plattelandsgemeenten ervaren het beleid van de Vlaamse Regering als te sterk gericht op het
versterken van de verstedelijking en te weinig ondersteunend voor een sterk plattelandsbeleid.
Er is nood aan meer financiële slagkracht voor plattelandsgemeenten via een herziening van het
gemeentefonds, aan ondersteuning voor dorpskernversterking om de open ruimten in stand te
houden, aan oplossingen voor de sociale verdringing op het platteland, aan beter openbaar
vervoer op het platteland, aan een ruimtelijk beleid met duurzame ontwikkelingsmogelijkheden
voor het platteland en aan een intrekking of tenminste een aanpassing van de Mobiscore.
Naar aanleiding van het Congres van de Vlaamse Plattelandsgemeenten maakten de gemeenten
Linter en Glabbeek een Plattelandsmotie op.
Op tO.O7.2OI9 keurde de gemeenteraad van Glabbeek deze Plattelandsmotie goed. Met deze
motie werd de slotverklaring van het Congres.van Vlaamse Plattelandsgemeenten onderschreven
en werd aan de Vlaamse overheid het volgende gevraagd: meer financiële slagkracht voor

plattelandsgemeenten door enerz'rjds het gemeentefonds te herzien en anderzijds
ecosysteemdiensten te waarderen én te financieren; ondersteuning bij dorpskernversterking om
de open ruimte in stand te houden en oplossingen te bieden voor de sociale verdringing op het
platteland; een flankerend beleid op maat van het platteland door enerzijds een beter openbaar
vervoer en nieuwe mobiliteitsvormen te voorzien en anderzijds een ruimtelijk beleid te voeren
met duurzame ontwikkelingsmogelijkheden voor het platteland en een onmiddellijke intrekking
van de Mobiscore of tenminste een aanpassing van de parameters die niet enkel op de steden,
maar ook op de kernen van de plattelandsgemeenten aangepast worden.
Tussenkomsten

o

o

De Andersfractie ondersteunt deze motie en zal

dit mee goedkeuren. De plattelandsgemeenten

zouden vaker de krachten moeten bundelen en signalen geven naar de hogere overheid. De
gemeenten krijgen steeds meer bevoegdheden. De gemeente en het OCMW zijn geïntegreerd.
De toekomst van de provincies is onzeker met delegatie van bevoegdheden naar de gemeenten.
We staan dus voor grote uitdagingen. Zeker in Assenede is het bewaken van de open ruimte en
het duurzaam wonen met aangepaste voorzieningen van groot belang. Er moet meer aandacht
zijn voor openbaar vervoer en de mobiscore heeft zeker bijsturing nodig.
Het Vlaams Belang steunt deze motie naar geest maar stelt zich vragen of dit veel zal veranderen.
ln de startnota van Bart De Wever voor het Vlaamse regeerakkoord is hiervan weinig terug te
vinden.

e

Het college van burgemeester en schepenen merkt op dat wil deze plattelandsmotie zullen
overmaken aan Vlaams formateur Jan Jambon. Hopelijk heeft dit meer effect. Het is belangrijk
om niet aan de zijlijn te blijven staan en toch dit signaal te geven.

Stemmen

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen
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BESTUIT

Artikell
De Plattelandsmotie, opgemaakt door de gemeenten Linter en Glabbeek, waarin meer middelen
worden gevraagd voor de plattelandsgemeenten en als b'rjlage gevoegd bij dit besluit, wordt

goedgekeurd.

Art.2

r

Aan de Vlaamse overheid wordt het volgende gevraagd:
- meer financiële slagkracht voor plattelandsgemeenten door enerzijds het gemeentefonds te
herzien en anderzijds ecosysteemdiensten te waarderen én te financieren;
- ondersteuning bij dorpskernversterking om de open ruimte in stand te houden en oplossingen te
bieden voor de sociale verdringing op het platteland;
- een flankerend beleid op maat van het platteland door enerz'rjds een beter openbaarvervoer en

nieuwe mobiliteitsvormen te voorzien en anderzijds een ruimtelijk beleid te voeren met duurzame
ontwikkelingsmogelijkheden voor het platteland;
- een onmiddellijke intrekking van de Mobiscore of tenminste een aanpassing van de parameters die
niet enkel op de steden, maar ook op de kernen van de plattelandsgemeenten aangepast worden.

Art.3
Dit besluit en de plattelandsmotie worden overgemaakt aan de Vlaams formateur Jan Jambon

Bevoegdheid

.

Decreet Lokaal Bestuur van 22.72.2O17, artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen

.

Decreet dd. 18.01.2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van
de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport.

Verwijzingsdocumenten

o
o
.

Afsprakennota vrijetUdsparticipati e 2Ot4-20L9.
Wegwrjzervrijetijdsparticipatie.

o
o

Voorstel afsprakennola 2O2O-2025
Bijlage afsprakennota: regionaal reglement U|TPAS Meetjesland.

Gemeenteraadsbesluit 26.09.2013 houdende goedkeuring afsprakennota vrijetijdsparticipatie

2074-20t9.

Verantwoording

o

ln 2008 werd het participatiedecreet goedgekeurd in het Vlaams parlement en ingevoerd in
Vlaanderen. Onder het participatiedecreet valt het luik 'subsidiëring van lokale netwerken voor
de bevordering van vrijetijdsparticipatie van personen in armoede'. Deze maatregel zorgt ervoor
dat Vlaamse steden en gemeenten middelen kunnen ontvangen om de vr'ljetijdsparticipatie van
mensen te bevorderen en participatiedrempels weg te werken.

231

a

Via lokale netwerken moet de participatie in sport, cultuur en jeugdwerk gestimuleerd worden.
De doelstellingen en acties die het lokaal netwerk wenst te realiseren worden vastgelegd in een
afsprakennota vrijetijdsparticipatie. Binnen deze samenwerkingsovereenkomst worden de
doelstellingen en acties geconcretiseerd, de betrokken actoren en voorziene middelen
vastgelegd.

a

Gemeentebestuur Assenede diende in 201.3 voor het eerst een afsprakennota in. ln 2014 werd
het lokaal netwerk opgericht met volgende betrokken partners: dienst Vr'rje Tijd, OCMW,
Welzij nsschakel Groot-Assenede.

a

a

Het lokaal netwerk evalueerde de doelstellingen en realisaties van 2Ot4-2O19 en kwam zo tot het
ontwerp van een nieuwe afsprakennota, in te dienen voor 01.10.2019.
Het ontwerp van de nieuwe nota wordt voorgelegd aan de gemeentéraad ter goedkeuring.

Stemmen

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen
BESLUIT

Artikell
De afsprakennota inzake vrijetijdsparticipatie 2O2O-2O25 zoals in bijlage toegevoegd aan dit besluit,

wordt goedgekeurd.

Art.2
De afsprakennota inzake vr'rjetijdsparticipatie 2O2O-2O25 wordt ter ondertekening voorgelegd aan

het OCMW en Welz'ljnsschakel Groot-Assenede.

Bevoegdheid

o

Decreet over het Lokaal Bestuur van 22.12.2O17 artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen

o

Decreet over het Lokaal Bestuur van 22.L2.2Ot7

Verwijzingsdocumenten

o
o
o

Oud bibliotheekreglertrent Regiobib MeetjeslandAssenede.

Retributiereglement bibliotheekAssenedevanaf01.01.2018.
Nieuw bibliotheekreglement Regiobib Meetjesland Assenede vanaf 01.10.2019.

Verantwoording

o

De Vlaamse bibliotheken schakelen over van het Provinciaal Bibliotheeksysteem (PBS) naar het

Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS) van de Vlaamse gemeenschap. Door het invoeren van het
nieuwe softwaresysteem Wise moeten er een aantalwijzigingen doorgevoerd worden in ons
huidig bibliotheekreglement. Deze wijzigingen worden toegepast in alle bibliotheken van
Regiobib Meetjesland. We behouden aldus een éénvormig gezamenlijk bibliotheekreglement.

o

De wijzigingen z'rjn:

-

Aanpassing van de lijst Meetjeslandse gemeenten naar aanleiding van fusies.
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-

Artikel 2: Webcatalogus wordt vervangen door Bibliotheekwebsite.
Artikel 7: ln Wise is er geen maximale uitleentermijn mogelijk, maar wel een maximaal
aantal verlengingen

-

Artikel 8 en 10: De aparte website Mijn Bibliotheek wordt geïntegreerd in de
bibliotheekwebsite met een nieuwe url.

-

Artikel 13: Er wordt een extra materiaalvergoedingsnota verstuurd, 36 dagen na het

verstrijken va n de uitleentermijn.
Het retributiereglement bibliotheek Assenede blijft ongew'rjzigd.

a

Tussenkomsten:

I

o

o
.

Het Vlaams Belang leest in artikel 3 op pagina 3 van het bibliotheekreglement "Deze
bibliotheekpassen bieden de mogelijkheid om extra materialen te lenen naast de persoonlijke
bibliotheekpas". ls het niet duidelijker om "deze bibliotheekpassen" te vervangen door "deze
klaspassen"?
Het college van burgemeester en schepenen wijst erop dat aanpassingen door de gemeente
Assenede aan het reglement ook opnieuw moeten worden voorgelegd aan alle Meetjeslandse
gemeenten van de Regiobib Meetjesland. De schepen van Cultuur zal de administratie vragen
deze opmerking door te geven aan Comeet voor een volgende herwerking.
Het Vlaams Belang heeft opgevangen dat het bestuur twijfelt om de samenwerking met Comeet

verder te zetten. Klopt dat?
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat ze wel graag lid wil blijven, maar
moeite had met de vraag om de gemeentelijke bijdrage te verdubbelen van € 0,30 per inwoner
naar € 0,70. Het college was voorstander om dit te verhogen naar € 0,40 en eventueel
projectmatiS bijpassingen te voorzien. Dit is besproken op het burgemeestersoverleg maar
sommige gemeenten zijn toch akkoord gegaan met € 0,70 bijdrage per inwoner. Assenede wil
hierin geen spelbreker zijn en zal dit mee goedkeuren, maar waarschuwt er wel voor dat dit
mogelijks gevolgen zal hebben voor andere samenwerkingsverbanden.

Stemmen

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen
BESLUIT

Artikell
Het bibliotheekreglement Regiobib Meetjesland Assenede zoals vastgesteld in zitting van28.O9.2Ot7

wordt opgeheven.

Art.2
Het bibliotheekreglement Regiobib Meetjesland Assenede zoals in bijlage aan dit besluit toegevoegd,
wordt vastgesteld.

Art.3
Dit bibliotheekreglement Regiobib Meetjesland Assenede treedt in werking vanaf 01.10.2019
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8.

Kennisnemen van de ledenlijst GROS.

Bevoegdheid

o

Decreet over het Lokaal Bestuur van 22.12.2O1"7, artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen

o

Decreet over het Lokaal Bestuur van 22.!2.2OL7.

Verwijzingsdocumenten

o

Gemeenteraadsbesluit2T.06.20T9 houdende erkenning van de gemeentelijke raad voor
ontwikkelingssamenwerking en solidariteit (GROS) Assenede als adviesraad in de huidige
samenstelling en goedkeuren van de statuten en het huishoudelijk reglement.

Verantwoording

.

Op de vorige gemeenteraad werden de statuten van de GROS goedgekeurd. De ledenlijst klopte

echter niet en er werd beslist om de ledenlijst op de volgende gemeenteraad te agenderen.
Tussenkomsten

r
o

Anders merkt op dat Hilde Baetslé op de lijst staat als gemeenteraadslid. Moet zij niet als
schepen vermeld staan?
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat Chantal Bobelijn in de GROS als
schepen van Ontwikkelingssamenwerking is vertegenwoordigd. Hilde Baetslé is lid als
geïnteresseerd politiek mandataris. Ztj zal ook al in het GROS voor ze schepen was.

BESLUIT

Artikell
De gemeenteraad neemt kennis van de ledenlijst van de GROS.

9.

lnterpellatie:beleidsverklaring.

Het Vlaams Belang stelt vast dat er sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober vorig jaar
intussen 319 dagen zijn verstreken. "De nieuwe legislatuur is intussen bijna negen maanden ver. Tot
onze grote verbazing hebben wij tot op heden nog geen enkele (poging tot) beleidsverklaring van de
meerderheid mogen horen, lezen of vaststellen. Een beleidsverklaring is nochtans een krachtig
document waarin een stevig onderbouwde visie op de toekomstige ontwikkelingen van onze
gemeente wordt uiteengezet. Het is bijkomend een uitgelezen mogelijk voor de meerderheid om
duidelijke bakens uit te zetten en prioriteiten te determineren. Kortom, een plechtig moment van
trots voor iedere bestuursploeg. Heeft de meerderheid intussen werk gemaakt van een officiële
beleidsverklaring? lndien ja, binnen welke termijn zal deze ter discussie worden voorgelegd aan de
gemeenteraad, het opperste democratische orgaan binnen de gemeente? lndien nee, waarom niet?"
Het college van burgemeester en schepenen wijst er op dat er eind 2018 een technische begroting is
goedgekeurd gericht op het continueren van bestaand beleid, zonder nieuwe acties. Ondertussen
zitten we in een nieuwe legislatuur waarin eerst werk is gemaakt van een omgevingsanalyse. ln het
kader van de beleidsvoorbereiding 2O2O-2O25 besprak het college van burgemeester en schepenen
op L9.04.2019 de omgevingsanalyse. Daar werd in samenwerking met professor Bruggeman van
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Delaware Consulting o.a. een missie en visie opgemaakt. Op 07.05.2019 was er een overleg van het
college van burgemeester en schepenen met de werkgroep adviesraden 'samen sterk' waarbij naar
de bevindingen van deze werkgroep werd geluisterd. De diensthoofden bespraken de doelstellingen
met hun diensten en deden een voorstel van acties. Op 09.07.2019 was er een overleg van het
college van burgemeester en schepenen met het consultingbureau e&A waarbij de
doelstellingenboom 2020-2025 en de erin opgenomen strategische en operationele doelstellingen,
actieplannen en acties werden besproken. De beleidspla nning202O-2025 werd door het college van
burgemeester en schepenen tevens uitvoerig besproken met de meerderheid op de
fractievergadering. Na dit overleg gaf het college van burgemeester en schepenen op 20.08.2019 zijn
fiat aan een 'voorlopig finale versie'van de beleidsplanning2O2O-2O25. Hierbij werd door Samenplus
het verkiezingsprogramma 2018 met de erin vermelde standpunten, visies, plannen en actieplannen
genomen als aftoetsing met de meerjarenplanning. Ook werd rekening gehouden met de bepalingen
in het mobiliteitsplan en het klimaatplan. Bedoeling is dat Q&A dit document naziet en evalueert
welke eventuele aanpassingen hieraan nog moeten gebeuren, bv. het voorzien van acties die
wettelijk verplicht zijn in het kader van de rapportering en die na de verschillende overlegmomenten
mogelijks geschrapt zijn. lntussen zal aan de diensten gevraagd worden om hun budget- en
meerjarenplanningsvoorstellen 2020-2025 op te maken. Bedoeling is dat deze voorstellen rond half
oktober worden overlegd door de bevoegde leden van het college van burgemeester en schepenen,
de algemeen directeur, de financieel directeur, de diensthoofden en de dossierbeheerders. Verdere
verwerking gebeurt in oktober en november in functie van agendering op de gemeente- en OCMWraad van december 2019.
Het Vlaams Belang heeft hoge verwachtingen van dit beleidsplan, maar vraagt zich af waarom andere
gemeenten wel al een bestuursakkoord hebben opgemaakt, zoals bv. de gemeente Zelzate. ln
Assenede heeft men er blijkbaar voor gekozen om eerst de postjes te verdelen en dan maar over de

inhoud te praten.

Het Vlaams Belang zag op een foto, verschenen in de pers (onder meer op HLN.be op 25 juni 2OIg),
verschillende leden van het college van burgemeester en schepenen staan alsook de voorzitter van
de gemeenteraad. Aangezien het gaat om een foto van een bezoek door deze leden van de
meerderheid aan twee jubilarissen, dient hieruit afgeleid te worden dat het gaat om een officieel
bezoek waarin de betrokken leden van de meerderheid optreden als vertegenwoordigers van de
gemeente. Al deze leden van de meerderheid dragen op deze foto een uiterlijk teken van hun
functie, namel'rjk een onderscheidingsteken in de vorm van een lint. Wat betreft de burgemeester en
de schepenen ligt dit volkomen in lijn van de in het Decreet Lokaal Bestuur voorziene regelgeving.
Voor de voorzittervan de gemeenteraad liggen de zaken echter anders: het Decreet Lokaal Bestuur
voorziet geen officieel onderscheidingsteken voor de voorzitter van de gemeenteraad. Uit het
antwoord van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans op schriftelijke vraag
nr.251 van de heer Willy Segers d.d. 26 januari 2018 blijkt letterlijk het volgende: "De Vlaamse

Regering zal dus geen beslissing nemen tot vaststelling van een onderscheidingsteken voor de
voorzitter van de gemeenteraad. t...1 Op grond van het principe van de gemeentelijke autonomie kan
de gemeenteraad een beslissing nemen over het dragen van een onderscheidingsteken door de

voorzitter van de Semeenteraad." Het Vlaams Belang vraagt wanneer de gemeenteraad besliste om
een sjerp toe te kennen aan haar voorzitter ter onderscheidingsteken van deze functie.
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat het Vlaams Belang hier een punt heeft.
Navraag brj WSG leert ons wel dat de gemeente zelf kan beslissen tot zo'n onderscheidingsteken. ln
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de mail van WSG staat "Het decreet lokaal bestuur regelt niets over'het onderscheidingsteken' (de
sjerp) voor de gemeenteraadsvoorzitters. Ook het uitvoeringsbesluit zegt hier niets over. Het is dus
een eigen beslissing van de gemeente om de voorzitter een sjerp te geven. De minister zegt in zijn
antwoord op de parlementaire vraag dat ik b'rjgevoegd heb inderdaad dat het de gemeenteraad is die
beslist over een sjerp voor de voorzitter. Maar ik weet dat er gemeenten zijn waar de voorzitter dit
zelf heeft beslist. Wellicht hangt het ook af van wie er betaalt voor de sjerp. Het is dus niet
noodzakelijk een gunst van de gemeenteíaad. Ook zonder formele beslissing van de gemeenteraad
of het college kan de voorzitter een sjerp krijgen. Specifieke wettelijke richtlijnen zijn er dan ook niet.
Het is aan te raden om de voorzitterssjerp te onderscheiden van de schepensjerp en dus andere
kleuren te nemen dan het geel en het zwart van de schepenen. lmmers, de voorzitter is geen
schepen en de kleuren van de schepensjerpen liggen wel vast (zie uitvoeringsbesluit). Er zijn echter
wel een aantal kanttekeningen bij de gelegenheden waarbij de sjerp mag worden gedragen. Het
dragen van de sjerp, dat overigens nergens moet worden gemeld, kan volgens dezelfde principes als
voor de burgemeester en de schepenen." Maar het college heeft er geen probleem mee om dit op
een volgende gemeenteraad te agenderen zolang dit binnen het wettelijk kader blijft. Er zal ook
navraag gedaan worden bij de firma die deze onderscheidingstekens maakt.

Het Vlaams Belang merkt op dat ieder jaar ter gelegenheid van 11" juli een feest wordt georganiseerd
ter ere van de Vlaamse Gemeenschap. ln het kader van 'Vlaanderen Feest' worden subsidies
toegekend op basis van een door organisatoren ingediend programma. Dit jaar volgde het officieel
gedeelte van deze festiviteiten de oorspronkelijk planning helemaal niet. Wat is de oorzaak dat het
officieel gedeelte totaal afweek van de initiële programmatie? Welke consequenties heeft deze
deviatie naar de toekomst toe? Welke stappen worden ondernomen om dergelijke feiten in de
toekomst tegen te gaan?
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat het programma volledig werd gevolgd
zoals oorspronkelijk voorzien, maar de organisatoren hadden voldoende tijd voorzien voor af- en
opbouw tussen de verschillende optredens en dat liep vlotter dan verwacht. Hierdoor kon men

'

vroeger aan het officiële gedeelte beginnen. Samen met de cultuurraad, die verantwoordelijk is voor
de organisatie van Vlaanderen Feestl, zaler bekeken worden hoe we dergelijke fouten in de
toekomst kunnen vermijden. Er zal duidelijk meegeven worden aan de organisatoren dat ze niet
mogen afwijken van hun vooropgestelde tÍjdschema.
Het Vlaams Belang wil het feest van de Vlaamse gemeenschap niet minimaliseren en is verbaasd dat
een organisatie subsidies krijgt voor een programma dat niet is gevolgd. Het is duidelijk dat dit
gevoelig ligt. De Vlaamse identiteit wordt niet erkend. De schepen is verantwoordelijk voor het
officieel gedeelte en moet alle Assenedenaren vertegenwoordigen, ook diegene die de Vlaamse
identiteit een warm hart toedragen. De schepen kah vragen over haar bevoegdheden niet
beantwoorden. Op.08.07.2019 kondigt zij zichzelf aan op haar facebookpagina als schepen van
feestelijkheden. Als een schepen zelfs zijn bevoegdheden niet kent is hij of zij incompetent en niet
waard om schepen te z'rjn. Het Vlaams Belang vraagt aan de schepen om de eer aan zichzelf te
houden en op te stappen.
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat het programma van het feest voor de
Vlaamse Gemeenschap wel degelijk is gevolgd, alleen is het officieel gedeelte vroeger begonnen. Op
de andere aantijgingen gaat de schepen niet in. De schepen vindt dat ze persoonlijk geviseerd wordt
en heeft geen zin in een discussie.
Het Vlaams Belang wijst erop dat ze de schepen niet als persoon, maar wel als schepen aanspreken.
Voor hen staat op basis van feiten het functioneren als schepen ter discussie. Het Vlaams Belang
kondigt nu al aan dat ze volgende maand een motie van wantrouwen zullen neerleggen.
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;

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat zij achter de schepen blijven staan. Ze
erkennen dat er een fout gemaakt is, maar iedereen maakt fouten. De traditie van 11juli zal door het
college in ere gehouden worden. Het college wijst erop dat de gemeenteraadsleden van Vlaams
Belang niet aanwezig waren op de 21juli viering. Dat is een gebrek aan respect voor de
onafhankelijkheid van ons land, voor de mensen die voor ons Iand gestorven zijn en voor de hogere
overheden van ons land.
Voor Anders moet 11 juli een dag zijn voor iedere Vlaming, waarbij iedereen kan meegenieten.

Gemeenteraadslid de heer Nic Van Zele verlaat de zitting.

