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Gemeenteraadslid
Agenda
Openbare zitting
1.

NOTULEN
Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraad van 26.09.2019.

2.

HULPVERLENINGSZONE CENTRUM
Goedkeuren van de dotatie aan de Hulpverleningszone Centrum voor het dienstjaar 2020.

3.

KERKFABRIEKEN
Goedkeuren van de wijziging meerjarenplan 2014 - 2019 van de kerkfabriek St. Petrus & St.
Martinus te Assenede.

4.

KERKFABRIEKEN
Goedkeuren van de wijziging meerjarenplan 2014 - 2019 van de kerkfabriek O.L. Vrouw
Hemelvaart te Bassevelde.
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5.

KERKFABRIEKEN
Kennisnemen van de wijziging meerjarenplan 2014 - 2019 van de kerkfabriek H. Kruis & O.L.
Vrouw te Oosteeklo.

6.

KERKFABRIEKEN
Akte nemen van de budgetwijziging 2019 van de kerkfabriek St. Petrus & St. Martinus te
Assenede.

7.

KERKFABRIEKEN
Akte nemen van de budgetwijziging 2019 van de kerkfabriek O.L. Vrouw Hemelvaart te
Bassevelde.

8.

KERKFABRIEKEN
Akte nemen van de budgetwijziging 2019 van de kerkfabriek H. Kruis & O.L. Vrouw te Oosteeklo.

9.

KERKFABRIEKEN
Goedkeuren van het meerjarenplan 2020 - 2025 van de kerkfabriek St. Petrus & St. Martinus te
Assenede.

10. KERKFABRIEKEN
Goedkeuren van het meerjarenplan 2020 - 2025 van de kerkfabriek O.L. Vrouw Hemelvaart te
Bassevelde.
11. KERKFABRIEKEN
Goedkeuren van het meerjarenplan 2020 - 2025 van de kerkfabriek H. Kruis & O.L. Vrouw te
Oosteeklo.
12. KERKFABRIEKEN
Goedkeuren van het meerjarenplan 2020 - 2025 van de kerkfabriek H. Kruis te Boekhoute.
13. KERKFABRIEKEN
Akte nemen van het budget 2020 van de kerkfabriek St. Petrus & St. Martinus te Assenede.
14. KERKFABRIEKEN
Akte nemen van het budget 2020 van de kerkfabriek O.L. Vrouw Hemelvaart te Bassevelde
15. KERKFABRIEKEN
Akte nemen van het budget 2020 van de kerkfabriek H. Kruis & O.L. Vrouw te Oosteeklo.
16. KERKFABRIEKEN
Akte nemen van het budget 2020 van de kerkfabriek H. Kruis te Boekhoute.
17. MILIEU
Vaststellen van het politiereglement voor de uitbating van het recyclagepark.
18. MILIEU
Goedkeuren van de overeenkomst 2020 -2025 met vzw Kringwinkel Meetjesland.
19. INTERCOMMUNALES
Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering IGS Westlede op 03.12.2019.
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20. PATRIMONIUM
Menneken - Goedkeuren akte aankoop onroerend goed.
21. PATRIMONIUM
Smoutersdijkstraat 9 - Princiepbeslissing voor de ruil van perceelsgedeelten. Aanstellen Dienst
Vastgoedtransacties en aanstellen landmeter.
22. SOCIALE DIENST
Goedkeuren van de statuten en het beleidsplan Zorgraad Oost-Meetjesland.
Geheime zitting
1.

MILIEU
Aanstellen van een GAS vaststeller in dienst bij IVM.

2.

MILIEU
Aanstellen van gemeentelijke GAS-vaststellers.
Openbare zitting
Aanvullende dagorde Vlaams Belang

23. Interpellatie: fietsbrug Rijkestraat.
24. Interpellatie: sterretjesweide.
25. Interpellatie: tussenkomst netabonnement.
26. Interpellatie: aanpak ziekteverzuim.
Aanvullende dagorde Anders
27. Interpellatie: speeltuigen Ter Walle.
28. Interpellatie: gebruik hemelwater.
29. Interpellatie: akoestiek cafetaria Ter Walle.
30. Interpellatie: het gebruik van Telraam voor een hogere verkeersveiligheid.
31. Interpellatie: verkeersborden aan wegversmallingen.
32. Interpellatie: erkenning European Disability Card.
33. Interpellatie: opvolging Molenbosstraat.
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Openbare zitting
1.

Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraad van 26.09.2019.

De notulen van de gemeenteraad van donderdag, 26 september 2019 werden voorgelegd en
goedgekeurd.
Tussenkomsten




Anders komt terug op de samenstelling van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke
ordening. Uit het antwoord van het Agentschap Binnenlands Bestuur op de vragen van de
algemeen directeur blijkt dat elke deskundige een plaatsvervanger moet toegewezen krijgen. Dat
is nu niet het geval.
De algemeen directeur antwoordt dat de regelgeving rond de samenstelling van de Gecoro
absoluut niet duidelijk is. De vraag stelt zich op welke basis plaatsvervangers moeten toegewezen
worden en aan welke effectieven, want zij hebben zich allen kandidaat gesteld als effectieve
deskundige en niet als plaatsvervanger. Hij zal ook die vraag terugkoppelen aan het Agentschap
Binnenlands Bestuur. De algemeen directeur verwijst tevens naar de klacht van Vlaams Belang
die lopende is. Zoals hij schreef in zijn mail stelt hij voor om te wachten op het antwoord van het
Agentschap Binnenlands Bestuur. Bij een vernietiging van het besluit moet de volledige
procedure worden over gedaan. Maar ook als het besluit niet wordt vernietigd zal er voor de
geleding handelaars nog een kandidaatstelling en goedkeuring moeten gebeuren. Dit punt zal
dus sowieso terug op de agenda komen. Dan kan eventueel ook het probleem van de
plaatsvervangers worden bijgestuurd.

Stemresultaat

2.

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

Goedkeuren van de dotatie aan de Hulpverleningszone Centrum voor het dienstjaar 2020.

Bevoegdheid


Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Wetten en Reglementen



De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikelen 67 en 68.
Het Koninklijk Besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding
van de hulpverleningszones.

Verwijzingsdocumenten


Het besluit van de gemeenteraad van 25 oktober 2018 houdende het goedkeuren van de zonale
verdeelsleutel van de dotaties aan de Hulpverleningszone Centrum.
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Het overzicht van de exploitatie- en investeringsdotaties van de Hulpverleningszone Centrum
voor het dienstjaar 2020 zoals goedgekeurd door de zoneraad in zitting van 16 oktober 2019.

Verantwoording






De dotaties van de gemeenten aan de Hulpverleningszone Centrum worden jaarlijks
goedgekeurd door de gemeenteraad op basis van het akkoord bereikt tussen de verschillende
betrokken gemeenten.
In functie van het ontwerp van de begroting 2020 en de door de gemeenten aanvaarde
verdeelsleutel worden door de gemeente Assenede volgende dotaties toegekend aan de
Hulpverleningszone Centrum :
- voor exploitatie : € 675.540,68
- voor investeringen : € 56.407,75
- bijdrage pensioenen : € 3.641,67
De begroting 2020 van de Hulpverleningszone dient door de zoneraad in oktober 2019 te worden
goedgekeurd omwille van de door de wetgever opgelegde termijnen inzake het
goedkeuringstoezicht.
De goedkeuring van de toezichthoudende overheid is vereist opdat de begroting uitvoerbaar zou
zijn. Het bestuurlijk toezicht dient daarom een afschrift van de gemeenteraadsbesluiten
betreffende de dotaties aan de zone te ontvangen om de begroting voor het dienstjaar 2020
definitief te kunnen goedkeuren.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad keurt goed dat de volgende dotaties voor het dienstjaar 2020 toegekend worden
aan de Hulpverleningszone Centrum :
- voor exploitatie : € 675.540,68
- voor investeringen : € 56.407,75
- bijdrage pensioenen : € 3.641,67
Art. 2
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid en aan de
Hulpverleningszone Centrum.

3.

Goedkeuren van de wijziging meerjarenplan 2014 - 2019 van de kerkfabriek St. Petrus & St.
Martinus te Assenede.

Remi Van de Veire verlaat de zitting wegens persoonlijke betrokkenheid bij het dossier.
Bevoegdheid


Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 meer bepaald artikel 41 tot en met 44 en latere
wijzigingen.
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Wetten en Reglementen



Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 meer bepaald artikel 41 tot en met 44 en latere
wijzigingen.
De omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013 van het Kabinet van de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur ter vervanging van de omzendbrieven BB-2007/01 van 12 januari 2007 en
BB-2008/06 van 18 juli 2008.

Verwijzingsdocumenten






De wijziging van het meerjarenplan 2014 – 2019 met bijlage van de kerkfabriek St. Petrus &
St. Martinus.
Gemeenteraadsbesluit dd. 25 oktober 2018 betreffende het goedkeuren van de wijziging
meerjarenplan 2014 – 2019 van de kerkfabriek St. Petrus & St. Martinus te Assenede.
Gemeenteraadsbeslissing dd. 26 oktober 2017 betreffende het goedkeuren van de wijziging
meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek St. Petrus & St. Martinus te Assenede.
Gemeenteraadsbeslissing dd. 29 september 2016 betreffende het goedkeuren van de wijziging
meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek St. Petrus & St. Martinus te Assenede.
Gemeenteraadsbeslissing dd. 26 september 2013 betreffende het goedkeuren van het
meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek St. Petrus & St. Martinus te Assenede.

Verantwoording








Het meerjarenplan 2014 – 2019 van de kerkfabriek St. Petrus & St. Martinus te Assenede werd
goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 september 2013.
De eerste wijziging van het meerjarenplan 2014 -2019 van de kerkfabriek St. Petrus &
St. Martinus werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 29 september 2016.
De tweede wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek St. Petrus &
St. Martinus werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2017.
De derde wijziging van het meerjarenplan 2014 – 2019 van de kerkfabriek St. Petrus & St.
Martinus werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 oktober 2018.
De exploitatietoelage is ontoereikend.
Er wordt een bijkomende toelage gevraagd van € 88,23 voor de indexatie opstalvergoeding die
dient betaald te worden aan de kerkfabriek H. Kruis voor de bouwgrond Stationsstraat.
Deze kredieten zullen voorzien worden bij budgetwijziging 2/2019 van de gemeente.
De investeringstoelage is ontoereikend.
Er wordt een bijkomende toelage gevraagd van € 1.275,00 voor de opmaak van het beheersplan.
Deze kredieten zullen voorzien worden bij budgetwijziging 2/2019 van de gemeente.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De wijziging van het meerjarenplan 2014 – 2019 met bijlage van de kerkfabriek St. Petrus & Martinus
te Assenede wordt goedgekeurd.
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Art. 2
Afschrift van dit besluit over te maken aan de Provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek St. Petrus & St. Martinus en het erkend representatief orgaan.
4.

Goedkeuren van de wijziging meerjarenplan 2014 - 2019 van de kerkfabriek O.L. Vrouw
Hemelvaart te Bassevelde.

Bevoegdheid


Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 meer bepaald artikel 41 tot en met 44 en latere
wijzigingen.

Wetten en Reglementen



Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 meer bepaald artikel 41 tot en met 44 en latere
wijzigingen.
De omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013 van het Kabinet van de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur ter vervanging van de omzendbrieven BB-2007/01 van 12 januari 2007 en
BB-2008/06 van 18 juli 2008.

Verwijzingsdocumenten








De wijziging van het meerjarenplan 2014 – 2019 met bijlage van de kerkfabriek O.L.Vrouw
Hemelvaart.
Gemeenteraadsbeslissing dd. 25 oktober 2018 betreffende het goedkeuren van de wijziging
meerjarenplan 2014 – 2019 van de kerkfabriek O.L. Vrouw Hemelvaart te Bassevelde.
Gemeenteraadsbeslissing dd. 28 september 2017 betreffende het goedkeuren van de wijziging
meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek O.L. Vrouw Hemelvaart te Bassevelde.
Gemeenteraadsbeslissing dd. 29 september 2016 betreffende het kennisnemen van de wijziging
meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek O.L.Vrouw Hemelvaart te Bassevelde.
Gemeenteraadsbeslissing dd. 24 september 2015 betreffende het goedkeuren van de wijziging
meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek O.L.Vrouw Hemelvaart te Bassevelde.
Gemeenteraadsbeslissing dd. 28 mei 2015 betreffende het goedkeuren van de wijziging
meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek O.L.Vrouw Hemelvaart te Bassevelde.
Gemeenteraadsbeslissing dd. 26 september 2013 betreffende het goedkeuren van het
meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek O.L.Vrouw Hemelvaart te Bassevelde.

Verantwoording






Het meerjarenplan 2014 – 2019 van de kerkfabriek O.L.Vrouw Hemelvaart te Bassevelde werd
goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 september 2013.
De eerste wijziging van het meerjarenplan 2014 -2019 van de kerkfabriek O.L.Vrouw Hemelvaart
werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 mei 2015.
De tweede wijziging van het meerjarenplan 2014 -2019 van de kerkfabriek O.L.Vrouw
Hemelvaart werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 september 2015.
Van de derde wijziging van het meerjarenplan 2014 -2019 van de kerkfabriek O.L.Vrouw
Hemelvaart werd kennis genomen in de gemeenteraad van 29 september 2016.
De vierde wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek O.L. Vrouw Hemelvaart
werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 september 2017.
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De vijfde wijziging van het meerjarenplan 2014 – 2019 van de kerkfabriek O.L. Vrouw
Hemelvaart werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 oktober 2018.
Mobistar heeft de overeenkomst met de kerkfabriek voor het gebruik van de kerktoren voor het
plaatsen van een GSM mast opgezegd waardoor de inkomsten aanzienlijk verlagen.
Er wordt een bijkomende exploitatietoelage gevraagd van € 2.234,31.
Deze kredieten zullen voorzien worden bij budgetwijziging 2/2019 van de gemeente.
Bij de investeringsontvangsten werd er opnieuw € 5.709,25 voorzien voor de opmaak van het
beheersplan.
Dit cijfer werd per vergissing opnieuw ingebracht.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De wijziging van het meerjarenplan 2014 – 2019 met bijlage van de kerkfabriek O.L. Vrouw
Hemelvaart te Bassevelde wordt goedgekeurd mits aanpassing van de investeringsontvangsten. (€
11.418,50 wordt teruggebracht naar € 5.709,25)
Art. 2
Afschrift van dit besluit over te maken aan de Provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek O.L. Vrouw Hemelvaart en het erkend representatief orgaan.
5.

Kennisnemen van de wijziging meerjarenplan 2014 - 2019 van de kerkfabriek H. Kruis & O.L.
Vrouw te Oosteeklo.

Bevoegdheid


Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 meer bepaald artikel 41 tot en met 44 en latere
wijzigingen.

Wetten en Reglementen



Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 meer bepaald artikel 41 tot en met 44 en latere
wijzigingen.
De omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013 van het Kabinet van de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur ter vervanging van de omzendbrieven BB-2007/01 van 12 januari 2007 en
BB-2008/06 van 18 juli 2008.

Verwijzingsdocumenten




De wijziging van het meerjarenplan 2014 – 2019 met bijlage van de kerkfabriek H. Kruis & O.L.
Vrouw.
Gemeenteraadsbeslissing dd. 25 oktober 2018 betreffende het goedkeuren van de wijziging
meerjarenplan 2014 - 2019 van de kerkfabriek H. Kruis & O.L. Vrouw te Oosteeklo.
Gemeenteraadsbeslissing dd. 24 april 2014 betreffende het goedkeuren van de wijziging
meerjarenplan 2014 - 2019 van de kerkfabriek H. Kruis & O.L. Vrouw te Oosteeklo.
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Gemeenteraadsbeslissing dd. 26 september 2013 betreffende het goedkeuren van het
meerjarenplan 2014 - 2019 van de kerkfabriek H. Kruis & O.L. Vrouw te Oosteeklo.

Verantwoording





Het meerjarenplan 2014 – 2019 van de kerkfabriek H. Kruis & O.L. Vrouw te Oosteeklo werd
goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 september 2013.
De eerste wijziging van het meerjarenplan 2014 -2019 van de kerkfabriek H. Kruis & O.L. Vrouw
werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 april 2014.
De tweede wijziging van het meerjarenplan 2014 – 2019 van de kerkfabriek H. Kruis & O.L. Vrouw
werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 oktober 2018.
Er wordt geen bijkomende exploitatie- of investeringstoelage gevraagd.
De projecten met betrekking tot investeringen werden verschoven van 2018 naar 2019.

BESLUIT
Artikel 1
Er wordt kennis genomen van de wijziging van het meerjarenplan 2014 – 2019 met bijlage van de
kerkfabriek H. Kruis & O.L. Vrouw te Oosteeklo zonder opmerkingen.
Art. 2
Afschrift van dit besluit over te maken aan de Provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek H. Kruis & O.L. Vrouw en het erkend representatief orgaan.
6.

Akte nemen van de budgetwijziging 2019 van de kerkfabriek St. Petrus & St. Martinus te
Assenede.

Bevoegdheid


Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 meer bepaald art. 48 en 50, gewijzigd bij decreet van 6 juli
2012.

Wetten en Reglementen


De omzendbrief dd-2013/1 van 1 maart 2013 van het Kabinet van de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur ter vervanging van de omzendbrieven BB-2007/01 van 12 januari 2007 en
BB-2008/6 van 18 juli 2008.

Verwijzingsdocumenten





De budgetwijziging 2019 van de kerkfabriek St. Petrus & St. Martinus werd door het centraal
kerkbestuur aan de gemeente overgemaakt op 4 oktober 2019.
De coördinatie budgetwijzigingen 2019.
Het gunstig advies van het representatief orgaan dd. 3 oktober 2019 - binnengekomen
4 oktober 2019.
Gemeenteraadsbeslissing dd. 25 oktober 2018 betreffende akte nemen van het budget 2019 van
de kerkfabriek St. Petrus & St. Martinus te Assenede.
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Tussenkomsten




Het Vlaams Belang vraagt of er voor aktenames moet gestemd worden. Dit wordt ter zitting even
opgezocht. Op de website van lokaalbestuur.vlaanderen.be staat dat de gemeenteraad enkel
akte moet nemen van het budget of de wijziging als deze past binnen het meerjarenplan.
De algemeen directeur gaat er van uit dat over een aktename niet moet gestemd worden. Dit zal
voor alle zekerheid nog eens nagevraagd worden bij het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Verantwoording





Van het budget 2019 van de kerkfabriek St. Petrus & St. Martinus werd akte genomen in de
gemeenteraad dd. 25 oktober 2018.
Het totaal van de exploitatieontvangsten en – uitgaven is gewijzigd.
Er wordt een bijkomende exploitatietoelage gevraagd van € 88,23.
Deze kredieten zullen voorzien worden bij budgetwijziging 2/2019 van de gemeente.
Er wordt een bijkomende investeringstoelage gevraagd van € 1.275,00 voor de opmaak van het
beheersplan.
Deze kredieten zullen voorzien worden bij budgetwijziging 2/2019 van de gemeente.
De kredieten voorzien voor de restauratiewerken aan de kerk werden reeds voorzien.

BESLUIT
Artikel 1
Er wordt akte genomen van de budgetwijziging 2019 van de kerkfabriek St. Petrus & St. Martinus te
Assenede zonder opmerkingen.
Art. 2
Afschrift van dit besluit over te maken aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek St. Petrus & St.
Martinus, het erkend representatief orgaan en de Provinciegouverneur.
7.

Akte nemen van de budgetwijziging 2019 van de kerkfabriek O.L. Vrouw Hemelvaart te
Bassevelde.

Bevoegdheid


Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 meer bepaald art. 48 en 50, gewijzigd bij decreet van 6 juli
2012.

Wetten en Reglementen


De omzendbrief dd-2013/1 van 1 maart 2013 van het Kabinet van de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur ter vervanging van de omzendbrieven BB-2007/01 van 12 januari 2007 en
BB-2008/6 van 18 juli 2008.

Verwijzingsdocumenten




De budgetwijziging 2019 van de kerkfabriek O.L. Vrouw Hemelvaart werd door het centraal
kerkbestuur aan de gemeente overgemaakt op 29 september 2019.
De coördinatie budgetwijzigingen 2019.
Het gunstig advies van het representatief orgaan dd. 27 september 2019 - binnengekomen
29 september 2019.
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Gemeenteraadsbeslissing dd. 25 oktober 2018 betreffende akte nemen van het budget 2019 van
de kerkfabriek O.L. Vrouw Hemelvaart te Bassevelde.

Verantwoording





Van het budget 2019 van de kerkfabriek O.L. Vrouw Hemelvaart werd akte genomen in de
gemeenteraad dd. 25 oktober 2018.
Het totaal van de exploitatieontvangsten is gewijzigd.
Er wordt een bijkomende exploitatietoelage gevraagd van € 2.234,31.
Deze kredieten zullen voorzien worden bij budgetwijziging 2/2019 van de gemeente.
Er wordt geen bijkomende investeringstoelage gevraagd. Er werd per vergissing opnieuw
€ 5.709,25 voorzien voor de opmaak van het beheersplan.

Tussenkomsten




Het Vlaams Belang vraagt of er voor aktenames moet gestemd worden. Dit wordt ter zitting even
opgezocht. Op de website van lokaalbestuur.vlaanderen.be staat dat de gemeenteraad enkel
akte moet nemen van het budget of de wijziging als deze past binnen het meerjarenplan.
De algemeen directeur gaat er van uit dat over een aktename niet moet gestemd worden. Dit zal
voor alle zekerheid nog eens nagevraagd worden bij het Agentschap Binnenlands Bestuur.

BESLUIT
Artikel 1
Er wordt akte genomen van de budgetwijziging 2019 van de kerkfabriek O.L. Vrouw Hemelvaart te
Bassevelde mits aanpassen investeringsontvangsten (€ 11.418,50 teruggebracht naar € 5.709,25).
Art. 2
Afschrift van dit besluit over te maken aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek O.L. Vrouw
Hemelvaart, het erkend representatief orgaan en de Provinciegouverneur.
8.

Akte nemen van de budgetwijziging 2019 van de kerkfabriek H. Kruis & O.L. Vrouw te Oosteeklo.

Bevoegdheid


Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 meer bepaald art. 48 en 50, gewijzigd bij decreet van 6 juli
2012.

Wetten en Reglementen


De omzendbrief dd-2013/1 van 1 maart 2013 van het Kabinet van de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur ter vervanging van de omzendbrieven BB-2007/01 van 12 januari 2007 en
BB-2008/6 van 18 juli 2008.

Verwijzingsdocumenten




De budgetwijziging 2019 van de kerkfabriek H. Kruis & O.L. Vrouw werd door het centraal
kerkbestuur aan de gemeente overgemaakt op 4 oktober 2019.
De coördinatie budgetwijzigingen 2019.
Het gunstig advies van het representatief orgaan dd. 3 oktober 2019 - binnengekomen
4 oktober 2019.
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Gemeenteraadsbeslissing dd. 25 oktober 2018 betreffende akte nemen van het budget 2019 van
de kerkfabriek H. Kruis & O.L. Vrouw te Oosteeklo.

Verantwoording





Van het budget 2019 van de kerkfabriek H. Kruis & O.L. Vrouw werd akte genomen in de
gemeenteraad dd. 25 oktober 2018.
Het totaal van de exploitatieontvangsten en – uitgaven is ongewijzigd.
Het investeringsbudget is gewijzigd. De projecten werden verschoven van budgetwijziging 2018
naar budgetwijziging 2019.
Er worden geen bijkomende investeringen gevraagd.

BESLUIT
Artikel 1
Er wordt akte genomen van de budgetwijziging 2019 van de kerkfabriek H. Kruis & O.L. Vrouw te
Oosteeklo zonder opmerkingen.
Art. 2
Afschrift van dit besluit over te maken aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek H. Kruis & O.L.
Vrouw, het erkend representatief orgaan en de Provinciegouverneur.
9.

Goedkeuren van het meerjarenplan 2020 - 2025 van de kerkfabriek St. Petrus & St. Martinus te
Assenede.

Bevoegdheid


Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 meer bepaald artikel 41 tot en met 44 en latere
wijzigingen.

Wetten en Reglementen



Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 meer bepaald artikel 41 tot en met 44 en latere
wijzigingen.
De omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013 van het Kabinet van de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur ter vervanging van de omzendbrieven BB-2007/01 van 12 januari 2007 en
BB-2008/06 van 18 juli 2008.

Verwijzingsdocumenten





Het meerjarenplan 2020 – 2025 met bijlagen van de kerkfabriek St. Petrus &
St. Martinus te Assenede werd door het centraal kerkbestuur aan de gemeente overgemaakt op
4 oktober 2019.
Het gunstig advies van het representatief orgaan dd. 3 oktober 2019 – binnengekomen
4 oktober 2019.
Afsprakennota tussen gemeentebestuur en centraal kerkbestuur.

Verantwoording


Elke kerkraad moet een meerjarenplan opstellen dat de financiële afspraken bevat tussen de
kerkfabriek en de gemeente voor een periode van zes jaar.
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Het meerjarenplan moet opgemaakt worden binnen de zes maanden na de installatie van de
nieuwe gemeenteraad ten gevolge van verkiezingen.
Het treedt in werking op 1 januari van het tweede jaar na de installatie van de nieuwe
gemeenteraad.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Het meerjarenplan 2020 – 2025 van de kerkfabriek St. Petrus & Martinus te Assenede wordt
goedgekeurd.
Art. 2
Afschrift van dit besluit over te maken aan de Provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek St. Petrus & St. Martinus en het erkend representatief orgaan.
10. Goedkeuren van het meerjarenplan 2020 - 2025 van de kerkfabriek O.L. Vrouw Hemelvaart te
Bassevelde.
Bevoegdheid


Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 meer bepaald artikel 41 tot en met 44 en latere
wijzigingen.

Wetten en Reglementen



Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 meer bepaald artikel 41 tot en met 44 en latere
wijzigingen.
De omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013 van het Kabinet van de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur ter vervanging van de omzendbrieven BB-2007/01 van 12 januari 2007 en
BB-2008/06 van 18 juli 2008.

Verwijzingsdocumenten





Het meerjarenplan 2020 – 2025 met bijlagen van de kerkfabriek O.L. Vrouw Hemelvaart te
Bassevelde werd door het centraal kerkbestuur aan de gemeente overgemaakt op 28 september
2019.
Het gunstig advies van het representatief orgaan dd. 27 september 2019 – binnengekomen
28 september 2019.
Afsprakennota tussen gemeentebestuur en centraal kerkbestuur.

Verantwoording



Elke kerkraad moet een meerjarenplan opstellen dat de financiële afspraken bevat tussen de
kerkfabriek en de gemeente voor een periode van zes jaar.
Het meerjarenplan moet opgemaakt worden binnen de zes maanden na de installatie van de
nieuwe gemeenteraad ten gevolge van verkiezingen.
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Het treedt in werking op 1 januari van het tweede jaar na de installatie van de nieuwe
gemeenteraad.
Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Het meerjarenplan 2020 – 2025 van de kerkfabriek O.L. Vrouw Hemelvaart te Bassevelde wordt
goedgekeurd.
Art. 2
Afschrift van dit besluit over te maken aan de Provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek O.L. Vrouw Hemelvaart en het erkend representatief orgaan.
11. Goedkeuren van het meerjarenplan 2020 - 2025 van de kerkfabriek H. Kruis & O.L. Vrouw te
Oosteeklo.
Bevoegdheid


Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 meer bepaald artikel 41 tot en met 44 en latere
wijzigingen.

Wetten en Reglementen



Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 meer bepaald artikel 41 tot en met 44 en latere
wijzigingen.
De omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013 van het Kabinet van de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur ter vervanging van de omzendbrieven BB-2007/01 van 12 januari 2007 en
BB-2008/06 van 18 juli 2008.

Verwijzingsdocumenten





Het meerjarenplan 2020 – 2025 met bijlagen van de kerkfabriek H. Kruis & O.L. Vrouw te
Oosteeklo werd door het centraal kerkbestuur aan de gemeente overgemaakt op 04 oktober
2019.
Er werd geen advies gegeven door het representatief orgaan – de termijn was verstreken.
Afsprakennota tussen gemeentebestuur en centraal kerkbestuur.

Verantwoording



Elke kerkraad moet een meerjarenplan opstellen dat de financiële afspraken bevat tussen de
kerkfabriek en de gemeente voor een periode van zes jaar.
Het meerjarenplan moet opgemaakt worden binnen de zes maanden na de installatie van de
nieuwe gemeenteraad ten gevolge van verkiezingen.
Het treedt in werking op 1 januari van het tweede jaar na de installatie van de nieuwe
gemeenteraad.
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Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Het meerjarenplan 2020 – 2025 van de kerkfabriek H. Kruis & O.L. Vrouw te Oosteeklo wordt
goedgekeurd.
Art. 2
Afschrift van dit besluit over te maken aan de Provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek H. Kruis & O.L. Vrouw en het erkend representatief orgaan.
12. Goedkeuren van het meerjarenplan 2020 - 2025 van de kerkfabriek H. Kruis te Boekhoute.
Bevoegdheid


Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 meer bepaald artikel 41 tot en met 44 en latere
wijzigingen.

Wetten en Reglementen



Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 meer bepaald artikel 41 tot en met 44 en latere
wijzigingen.
De omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013 van het Kabinet van de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur ter vervanging van de omzendbrieven BB-2007/01 van 12 januari 2007 en
BB-2008/06 van 18 juli 2008.

Verwijzingsdocumenten




Het meerjarenplan 2020 – 2025 met bijlagen van de kerkfabriek H. Kruis te Boekhoute door het
centraal kerkbestuur aan de gemeente overgemaakt op 4 oktober 2019.
Het gunstig advies van het representatief orgaan dd. 3 oktober 2019 – binnengekomen 4 oktober
2019.
Afsprakennota tussen gemeentebestuur en centraal kerkbestuur.

Verantwoording



Elke kerkraad moet een meerjarenplan opstellen dat de financiële afspraken bevat tussen de
kerkfabriek en de gemeente voor een periode van zes jaar.
Het meerjarenplan moet opgemaakt worden binnen de zes maanden na de installatie van de
nieuwe gemeenteraad ten gevolge van verkiezingen.
Het treedt in werking op 1 januari van het tweede jaar na de installatie van de nieuwe
gemeenteraad.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen
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BESLUIT
Artikel 1
Het meerjarenplan 2020 – 2025 van de kerkfabriek H. Kruis te Boekhoute wordt goedgekeurd.
Art. 2
Afschrift van dit besluit over te maken aan de Provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek H. Kruis en het erkend representatief orgaan.
13. Akte nemen van het budget 2020 van de kerkfabriek St. Petrus & St. Martinus te Assenede.
Bevoegdheid


Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 meer bepaald art. 48, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012.

Wetten en Reglementen



Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012.
De omzendbrief dd-2013/1 van 1 maart 2013 van het Kabinet van de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur ter vervanging van de omzendbrieven BB-2007/01 van 12 januari 2007 en
BB-2008/6 van 18 juli 2008.

Verwijzingsdocumenten





Het budget 2020 van de kerkfabriek St. Petrus & St. Martinus werd aan de gemeente
overgemaakt op 4 oktober 2019.
De coördinatie budget 2020.
Overzicht meerjarenplan 2020 – 2025.
Het gunstig advies van het representatief orgaan dd. 3 oktober 2019 - binnengekomen
4 oktober 2019.

Verantwoording




De gemeentelijke bijdrage in het budget past in het goedgekeurd meerjarenplan.
De exploitatietoelage bedraagt € 34.162,80 en wordt voorzien bij het exploitatiebudget 2020 van
de gemeente.
Er wordt geen investeringstoelage gevraagd.

BESLUIT
Artikel 1
Er wordt akte genomen van het budget 2020 van de kerkfabriek St. Petrus & St. Martinus te
Assenede zonder opmerkingen.
Art. 2
Afschrift van dit besluit over te maken aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek St. Petrus & St.
Martinus, het erkend representatief orgaan en de Provinciegouverneur.
14. Akte nemen van het budget 2020 van de kerkfabriek O.L. Vrouw Hemelvaart te Bassevelde.
Bevoegdheid


Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 meer bepaald art. 48, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012.
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Wetten en Reglementen



Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012.
De omzendbrief dd-2013/1 van 1 maart 2013 van het Kabinet van de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur ter vervanging van de omzendbrieven BB-2007/01 van 12 januari 2007 en
BB-2008/6 van 18 juli 2008.

Verwijzingsdocumenten





Het budget 2020 van de kerkfabriek O.L. Vrouw Hemelvaart werd aan de gemeente overgemaakt
op 29 september 2019.
De coördinatie budget 2020.
Overzicht meerjarenplan 2020 – 2025.
Het gunstig advies van het representatief orgaan dd. 27 september 2019 – binnengekomen 29
september 2019.

Verantwoording




De gemeentelijke bijdrage in het budget past in het goedgekeurd meerjarenplan.
De exploitatietoelage bedraagt € 10.452,10 en wordt voorzien bij het exploitatiebudget 2020 van
de gemeente.
De investeringstoelage bedraagt € 12.812,00 en wordt voorzien bij het investeringsbudget 2020
van de gemeente.

BESLUIT
Artikel 1
Er wordt akte genomen van het budget 2020 van de kerkfabriek O.L. Vrouw Hemelvaart te
Bassevelde zonder opmerkingen.
Art. 2
Afschrift van dit besluit over te maken aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek O.L. Vrouw
Hemelvaart, het erkend representatief orgaan en de Provinciegouverneur.
15. Akte nemen van het budget 2020 van de kerkfabriek H. Kruis & O.L. Vrouw te Oosteeklo.
Bevoegdheid


Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 meer bepaald art. 48, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012.

Wetten en Reglementen



Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012.
De omzendbrief dd-2013/1 van 1 maart 2013 van het Kabinet van de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur ter vervanging van de omzendbrieven BB-2007/01 van 12 januari 2007 en
BB-2008/6 van 18 juli 2008.

Verwijzingsdocumenten



Het budget 2020 van de kerkfabriek H. Kruis & O.L. Vrouw werd aan de gemeente overgemaakt
op 4 oktober 2019.
De coördinatie budget 2020.
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Overzicht meerjarenplan 2020 – 2025.
Het gunstig advies van het representatief orgaan dd. 3 oktober 2019 - binnengekomen
4 oktober 2019.

Verantwoording




De gemeentelijke bijdrage in het budget past in het goedgekeurd meerjarenplan.
De exploitatietoelage bedraagt € 7.679,05 en wordt voorzien bij het exploitatiebudget 2020 van
de gemeente.
Er wordt geen nieuwe investeringstoelage gevraagd.

BESLUIT
Artikel 1
Er wordt akte genomen van het budget 2020 van de kerkfabriek H. Kruis & O.L. Vrouw te Oosteeklo
zonder opmerkingen.
Art. 2
Afschrift van dit besluit over te maken aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek H. Kruis & O.L.
Vrouw, het erkend representatief orgaan en de Provinciegouverneur.
16. Akte nemen van het budget 2020 van de kerkfabriek H. Kruis te Boekhoute.
Bevoegdheid


Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 meer bepaald art. 48, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012.

Wetten en Reglementen



Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012.
De omzendbrief dd-2013/1 van 1 maart 2013 van het Kabinet van de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur ter vervanging van de omzendbrieven BB-2007/01 van 12 januari 2007 en
BB-2008/6 van 18 juli 2008.

Verwijzingsdocumenten





Het budget 2020 van de kerkfabriek H. Kruis werd aan de gemeente overgemaakt op 4 oktober
2019.
De coördinatie budget 2020.
Overzicht meerjarenplan 2020 – 2025.
Het gunstig advies van het representatief orgaan dd. 3 oktober 2019 - binnengekomen
4 oktober 2019.

Verantwoording



Er wordt geen exploitatietoelage gevraagd.
Er wordt geen investeringstoelage gevraagd.

298

BESLUIT
Artikel 1
Er wordt akte genomen van het budget 2020 van de kerkfabriek H. Kruis te Boekhoute zonder
opmerkingen.
Art. 2
Afschrift van dit besluit over te maken aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek H. Kruis, het
erkend representatief orgaan en de Provinciegouverneur.
Remi Van de Veire vervoegt opnieuw de zitting.
17. Vaststellen van het politiereglement voor de uitbating van het recyclagepark.
Bevoegdheid


Het Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017, artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen



Het decreet van 23.12.2011 betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en
afvalstoffen.
Het besluit van de Vlaamse regering van 17.02.2012 betreffende het duurzaam beheer van
materialenkringlopen en afvalstoffen.

Verwijzingsdocumenten


Het gecoördineerd politiereglement vastgesteld in de gemeenteraad 29.11.2018.

Verantwoording


Om de goede werking van het recyclagepark te garanderen zijn enkele bijkomende richtlijnen
nodig in het reglement op de uitbating van het recyclagepark.

Tussenkomsten




Anders stelt vast dat in het oude reglement nog sprake was van GAS bij artikel 1. Dat woordje is
nu geschrapt. Is daar een reden voor? In artikel 2 wordt nu bepaald dat wagens zwaarder dan
3.500 kg niet meer worden toegelaten. Van waar komt dat getal? In het oude reglement staat in
artikel 4 §7 dat de toezichter 15 minuten voor sluitingsuur een bord in de rij wachtenden plaatst
om de laatste bezoeker die toegang krijgt aan te duiden. Waarom is dat geschrapt? In artikel 16
is sprake van de inbreuken die kunnen leiden tot het ontzeggen van toegang tot het
recyclagepark. Worden overtreders in kennis gesteld van hun overtreding? Is er beroep mogelijk
als er beslist wordt om iemand de toegang te ontzeggen?
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat ze niet weten waarom in artikel 1
het woordje GAS is geschrapt. Het college vindt dat het niet de bedoeling kan zijn dat
professionelen hun afval op het recyclagepark komen brengen. Door grote voertuigen slibt het
verkeer soms vast en zijn de containers direct vol. Wat het sluitingsuur betreft zal men nu tot
12.00 u mogen aanrijden. Pas dan wordt het bord gezet en iedereen die voor 12 uur aan het
aanschuiven is wordt nog binnengelaten. Dit is duidelijker en makkelijker te communiceren.
Indien inbreuken worden vastgesteld zullen de parkwachters de betrokkenen hiervan op de
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hoogte brengen. Deze overtredingen zullen worden geregistreerd en bijgehouden. Het is een
democratisch recht om in beroep te gaan als burgers dit willen aanvechten.
Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
§1. Het recyclagepark is enkel toegankelijk voor de inwoners van de gemeente en voor de
ondernemingen en verenigingen die op het grondgebied van de gemeente gevestigd zijn in zoverre
de door hen aangevoerde afvalstoffen gelijkgesteld werden met huishoudelijke afvalstoffen en
daarmee gelijkgestelde hoeveelheden.
§2. Personen, niet in de gemeente ingeschreven, die verbouwingen uitvoeren aan hun eigendom, op
het grondgebied van de gemeente, kunnen een tijdelijke toegang tot het recyclagepark aanvragen.
§3. Het recyclagepark wordt geëxploiteerd volgens de door het college van burgemeester en
schepenen bepaalde en bekend gemaakte richtlijnen zoals data en openingsuren, gebruiksinstructies
en toezicht.
§4. Buiten de openingsuren is het recyclagepark niet toegankelijk voor personen vreemd aan de
dienst.
§5. Het is verboden door het niet volgen van de richtlijnen en gebruiksinstructies op het
recyclagepark, zo opzettelijk het computersysteem van het recyclagepark te verstoren.
Art. 2 (GAS)
§1. Het recyclagepark is enkel toegankelijk voor personenwagens en bestelwagens, al dan niet met
aanhangwagen, met een gewicht tot maximum 3.500 kg. Het betreden van het recyclagepark voor
het aanleveren van afvalstoffen met grotere vervoermiddelen zoals tractor, vorklift, vrachtwagen,
verreiker, kraan… is niet toegestaan, met uitzondering voor wat betreft het aanleveren van
landbouwfolie, waar de levering met een tractor en landbouwwagen wel wordt toegestaan.
§2. Per bezoek mag maximum 3 m³ aan afvalstoffen aangebracht worden.
§3. Bij aanbreng van afvalstoffen op het recyclagepark met aanhangwagens dient de lading steeds
afgedekt te worden met een voldoende groot net of zeil zodat de lading niet verloren kan gaan op de
openbare weg.
§4. Het recyclagepark wordt beschouwd als een openbare weg, waar de wetgeving op de politie van
het wegverkeer toepasselijk is.
§5. De toegelaten maximum snelheid op het recyclagepark is beperkt tot 10 km/uur. De motor wordt
stilgelegd bij het lossen van de afvalstoffen.
Art. 3
De parkwachters hebben het recht om bezoekers de toegang te weigeren indien:
- de bezoeker niet kan of wil bewijzen dat hij in Assenede woont of gevestigd is.
- de bezoeker de afvalstoffen niet op vooraf heeft gesorteerd.
- het voertuig waarmee de afvalstoffen wordt aangeboden meer dan 3,5 ton bedraagt.
- het gebruik van identiteitskaarten en toegangspassen van derden zich voordoet.
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Art. 4
§1. Kinderen onder de 12 jaar dienen vergezeld te zijn van een begeleider en mogen het voertuig niet
verlaten.
§2. Het is verboden dieren mee te brengen naar het recyclagepark.
§3. Het is verboden op het recyclagepark te roken of op enige andere wijze vuur te maken.
§4. Het is verboden enige beschadiging aan te brengen aan de omheining, containers, gebouwen of
uitrusting.
§5. Elke bezoeker van het recyclagepark moet, ongeacht het soort vervoersmiddel dat hij gebruikt,
aansluiten aan de rij wachtende bezoekers.
Art. 5
§1. De afvalstoffen mogen door de aanwezige toezichter gecontroleerd worden.
§2. De afvalstoffen worden door de aanbrenger zelf in de daartoe bestemde container of plaats
gedeponeerd.
Art. 6
De afvalstoffen die gedeponeerd worden in de containers of op de hiertoe aangeduide plaatsen,
worden eigendom van de gemeente. Het college van burgemeester en schepenen zorgt te gepasten
tijde voor de verwijdering van deze materialen.
Art. 7
Het is de aanbieders of andere personen verboden de gedeponeerde afvalstoffen weg te nemen .
Art. 8
§1. De gebruikers van het recyclagepark moeten de omgeving van de containers en de overige
ruimte van het terrein steeds zo rein mogelijk houden. Gebeurlijk kunnen zij door de toezichter van
het recyclagepark verzocht worden het door hen bevuilde terrein te reinigen.
§ 2. Het is verboden andere afvalstoffen dan deze vermeld op elke container of aangeduide plaats,
elders te storten. Het is eveneens verboden materiaal elders te laten op het recyclagepark, of aan
het hekken of afsluiting ervan, dan op de voorbehouden plaatsen of containers. Zulke handelingen
worden gelijkgesteld met sluikstorten.
Art. 9
Tijdens de sluitingsuren van het recyclagepark is het verboden afval te deponeren aan de
toegangspoort en in de omgeving van het recyclagepark. Het aldaar achterlaten van afvalstoffen
wordt aanzien als sluikstorten.
Art. 10 (GAS)
§1. De parkwachters hebben het recht om afvalstoffen die niet op het recyclagepark thuishoren of
die niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden te weigeren.
§2. Geweigerde afvalstoffen dienen door de aanbrengers te worden meegenomen.
§3. De toezichter oordeelt op zicht, nopens de al of niet toelaatbaarheid van de afvalstof, qua
kwaliteit en qua kwantiteit.
§4. De aanwijzingen van de toezichter zijn bindend. Inwoners die niet akkoord gaan met bepaalde
richtlijnen van het gemeentelijk personeel kunnen schriftelijk beroep instellen bij het college van
burgemeester en schepenen binnen de acht dagen na de feiten.
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Art. 11
De gemeente is niet verantwoordelijk voor ongevallen of gebeurtenissen, die zich voordoen bij het
deponeren of het niet opvolgen van de aanduidingen en aanwijzingen.
Art. 12
§1. De door de hogere overheid afgeleverde omgevingsvergunning aan de gemeente bepaalt welke
afvalfracties mogelijk aangeboden worden op het recyclagepark.
§2. Op het recyclagepark worden minstens de wettelijk verplicht huishoudelijke en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen, volgens het Vlaams afvalbeleid, selectief ingezameld.
Art. 13
§1. Toegang tot het recyclagepark is enkel mogelijk door gebruik te maken van de elektronische
identiteitskaart of voor de onderneming, verenigingen en tijdelijke toegang, een elektronische
toegangskaart. De elektronische toegangskaart wordt ter hand gesteld via de bevoegde
gemeentelijke dienst.
§2. Bij beschadiging of defect van de toegangskaart zal na inlevering van de toegangskaart een
vervangingsexemplaar ter beschikking gesteld worden. Dit zal eveneens gebeuren in geval van verlies
of diefstal.
§3. Ingeval van verlies dient de kaarthouder dit aan te geven aan de gemeente, zodat de kaart kan
geblokkeerd worden. Tot aan de blokkering van de toegangskaart zijn de kosten verbonden aan het
afval dat op deze toegangskaart is geregistreerd ten laste van de kaarthouder.
§4. De kaarthouder dient tevens elke adreswijziging mee te delen aan de bevoegde gemeentelijke
dienst. Wanneer de kaarthouder niet langer zijn onderneming of vereniging heeft in de gemeente,
dient de toegangskaart bij de gemeente ingeleverd te worden. Bij nalatigheid wordt de
toegangskaart geannuleerd.
Art. 14
De vergoeding voor het aanbrengen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen is opgenomen in het retributiereglement op de inzameling van huishoudelijke
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk recyclagepark.
Art. 15
Tijdens de openingsuren is het recyclagepark permanent onder toezicht van de toezichter. Elk bezoek
wordt geregistreerd.
Art. 16
De parkwachters doen de vaststellingen van inbreuken die kunnen leiden tot het tijdelijk ontzeggen
van de toegang tot het recyclagepark.
Als inbreuken worden beschouwd:
- Het weigeren van het opvolgen van instructies van de toezichters.
- Belediging en /of verbale bedreiging van het personeel of andere bezoekers.
Art. 17
Misbruik van het recyclagepark of bij herhaalde overtredingen van dit reglement, vastgesteld door de
toezichters en bekrachtigd door de milieuambtenaar, kan leiden tot een beslissing van de
burgemeester om aan bepaalde personen de toegang tot het recyclagepark voor een maand te
verbieden zodat het afval voortgebracht in het huishouden van deze personen gedurende één
maand niet meer kan aangebracht worden in het recyclagepark. De beslissing van de burgemeester
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inzake het opleggen van een toegangsverbod wordt ter kennis gebracht van het college van
burgemeester en schepenen.
Indien dit meermaals voorvalt, kan de periode van weigering de tweede maal verlengd worden tot 6
maanden en derde maal tot 1 jaar.
Art. 18
Bovenstaand reglement treedt inwerking op 1 januari 2020. Deze artikels worden nadien opgenomen
in het gecoördineerd gemeentelijke politiereglement.
18. Goedkeuren van de overeenkomst 2020 -2025 met vzw Kringwinkel Meetjesland.
Bevoegdheid


Het Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017, artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen



Het decreet van 23.12.2011 betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en
afvalstoffen.
Het besluit van de Vlaamse regering van 17.02.2012 betreffende het duurzaam beheer van
materialenkringlopen en afvalstoffen meer bepaald artikel 5.1.7.

Verwijzingsdocumenten



Het gemeenteraadsbesluit van 28.11.2013 betreffende het goedkeuren van de
samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Assenede en de Kringwinkel Meetjesland vzw.
Het model van de samenwerkingsovereenkomst 2020 – 2025 tussen de gemeente en de
Kringwinkel Meetjesland, overgemaakt door de Kringwinkel Meetjesland.

Verantwoording








De gemeente stimuleert hergebruik door minstens het afsluiten van een overeenkomst met een
door OVAM erkend kringloopcentrum.
De huidige overeenkomst met Kringwinkel Meetjesland loopt af op 31.12.2019.
Er dient een nieuwe overeenkomst afgesloten worden.
De Kringwinkel kan goede resultaten voorleggen. Jaarlijks stijgt de hoeveelheid ingezamelde
goederen. Dit betekent een besparing voor de gemeente omdat er minder goederen
terechtkomen bij het restafval dat veel duurder is voor de gemeente.
De Kringwinkel zorgt voor sociale tewerkstelling in Assenede via de winkel in de
Brouwershofstraat.
In de Kringwinkel kan iedereen, ook wie een beperkt budget heeft, terecht voor unieke,
kwaliteitsvolle goederen tegen een zachte prijs.

Tussenkomsten




Anders vraagt meer verduidelijking bij het schema met de inzamelresultaten op pagina 4 van de
toelichting werking. Wat gebeurt er met goederen die niet aan de eisen voldoen om te
recycleren. Volgens Anders kloppen de cijfers niet. Waarvoor staan de afkortingen HGB en HaH?
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat goederen die niet voldoen aan de
eisen voor hergebruik ofwel naar het restafval gaan, ofwel verder worden gerecycleerd in
bijvoorbeeld lompen voor textielafval. HGB staat wellicht voor hergebruik van meubelen,
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boeken, speelgoed, kleine elektro, enz. Er zal meer informatie hierover opgevraagd worden bij de
verantwoordelijke van de Kringwinkel.
Anders stelt vast dat openingsuren verminderd zijn afgelopen jaren. Is er perspectief om in de
toekomst terug meer open te zijn?
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat de openingsuren inderdaad zijn
verminderd. Het college betreurt dit ook maar stelt anderzijds wel vast dat de omzet en verkoop
daar niet onder geleden heeft.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 met vzw Kringwinkel Meetjesland, als bijlage gevoegd
bij dit besluit, wordt goedgekeurd.
19. Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering IGS Westlede op 03.12.2019.
Bevoegdheid


Decreet over het Lokaal Bestuur van 22.12.2017, artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen


Decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en latere wijzigingen

Verwijzingsdocumenten





De statuten van de IGS Westlede.
Schrijven van 03.10.2019 van de IGS Westlede, met bijlagen, waarbij gevraagd wordt aan de
gemeenteraad om zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van
03.12.2019.
Gemeenteraadsbesluit van 31.01.2019 betreffende het aanduiden van een mandatarisvertegenwoordiger en een mandataris-plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen van de
Intercommunale Crematoriumbeheer Oost-Vlaanderen tot de hernieuwing van de gemeenteraad
in 2025.

Verantwoording



De gemeente Assenede is toegetreden tot de IGS Westlede.
De gemeenteraad dient zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene
vergadering van 03.12.2019 met daarop volgende agendapunten:
1. Goedkeuring verslag van de Algemene Vergadering van 05.06.2019
2. Activiteiten en strategie 2020
3. Begroting 2020.
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Tussenkomsten



Anders stelt vast dat de ontvangsten voor crematies minder gestegen zijn dan verwacht. Dit blijft
hangen rond de 75%. De cijfers worden op basis daarvan bijgesteld.
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat dit cijfers zijn van 3 crematoria voor
de regio’s Lochristi, Sint-Niklaas en Aalst. Dit is een vrij groot gebied dus deze cijfers zijn
waarschijnlijk wel representatief voor heel Vlaanderen.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van de IGS Westlede op
03.12.2019 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:
1. Goedkeuring verslag van de Algemene Vergadering van 05.06.2019
2. Activiteiten en strategie 2020
3. Begroting 2020.
Art. 2
De vertegenwoordiger van de gemeente, dhr. Dieter Vercauter, of zijn plaatsvervanger, mevr.
Dominique Buysse, die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de IGS Westlede wordt
opgedragen ter zitting van de algemene vergadering overeenkomstig de wil van de onderhavige
gemeenteraad te stemmen.
Art. 3
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de IGS Westlede, Smalle Heerweg 60, 9080
Lochristi en aan de betrokken aangestelde personen.
20. Menneken - Goedkeuren akte aankoop onroerend goed.
Bevoegdheid


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

Wetten en Reglementen





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

Verwijzingsdocumenten


Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23.08.2016 betreffende
Patrimonium - Princiepbeslissing voor de aankoop van een perceelsgedeelte gelegen tussen
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het Menneken en de Stekelaarstraat. Aanstellen van de Dienst Vastgoedtransacties van de
Vlaamse Overheid.
Het uittreksel uit de kadastrale legger met betrekking tot Menneken 5 te 9968 Bassevelde,
kadastraal gekend onder nr. 0855E der sectie B van de 3e afdeling Assenede.
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 07.03.2017 betreffende
opmaken opmetingsplan voor aan te kopen perceelsgedeelte tussen het Menneken en de
Stekelaarstraat - Toewijs.
Het opmetingsplan opgemaakt door dhr. Mathieu Cammaert voor een perceelsgedeelte met
een oppervlakte van 87m² gelegen tussen het Menneken en de Stekelaarstraat.
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 25.04.2017 betreffende
Patrimonium – Aankoop perceelsgedeelte tussen Menneken en Stekelaarstraat – Goedkeuren
opmetingsplan.
De brief van 11.09.2019 van de Dienst vastgoedtransacties met betrekking tot Assenede 3e afd.
Sie B nr. 855E – Menneken en Steklaarstraat – fietspad – Akte ter goedkeuring.
De akte aankoop onroerend goed van 04.09.2019 opgemaakt door de Dienst
Vastgoedtransacties, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 10 te 9000 Gent met betrekking tot
de aankoop van 87m² grond gelegen Menneken 5 te 9968 Bassevelde met individueel
perceelsidentificatienummer B855 L P0000.
De kredieten voorzien in budget 2016 en budgetwijziging 1/2018 onder art. 020000 2200007
der uitgaven van investeringskrediet.

Verantwoording






Het college van burgemeester en schepenen opteert om een veilige verbinding voor fietsers te
realiseren tussen het Menneken en de Stekelaarstraat.
Om dit te realiseren werd geopteerd om een gedeelte van het perceel Menneken 5 te 9968
Bassevelde aan te kopen.
Wij ontvingen de akte aankoop van onroerend goed van 04.09.2019 opgemaakt door de Dienst
Vastgoedtransacties, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 10 te 9000 Gent met betrekking tot
de aankoop van 87m² grond gelegen Menneken 5 te 9968 Bassevelde met individueel
perceelsidentificatienummer B855 L P0000.
Het behoort tot de bevoegdheden van de gemeenteraad om deze akte goed te keuren.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De akte aankoop van onroerend goed van 04.09.2019 opgemaakt door de Dienst
Vastgoedtransacties, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 10 te 9000 Gent met betrekking tot de
aankoop van 87m² grond gelegen Menneken 5 te 9968 Bassevelde met individueel
perceelsidentificatienummer B855 L P0000 aangekocht van dhr. P. Remerie, Prof. Blanchardlaan 18
bus 402 te 8670 Koksijde en mw. C. Kerckhaert, Menneken 5 te 9968 Bassevelde, wordt
goedgekeurd.
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Art. 2
Voor de aankoop van het in artikel 1 vermeld onroerend goed zal € 22.500,00 betaald worden aan
dhr. P. Remerie, Prof. Blanchardlaan 18 bus 402 te 8670 Koksijde en mw. C. Kerckhaert, Menneken 5
te 9968 Bassevelde op rekeningnummer BE59 7310 3854 3226 van de kredieten voorzien in budget
2016 en budgetwijziging 1/2018 onder art. 020000 2200007 der uitgaven van investeringskrediet.
Art. 3
Afschrift van deze beslissing over te maken aan de financieel directeur.
Twee afschriften van deze beslissing samen met twee exemplaren van de goedgekeurde akte over te
maken aan de Vlaamse Overheid, Dienst Vastgoedtransacties, Virginie Lovelinggebouw, Koningin
Maria Hendrikaplein 70 bus 10 te 9000 Gent.
21. Smoutersdijkstraat 9 - Princiepbeslissing voor de ruil van perceelsgedeelten. Aanstellen Dienst
Vastgoedtransacties en aanstellen landmeter.
Bevoegdheid


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

Wetten en Reglementen






Decreet van 04.04.2014 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de
ruimtelijke ordening, het grond- en pandenbeleid.
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 decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017.
Het decreet van 03.05.2019 houdende de gemeentewegen.

Verwijzingsdocumenten










Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 07.08.2018 betreffende de
vraag van de heer Jean-Claude Pardo om verfraaiingswerken uit te voeren op het openbaar
domein ter hoogte van Smoutersdijkstraat 9 te Assenede.
De brief van 24.10.2018 van het bestuur van de Zwarte Sluispolder betreffende openbaar
domein van de Smoutersdijkstraat te 9960 Assenede.
De brief van 31.10.2018 aan dhr. J. Pardo, Smoutersdijkstraat 9 te 9960 Assenede betreffende
Smoutersdijkstraat 9 – bloembakken naast de rijweg.
De brief van 21.11.2018 aan dhr. Jean-Claude Pardo, Smoutersdijkstraat 9 te 9960 Assenede
betreffende Smoutersdijkstraat 9 – verfraaiingswerken op het openbaar domein.
De brief van 06.01.2019 van landmeter David Coryn, Veldstraat 25 te 9860 Oosterzele met het
bijhorende opmetingsplan.
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 15.01.219 betreffende
Smoutersdijkstraat 9 – Inname openbaar domein.
De brief van 16.01.2019 aan dhr. Jean-Claude Pardo, Smoutersdijkstraat 9 te 9960 Assenede
betreffende Smoutersdijkstraat 9 – verfraaiingswerken op het openbaar domein.
Het uittreksel uit de kadastrale legger van het perceel 49C der sectie B van de 1e afdeling
Assenede.
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Het uittreksel uit de atlas der buurtwegen ter hoogte van Smoutersdijkstraat 9 te 9960
Assenede.
Kopie van het opmetingsplan waarop de te ruilen perceelsgedeelten zijn aangeduid.
De kredieten voorzien in budget 2019 onder art. 011900 6130500 der uitgaven van het
exploitatiekrediet, o.a. voor de opmaak van het opmetingsplan.




Verantwoording


Na een plaatsbezoek en overleg met dhr. Jean-Claude Pardo, Smoutersdijkstraat 9 te 9960
Assenede werd voorgesteld om het gedeelte van het openbaar domein waarop de
verfraaiingswerken werden uitgevoerd met een oppervlakte ongeveer 135 m² dat gelegen is
voor de woning Smoutersdijkstraat 9 te 9960 Assenede te ruilen met een even groot gedeelte
van het perceel gelegen aan de overkant van de straat, kadastraal gekend onder nr. 49C der
sectie B van de 1e afdeling Assenede, momenteel eigendom van dhr. Jean-Claude Pardo,
Smoutersdijkstraat 9 te 9960 Assenede.
Aangezien het gaat over de ruil van een gedeelte van het openbaar domein en een gedeelte
van een privé-perceel is het noodzakelijk dat een opmetingsplan wordt opgemaakt van de te
ruilen perceelsgedeelten.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om deze ruil te realiseren
via de Vlaamse Overheid, Dienst Vastgoedtransacties, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria
Hendrikaplein 70 bus 10 te 9000 Gent.
Nadat de procedure voor de ruil van de perceelsgedeelten is afgerond, is het aangewezen de
procedure voor het afschaffen van het gedeelte van buurtweg 32, dat geruild werd met een
gedeelte van het perceel van dhr. Jean-Claude Pardo aan de overkant van de
Smoutersdijkstraat 9 te 9960 Assenede, op te starten.
Het behoort tot de bevoegdheden van de gemeenteraad om de princiepbeslissing te nemen
met betrekking tot deze ruil en de afschaffing van een gedeelte van de buurtweg.









Tussenkomsten



Anders vraagt of de opmerking van de Zwarte Sluispolder dat de bloembakken te dicht staan
bij de openbare weg wordt meegenomen.
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat dit dossier al een hele
voorgeschiedenis heeft. Het college heeft wel goedgekeurd dat daar bloembakken mochten
komen, maar deze zijn te hoog gebouwd. Er is een mondeling akkoord met de eigenaar om
een stuk grond te ruilen zodat de weg opnieuw verbreed kan worden. Er worden gelijke
stukken grond geruild dus er wordt niks betaald of ontvangen. Bij heraanleg zal rekening
gehouden worden met de veiligheid van fietsers. De eerste fase is nu deze ruilprocedure.
Daarna kan dit deel van de buurtweg worden afgeschaft.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen
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BESLUIT
Artikel 1
Principieel over te gaan tot het opstarten van de procedure voor ruil van:
- een gedeelte van het openbaar domein met een oppervlakte van ongeveer 135 m², zonder
kadastraal nummer gelegen voor de woning Smoutersdijkstraat 9 te 9960 Assenede, momenteel
eigendom van de gemeente Assenede
met
- een even groot gedeelte van het perceel gelegen aan de overkant van de straat, kadastraal gekend
onder nr. 49C der sectie B van de 1e afdeling Assenede, momenteel eigendom van dhr. Jean-Claude
Pardo, Smoutersdijkstraat 9 te 9960 Assenede.
Art. 2
Een landmeter aan te stellen voor het opmeten en het opmaken van een opmetingsplan voor de te
ruilen perceelsgedeelten zoals vermeld in artikel 1 van dit besluit.
De kosten voor de opmeting te betalen van de kredieten voorzien in budget 2019 onder art. 011900
6130500 der uitgaven van het exploitatiekrediet.
Art. 3
De Dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria
Hendrikaplein 70 bus 10 te 9000 Gent aan te stellen voor:
- het voeren van de onderhandelingen
- het opmaken van een ontwerpakte
- het verlijden van de definitieve akte.
Art. 4
Afschrift van deze beslissing over te maken aan:
- de financieel directeur
- de Dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria
Hendrikaplein 70 bus 10 te 9000 Gent.
Art. 5
De procedure voor de afschaffing van het gedeelte van buurtweg 32 ter hoogte van
Smoutersdijkstraat 9, met een oppervlakte van ongeveer 135 m² op te starten nadat de procedure
voor de in artikel 1 van dit besluit vermelde ruil werd afgerond.
22. Goedkeuren van de statuten en het beleidsplan Zorgraad Oost-Meetjesland.
Bevoegdheid


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

Verwijzingsdocumenten



Statuten Zorgraad Oost-Meetjesland.
Beleidsplan Zorgraad Oost-Meetjesland.
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Verantwoording










De Vlaamse regering besliste op17 mei 2019 tot erkenning en subsidiëring van de zorgraden en
inwerkingtreding van het decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de
eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnsaanbieders.
Eerder werd beslist tot goedkeuring van de oprichting eerstelijnszone Oost-Meetjesland.
Dhr. Lieven Rummens werd als vertegenwoordiger aangesteld voor de voorlopige zorgraad,
cluster lokale besturen.
De voorlopige zorgraad is het aansturend orgaan van de eerstelijnszone, in 2020 wordt de
voorlopige zorgraad een erkende zorgraad. De eerste lijnzones worden in tussentijd een vzwstructuur.
De zorgraad vzw kan enkel erkend worden als het bewijs geleverd wordt dat er statuten ter
publicatie zijn aangeboden en dat de aanvraag tot erkenning alleen ontvankelijk is als ze het
beleidsplan voor de twee komende werkingsjaren bevat.
De statuten en het beleidsplan van de zorgraad moeten worden goedgekeurd door zowel de
raad voor maatschappelijk welzijn als de gemeenteraad. In de statuten zullen, na goedkeuring,
de oprichters worden toegevoegd.

Tussenkomsten




Anders vindt dit maar een zeer pover beleidsplan. Het is niet meer dan 1 pagina en bevat amper
2 strategische doelstellingen. In een beleidsplan verwachten we toch een missie, een visie en een
omgevingsanalyse. De cijfers voor Assenede in verband met verhoogde tegemoetkoming,
kansarmoede, gebruikers budgetmeter, aantal alleenstaanden, mensen met een chronische
aandoening, … zijn beschikbaar. Maar daar wordt niks mee gedaan. Niet voor Assenede en ook
niet voor de andere gemeenten in de Zorgraad. Anders vraagt daarom om apart te stemmen
over enerzijds het beleidsplan en anderzijds de statuten.
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat de samenstelling en opstart van de
Zorgraden vrij hectisch verloopt. Er is nu nog niemand aangesteld om dit te coördineren. Dit
gebeurt nu nog door vrijwilligers. Het beleidsplan en de statuten zijn een voorwaarde om een
definitieve Zorgraad op te starten.

Stemmen voor statuten
Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen
Stemmen voor beleidsplan
Stemresultaat

12 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde,
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé,
Dominique Buysse, Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof,
Pieter Dobbelaere)
10 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem,
Nic Van Zele, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn,
Dimitri Van Vooren, Stijn Van Hamme, Axl Van Boven)
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BESLUIT
Artikel 1
De statuten van de Zorgraad Oost-Meetjesland worden goedgekeurd.
Art. 2
Het beleidsplan van de Zorgraad Oost-Meetjesland wordt goedgekeurd.
23. Interpellatie: fietsbrug Rijkestraat.
Het Vlaams Belang merkt op dat bij de aanleg van de brug over de expressweg ter hoogte van de
Stroomstraat werd aangekondigd dat het deel van de Rijkestraat dat vroeger aansloot op de
Stroomstraat, maar nu onderbroken is met een gracht, zou onthard worden. Dit is een positieve
maatregel. Door het afsluiten van dit deel van de Rijkeweg is het nu echter voor zwakke
weggebruikers (fietsers, wandelaars) moeilijker om aansluiting te hebben op het fietspad in de
Stroomstraat. Er is natuurlijk de mogelijkheid om via de Stroomstraat (laatste straat rechts rijdende
in de Rijkestraat vanuit de richting van het dorp) aan te sluiten op het fietspad. Dit is echter een
gevaarlijk punt om de Stroomstraat over te steken: de bocht in combinatie met de beuken zorgt voor
een heel beperkt zicht op het aankomende verkeer. Een veiliger alternatief zou het volgende zijn:
een fietsbrugje voorzien voor de zwakke weggebruikers over de gracht dat het toekomstig onverhard
deel van de Rijkestraat scheidt van de Stroomstraat. Op die plaats is er immers een veel beter zicht
op het aankomende verkeer. Kortom, een investering die de veiligheid van de zwakke weggebruikers
ten goede zou komen. Het Vlaams Belang vraagt of de meerderheid bereid is een brugje voor de
zwakke weggebruikers op dat punt te laten plaatsen? Indien ja, binnen welke termijn acht de
meerderheid dit mogelijk? Indien nee, waarom niet?
Het college van burgemeester antwoordt dat dit een terechte vraag is, maar voorlopig kan het
college hier nog geen uitspraak over doen. De gracht is momenteel nog eigendom van het Vlaams
Gewest. Er is nog geen overeenkomst wie wat gaat beheren en onderhouden. Het gevoel leeft dat
AWV dit probeert af te schuiven op de gemeente. Er was een vergadering gepland om dit te
bespreken maar door ziekte van iemand van AWV is dit uitgesteld. Het is geen zekerheid dat de weg
zal onthard worden. Voorlopig zullen mensen nog even moeten rondrijden.
24. Interpellatie: sterretjesweide.
Het Vlaams Belang kaart aan dat het verlies van een dierbare een pijnlijke zaak is. Dit verlies is nog
zwaarder wanneer het gaat om een doodgeboren kind of om een kindje dat vlak na de geboorte
overlijdt. Een pak gemeenten voorzien een speciale plek op hun gemeentelijke begraafplaats voor
dit specifieke verlies: een sterretjesweide. Zo’n sterretjesweide is een licht afgescheiden plek op
een begraafplaats met eventueel een bord of monument met een aangepaste tekst of gedicht.
Het maakt op die manier duidelijk dat daar de plek is voor ouders, familieleden die een bijzonder
verlies te verwerken hebben. Op onze gemeentelijke begraafplaatsen zou zo’n sterretjesweide
een nuttige investering zijn. Een aanvulling op onze begraafplaatsen waarvan we natuurlijk
allemaal hopen dat die niet te veel nodig zal zijn. Daarom roepen het Vlaams Belang op om ook in
onze gemeente werk te maken van de aanleg van sterretjesweides op iedere begraafplaats. Het
Vlaams Belang vraagt of de meerderheid bereid is om sterretjesweides aan te leggen op de
gemeentelijke begraafplaatsen? Indien ja, binnen welke termijn achten jullie de aanleg van de
sterretjesweides mogelijk? Indien nee, waarom niet? Kan de sterretjesweide op de
parkbegraafplaats niet beter aangeduid worden?
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Het college van burgemeester en schepenen vindt het ook belangrijk hier een inspanning voor te
doen. Op de parkbegraafplaats is er al een sterretjesweide, maar het college zal ook bekijken om
ruimte te voorzien op de andere kerkhoven in Assenede, Boekhoute en Oosteeklo. Op de
Landsdijk is het praktisch moeilijk dit te realiseren. Het kan wel even duren vooraleer dit
gerealiseerd is maar tegen 01.11.2020 zou dit zeker klaar moeten zijn. Het college zal opdracht
geven aan de technische dienst om een betere aanduiding te voorzien op de parkbegraafplaats.
25. Interpellatie: tussenkomst netabonnement.
Het Vlaams Belang stelt vast dat veel kinderen het openbaar vervoer nemen van en naar school. De
prijs van een abonnement bij De Lijn betekent echter een serieuze hap uit het gezinsbudget. De
Buzzypass, het abonnement voor kinderen en jongeren tot 25 jaar, heeft nu eenmaal een kostprijs.
Voor kinderen van 6 tot 11 jaar gaat dit om 54 euro per jaar. Voor jongeren tussen 12 en 25 jaar gaat
het om 33 euro voor 1 maand, 80 euro voor 3 maanden of 212 euro voor een gans jaar. Het
kostenplaatje kan dus oplopen voor een gezin met meerdere kinderen (al kent De Lijn ook een
gezinskorting toe vanaf het tweede abonnement; meer informatie daarover op de website van De
Lijn). De Lijn biedt echter de mogelijkheid om via een derdebetalersysteem tussen te komen in de
prijs van zo’n abonnement. Verschillende steden en gemeenten doen dit. Er bestaan hierbij
verschillende systemen, naar gelang de financiële mogelijkheden van de betrokken gemeente. Een
voor onze gemeente interessant systeem is het betalen van een percentage van de kostprijs van het
netabonnement voor jongeren. Het percentage is door de gemeente zelf te kiezen. Op die manier
ondersteunen wij onze gezinnen en blijven de kosten voor het gemeentelijk budget binnen de
perken. Het moet immers betaalbaar blijven binnen het gemeentelijk budget. Kortom, een sociale
maatregel ter ondersteuning van onze gezinnen met een eerder beperkte impact op de
gemeentelijke financiën. Bijkomend speelt het openbaar vervoer ook een belangrijke rol in een
duurzame mobiliteit. Jongeren die bij het naar school gaan gebruik maken van het openbaar vervoer,
zullen dat later mogelijks ook blijven doen. Daarom vindt het Vlaams Belang het een goed idee om
als gemeente een tussenkomst in te voeren bij de aankoop van netabonnementen voor jongeren.
Concreet stelt het Vlaams Belang voor om een gemeentelijke tussenkomst van 20% in de totaalprijs
van het netabonnement in te voeren. Is de meerderheid bereid om zo’n tussenkomst in te voeren?
Indien ja, binnen welke termijn achten jullie eventuele invoering van zo’n tussenkomst mogelijk?
Indien nee, waarom niet?
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat dit item in 2017 ook werd behandeld.
Toen werd beslist om niet in te gaan op het derdebetalersysteem. De gemeente wou toen inzetten
op andere vormen van samenwerking met De Lijn om zo de mobiliteit te bevorderen. Er werd
gedacht aan het instant houden van bepaalde lijnen, aan het voorzien van extra ritten op bepaalde
lijnen en aan het voorzien van extra haltes op bepaalde lijnen. Tegen einde 2020 wordt in toepassing
van het decreet basisbereikbaarheid het openbaar vervoer aangepast. Momenteel is men in de
vervoersregioraad volop bezig met het uitweken van het kernnet en het aanvullend net. Hiervoor
zullen extra budgetten worden vrijgemaakt.
Het voorstel van Vlaams Belang is om voor iedereen een tussenkomst in te voeren. Het college wil
zich echter liever focussen op mensen met een laag inkomen. Er zal gevraagd worden aan de sociale
dienst om te berekenen wat hiervan financiële implicaties kunnen zijn. Het college wil hierover nu
nog niet beslissen. Het is beter te wachten om te weten wat vervoersregioraad zal beslissen over de
kostprijs voor de gemeente.
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26. Interpellatie: aanpak ziekteverzuim.
Ziekteverzuim is een problematiek die alle werkgevers kennen, ook de lokale overheid. Het
absenteïsmepercentage zit al jaren in stijgende lijn, zowel in de privésector als in de openbare sector.
Uit algemene cijfers van SD Worx blijkt dat de stijgende leeftijd van het ambtenarenkorps en stress
twee belangrijke oorzaken zijn van deze stijging. Vooral stress en de toegenomen werkdruk blijken
een doorslaggevende rol te spelen. Ook bij het niet vervangen van ziek personeel komt er een
bijkomende extra werkdruk terecht op de diensten die met een verminderde bezetting draaien.
Daarnaast heeft de chronische onderbezetting van de diensten een heel negatieve impact op het
welbevinden van het personeel. Kortom, een goed personeelsbeleid getuigt niet alleen van inzicht,
daadkracht en visie, maar vooral ook van het respect voor het gemeentepersoneel. Om het
ziekteverzuim tegen te gaan zetten steeds meer werkgevers in op preventieve maatregelen. Denk
hierbij aan het promoten van een gezonde levensstijl bij de werknemers, het aanbieden van
opleidingen voor leidinggevenden, inbegrepen om de balans tussen werk en privé te optimaliseren.
Iedereen, zowel werkgever als werknemer, heeft er immers baat bij dat het ziekteverzuim tot een
minimum kan beperkt worden. Het Vlaams Belang vraagt hoe het ziekteverzuim evolueert binnen
onze gemeentelijke administratie en wenst graag een opdeling in de cijfers tussen contractuelen en
statutairen. Uit cijfers van de meeste recente Bestuurskrachtmonitor van de Vlaamse overheid blijkt
dat onze gemeentediensten structureel onderbemand zijn ten opzichte van gemeenten met een
gelijkaardig profiel (4,4 VTE/1000 inwoners in onze gemeente voor 6,0 VTE/1000 inwoners voor
vergelijkbare gemeenten). Het Vlaams Belang vraagt wat de oorzaak is van deze structurele
onderbemanning van onze gemeentelijke administratie? Hoe gaat de meerderheid deze structurele
onderbemanning aanpakken met het oog op vermindering van de werkdruk? Welke specifieke
maatregelen heeft de meerderheid reeds genomen om het ziekteverzuim terug te dringen? Welke
specifieke maatregelen voorziet de meerderheid in de (nabije) toekomst om ervoor te zorgen dat het
werk ook werkbaar blijft voor het gemeentepersoneel?
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat appels met appels en peren met peren
moet vergeleken worden. Gemeenten met bijvoorbeeld rusthuizen, zwembaden of
gemeenschapswachten zullen meer personeel in dienst hebben. Sommige mensen werken wel voor
de gemeente, maar staan niet op de pay roll zoals bijvoorbeeld de IT-ondersteuning,
veiligheidsconsulent en rattenbestrijding. Een aantal opdrachten worden uitbesteed aan privéfirma’s zoals onderhoud van kerkhoven, ecologisch bermbeheer, opdrachten ruimtelijke ordening,
wateraansluitingen, … Dat is een beleidsvisie, maar daardoor zijn er ook minder mensen in dienst bij
de gemeente. Het ziektecijfer van het administratief personeel is zeer laag en schommelt rond de 2
en 3% tussen 2016 en 2018. In de bibliotheek zijn er schommelingen tussen 0 en 6 %, bij de
schoonmaaksters tussen de 4 en 9 %, bij het technisch personeel verkeer tussen de 3 en 21 %, bij het
technisch personeel plantsoen tussen de 8 en 10 % en bij het technisch personeel wegen tussen de 5
en 10 %. Er zijn middelen voorzien om een objectieve analyse te laten maken betreffende
personeelsbehoeften. Er worden nog bijkomende aanwervingen voorzien in de IT-dienst, de
technische dienst en de personeelsdienst, maar het bestuur wil blijven inzetten op het uitbesteden
van opdrachten, op samenwerking met andere overheden en misschien het inschakelen van
uitzendkrachten. Er worden al heel wat preventieve acties ondernomen om het ziekteverzuim laag te
houden zoals jaarlijks mogelijkheid tot gratis griepvaccin, project sporten op het werk, organisatie
carfree day in 2018 en 2019, projectgroep leasing elektrische fietsen, aankoop ergonomische
bureaustoelen en voetsteunen, opleiding omtrent rugbesparend werken voor schoonmaaksters,
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opleiding veilig werken, projectmatig werken, stille werkruimtes voorzien, … Er is een
aanwezigheidsbeleid goedgekeurd in het schepencollege van 23.10.2018 met een brochure voor
leidinggevenden, praktische fiches voor leidinggevenden en een brochure voor medewerkers
(toegelicht in personeelsvergaderingen en aan elke personeelsgroep afzonderlijk). In dit
aanwezigheidsbeleid wordt bepaald dat elke leidinggevende met iedereen die tenminste 20 dagen
op jaarbasis afwezig is wegens ziekte en waarvan de bradfordscore 150 of hoger is wordt er
automatisch een verzuimgesprek gehouden. Tijdens dit gesprek wordt nagegaan of er
werkgerelateerde oorzaken zijn die een invloed hebben op de afwezigheden van de medewerker en
welke acties kunnen genomen worden om de afwezigheden in de toekomst te voorkomen of te
beperken. Het reglement van de variabele werktijden werd aangepast in die zin dat er op maandag-,
donderdag- en vrijdagnamiddag glijtijden zijn. In de rechtspositieregeling zijn alle mogelijke vormen
van loopbaanonderbreking/loopbaanvermindering /onbetaald verlof als recht en als gunst
opgenomen. Er zal een “Dag van de veerkracht” georganiseerd worden.
27. Interpellatie: speeltuigen Ter Walle.
De fractie Anders geeft aan dat er aan Ter Walle natuurlijke speeltuigen zijn geplaatst. Bij de bank
ter hoogte van het gebouw is er een houten balk afgebroken door verrotting en door de druk is er
een tweede losgekomen uit de grond. Kan dit hersteld worden?
Het college van burgemeester en schepenen kan melden dat er vandaag een tijdelijke herstelling
is uitgevoerd. Dit zal verder worden opgevolgd want het college vindt duurzame speeltoestellen
van groot belang.
De fractie Anders vraagt of er niet beter met onderhoudscontracten wordt gewerkt. De groep
Intro die de speeltoestellen heeft geplaatst biedt dit ook aan.
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat de gemeente zelf een tweejaarlijkse
controle doet, maar problemen van verrotting zijn niet altijd merkbaar. In het meerjarenplan zal
opnieuw een budget voor speeltoestellen worden opgenomen. Het college wijst erop dat de
gemeente niks heeft betaald voor de aanleg van natuurlijke speelelementen. Dit was een
leaderproject van de Meetjesman. Het college zal met groep Intro bespreken wat er mogelijk is op
vlak van onderhoudscontract.
28. Interpellatie: gebruik hemelwater.
Anders stelde vast dat op zaterdag 5 oktober 2019 aan Ter Walle een evenement van een
fietsclub doorging. Om hun fietsen naderhand af te spuiten gebruikte men leidingwater. De
organisatie diende daarvoor te betalen aan de watermaatschappij. De gemeente Assenede heeft
nu een klimaatadaptatieplan, waarin ook geschreven wordt om het hemelwater te hergebruiken.
Ter Walle beschikt over een hemelwaterput: kan deze gebruikt worden door de verenigingen die
water nodig hebben voor bvb het schoonmaken van de fietsen? Kan dit gratis aangeboden
worden? Hoe kan dit kenbaar gemaakt worden aan de verenigingen?
Het college van burgemeester en schepenen vindt dit een terechte opmerking. In Ter Walle zijn 2
regenputten van 20.000 liter voorzien. Het probleem was hier echter dat de fietsclub een 2 duim
aansluiting nodig heeft om 8 slangen tegelijk te kunnen aansluiten. Nu is er maar een aansluiting
van 3 kwart duim voorzien. Het college zal deze suggestie verder onderzoeken en bespreken in
het AGB.
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29. Interpellatie: akoestiek cafetaria Ter Walle.
De fractie Anders merkt op dat dit thema tot 5 maal toe op de agenda van het AGB werd gebracht,
tot nu toe zonder resultaat. De middelen zijn voorzien in budget van het AGB sinds 2016. Wat is de
reden van niet-uitvoering? Wanneer zal dit gebeuren?
Het college van burgemeester en schepenen erkent dat dit wat uit het oog verloren is en zal dit
dossier opnieuw activeren.
30. Interpellatie: het gebruik van Telraam voor een hogere verkeersveiligheid.
Anders vraagt wie bij het rekenen nooit een telraam heeft gebruikt? Ook voor een
verkeersveiligheid kan Telraam deze rol spelen. De bedoeling is dat camera’s worden opgehangen
achter de vensters van inwoners om enerzijds het aantal bewegingen van voetgangers, fietsers,
auto’s en vrachtwagens te registreren en anderzijds de snelheid te meten zonder dat dit leidt tot
boetes. Dit gebeurt op een anonieme wijze zodat er geen problemen zijn met de privacy. Voor
een lokaal bestuur heeft dit het voordeel dat ze op basis van objectieve gegevens een duidelijk
beeld heeft van de verkeersproblematiek in haar gemeente. Door het nattevingerwerk te
verlaten, kunnen de investeringen in verkeersveiligheid op een efficiëntere manier aangepakt
worden. Telraam voorziet voor lokale overheden in een aanbod op maat. Dat kan gaan van het
uitrollen van een klein telnetwerk, het werven en betrekken van burgers, over data-analyses tot
professioneel advies op basis van de gegenereerde data. De betrokkenheid van de inwoners kan
gevoelig verhoogd worden, doordat ze kunnen beslissen om een “telraam” aan hun venster te
hangen. De gemeente kan hier de leiding nemen zodat we tot een spreiding komen van de
telramen. Het uiteindelijke doel is om de verkeersveiligheid te vergroten zodat onze gemeente
ook zijn toeristisch karakter met zijn kreken ten volle kan uitspelen. Gezien verkeersveiligheid een
belangrijk aandachtspunt is, wensen wij volgende vragen te stellen : Wat is de maximum
vastgestelde snelheid in zone 30 in onze gemeente volgens de snelheidsborden? Wat is de
maximum vastgestelde snelheid in zone 50 in onze gemeente volgens de snelheidsborden? Wat is
de maximum vastgestelde snelheid buiten de bebouwde kom in onze gemeente volgens de
snelheidsborden? De metingen via Telraam worden direct op het internet geplaatst en er is
transparantie voor iedereen. De huidige controles (politie en gemeentelijke) worden zelden
publiek gemaakt. Is er hier bezwaard tegen? Wensen wij ons als gemeente aan te sluiten bij
Telraam ?
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat we beschikken over 6 smileyborden. Er
zijn binnen de zone 30 in de Prins Boudewijnlaan 93 km/uur, in Dorp 73 km/uur, in de
Molenbosstraat 69 km/uur en in de Weststraat 74 km/uur geregistreerd. In de zone 50 zijn de
volgende maximum snelheden geregistreerd: Stationsstraat 136 km/uur, Kapellestraat 107 km/uur,
Oosthoek 175 km/uur, Koning Albertstraat 83 km/uur, Landsdijk 139 km/uur, Burgstraat 128 km/uur,
Krekelmijt 123 km/uur en Bosstraat 122 km/uur. Buiten de bebouwde kom is er in de Stoepestraat
een snelheid van 150 km/uur vastgesteld. Momenteel loopt een pilootproject Telramen in Leuven en
in de deelgemeente Kessel-lo. Na dit pilootproject kunnen overal nieuwe telnetwerken worden
opgestart. Burgers kunnen zich engageren en een telraam kopen en sluiten daarna eenvoudig aan op
het platform om zelf gegevens te verzamelen. Voor lokale overheden voorziet Telraam een aanbod
op maat. Het college vindt dit een mooi initiatief en zal nakijken wat het kost. Dit moet participatief
worden aangepakt. De diensten zullen opdracht krijgen om deze snelheden te publiceren op de
website in de hoop hiermee een mentaliteitswijziging te beïnvloeden.
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31. Interpellatie: verkeersborden aan wegversmallingen.
Regelmatig krijgt Anders de vraag of er geen verkeersborden kunnen aangebracht worden bij de
wegversmallingen met gele paaltjes. Het voordeel van verkeersborden bij een wegversmalling is
dat er duidelijkheid is : de burger kent de situatie en als men voorrang heeft, dan weet men dat
en rijdt men door zonder af te remmen. Daar wegversmallingen geplaatst zijn als een
snelheidsremmende maatregel, is dit een niet gewenst nadeel. Bij wegversmallingen zonder
verkeersborden verwacht men dat er rustiger wordt gereden als er iemand nadert vanuit de
andere kant doordat de situatie niet duidelijk is. Maar we stellen steeds meer vast, als de situatie
goed gekend is, dat de bestuurders gehaast zijn en in plaats van te vertragen, gas bijgeven om
eerst bij de wegversmalling te zijn zodat ze niet moeten stoppen. Anders heeft hierbij de volgende
vragen : Heeft de gemeente hierover al klachten gekregen? Wat is de visie van het Schepencollege
hieromtrent?
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat er op de dienst verkeer hierover geen
klachten ontvangen zijn. Er is advies gevraagd bij de politie maar dat is nog niet binnen. Er is
voorlopig geen studie die bevestigt dat bestuurders sneller gaan rijden als er geen voorrangsregeling
is. Nog extra borden gaan zetten is voor het college geen meerwaarde. Het college zal dit verder
opvolgen.
32. Interpellatie: erkenning European Disability Card.
Anders merkt op dat twee jaar geleden de European Disability Card (EDC) werd ingevoerd. Met
deze kaart kunnen personen eenvoudig hun beperking bewijzen aan de ingang van musea,
culturele centra, sportactiviteiten, … Het objectief van de kaart is om “de toegankelijkheid voor
personen met een beperking te verhogen en hun inclusie in de maatschappij te bevorderen”. De
actoren die zich hebben aangesloten zijn vrij om een voordeel aan de kaart te verbinden. De kaart
is geldig in 8 Europese landen. In België zijn er momenteel 400 actoren die de EDC erkennen,
waaronder ook steden en gemeenten. Anders stelt voor dat de gemeente Assenede ook partner
zou worden en de EDC zou erkennen, en de bevolking informeert over het bestaan en de
voordelen van de kaart.
Het college van burgemeester en schepenen heeft geen enkel probleem om dit verder bekend te
maken en te promoten via de Belleman. Via de UiTpas hebben we reeds ervaring opgedaan om
cultuur en sport dichter bij de mensen te brengen. Dat is wel een intensief werk en het werken met
twee verschillende kaarten is niet evident. We zullen contact nemen met de gemeente Maldegem
om te zien of we dit kunnen koppelen aan de UiTpas.
33. Interpellatie: opvolging Molenbosstraat.
In opvolging van de gemeenteraad van mei 2019: welke zijn de resultaten van de bevraging die
werd uitgevoerd bij de inwoners van de Molenbosstraat? Wat is het advies van de politie?
Het college van burgemeester en schepenen heeft moeten vaststellen dat er nog geen bevraging
werd uitgevoerd. Er is ook nog geen advies van de politie. Het college zal dit dossier opnieuw op de
agenda zetten en dit verder opvolgen.
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Geheime zitting
GZ 1.

Aanstellen van een GAS-vaststeller in dienst bij IVM.

Bevoegdheid


Het Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017, artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen


De wet van 24.06.2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

Verwijzingsdocumenten






Het gemeenteraadsbesluit van27.09.2018 over het goedkeuren van het gebruik van een tijdelijke
vaste camera op een niet-besloten plaats (openbaar domein) inzake preventie sluikstort en
zwerfvuil voor IVM.
Het gecoördineerd politiereglement vastgesteld in de gemeenteraad van 29.11.2018.
Het gemeenteraadsbesluit van 25.10.2018 over de machtiging van een vaststeller GAS in dienst
van IVM om vaststellingen te doen inzake sluikstort en zwerfvuil volgens het GAS-reglement.
De documenten waaruit blijkt dat mevrouw Annelies Neyt, in dienst bij IVM, voldoet aan de
voorwaarden om aangesteld te worden als GAS-vaststeller.

Verantwoording









De GAS-vaststellers die personeelslid zijn van een intergemeentelijke samenwerkingsverband
dienen volgens artikel 21§2 van de GAS-wet binnen het raam van hun bevoegdheden
aangewezen worden door de gemeenteraad.
Het aanstellen van een GAS-vaststeller is noodzakelijk om in het kader van het cameraproject van
IVM de verslagen te kunnen opmaken.
Mevrouw Annelies Neyt, in dienst bij IVM is geslaagd voor de opleiding “gemeentelijke
administratieve sancties”, conform artikel 2 van het Koninklijk Besluit van 21.12.2013 tot
vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid
van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die
aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie.
De voorwaarden om aangesteld te kunnen worden tot GAS-vaststeller zijn:
1. Minimaal 18 jaar oud zijn
2. Geen strafrechterlijke veroordeling hebben opgelopen (uittreksel uit het
strafregister)
3. Minstens beschikken over: getuigenschrift hoger secundair onderwijs (kopie van het
diploma)
4. In max. 10 dagen een opleiding van 40 uur gevolgd hebben in een erkende
opleidingsinstelling (brevet GAS vaststeller uitgegeven door de politieschool)
Uit de documenten blijkt dat mevrouw Annelies Neyt voldoet aan de voorwaarden om
aangesteld te worden als GAS-vaststeller.
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Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Mevrouw Annelies Neyt, in dienst bij de IVM, wordt aangesteld tot GAS-vaststeller met bevoegdheid
op het grondgebied van de gemeente Assenede tot het vaststellen van inbreuken welke uitsluitend
kunnen bestraft worden met een gemeentelijke administratieve sanctie en die vallen onder de
bevoegdheden inzake zwerfvuil en sluikstort zoals omschreven in het gecoördineerd
politiereglement van 29.11.2018 meer bepaald artikels:
GZ 2.

Hoofdstuk 3: reinheid van de openbare weg en openbare plaatsten – Artikel 3.2
Hoofdstuk 4: ophalen en inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen – Artikel 4.5
Aanstellen van gemeentelijke GAS-vaststellers.

Bevoegdheid


Het Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017, artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen


De wet van 24.06.2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

Verwijzingsdocumenten




Het gecoördineerd politiereglement vastgesteld in de gemeenteraad van 29.11.2018.
De documenten waaruit blijkt dat mevrouw Stefanie Goethals voldoet aan de voorwaarden om
aangesteld te worden als GAS-vaststeller.
De documenten waaruit blijkt dat de heer Steven Thys voldoet aan de voorwaarden om
aangesteld te worden als GAS-vaststeller.

Verantwoording






Mevrouw Stefanie Goethals is geslaagd voor de opleiding “gemeentelijke administratieve
sancties”, conform artikel 2 van het Koninklijk Besluit van 21.12.2013 tot vaststelling van de
minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de
ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding
kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie.
De heer Steven Thys is geslaagd voor de opleiding “gemeentelijke administratieve sancties”,
conform artikel 2 van het Koninklijk Besluit van 21.12.2013 tot vaststelling van de
minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de
ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding
kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie.
De voorwaarden om aangesteld te kunnen worden tot GAS-vaststeller zijn:
1. Minimaal 18 jaar oud zijn
2. Geen strafrechterlijke veroordeling hebben opgelopen (uittreksel uit het
strafregister)
3. Minstens beschikken over: getuigenschrift hoger secundair onderwijs (kopie van het
diploma)
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4. In max. 10 dagen een opleiding van 40 uur gevolgd hebben in een erkende
opleidingsinstelling (brevet GAS-vaststeller uitgegeven door de politieschool)
Uit de documenten blijkt dat mevrouw Stefanie Goethals en de heer Steven Thys voldoen aan de
voorwaarden om aangesteld te worden als GAS-vaststeller.
De GAS-vaststellers dienen volgens artikel 21§2 van de GAS-wet binnen het raam van hun
bevoegdheden aangewezen te worden door de gemeenteraad.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Mevrouw Stefanie Goethals wordt aangesteld tot GAS-vaststeller met bevoegdheid op het
grondgebied van de gemeente Assenede tot het vaststellen van inbreuken welke uitsluitend kunnen
bestraft worden met een gemeentelijke administratieve sanctie en die vallen onder bevoegdheden
inzake zwerfvuil en sluikstort zoals omschreven in het gecoördineerd politiereglement van
29.11.2018 meer bepaald artikels:
-

Hoofdstuk 3: reinheid van de openbare wege en openbare plaatsen – Artikel 3.2
Hoofdstuk 4: ophalen en inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen – Artikel 4.5

Art. 2
De heer Steven Thys wordt aangesteld tot GAS-vaststeller met bevoegdheid op het grondgebied van
de gemeente Assenede tot het vaststellen van inbreuken welke uitsluitend kunnen bestraft worden
met een gemeentelijke administratieve sanctie en die vallen onder bevoegdheden inzake het
politiereglement op de uitbating van het recyclagepark van 31.10.2019, meer bepaald artikels:
- Artikel 2
- Artikel 10.
Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten.

Namens de gemeenteraad

Get. Frederik Willems

Lieven Rummens

Algemeen directeur

Voorzitter gemeenteraad
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