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Gemeenteraad van 31.03.2022 
Zittingsverslag 

Aanwezig 

Lieve Goethals 

Voorzitter gemeenteraad 

  

Philippe De Coninck 

Burgemeester 

  

Servaas Van Eynde, David Vercauteren, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé, Lieselotte Van Hoecke 

Schepenen 

  

Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, Dominique Buysse, Remi Van de Veire, 

Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Alex Meulebroeck, Dieter Vercauter, Lieven Rummens, 

Evert Geldhof, Dimitri Van Vooren, Pieter Dobbelaere, Stijn Van Hamme, Axl Van Boven 

Gemeenteraadsleden 

  

Lien Ysebaert 

Algemeen directeur wnd.  

Verontschuldigd 

Servaas Van Eynde 

Schepen verontschuldigd voor agendapunt 0 

  

Lieselotte Van Hoecke 

Schepen verontschuldigd voor agendapunt 0 

  

Nic Van Zele 

Gemeenteraadslid 

  

Frederik  Willems  

Algemeen directeur 

Openbare zitting 

Door een technisch probleem is het begin van de zitting niet hoorbaar via de audio-opname. Daarom 

wordt dit schriftelijk verslag toegevoegd aan de audio-opname.  

De voorzitter opent de vergadering en meldt dat er een hoogdringend punt wordt toegevoegd aan de 

agenda.  
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0. 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. 

Wetten en Reglementen 

• Huishoudelijk reglement gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 15.12.2021, 

artikel 8 

Verwijzingsdocumenten 

• Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, versie 15 december 2021. 

• Het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn, versie 15 december 

2021. 

Verantwoording 

• Uit het huishoudelijk reglement: Wanneer omwille van het spoedeisend karakter nog ter 

zitting van de gemeenteraad bijkomende punten aan de agenda moeten toegevoegd worden, 

wordt onmiddellijk een inzagedossier via Cobra@home ter beschikking gesteld aan de 

raadsleden. Hiervan worden de raadsleden uiterlijk op de eerstvolgende werkdag verwittigd 

via het officiële @assenede.be e-mailadres van het raadslid.  

• Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door ten minste twee derde van de 

aanwezige leden. Hierover wordt gestemd bij het begin van de vergadering. De namen van die 

leden en de motivering van de spoedeisendheid worden in de notulen vermeld. 

• Omwille van de stijgende coronacijfers en melding van 2 schepenen wegens ziekte wordt om 

veiligheidsredenen de mogelijkheid voorzien om hybride te vergaderen. Deze maatregel is een 

bevoegdheid van de burgemeester maar dit besluit dient bekrachtigd te worden door de 

gemeenteraad, vandaar dat dit punt nog wordt toegevoegd aan de agenda.  

Tussenkomsten 

• De burgemeester verwijst naar de nieuwsbrief van 30.03.2022 van het crisiscentrum van de 

Vlaamse Overheid waarbij gesteld wordt dat hybride vergaderen nog mogelijk is tot en met 

30.04.2022, zonder aanpassing van het huishoudelijk reglement.  

• Vlaams Belang heeft bedenkingen bij deze manier van werken.  

• Anders vraagt zich af of er in de toekomst op deze manier kan vergaderd worden en vraagt de 

schorsing van de zitting.  

De zitting wordt geschorst. 

Raadslid de heer Axl Van Boven vervoegt de zitting. 

De zitting wordt geopend. 

 

De rest van het zittingsverslag is via een audio-opname verder te volgen via deze link: https://web-

assenede.streamovations.be/nl/sessions/reference/gemeenteraad-en-raad-voor-maatschappelijk-

welzijn-31032022 
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