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Agenda 
 

Toelichting met betrekking tot het klimaatplan van 19.00 uur tot 20.00 uur door Alex Polfliet (Zero 

Emission Solutions) en Lindsay De Decker (Stafmedewerker Technische dienst Assenede). 

Openbare zitting 

 VRAGENHALFUURTJE 

Vraag van KLJ Bassevelde aan burgemeester Philippe De Coninck en schepen Servaas Van Eynde 

met betrekking tot binnen- en buitenspeelruimte voor de KLJ Bassevelde. 

 

1.  NOTULEN 

Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraad dd. 05.07.2018. 

2.  GEMEENTERAAD 

Kennisnemen van de nieuwe samenstelling van de CD&V-fractie en van de mededeling van Stany 

Buysse dat hij voortaan als onafhankelijk raadslid zal zetelen. 

3.  MILIEU 

Goedkeuren duurzaam energie- en klimaatactieplan (luik mitigatie) in het kader van het Europese 

burgemeestersconvenant voor klimaat en energie. 

4.  INFORMATIEVEILIGHEID 

Goedkeuren van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Oost-Vlaanderen 

en het gemeentebestuur Assenede inzake informatieveiligheid. 

5.  PERSONEEL 

Aanpassen rechtspositieregeling en vaststellen salarisschalen algemeen directeur en financieel 

directeur.  

6.  BELASTINGEN EN RETRIBUTIES 

Vaststellen van het retributiereglement voornaamswijziging met ingang van 01.09.2018. 



7.  PATRIMONIUM 

Duvekeete - Goedkeuren akte kosteloze grondafstand. 

Aanvullende agenda van de CD&V-fractie 

8.  Interpellatie: landbouwschade. 

9.  Interpellatie: schoolstraten. 

10.  Interpellatie: parking KVVK. 

 

Openbare zitting 
 

Vraag van KLJ Bassevelde aan burgemeester Philippe De Coninck en schepen Servaas Van Eynde met 

betrekking tot binnen- en buitenspeelruimte voor de KLJ Bassevelde. 

 

De gemeente ontving een verzoek van Jasja Valckx van de KLJ Bassevelde om een vraag te mogen 

stellen op het vragenhalfuurtje van de gemeenteraad. De burgemeester-voorzitter nodigt de 3 

vertegenwoordigers van KLJ Bassevelde uit om hun vraag te stellen. 

KLJ Bassevelde geeft aan dat ze uit hun voegen aan het barsten zijn. Ze mogen dit werkjaar meer dan 

130 leden verwelkomen op hun wekelijkse activiteiten. Het aantal aangesloten leden kende de 

afgelopen jaren een constante groei, met jaarlijks nooit minder dan 90 leden in het ledenbestand. KLJ 

Bassevelde is dan ook terecht fier op zijn jeugdwerking, maar maakt zich tegelijkertijd zorgen. De 

grootste zorg heeft te maken met het lokaal dat KLJ Bassevelde gebruikt en de ontbrekende binnen- 

en buitenspeelruimte. Dankzij de Kerkfabriek kan KLJ zijn activiteiten al een aantal jaren in Zaal 

Lambiek in de Kerkstraat laten doorgaan. De laatste jaren is het echter quasi onmogelijk om daar 

kwaliteitsvolle activiteiten te organiseren voor de jeugd wegens de groei die KLJ Bassevelde kent. 

Daarom wil KLJ Bassevelde graag mee nadenken over het lokaal van de toekomst en de eerste 

stappen in de goede richting zetten door de volgende twee vragen voor te leggen aan het college van 

burgemeester en schepenen, meer specifiek aan Burgemeester Philippe De Coninck en Eerste 

schepen Servaas Van Eynde (bevoegd voor financiën, ruimtelijke ordening en jeugd) tijdens het 

vragenhalfuurtje voor het publiek: 

- Hoe zal KLJ Bassevelde betrokken worden in de invulling van het nieuwe verhaal om 

KVVK Bassevelde, LRV St. Agatha Bassevelde en KLJ Bassevelde een plaats te geven op de 

terreinen in de Kraaigemstraat en Beekstraat te Bassevelde en op een creatieve manier 

te voldoen aan de noden van alle betrokken partijen? 

- Wat zijn de mogelijkheden en alternatieven betreffende de financiering van de 

ruimtelijke ontwikkelingen met betrekking tot binnen- en buitenspeelruimte voor KLJ 

Bassevelde, naast het in concessie geven van gebouwen? 

- Welke garanties krijgt KLJ dat alle partijen evenwaardig zullen betrokken worden? 

Schepen Servaas Van Eynde antwoordt dat de massale aanwezigheid van leden en sympathisanten 

van KLJ op de gemeenteraad een teken is van hun grote betrokkenheid. De schepen legt kort de 

voorgeschiedenis van dit dossier uit. Rond 2000 is de procedure voor een BPA sport en recreatie 

opgestart waarin de site van de voetbal met een bijkomende parking en bebouwbare zone was 

opgenomen. In een tweede fase werd een RUP sport en recreatie gemaakt met een deelplan voor 

LRV die een terrein kregen op de site. In een derde fase werd een bijkomend terrein van ongeveer 

0,5 ha agrarisch gebied aangekocht. In de jeugdraad werd in de varia al enkele keren bericht over dit 

dossier. Bij de start was nog geen sprake van jeugdlokalen op deze site. Er is al een voorvergadering 

doorgegaan met het studiebureau Veneco. Het aangekochte terrein ligt volledig in agrarische zone. 

Er moet eerst een masterplan opgemaakt worden en daarna een RUP. Er zal worden gescreend op 



functionaliteiten en de noden zullen worden ingeschat. Er zal overleg worden  georganiseerd met alle 

bestaande en toekomstige gebruikers. Om het RUP te laten goedkeuren zal er een stevige motivatie 

moeten opgebouwd worden. Na de startvergadering en startnota moeten adviezen worden 

opgevraagd en volgt er een plenaire vergadering  met de hogere overheden. Daarna volgt een 

voorlopige vaststelling door de gemeenteraad. Na het openbaar onderzoek volgt dan de definitieve 

goedkeuring door de gemeenteraad. Een plan MER is waarschijnlijk niet nodig. Toch zal deze 

procedure een 2-tal jaar duren.  

Wat financiering betreft verwijst de schepen naar de scouts van Boekhoute die onlangs een 

renteloze lening kregen van de gemeente om zelf een lokaal te bouwen op hun eigen terrein. In 

Oosteeklo en Assenede heeft de gemeente een gebouw casco ter beschikking gesteld van de 

jeugdverenigingen. De inrichting en de verwarming, elektriciteit, sanitair, … is door de verenigingen 

zelf uitgevoerd. Op die manier kon de huurprijs laag gehouden worden voor de verenigingen. 

De schepen kan de KLJ garanderen dat de drie partijen gelijkwaardig zullen behandeld worden. 

Veneco zal eerst de noden bevragen. Zo kan er rekening gehouden worden met de vraag van KLJ 

naar een buitenspeelruimte op een vlak terrein die kan dienen om te vendelen en menselijke 

piramides te bouwen. Het terrein is groot genoeg om verschillende functies aan bod te laten komen. 

 

1.  Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraad dd. 05.07.2018. 

 

CD&V vraagt meer verduidelijking bij de tussenkomst over de Rozemarijnstraat bij bespreking 

agendapunt 4 ‘Vaststellen van de budgetwijziging nr. 1/2018’.  

Er ging nagevraagd worden bij de financiële dienst of dit verkeerd stond. Dit stond niet verkeerd en 

kon blijven staan, maar de uitleg hierover zal nog worden overgemaakt aan de fractieleiders. 

De notulen van de gemeenteraad van donderdag, 05.07.2018 werden voorgelegd en goedgekeurd. 
Stemresultaat: 22 ja-stemmen (Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, Hubert Staelens, 

Chantal Bobelijn, David Vercauteren, Hilde Baetsle, Dominique Buysse, 
Alex Meulebroeck, Trees Van Eykeren, Koen Van Ootegem, Guido Van de Veire, 
Marcel Scheir, Nic Van Zele, Annie Cuelenaere, Stany Buysse, Francine De Weweire, 
Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Koen Buysse, Heidi Schaght, Sabina De Craecker, 
Bianca Buysse) 
1 onthouding (Marc De Schepper) 

 

2.  Kennisnemen van de nieuwe samenstelling van de CD&V-fractie en van de mededeling van 

Stany Buysse dat hij voortaan als onafhankelijk raadslid zal zetelen. 

Bevoegdheid 

 Het gemeentedecreet van 15.07.2005, art. 42. 

Wetten en Reglementen 

 Het gemeentedecreet van 15.07.2005, artikel 38 en 39. 

 Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad versie 16.04.2018.  

Verwijzingsdocumenten 

 Brief van de CD&V-fractie dd. 27.07.2018 met de kennisgeving van de aangepaste samenstelling 

van de CD&V-fractie waarvan de heer Stany Buysse niet langer deel zal uitmaken. 

 Mail dd. 27.07.2018 van de heer Stany Buysse met betrekking tot de mededeling dat hij als 

onafhankelijk wenst te zetelen. 

 Mail van CD&V-fractie  dd. 22.08.2018 met betrekking tot aanduiden van de heer Marc Bobelyn 

als vertegenwoordiger voor de CD&V-fractie in de Deontologische commissie. 



 

Verantwoording 

 De CD&V-fractie stelde ons op 27.07.2018 in kennis van de aangepaste samenstelling van de 

CD&V-fractie waarvan de heer Stany Buysse niet langer deel zal uitmaken. 

 Raadslid Stany Buysse stelde ons op 27.07.2018 in kennis dat hij voortaan als onafhankelijk 

raadslid zal zetelen in de gemeenteraad.  

 Er zijn hiervoor zo goed als geen vormvereisten. Een kennisgeving op de gemeenteraad volstaat. 

 Wel zijn er gevolgen voor het mandaat van Stany Buysse in de Deontologische commissie.  

Het gemeentedecreet (artikel 39, §3, lid 2) en ook ons huishoudelijk reglement vermeldt expliciet 

dat de fracties hun zelfde aantal leden in de commissies behouden, ook als iemand uit de fractie 

stapt. Dit betekent dus dat je geen lid meer kunt zijn van deze commissies als je als 

onafhankelijke gaat zetelen. Je mag als onafhankelijk raadslid deze commissies wel nog bijwonen 

(zoals alle raadsleden), maar dan zonder stemrecht. De CD&V-fractie kan dan iemand anders 

voordragen voor deze commissies.  

 We ontvingen van de CD&V- fractie een e-mail op 22.08.2018 waarin Marc Bobelyn wordt 

aangeduid als vertegenwoordiger van CD&V voor de Deontologische commissie. 

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad neemt kennis van de nieuwe samenstelling van de CD&V-fractie waarvan Stany 

Buysse niet langer deel zal uitmaken. 

Art. 2 

De gemeenteraad neemt kennis van het feit dat Stany Buysse voortaan als onafhankelijk raadslid zal 

zetelen in de gemeenteraad.  

Art. 3 

De gemeenteraad neemt kennis van het mandaat van Marc Bobelyn als lid van de  

Deontologische commissie. 

 

De klimaatambtenaar Lindsay De Decker vervoegt de zitting. 

 

3.  Goedkeuren duurzaam energie- en klimaatactieplan (luik mitigatie) in het kader van het 

Europese burgemeestersconvenant voor klimaat en energie. 

Bevoegdheid 

 Gemeentedecreet van 15.07.2005 art. 42 en latere wijzigingen en aanvullingen. 

Wetten en Reglementen 

 Decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en latere wijzigingen en 

aanvullingen. 

Verwijzingsdocumenten 

 Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie (Convenant of Mayors for Climate & Energy) 

 Gemeenteraadsbesluit van 27.04.2017 betreffende de ondertekening van het 

Burgemeestersconvenant 



 Toetredingsformulier van de gemeente Assenede aan het Burgemeestersconvenant  voor 

Klimaat en Energie d.d. 27.04.2017 

 Duurzaam energie- en klimaatactieplan (luik mitigatie) van de gemeente Assenede, versie van 

20.08.2018 

 Actietabel bij het klimaatactieplan (luik mitigatie) van de gemeente Assenede, versie 20.08.2018 

 Nulmeting van 2011 en SECAP-template bij het klimaatactieplan (luik mitigatie) van de gemeente 

Assenede 

Verantwoording 

 De gemeenteraad van Assenede keurde op 27.04.2017 de ondertekening van het Europese 

Burgemeestersconvenant goed. Binnen de twee jaar na ondertekening van dit convenant dient 

de gemeente het volgende op te maken: 

- Een CO2-nulmeting; 

- Een risico- en kwetsbaarheidsanalyse met betrekking tot de gevolgen van 

klimaatverandering; 

- Een duurzaam energie- en klimaatactieplan met mitigatie- en adaptatiemaatregelen.  

 Met het ondertekenen van het Europese Burgemeestersconvenant, engageert onze gemeente 

zich om de CO2-uitstoot tegen 2030 met minstens 40% verlagen ten opzichte van het 

referentiejaar 2011. Daarnaast zal de gemeente maatregelen nemen om de negatieve effecten 

van de klimaatverandering zoveel mogelijk temperen. Dit wil de gemeente samen doen met 

inwoners, handelaars, bedrijven, verenigingen, landbouwers, … 

 Voor het luik mitigatie heeft de gemeente samen met de Provincie Oost-Vlaanderen het 

klimaatactieplan of Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) opgemaakt. Het proces 

werd begeleid door het studiebureau Zero Emission Solutions. 

 De opmaak van dit actieplan past binnen het project Klimaatgezond Meetjesland. Dit 

samenwerkingsverband tussen de 14 gemeenten uit het Meetjesland, de Provincie Oost-

Vlaanderen en Veneco, ijvert voor een drastische verlaging van de CO2-uistoot binnen deze regio. 

Op 19.05.2017 werd dit regionaal project formeel gelanceerd. 

 Een participatieproject van 9 maanden ging de opmaak van het klimaatplan (luik mitigatie) 

vooraf. In die periode werden interne en externe stakeholders en experten gevraagd input te 

geven rond mogelijke opportuniteiten. Zo werd een klimaatteam in het leven geroepen waaraan 

de verschillende gemeentelijke diensten en beleidsmakers deelnamen. Ook werden vier 

thematische werkgroepen georganiseerd rond de thema’s ‘gebouwen’, ‘mobiliteit’, ‘landbouw’ 

en ‘duurzame energie’. Hierop mochten wij ook externe partners en experts verwelkomen. De 

verschillende adviesraden konden input geven tijdens een aparte werkgroep. Tot slot werd ook 

een klimaattafel georganiseerd waarop de hele gemeente werd uitgenodigd (bedrijven, 

organisaties, inwoners, middenveld e.a.). 

 Uit de nulmeting voor het jaar 2011 blijkt dat de gemeente Assenede een voetafdruk van 63.945 

ton CO2 heeft. Dit is evenveel als wat een bos dat bijna 0,73 keer zo groot is als de gemeente zou 

kunnen capteren. De gemeente staat dus voor een enorme uitdaging om deze uitstoot tegen 

2030 met 40% te verminderen. Een reductie van 40% tegen 2030 wordt een moeilijke doch niet 

onhaalbare klus. Een moedig en doortastend beleid zal echter nodig zijn. 

 De gemeente dient een permanent klimaatteam op te zetten. Het is aangeraden om minimaal 

volgende diensten actief aan het klimaatteam te laten deelnemen: dienst omgeving (milieu en 

stedenbouw), dienst gebouwen, dienst wegen en verkeer, dienst vrije tijd, dienst communicatie 

en OCMW. Het college van burgemeester en schepenen, de algemeen directeur en de financieel 



directeur worden op alle bijeenkomsten van het klimaatteam uitgenodigd. Het werkterrein van 

dit overleg is de goede uitvoering en opvolging van het klimaatplan. 

 Het is aangeraden om het klimaatteam minimaal 3 keer per jaar samen te roepen. 

 Het is aangeraden om de klimaatambtenaar de bevoegdheid te geven om het klimaatteam 

samen te roepen. De klimaatambtenaar wordt belast met de voorbereiding en afwikkeling van 

bijeenkomsten van het klimaatteam. Deze persoon staat ook in voor de opvolging en uitvoering 

van het klimaatplan en de rapportering naar het schepencollege, de Provincie Oost-Vlaanderen, 

Veneco en Europa. 

 De uitvoering van de maatregelen zelf wordt verdeeld volgens thema over de verschillende 

gemeentediensten heen. De verschillende interne diensten dragen elk hun verantwoordelijkheid 

voor de maatregelen die aan hen worden toegekend zoals opgenomen in de maatregelenlijst. 

 De gemeente dient naast de bestaande middelen ook bijkomende middelen in te zetten voor de 

uitvoering van het klimaatbeleid. Het is aangeraden om jaarlijks € 50.000 te voorzien, waarvan 

€ 5.000 werkingsmiddelen en € 45.000 investeringsmiddelen. Daarnaast dienen bestaande 

middelen geheroriënteerd te worden of dienen er in het bestaande beleid andere accenten 

gelegd te worden zonder financiële gevolgen. De budgettaire vertaling van de acties dient de 

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 

uitvoering ervan. 

 Bestaande instrumenten zullen gescreend worden in het licht van het behalen van de 

klimaatdoelstellingen. 

 In het kader van het Burgemeestersconvenant dient de gemeente regelmatig – elke twee jaar na 

indiening van het klimaatplan – implementatieverslagen te publiceren waarin de mate van 

implementatie van het actieplan en de tussentijdse resultaten staan vermeld. Iedere vier jaar 

dient een update van de CO2-nulmeting te gebeuren. 

 De gemeenteraad kan het duurzaam energie- en klimaatactieplan (luik mitigatie) en de 

bijhorende actietabel goedkeuren. In dit plan zit de CO2-nulmeting van 2011 vervat. 

 Ondertussen werkt de Provincie Oost-Vlaanderen i.s.m. een studiebureau aan de risico- en 

kwetsbaarheidsanalyse en een klimaatactieplan (luik adaptatie) voor de regio Meetjesland. 

Tussenkomsten 

 De CD&V-fractie is verbaasd dat het verkeer op de N49 niet wordt meegeteld in de metingen. In 

de stad Aalst doet men dat wel met de E40. Het is alsof de Stad Antwerpen geen rekening zou 

houden met de ring of Brussel met de luchthaven. Het lijkt alsof dit is ingegeven met de 

bedoeling de 40% te halen. De lusten van de windmolens worden wel opgenomen in de tellingen 

maar de lasten van het verkeer niet. CD&V zal dit klimaatplan wel goedkeuren omdat de 

doelstellingen goed zijn en omdat diverse actoren zijn betrokken, ook adviesraden en burgers.  

De klimaatambtenaar antwoordt dat de N49 niet wordt meegenomen omdat we daar als 

gemeente weinig invloed op hebben. Die 40% is ook maar een richtcijfer, geen doel op zich.  

Uiteraard is het nog veel beter om meer dan 40% te halen. Belangrijk is dat we om de 2 jaar 

kunnen aantonen dat we vorderingen maken. Niet elke actie zal gerealiseerd worden en er zullen 

ongetwijfeld door nieuwe technologieën en ideeën acties bijkomen. 



CD&V stelt vast dat de beoordeling van de risico’s en de kwetsbaarheid nog niet is voltooid. 

Waarom is daar niet op gewacht? Wordt dit verder in het proces meegenomen? Zal er dan ook 

rekening gehouden worden met andere stoffen zoals bv. fijn stof? 

De klimaatambtenaar antwoordt dat bepaalde acties ongetwijfeld ook invloed gaan hebben op 

andere broeikasgassen. CO2 is wel het belangrijkste broeikasgas. Het doel is om 

klimaatverandering tegen te gaan. Momenteel wordt er op niveau van het Meetjesland door de 

Provincie en een studiebureau gewerkt aan een regionale risico-en kwetsbaarheidsanalyse met 

bijhorend adaptatieplan. Mits een kleine meerprijs kan dat actieplan vertaald worden naar het 

lokaal plan. 

Stemmen 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad keurt het duurzaam energie- en klimaatactieplan (luik mitigatie) en de bijhorende 

actietabel d.d. 20.08.2018 goed. 

Art. 2 

De gemeente zet een permanent klimaatteam op waaraan minimaal volgende diensten actief 

deelnemen: dienst omgeving (milieu en stedenbouw), dienst gebouwen, dienst wegen en verkeer, 

dienst vrije tijd, dienst communicatie en OCMW. Het college van burgemeester en schepenen, de 

algemeen directeur en de financieel directeur worden op alle bijeenkomsten van het klimaatteam 

uitgenodigd. Het werkterrein van dit overleg is de goede uitvoering en opvolging van het klimaatplan. 

Het klimaatteam komt minimaal drie keer per jaar samen. 

Art. 3. 

De gemeente duidt een stafmedewerker technische dienst aan als klimaatambtenaar. De 

klimaatambtenaar krijgt de bevoegdheid om het klimaatteam samen te roepen. De 

klimaatambtenaar wordt belast met de voorbereiding en afwikkeling van bijeenkomsten van het 

klimaatteam. Deze persoon staat ook in voor de opvolging en uitvoering van het klimaatplan en de 

rapportering naar het schepencollege, de Provincie Oost-Vlaanderen, Veneco en Europa. 

Art. 4. 

De uitvoering van de maatregelen zelf wordt verdeeld volgens thema over de verschillende 

gemeentediensten heen. De verschillende interne diensten dragen elk hun verantwoordelijkheid 

voor de maatregelen die aan hen worden toegekend zoals opgenomen in de maatregelenlijst. 

Art. 5. 

De gemeente zet naast de bestaande middelen ook bijkomende middelen in voor de uitvoering van 

het klimaatbeleid (jaarlijks € 50.000, waarvan € 5.000 werkingsmiddelen en € 45.000 

investeringsmiddelen). Daarnaast dienen bestaande middelen geheroriënteerd te worden of dienen 

er in het bestaande beleid andere accenten gelegd te worden zonder financiële gevolgen. De 

budgettaire vertaling van de acties gebeurt via de meerjarenbegroting en de jaarlijkse beleidsnota’s. 

Art. 6. 

De gemeente zet diverse juridische (vb. omgevingsvergunningen, verordeningen), financieel-

economische (vb. subsidies, premies, groepsaankopen), ruimtelijke (vb. ruimtelijke 



uitvoeringsplannen) en informatie- en communicatiebeleidsinstrumenten in. Er is ook specifiek 

aandacht voor burgerparticipatie: zowel bij de opmaak van het actieplan als bij de uitvoering ervan. 

Bestaande instrumenten zullen gescreend worden in het licht van het behalen van de 

klimaatdoelstellingen. 

Art. 7. 

Dit besluit wordt bezorgd aan: 

 Veneco, t.a.v. mevr. An Heyerick, Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen 

(an.heyerick@meetjeslandklimaatgezond.be); 

 Provincie Oost-Vlaanderen, Dienst Milieubeleidsplanning, t.a.v. mevr. Naïma Lafkioui, AC Het 

Zuid, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent (naima.lafkioui@oost-vlaanderen.be); 

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

 

De klimaatambtenaar Lindsay De Decker verlaat de zitting. 

 

4.  Goedkeuren van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Oost-Vlaanderen 

en het gemeentebestuur Assenede inzake informatieveiligheid. 

Bevoegdheid 

 Het Gemeentedecreet dd. 15.07.2005, artikels 42 en 43. 

Verwijzingsdocumenten 

 Besluit van de gemeenteraad dd. 24.09.2015 met betrekking tot goedkeuren van de nieuwe 

samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie Oost-Vlaanderen en het gemeentebestuur 

inzake de terbeschikkingstelling van een informatieveiligheidsconsulent, zijnde een vernieuwde 

versie van de overeenkomst van 18.12.2014. 

 Brief dd. 26.07.2018 van de Provincie Oost-Vlaanderen met een nieuwe 

samenwerkingsovereenkomst inzake informatieveiligheid. 

 De nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie Oost-Vlaanderen en het 

gemeentebestuur inzake informatieveiligheid. 

Verantwoording 

 De gemeenteraad keurde op 18.12.2014 de samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie 

Oost-Vlaanderen en het gemeentebestuur in het kader van de terbeschikkingstelling van een 

informatieveiligheidsconsulent goed. 

 De gemeenteraad keurde op 24.09.2015 een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst goed 

tussen de Provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente Assenede in verband met de 

terbeschikkingstelling van een informatieveiligheidsconsulent. 

 Bij schrijven van 26.07.2018 maakt de Provincie Oost-Vlaanderen een nieuwe 

samenwerkingsovereenkomst over met ingang van 01.09.2018. 

 De wijziging van samenwerkingsovereenkomst wordt doorgevoerd omdat: 

- de rol van informatieveiligheidsconsulent in kader van de Algemene Verordening  

  Gegevensbestemming wijzigt naar functionaris gegevensbescherming. 

- het tarief in lijn wordt gebracht met de reële kosten van de ter beschikking gestelde profielen  

  bij piva eGov. Dit vertaalt zich een tariefstijging van 13,81 euro per dag. Het huidig tarief ging uit  

  van een eerder theoretisch kostenmodel voor het hele personeelsbestand van de Provincie.  

  Deze ingreep is noodzakelijk voor de kwaliteitswaarborg en –verbetering van de dienstverlening  

  van de Provincie. 

mailto:an.heyerick@meetjeslandklimaatgezond.be
mailto:naima.lafkioui@oost-vlaanderen.be
http://mycovenant.eumayors.eu/


 De kostprijs voor de terbeschikkingstelling bedraagt op jaarbasis forfaitair € 12.426,89. 

Tussenkomsten 

 De CD&V-fractie vraagt of de informatieveiligheidsconsulent een vertrouwelijkheidsclausule 

heeft getekend. 

De Algemeen directeur vermoedt van wel, maar zal dit nog verifiëren en per email laten weten 

aan de fractieleiders. 

Stemmen 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 

BESLUIT 

Artikel 1 

De in bijlage gevoegde nieuwe samenwerkingsovereenkomst van de provincie Oost-Vlaanderen met 

de gemeente Assenede houdende de informatieveiligheid wordt goedgekeurd en gaat in op 

01.09.2018. 

Art. 2 

Deze overeenkomst vervangt volledig de samenwerkingsovereenkomst houdende 

informatieveiligheid tussen gemeente en Provincie van 24.09.2015. 

Art. 3 

De kosten 2018 voor de terbeschikkingstelling van de informatieveiligheidsconsulent van de 

Provincie Oost-Vlaanderen worden door de gemeente Assenede betaald. De gemeente factureert 

nadien 1/3 van deze kosten door aan het OCMW. 

Art. 4 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Provincie Oost-Vlaanderen en het OCMW 

Assenede. 

 

5.  Aanpassen rechtspositieregeling en vaststellen salarisschalen algemeen directeur en financieel 

directeur.  

Bevoegdheid 

 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder de artikels 581 tot en met 589. 

Wetten en Reglementen 

 Vlaams regeerakkoord 2014-2019 over de integratie van de OCMW-en de gemeentebesturen 

uiterlijk tegen de start van de volgende lokale bestuursperiode.  

 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 162 en de artikels 581 tot 

en met 589. 

 Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 over de minimale voorwaarden voor de 

personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel 

en het provinciepersoneel en over enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de 

secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.  

 Besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 over de minimale voorwaarden voor de 

personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn en over de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de 



rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn.  

Verwijzingsdocumenten 

 Gemeenteraadsbeslissing van 22 februari 2018 houdende kennisname aanstelling van 

rechtswege van het ambt van gemeentesecretaris als algemeen directeur.  

 Gemeenteraadsbeslissing van 22 februari 2018 houdende kennisname aanstelling van 

rechtswege van het ambt van financieel beheerder als financieel directeur.  

 Beslissing gemeenteraad van 15.12.2016 houdende delegatiebevoegdheid van gemeenteraad 

naar schepencollege voor het vaststellen personeelsformatie, organogram en 

rechtspositieregeling. 

 Beslissing gemeenteraad van 24.01.2013 houdende vaststellen lokale rechtspositieregeling + 

bijlagen, zoals laatst gewijzigd in zitting van het schepencollege van 26.06.2018. 

Verantwoording 

 Op 15 februari 2018 werd het Decreet Lokaal Bestuur gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit 

Vlaams decreet van 2017 bevat alle organieke regels over de gemeenten, de OCMW’s en de 

intergemeentelijke samenwerking.  

 Hoewel het decreet grotendeels van kracht gaat op 1 januari 2019, treden er reeds enkele 

bepalingen in werking 10 dagen na de publicatiedatum. Vanaf 25 februari gelden bijvoorbeeld de 

overgangsregelen inzake de functies van algemeen directeur en financieel directeur. Dit zorgt 

ervoor dat er uiterlijk 1 augustus 2018 in elke gemeente één algemeen en één financieel 

directeur is die zowel voor de gemeente als voor het OCMW optreedt.  

 In gemeenteraadszitting van 22 februari 2018 werd kennis genomen van de aanstelling van 

rechtswege van de algemeen directeur en de financieel directeur.  

 Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt  tevens dat de salarisschaal van de algemeen directeur en de 

financieel directeur moet vastgesteld worden door de gemeenteraad en dat de salarisschalen 

gelijk zijn aan de bestaande salarisschaal van de gemeentesecretaris en de financieel beheerder 

van de gemeente verhoogd met 30 %. Deze verhoging is decretaal bepaald. Het betreft dus een 

declaratief besluit zodat enkel kan bevestigd worden wat  in het decreet bepaald wordt. 

 Artikel 220 § 7 en § 8 van onze rechtspositieregeling houdende toekenning van een supplement 

van 30 % van het jaarsalaris van de gemeentesecretaris en de financieel beheerder in het kader 

van hun opdracht voor beide besturen worden geschrapt.  

Stemmen 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 

BESLUIT 

Artikel 1 

De salarisschaal van de algemeen directeur is de salarisschaal van de gemeentesecretaris verhoogd 

met 30 %. De gemeente behoort tot de klasse 2. De uitgewerkte weddenschaal van de algemeen 

directeur bevindt zich in bijlage I.  

Art. 2 

De salarisschaal van de financieel directeur is de salarisschaal van de financieel beheerder verhoogd 

met 30 %. De gemeente behoort tot de klasse 2. De uitgewerkte weddenschaal van de financieel 

directeur bevindt zich in bijlage II.  



Art. 3. 

Artikel 220 § 7 en §8 van de rechtspositieregeling houdende toekenning van een supplement van  

30 % van het jaarsalaris van de gemeentesecretaris en financieel beheerder voor de uitoefening van 

hun opdracht voor beide besturen (gemeente en OCMW) worden geschrapt.  

Art. 4. 

In de personeelsformatie, het organogram en de rechtspositieregeling worden het ambt van 

gemeentesecretaris en financieel beheerder geschrapt en de ambten van algemeen directeur en 

financieel directeur worden toegevoegd.  

 

6.  Vaststellen van het retributiereglement voornaamswijziging met ingang van 01.09.2018 

Bevoegdheid 

 Gemeentedecreet van 15.07.2005, artikel 42§3 

Wetten en Reglementen  

 Grondwet, artikel 170, §4 en 173 

 Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het 

oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing 

 Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen 

 Omzendbrief 11 juli 2018 betreffende de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen 

inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen 

van geschillenoplossing, waarbij de bevoegdheid inzake verandering van voornamen wordt 

overgedragen aan de ambtenaren van de burgerlijke stand en de voorwaarden en de procedure 

ervan worden geregeld. 

Verantwoording 

 De gemeenteraad kan een retributie vaststellen.  

 De registratierechten die voorheen door het registratiekantoor van de FOD Financiën geïnd 

werden op de vergunningen tot verandering van voornamen zijn geschrapt. 

 In de omzendbrief van 11 juli 2018, zoals hierboven omschreven, staat dat de gemeenteraad in 

alle autonomie kan beslissen om hetzij de toegekende verzoeken tot voornaamsverandering, 

hetzij enkel de vergunningen tot verandering van voornamen te onderwerpen aan een retributie. 

Het staat de gemeenteraad vrij een vast bedrag vast te stellen of gevallen van korting of 

vrijstellingen en betalingsmodaliteiten te regelen. Gezien de omvang van het onderzoek en het 

feit dat dit dient te gebeuren bij ieder verzoek tot voornaamswijziging is het aangewezen de 

retributie toe te passen op ieder verzoek en niet op de vergunning tot voornaamswijziging. 

 Het bedrag kan volgens dezelfde omzendbrief een invloed hebben op het aantal ingediende 

verzoeken en van aard zijn een zekere lichtzinnigheid in hoofde van de verzoeker te vermijden.  

 Het bedrag voor transgenders mag volgens dezelfde omzendbrief maximum 10% van het 

vastgestelde retributiebedrag zijn 

 De aanvraag tot voornaamswijziging voor vreemdelingen die de Belgische nationaliteit aanvragen 

en niet over een voornaam beschikken dient volgens dezelfde omzendbrief gratis te zijn. 

 Wanneer de voornamen, waarvan de wijziging wordt gevraagd, op zichzelf of samengenomen 

met de naam, belachelijk of hatelijk zijn, vreemdklinkend, of tot verwarring aanleiding kunnen 

geven, is een aangepast tarief mogelijk. 

 

Tussenkomsten 



 De CD&V-fractie stelt vast dat deze procedure vroeger € 490,00 kostte, maar dat dit sinds 

1 augustus onder de autonomie van de gemeente valt. Is er sindsdien al een stijging van de 

aanvragen te merken?  

Het college van burgemeester en schepenen heeft weet van 1 aanvraag. 

 De N-VA-fractie vraagt hoe het college deze bedragen heeft vastgesteld.  

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat er een rondvraag is gedaan bij 

verschillende gemeenten. Er is bewust niet voor gratis gekozen om misbruiken te voorkomen. 

Het was beter om dezelfde bedragen af te spreken voor de regio Meetjesland, maar er was geen 

tijd genoeg om dit af te toetsen op het burgemeestersoverleg. Dit kan eventueel later nog en de 

bedragen kunnen dan worden aangepast. 

 N-VA begrijpt niet dat er een verschil gemaakt wordt tussen transgenders en vreemdelingen die 

geen voornaam hebben? Voor N-VA zijn beide groepen gelijkwaardig. Een voornaam hoort bij 

iemand zijn identiteit en zou voor beide groepen gratis moeten zijn. N-VA legt het volgende 

voorstel ter stemming voor: een voornaamswijziging kost € 100,00 maar voor transgenders en 

voor vreemdelingen die de Belgische nationaliteit aanvragen en niet over een voornaam 

beschikken is een voornaamswijziging gratis. 

8 ja-stemmen (Trees Van Eykeren, Koen Van Ootegem, Nic Van Zele, Brenda Van den 

Bossche, Marc Bobelyn, Koen Buysse, Van de Veire Guido en De Craecker Sabina) 

14 nee-stemmen (Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, Hubert Staelens, Chantal Bobelijn, 

David Vercauteren, Hilde Baetsle, Dominique Buysse, Alex Meulebroeck, Marc De Schepper, 

Marcel Scheir, Annie Cuelenaere, Francine De Weweire, Bianca Buysse en Heidi Schaght) 

1 onthouding (Stany Buysse ) 

 De voorzitter-burgemeester vraagt om het ontwerpbesluit dat ter stemming voorligt nog te 

wijzigen. Artikel 2 “De bekomen bedragen zullen indien nodig worden afgerond naar de volgende 

euro” kan worden geschrapt omdat dit niet van toepassing is. In artikel 4 zal worden toegevoegd 

dat er ook met bancontact kan betaald worden. 

Stemmen 

Stemresultaat: 14 ja-stemmen (Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, Hubert Staelens, 
Chantal Bobelijn, David Vercauteren, Hilde Baetsle, Dominique Buysse, 
Alex Meulebroeck, Marc De Schepper, Marcel Scheir, Annie Cuelenaere, 
Francine De Weweire, Heidi Schaght, Bianca Buysse) 
1 nee-stem (Sabina De Craecker) 
8 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Koen Van Ootegem, Guido Van de Veire, 
Nic Van Zele, Stany Buysse, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Koen Buysse) 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Met ingang van 01.09.2018 is volgend tarief van toepassing op het verzoek tot voornaamswijziging 

a) Voornaamswijziging: 

100 euro  

 

b) Voornaamswijziging transgenders: 

10% van het onder a) bepaalde bedrag 

c) Voornaamswijziging voor vreemdelingen die de Belgische nationaliteit aanvragen en niet over 

een voornaam beschikken: 

gratis 

Art. 3 



De retributie is verschuldigd door de aanvrager 

Art. 4 

Elke retributie zal contant of met bancontact betaald worden of er zal een bewijs van betaling 

moeten worden voorgelegd 

Art. 5 

Dit besluit zal aan de toezichthoudende overheid worden toegestuurd. 

 

 

7.  Duvekeete - Goedkeuren akte kosteloze grondafstand. 

 

Bevoegdheid  

 Het gemeentedecreet van 15.07.2005, artikel 43§1 en artikel 57. 

 

Wetten en Reglementen 

 Het gemeentedecreet van 15.07.2005, laatst gewijzigd bij het hersteldecreet van 23.01.2009. 

 Het decreet van 19.12.2014 houdende Vlaamse Vastgoedcodex. 

 Het besluit van de Vlaamse Regering van 19.12.2014 houdende de uitvoering van het decreet van 

19.12.2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex. 

 Het Ministerieel besluit van de Vlaamse Minister van Begroting, Financiën en Energie van 

12.01.2015 tot aanwijzing van de Vlaamse Commissarissen. 

 Het gemeenteraadsbesluit van 06.07.2017 betreffende vaststellen aanpassingen in het begrip 

“dagelijks bestuur”. 

 

Verwijzingsdocumenten    

 Het grondplan voor de aanleg van voetpaden, opritten, parkings en groenvoorzieningen in de 

verkaveling Kasteelstraat opgemaakt op 12.11.2012 door Studiebureel Goegebeur – Van den 

Bulcke, Herbakkersplein 5 te 9900 Eeklo. 

 Het verkavelingsplan voor de gronden gelegen langsheen de Kasteelstraat, kadastraal gekend 

onder de nrs 930h3/ex, 930k2/ex, 930y2/ex, 930z2/ex, 931d/ex en 933d/ex  der sectie E van de 

1e afdeling Assenede opgemaakt op 12.11.2012 door Studiebureel Goegebeur – Van den Bulcke, 

Herbakkersplein 5 te 9900 Eeklo. 

 Het liggingsplan voor wegen- en rioleringswerken in de verkaveling Kasteelstraat opgemaakt op 

12.11.2012 door Studiebureel Goegebeur – Van den Bulcke, Herbakkersplein 5 te 9900 Eeklo. 

 De verkavelingsvergunning afgeleverd op 16.04.2013 voor de percelen gelegen aan de 

Kasteelstraat te Assenede, kadastraal gekend onder nrs. 930h3/ex, 930k2/ex, 930y2/ex, 

930z2/ex, 931e/ex en 933e/ex der sectie E van de 1e afdeling, aan  NV Danneels J. Immo, Sint-

Baafskerkstraat 1 te 8200 Sint Andries. 

 Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 07.05.2014 betreffende Wegen 

– verkaveling met 19 loten aan de Kasteelstraat te Assenede. Goedkeuring van de voorlopige 

oplevering infrastructuur. 

 Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 13.09.2016 betreffende Wegen 

– verkaveling Kasteelstraat Assenede. Goedkeuring definitieve oplevering wegen- en 

rioleringswerken. 

 De brief van 08.11.2016 aan  NV Danneels J. Immo, Sint-Baafskerkstraat 1 te 8200 Sint Andries 

Brugge, betreffende Assenede – Duvekeete – overname wegenis. 



 De brief van 27.06.2017 aan  NV Danneels J. Immo, Sint-Baafskerkstraat 1 te 8200 Sint Andries 

Brugge, betreffende Assenede – Duvekeete – overname wegenis. 

 De brief van 03.07.2017 van Studieburo Goegebeur, Herbakkersplein 5 te 9900 Eeklo betreffende 

Assenede: Voetpaden en opritten in de verkaveling Kasteelstraat – afstand van wegen. 

 Het plan voor afstand van wegen voor de gronden gelegen langsheen de Kasteelstraat, 

kadastraal gekend onder nrs. 931t/ex, 931w/ex, 933g/ex, 933k2/ex en 1861a der sectie E van de 

1e afdeling Assenede opgemaakt op 13.01.2017 door Studieburo Goegebeur, Herbakkersplein 5 

te 9900 Eeklo. 

 Het besluit van de gemeenteraad van 31.08.2017 betreffende Duvekeete – Princiepbeslissing 

voor kosteloze overname wegenis in de verkaveling. Aanstellen Dienst Vastgoedtransacties van 

de Vlaamse Overheid. 

 De brief van 18.07.2018 van de Vlaamse Overheid, Dienst Vastgoedtransacties, Virginie 

Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 10 te 9000 Gent betreffende kosteloze 

overname wegenis Duvekeete Joost Danneels – Akte ter goedkeuring. 

 De bij de brief van 18.07.2018 gevoegde akte kosteloze grondafstand van 06.07.2018 opgemaakt 

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

Hendrikaplein 70 bus 10 te 9000 Gent met betrekking tot de kosteloze overname van de wegenis 

van de verkaveling Duvekeete. 

 

Verantwoording 

 Aangezien de wegenis- en rioleringswerken definitief werden opgeleverd, kunnen de wegenis, de 

groenzone en de voetpaden in de verkaveling gelegen langsheen de Kasteelstraat, kadastraal 

gekend onder nrs. 931t/ex, 931w/ex, 933g/ex, 933k2/ex en 1861a der sectie E van de 1e afdeling 

Assenede kosteloos worden overgenomen door de gemeente. 

 In zitting van de gemeenteraad van 31.08.2017 werd een princiepbeslissing getroffen voor de 

kosteloze overname van de wegenis. De Vlaamse Overheid, Dienst Vastgoedtransacties, Virginie 

Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 10 te 9000 Gent werd aangesteld voor het 

verlijden van de akte. 

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

Hendrikaplein 70 bus 10 te 9000 Gent ontvingen wij de akte voor kosteloze grondafstand. 

 Aangezien voor de overdracht van deze onroerende goederen geen kredieten voorzien zijn in 

budget en bijhorende documenten behoort het tot de bevoegdheden van de gemeenteraad om 

deze beslissing te nemen. 

Stemmen  

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De akte kosteloze grondafstand van 06.07.2018 opgemaakt door de Vlaamse Overheid, Dienst 

Vastgoedtransacties, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 10 te 9000 Gent 

met betrekking tot de kosteloze overname van de wegenis, voetpaden en groenzone (lot 3 van het 

grondplan nr. 99601203/AW van 13.01.2017 opgemaakt door Studieburo Goegebeur, 

Herbakkersplein 5 te 9900 Eeklo) met betrekking tot de percelen/perceelsgedeelten nrs. 931D, 319D, 

933E, 930Z2, 930Y2, 930H3 en 930K der sectie E van de 1e afdeling Assenede, gelegen in de 

verkaveling Duvekeete, wordt goedgekeurd. 

Art. 2 



Afschrift van deze beslissing over te maken aan:  

- de financieel directeur  

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

Hendrikaplein 70 bus 10 te 9000 Gent. 

 

Aanvullende dagorde van de CD&V-fractie 
 

8.  Interpellatie: landbouwschade. 

 

CD&V verwijst naar het feit dat naar aanleiding van de droogte afgelopen zomer landbouwers de 
mogelijkheid kregen een schadedossier in te dienen. Hoeveel dossiers werden tot op datum van 
25 augustus 2018 ingediend bij de gemeente Assenede? Is er een einddatum voor indiening 
voorzien? Hoe verloopt de procedure na indiening van een dossier?  
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat er momenteel 182 aangiftes zijn 
ingediend. Er komen nog steeds aangiftes binnen. De deadline is eind augustus. De 
landbouwschadecommissie kwam een eerste keer samen op woensdag 29.08.2018. Er is afgesproken 
te werken met 2 ploegen die steekproefgewijs enkele percelen van landbouwers zullen onderzoeken. 
Niet alle aangiftedossiers zullen op 1 dag kunnen onderzocht worden, dus volgende week is een 
nieuwe rondgang afgesproken.  De landbouwschadecommissie maakt een proces-verbaal van 
vaststelling op. Dit proces-verbaal wordt bezorgd aan de landbouwer, Ministerie van Financiën en 
het Departement voor Landbouw en Visserij.  
 

9.  Interpellatie: schoolstraten. 

 

De CD&V-fractie las in het verslag van het college dd. 03.07.2018 dat er plannen waren om 
schoolstraten in te voeren. CD&V wenst graag informatie te krijgen over de stand van zaken 
betreffende de invoering van deze schoolstraten. 
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat in zitting van het college van 
burgemeester en schepenen van 03.07.2018 een besluit werd getroffen houdende adviseren 
aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer naar aanleiding van het creëren van een 
schoolstraat in de Leegstraat en Oosteeklo-Dorp. Beide locaties zijn gewestwegen, dus een toelating 
van AWV is nodig. In Oosteeklo is het dossier on hold gezet aangezien de straat zal worden 
vernieuwd. Het studiebureau heeft opdracht gekregen om een fietsstraat te integreren in het 
ontwerp. Voor de Leegstraat vonden ondertussen reeds verschillende vergaderingen plaats met de 
betrokken partners (scholen, WZC St. Jozef, De Lijn, AWV,…), maar AWV heeft laten weten dat zij dit 
niet zullen goedkeuren. Gewestwegen hebben een doorstromingsfunctie en kunnen niet afgesloten 
worden. De weg moet eerst overgenomen worden door de gemeente en deze procedure duurt 
ongeveer een jaar. Deze procedure zal worden opgestart. 
CD&V vindt dat de meerderheid zijn huiswerk slecht heeft gemaakt. Het dossier voor het vernieuwen 
van de weg in Oosteeklo is al een hele tijd bezig. Iedereen weet dat de Leegstraat een gewestweg is. 
Het was beter geweest eerst te overleggen met alle actoren en de verschillende pistes te 
onderzoeken in plaats van aan aankondigingspolitiek te doen.  
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat de principiële beslissing is genomen. In 
eerste instantie kreeg het college het signaal dat dit wel zou kunnen. De minister trekt meer dan 30 
miljoen uit voor de aanleg van schoolstraten. Het is dan ook vreemd dat zijn administratie niet mee 
wil. Het college wil gaan voor de veiligheid van het kind. Het uitstel is geen keuze van de gemeente, 
maar wel van de Vlaamse administratie. 
CD&V vraagt het document te krijgen waaruit blijkt dat AWV van mening is veranderd. 
 

10.  Interpellatie: parking KVVK. 



 

CD&V merkt op dat de gemeente een perceel agrarische grond gelegen in de Beekstraat heeft 
aangekocht. Dit perceel wordt af en toe aangewezen met een banner "Parking". Er is een studie 
opgenomen in het Budget 2018 met hopelijk ook als doel deze zonevreemde situatie aan te 
pakken. Wat is de status van deze studie? Welke doelen zijn er verder opgenomen in deze studie? 
Het college van burgemeester en schepenen bevestigt dat het hier gaat over herbevestigd agrarisch 
gebied. De gemeente moet een argumentatie opbouwen om in de toekomst de bestemming te 
mogen wijzigen. VENECO is aangesteld om een masterplan op te maken voor deze zone ‘sport en 
recreatie’. Daarna moet in een tweede fase een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan gegund 
worden. Probleem is dat afdeling landbouw dit normaal niet goedkeurt, tenzij dat dit 100% 
gecompenseerd wordt. Het college vindt het jammer dat daar zo stringent mee wordt omgegaan. 
Misschien zijn er mogelijkheden op dit binnen de site van het masterplan te compenseren. Er is in 
het BPA alleszins voldoende parking en bouwzone ingetekend. Het college is het niet eens dat dit 
terrein momenteel zonevreemd wordt gebruikt. Het gaat nu over tijdelijke evenementen en dat is 
perfect wettelijk. Momenteel worden data vastgelegd voor de startvergadering van het masterplan 
en daar zal een verdere tijdslijn worden afgesproken, maar we moeten er toch rekening mee houden 
dat een RUP-procedure een 2-tal jaar duurt. 
CD&V vraagt of wij een concessie moeten aangaan met een landbouwer voor dit terrein?  
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat het terrein is aangekocht zonder pacht. 
 

Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten 

 

 

 

 

 

F. Willems Ph. De Coninck 

Algemeen directeur Burgemeester-voorzitter 

 

 


