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Besloten zitting

1.

Bekrachtigen van het besluit burgemeester betreffende beperkende maatregelen gemeenteraad
en raad voor maatschappelijk welzijn in het kader van de verspreiding van het coronavírus

covrD-19.
Bevoegdheid

o

Nieuwe Gemeentewet, artikel 134

Wetten en Reglementen

r
r

Nieuwe Gemeentewet, artikel 133,]-34 51 en 135 52 2e lid 5'.
Ministerieel besluit van 5 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van
het coronavirus COVID-19 te beperken.

Verwijzingsdocu menten

r

Webpagina lokaalbestuur.vlaanderen.be COVID-19 Vergaderingen van lokale bestuursorganen
tijde ns de co ro nacrisis.

o
r

(

pu bl

icatiedatum : 23.04.2O2O).

Besluit burgemeester van 05.06.2020 m.b.t. beperkende maatregelen gemeenteraad en raad
voor maatschappelijk welzijn in het kader van de verspreiding van het coronavirus COVID-19.
Agenda digitale gemeente- en raad voor maatschappelijk welzijn 25.06.2020.

Verantwoording

o

Teneinde de verspreiding van het coronavirus COVID-L9 maximaal te beperken is het
gelet op de ernstige huidige situatie aangewezen om geen fysieke bijeenkomsten van

ru

91 )

a

a

gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn te laten doorgaan.
De burgemeester heeft overeenkomstig artikel l-34, 51en 135, 92 van de Nieuwe Gemeerttewet
maatregelen uitgevaardigd voor de organisatie van de vergaderingen van gemeenteraad en raad
voor maatschappelijk welzijn.
Bij besluit burgemeester van 05.06.2020 zal de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk
welzijn van 25.06.2020 in een besloten en digitale zitting doorgaan, wat concreet betekent dat
deze vergaderingen zullen doorgaan door middel van videoconferentie met Microsoft Teams. De
werkwijze wordt vastgelegd in een handleiding die bij de uitnodiging van deze raden zal worden
gevoegd.

a

Dit besluit burgemeester vervalt wanneer dit niet op de eerstvolgende vergadering van de
gemeenteraad wordt bekrachtigd.

Stemmen
Stemresultaat

13 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde,

David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé,
Dominique Buysse, Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof,
Lieve Goethals, Pieter Dobbelaere)

8 nee-stemmen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem,
Nic Van Zele, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn,

DimitriVan Vooren)
2 onthoudingen (Stijn Van Hamme, AxlVan Boven)
BESLUIT

Artikel 1
Het besluit burgemeester van 05.06.2020 m.b.t. beperkende maatregelen gemeenteraad en raad
voor maatschappelijk welzijn in het kader van de verspreiding van het coronavirus COVID-1-9 wordt
bekrachtigd.

2.

Akte nemen van de beëindiging van de periode van verhindering van een raadslid.

Bevoegdheid

o

Het decreet over het lokaal bestuur van 22.L2.2OI7, artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen

r

Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2OL7, artikel 14.

Verwijzi ngsdocu menten

r

Gemeenteraadsbesluit van 30.01-.2020

-

Kennisnemen van de tijdelijke vervanging van een

gemeenteraadslid om reden van bijstand of verzorging van een zwaar ziek familielid en de
goedkeuring van de geloofsbrieven en eedaflegging van de eerste opvolger.

Verantwoording

.

Op de raad van 30.01.2020 werd kennis genomen van de tijdelijke verhindering om reden van
bijstand of verzorging van een zwaar ziek familielid tot en met de tweede graad tot en met
3L.05.2020 van gemeenteraadslid Lieselotte Van Hoecke.
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a

De raad heeft de geloofsbrieven van het tijdelijk vervangend gemeenteraadslid, Nicolas

Claerhout, goedgekeurd.
a

Er werd akte genomen van deze eedaflegging en de heer Nicolas Claerhout werd tijdelijk als
gemeenteraadslid geïnstalleerd.

a

Het decreet lokaal bestuur van 22.t2.2017 artikel 12,3" lid stelt (laatste zin):
Het gemeenteraadslid dat als verhinderd wordt beschouwd, wordt vervangen zolang de toestand
van verhindering duurt. De gemeenteraad neemt akte van de beëindiging van de periode van

verhindering.
AKTENAME

Artikel

1

De gemeenteraad neemt akte van de beëindiging van de periode van verhindering van

gemeenteraadslid Lieselotte Van Hoecke.

3.

Goedkeuren van de jaarrekening 2019 van OCMW Assenede.

Bevoegdheid

o

Het decreet over het lokaal bestuur van 22.L2.2OL7, artikel 40 en 41.

Wetten en Reglementen

r

Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.20!7, artikel 249 93.

Verwijzi ngsdocu mente n

o
r
o

Gemeenteraadsbesluit van 28.05.2020 - Kennisnemen jaarrekening ocMW.
E-mail Agentschap Binnenlands Bestuur van 11.06.2020 - Jaarrekening OCMW Assenede.
De jaarrekening 20L9 van het OCMW Assenede.

Verantwoording

r

In de zitting van de gemeenteraad van 28.05.2020 werd kennis genomen van de jaarrekening
201-9 van het OCMW Assenede.

r

Opmerking van Agentschap Binnenlands Bestuur ontvangen via mail van 1-1.06.2020 Jaarrekeningen van 2OI9 zijn onderworpen aan nieuwe bepalingen, overeenkomstig
artikel 249 93 van het decreet lokaal bestuur. Bijgevolg wordt de jaarrekening 201-9 van het
OCMW ter goedkeuring voorgelegd.

Stemmen
Stemresultaat

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

ffi

s3)

BESLUIT

Artikel 1
De jaarrekening 2019 van het OCMW Assenede, zoals in bijlage, wordt goedgekeurd
Art. 2
Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan het OCMW van Assenede en de
toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht overeenkomstig artikel 330 van het
decreet over het lokaal bestuur van 22.L2.2OI7.

4.

Goedkeuren van de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van
28.05.2020.

Artikel 1
Dit punt wordt verdaagd naar de volgende zitting.

5.

\
Bekrachtigen van het besluit van de burgemeester m.b.t. het opheffen van de verordening
m.b.t. het sluiten van de grensovergangen.

Bevoegdheid

r

Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 , artikel 40 52

Wetten en Reglementen

r

Nieuwe gemeentewet, art. l-34

Verwijzingsdocumenten

r

Besluit burgemeester van 23.03.2O2O - verordening van de burgemeester tot het opleggen van
de passende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken - afsluiting
grensovergangen met Nederla nd.

r

Besluit burgemeester van 3L.03.2O2O - verordening van de burgemeester tot het opleggen van
de passende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken - afsluiting
grensovergangen met Nederla nd.

Verantwoording

r

.
.
o

Artikel 134, 51 van de nieuwe gemeentewet stelt dat: "in geval van oproer, kwaadwillige
samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust of andere onvoorziene gebeurtenissen,
waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners, kan de
burgemeester politieverordeningen maken, onder verplichting om daarvan onverwijld aan de
gemeenteraad kennis te geven, met opgave van de redenen waarom hij heeft gemeend zich niet
tot de raad te moeten wenden. Die verordeningen vervallen dadelijk, indien zij door de raad in
de eerstvolgende vergadering niet worden bekrachtigd".
Op 23.03.2O2O en 31.03.2020 werden 2 besluiten opgemaakt naar aanleiding van de passende
maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken.
Op de gemeenteraad van 23.O4.2020 werden bovenstaande besluiten bekrachtigd.
Vanaf 15 juni heeft België de beperkingen opgeheven aan de grenzen voor alle verplaatsingen
binnen de Europese Unie, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk, onder voorbehoud van
de gunstige epidemiologische situaties in België en de desbetreffende landen.
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a

r

Het besluit van 3L.03.2020 werd daarom opgeheven, bij een besluit burgemeester van
15.06.2020.

Dit besluit dient door de gemeenteraad bekrachtigd te worden

Stemmen

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen
BESLUIT

Artikel 1
De gemeenteraad bekrachtigt het besluit burgemeester van 15.06.2020 - Opheffen van de
verordening van de burgemeester tot het opleggen van de passende maatregelen om de
verspreiding van het COVID-19 virus te beperken - afsluiting grensovergangen met Nederland

6.

Bekrachtigen van het besluit burgemeester betreffende aangepaste maatregelen voor de
zomerwerking: Speelpleinwerking en lnitiatief Buitenschoolse Opvang in het kader van de
verspreiding van het coronavirus COVID-19.

Bevoegdheid

o

Nieuwe Gemeentewet, artikel 134.

Wetten en Reglementen

e
.

Nieuwe Gemeentewet, artikel I33,]^34 51 en 135 52 2e lid 5".
Ministerieel besluit van 5 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van
het coronavirus COVID-19 te beperken.

Verwijzingsdocu menten

o
o

Besluit burgemeester van 05.06.2020 m.b.t. aangepaste maatregelen voor de zomerwerking:
Speelpleinwerking en lnitiatief Buitenschoolse Opvang in het kader van de verspreiding van het

coronavirus COVID-19.
E-mailvan mevrouw De Weder Liesbet, Binnenlands Bestuur i.v.m. bevoegdheid
gemeenteraad/OCMW-raad zomerwerking BO en speelpleinwerking 2020.
I

Verantwoording

r

o

.

ln het kader van openbare veiligheid en volksgezondheid onder meer teneinde de verdere
verspreíding van het coronavirus COVID-19 maximaal te beperken is het gelet op de huidige
situatie noodzakelijk om een aantal maatregelen te nemen omtrent een goede en veilige
zomerwerking voor de opvang van kinderen voor de zomer van 2020.
Volgens de richtlijnen van het agentschap binnenlands bestuur (e-mail van 29.05.2020) kan de
burgemeester in dringende omstandigheden overeenkomstig artikel 134, 51 en 135, $2 van de
Nieuwe Gemeentewet maatregelen uitvaardigen voor de zomerwerking om zich op de komende
richtlijnen voor te bereiden.
Bij besluit burgemeester van 05.06.2020 is het noodzakelijk om een aantal maatregelen te
nemen voor een goede en veilige zomerwerking voor de opvang van kinderen voor de zomer van
2020.

m
es)

a

Dit besluit burgemeester vervalt wanneer dit niet op de eerstvolgende vergadering van de
gerrreerrteraad wordt bekrachtigd.

Stemmen

Stemresultaat Met eenparigheid van

stemmen

BESTUIT

Artikell
Het besluit burgemeester van 05.06.2020 m.b.t. aangepaste maatregelen voor de zomerwerking
Speelpleinwerking en lnitiatief Buitenschoolse Opvang in het kader van de verspreiding van het

coronavirus COVID-19 wordt bekrachtigd

7.

Goedkeuren van de tijdelijke wijzigingen in het huishoudelijk reglement van de
speelpleinwerking Sloeberslot voor de zomer 2020 naar aanleiding Covid-L9.

Bevoegdheid

r

Het decreet over het lokaal bestuur van 22.I2.2OL7 artikels 40 en 47

Wetten en Reglementen

o
e
o
o
e

Ministerieel besluit van 05.06.2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van
het coronavirus COVID-19 te beperken.
Het huishoudelijk reglement van de IBO (lnitiatief Buitenschoolse Kinderopvang) goedgekeurd
door de raad voor maatschappelijk welzijn van 12.09.2018.
Besluit Burgemeester van 05.06.2020 rond de aangepaste maatregelen voor de zomerwerking:
Speelpleinwerking en lnitiatief Buitenschoolse Opvang in het kader van de verspreiding van het
coronavirus COVID-19.
Het huishoudelijk reglement speelpleinwerking goedgekeurd in de gemeenteraad van
26.02.2015.
Het retributiereglement van speelpleinwerking goedgekeurd in de gemeenteraad van
27.O2.20L4.

Verwijzingsdocumenten

o
r
r
o
e

Besluit burgemeester van 05.06.2020 m.b.t. aangepaste maatregelen voor de zomerwerking:
Speelpleinwerking en lnitiatief Buitenschoolse Opvang in het kader van de verspreiding van het

coronavirus COVID-19.
E-mailvan mevrouw De Weder Liesbet, Binnenlands Bestuur i.v.m. bevoegdheid
gemeenteraad/OCMW-raad zomerwerking I BO en speelpleinwerking 2020.
De protocollen voor het organiseren speelpleinwerking.
Kind & Gezin: aangepast draaiboek kinderopvang tijdens de coronacrisis.
Recente richtlijnen: https://www.zorg-en-gezqrtdheid.be/corona-richtliinen-vooj:
zorgprofessiona

ls

96

Verantwoording

r

Naar aanleiding van de maatregelen ter beperking van de verspreiding van het Covid-19

r

coronavirus, dient de zomerwerking te wijzigen.
De maatregelen werden te laat bekend gemaakt om nog op de gemeenteraad van meite
agenderen. Echter, de voorbereidingen, communicatie en inschrijvingen dienden te gebeuren.

r

r
r
r

De algemeen directeur stelde de vraag aan Agentschap Binnenlands Bestuur of de wijzigingen

omwille van hoogdringendheid en binnen het kader van de covid-maatregelen kunnen genomen
worden via besluit burgemeester. Dit kon, met uitzondering van de wijziging van de
leeftijdsgroep en de vergoeding voor de animatoren. Deze laatste wijzigingen konden op advies
van ABB wel worden gecommuniceerd, onder de voorwaarde dat in alle communicatie duidelijk
gezegd wordt dat de gemeenteraad hiermee nog moet akkoord gaan.
Het besluit burgemeester werd opgemaakt op 05.06.2020.
De verwachtingen naar de animatoren zijn deze zomer groter dan andere zomers, we wensen
hen hierom een hogere vergoeding toe te kennen.

De uitbreiding van de doelgroep van speelpleinwerking is nodig om de bubbels dÍe gehanteerd

worden binnen de IBO te kunnen respecteren en de bubbels van speelpleinwerking te kunnen
afstemmen op die van de lBO.
Stemmen

Stemresultaat Met

eenparigheid van stemmen

BESLUIT

Artikell
De doelgroep

wordt uitgebreid naar kinderen vanaf 2,5 jaar die reeds schoolgaan.

Art.2
De vrijwilligers die meewerken aan de speelpleinwerking, ontvangen een forfaitaire

kostenvergoeding. Onderscheid wordt gemaakt in de vergoeding volgens categorieën:
a

Categorie 1: vrijwilligers zender attest
o € 72,50 bij een halve dagwerking

a

Categorie 2: vrijwilligers met een basisattest animator
o € 17,50 bij een halve dagwerking

a

Categorie 3: vrijwilligers met een attest hoofdanimator
o €22,50 bijeen halve dagwerking

o
o

€22,50 bij een volle dagwerking

€27,5O bij een volle dagwerking

o

a

De maximum toegestane vergoeding voor vrijwilligerswerk, met een maximum van
€34,7L bij een volle dagwerking
Categorie 4: speelpleinverantwoordelijke
Deze categorie wordt enkel ingezet indien er geen contractuele jobstudent of monitor in het
sociaal-cultureel werk is.
o € 25,00 per halve dag
o De maximum toegestane vergoeding voor vrijwilligerswerk, met een maximum van
€34,71- bij een volle dagwerking.

97

tr,

Art.3.
Deze maatregelen zijn van kracht voor de zomer van 2O2O, tot 31.08.2020. Vanaf 01.09.2020 is het
huishoudelijk reglement speelpleinwerking goedgekeurd in de gemeenteraad van 26.02.2015 terug

van kracht.

Art.4.
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 tot en met 288 van het decreet over
het lokaal bestuur van 22.12.20!7 .

Art.5.
Overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2077 wordt de
toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht van de bekendmaking van dit besluit.

8
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maatregelen rond Covid-19.

Bevoegdheid

r

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

Wetten en Reglementen

o
o

Ministerieel besluit van 05.06.2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van
het coronavirus COVID-19 te beperken.
Het huishoudelijk reglement van de IBO (lnitiatief Buitenschoolse Kinderopvang) goedgekeurd
door de raad voor maatschappelijk welzijn van L2.09.2018 en de wijzigingen vastgesteld door de
raad voor maatschappelijk welzijn van 28.11.2019

Verwijzi ngsdocumenten

o

Besluit Burgemeester 05.06.2020 Aangepaste maatregelen voor de zomerwerking: speelplein en
lnitiatief Buitenschoolse Kinderopvang in het kader van de verspreiding van het coronavirus
Covid-19.

e

E-mail van Agentschap Binnenlands Bestuur van 29.05.2020 met het advies rond de bevoegdheid
van de aangepaste maatregelen voor de zomerwerking.

r

Recente richtlijnen: https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona:richtliinen-voorzorgprofessiona

r
r
r
r
r

l!

Protocol voor het organiseren van speelpleinwerking
De protocollen voor het organiseren van sportkampen en jeugdwerkkampen.

Het huishoudelijk reglement van de IBO (lnitiatief Buitenschoolse Kinderopvang) goedgekeurd
door de raad voor maatschappelijk welzijn van 12.09.2018.

Retributiereglement IBO vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn van28.1L.2019.
Kind & Gezin: aangepast draaiboek kinderopvang tijdens de coronacrisis.

Verantwoording

o
r
e

De zomerwerking2020 zal er anders uit zien dan gewoonlijk door de coronamaatregelen.

Voor de vrijetijdsinitiatieven moet gewerkt worden met wekelijkse contactbubbels:
Hierdoor moeten de vrijetijdsinitiatieven zelf voorzien in voor- en na opvang en aanvullende
opvang tijdens de week.

98

a

Om dit te verwezenlijken, moet een deelnameprijs voor de opvang worden bepaald. Voorstel is
om de tarieven toe te passen die de IBO hanteert, om het gelijkheidsprincipe te bewaken voor
alle gezinnen in Assenede, of ze nu gebruik maken van IBO of gebruik maken van andere opvang
die wordt voorzien.

a

Speelpleinwerking valt niet onder dit reglement, voor speelpleinwerking bestaat een afzonderlijk

retributiereglement.
Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT

Artikell
Voor opvang voor en na een kamp of activiteit wordt het tarief van de voor- en naschoolse opvang
van de IBO gehanteerd: € 0,97 per begonnen half uur.

Art.2
Voor andere opvang zoals opvangdagen aansluitend op de sportkampen, worden de tarieven van de
IBO voor schoolvrije dagen gehanteerd:
- minder dan 3 uur: € 4,91
- tussen 3 uur en 6 uur: € 7,39
- meer dan 6 uur: € 14,58

Art.4.
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 tot en met 288 van het decreet over
het lokaal bestuur van 22.12.2017.
Art. 5.
Overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.t2.2OI7 wordt de
toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht van de bekendmaking van dit besluit.

9.

Kennisnemen van het jaarrapport 2019 van Organisatiebeheersing van de gemeente en OCMW
Assenede.

Bevoegdheid

o

Het decreet over het lokaal bestuur van 22.I2.20L7, artikels 40 en 41

Wetten en Reglementen

o

e Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, artikels

2I7 tot en met 220

Verwijzingsdocu menten

o
.
.
o
.

Besluit van de gemeenteraad van 29.LO.2OL1 houdende goedkeuren van het algemeen kader van
het interne controlesysteem. (intussen organisatiebeheersing)
Algemeen kader van het interne controlesysteem 2015.
Jaarrapport 2015 - interne controlesysteem
Zelfevaluatie 2018 - Risicoanalyse en implementatieplan.
Rapportthema-audit informatiebeveiligingAuditVlaanderen 1g.06.201g

q

99)

o
.
r

Aanbevelingstabel audit Vlaanderen, rapportage 2019 informatieveiligheid.

Jaarrapport 2019 organisatiebeheersing
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 16.06.2020 houdende kennisnemen
va

n het jaa rra pport 2019 orga nisatiebeheersi ng.

Verantwoording

r

ln het decreet lokaal bestuur gaat het in hoofdstuk 5 van titel 2 'de ambtelijke organisatie van de
gemeente en van het OCMW'over organisatiebeheersing en audit.
0. Artikel 2L7 geeft meer uitleg over wat organisatiebeheersing inhoudt: Organisatiebeheersing
is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid
te verschaffen dat men:
De vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico's om deze te bereiken kent en
beheerst
Wetgeving en procedures naleeft
Over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt
Op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen economisch
inzet
De activa beschermt en fraude voorkomt
L. Artikel 2L9 bepaalt dat de algemeen directeur jaarlijks aan het college, de gemeenteraad,

r
.
.
.

r

raad voor maatschappelijk welzijn en vast bureau rapporteert over de organisatiebeheersing.

Die rapportering gebeurt jaarlijks uiterlijk voor 30 juni.
De gemeenteraad keurde in oktober 2015 het algemeen kader voor organisatiebeheersing goed.
Hierin is opgenomen hoe we binnen onze organisatie gestructureerd aan organisatiebeheersing
willen werken de komende jaren.

r

Over volgende onderwerpen wordt er gerapporteerd:
- lnfrastructuur
- Personeelsbezetting en functieweging
- rcT
- Welzijn op het werk, betrokkenheid, interne communicatie

- Leidinggeven

- lnterne preventie en veiligheid
- Onderhoud middelen en materialen
- Doublures - procesmatig werken
- Projectmatig werken

r

De rapportage van de externe thema-audit informatiebeveiliging werd geïntegreerd Ín het
jaarrapport 2019 van het organisatiebeheersingssysteem en is aan Audit Vlaanderen te
bezorgen tegen uiterlijk l juli 2020.

KENNISNAME

Artikell
De gemeenteraad neemt kennis van het jaarrapport 2019 organisatiebeheersing

100

10.

Advies verlenen over de jaarrekening 2019 van het AGB Assenede.

Bevoegdheden

o

Het decreet lokaal bestuur van 22.t2.20I7, artikel 243.

Wetten en Reglementen

r

Statuten van het AGB Assenede goedgekeurd in de gemeenteraad van 29.O1.20O9 en latere
wijzigingen.

Verwijzingsdocumenten

o
r

Jaarrekening 2019 AGB Assenede.

Ontwerpbeslissing Raad van Bestuur 24.06.2O2O betreffende vaststellen jaarrekening 20L9
AGB Assenede.

Verantwoording

o
r
o

Met uitzondering van het jaar van oprichting, valt het boekjaar samen met een kalenderjaar. De
jaarrekening2Ol9loopt van 01.01.20L9 tot en met 31.12.2019.
De jaarrekening 2019 AGB Assenede wordt afgesloten met een verlies van € 15.182,Il dat
overgedragen wordt naar 2O2O.
De Raad van Bestuur AGB Assenede van 24.06.2O2O heeft de jaarrekening 2019 vastgesteld.

Stemmen
Stemresultaat

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

BESLUIT

Artikel 1
Er wordt gunstig advies verleend over de jaarrekening 2019 van het
dit besluit gevoegd.

AGB Assenede, zoals in bijlage bij

tL. lntekenen op de uitgifte van de aandelen Apt door lmewo.
Bevoegdheid

o

Het decreet over het lokaal bestuur van 22.I2.2OI7, artikel 2,40 en 4L

Wetten en Reglementen

o

Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 , Deel 3, Titel 3.

Verwijzingsdocu menten

o

Het schrijven van lmewo van 17.04.2020 met als onderwerp 'Uitnodiging intekening uitgifte

aandelen Apt'.

ffi
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De toelichtende nota van lmewo inzake de uitgifte van de aandelen Apt

-

motivering en

procedure.

Verantwoording

r
r
r
r

De gemeente Assenede is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging lmewo.

lmewo is aandeelhouder van Publi-T, de holding die de hoogspanningsnetbeheerder Elia
controleert.
De Raad van Bestuur van lmewo heeft in december 2019 beslist om in te tekenen op een
kapitaalverhoging van Publi-T.
Om steden en gemeenten de mogelijkheid te bieden te participeren in de investering en te
genieten van de bijbehorende winsten, heeft lmewo beslist over te gaan tot de uitgifte van
nieuwe aandelen Apt.

r

De uitgifte van aandelen

-

inclusief waarde en aantallen

-

is een statutaire bevoegdheid van de

Raad van Bestuur van lmewo. De statuten schrijven voor dat in een eerste ronde de deelnemers

o
o

r

proportioneel kunnen intekenen teneinde hun percentage in de rekeningsector Apt te
behouden.
lndien na de voltooiing van de eerste ronde niet op alle aandelen werd ingeschreven worden de
niet-ingeschreven aandelen aangeboden aan de deelnemers dle ln de eerste ronde hebben
bevestigd te willen inschrijven op bijkomende aandelen.
lmewo geeft maximaal 520.256 nieuwe aandelen Apt uit aan een uitgifteprijs van€27,57 per
aandeel, zij het een totaal bedrag van € 14.343.457,92.
Aan Assenede worden hiervan 4.483 aandelen Apt aangeboden voor een totaal bedrag van
€ 123.596,31.
De intekening op deze aandelen kan worden gefinancierd door een herschikking bínnen het
beschikbaar eigen vermogen van de aandelensectoren Apt (Publi-T) en Apg voor een bedrag van
€ 88.008,88 en met een banklening ten bedrage van € 35.587,43 afgesloten door lmewo voor
een periode van vijf jaar met jaarlijkse vaste aflossingen en vaste rentevoet. De jaarlijkse
aflossing van de lening bedraagt hierbij €7.'J,17,49 en kan, op basis van actuele vooruitzichten,
jaarlijks gebeuren met winsten die volgens de meerjarenplanning sowieso nÍet voor uitkering
waren voorzien. De aflossingen zouden dus kunnen gebeuren zonder de vooropgestelde
dividenden uit de sectoren Apt en Apg te verlagen.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT

Artikel 1
ln te tekenen op het proportioneel toegewezen aantal aandelen Apt, in casu 4.483 aandelen aan een
eenheidsprijs van € 27 ,57 voor een totaal bedrag van € 123.596,3L.
Art. 2
Voor de volstorting van de nieuwe aandelen Apt in te gaan op het financieringsvoorstel van lmewo
zoals weergegeven in hun schrijven van 77 april2O2O. De intekening op deze aandelen zal worden
gefinancierd door een herschikking binnen het beschikbaar eigen vermogen van de
aandelensectoren Apt (Publi-T) en Apg voor een bedrag van € 88.008,88 en met een banklening ten
LOz

bedrage van € 35.587,43 afgesloten door lmewo voor een periode van vijf jaar met jaarlijkse vaste
aflossingen en vaste rentevoet. De jaarlijkse aflossing van de lening bedraagt hierbij €7.117,49 en
kan, op basis van actuele vooruitzichten, jaarlijks gebeuren met winsten die volgens de

meerjarenplanning sowieso niet voor uitkering waren voorzien.

Art.3
Een afschrift van

dit besluit zal worden overgemaakt aan de financiële diensten van Fluvius

12. Aanpassen van de dotaties

aan de Hulpverleningszone Centrum voor het dienstjaar 2020.

Bevoegdheid

o

Het decreet over het lokaal bestuur van 22.I2.2OI7, artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen

o
o

De wet van 15.05.2007 betreffende de civiele veiligheid, artikels 67 en 68.

Het Koninklijk Besluit van 19.04.2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van
de hu lpverleningszones.

Verwijzi ngsdocu mente n

o
o
r

Het besluit van de gemeenteraad van 31.10.2019 houdende het goedkeuren van de dotatie aan
de Hulpverleningszone Centrum voor het dienstjaar 2020.
Het besluit van de gemeenteraad van 1-:9.t2.2OI9 houdende het aanpassen van de dotatie aan de
Hulpverleningszone Centrum voor het dienstjaar 2020.
Het overzicht van de exploitatie- en investeringsdotaties van de Hulpverleningszone Centrum
voor het dienstjaar 2020 zoals goedgekeurd door het zonecollege van de Hulpverleningszone
Centrum in zitting van 20.05.2020.

Verantwoording

o
r

.
.

De zoneraad van de Hulpverleningszone Centrum heeft op 16.10.2019 het financieel
meerjarenplan goedgekeurd.
Voor de gemeente Assenede werden hierin voor het jaar 2020 volgende dotaties opgenomen :
- voor exploitatie : € 675.540,68
- voor investeringen : €56.4O7,75
- bijdrage pensioenen : €3.64'J,,67
Deze bedragen werden goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 31.10.2019.
Op 2O.L1.2O19 werd een ontwerp van een herwerkt financieel meerjarenplan goedgekeurd door
het zonecollege van de Hulpverleningszone Centrum waarbij de dotaties werden aangepast.
Op basis van dit herwerkte financieel meerjarenplan werden de dotaties van de gemeente
Assenede aan de Hulpverleningszone Centrum aangepast als volgt :
- voor exploitatie : € 67O.2IO,00

voor investeringe n : € 7 4.27'J,,OO
- bijdrage pensioenen : € 3.642,00
De aanpassing van de bedragen werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van
-

r

19.t2.2019.
Momenteel dringt zich een tweede wijziging op. Het betreft een eerder technische
begrotingswijziging waarin een aanpassing van de personeelskredieten aan de indexering van de
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wedden werd doorgevoerd (april i.p.v. februari). Ook werden de werkingskredieten herzien en is
er langs de ontvangstenzijde een toelage vanwege Zone Oost opgenomen (i.k.v. een
samenwerking rond de dispatching). Tot slot werd ook een relatief beperkte meerkost ten
gevolge van de corona-crisis verwerkt in de begroting. Het gevolg van deze aanpassingen is dat
zowel de exploitatie- als de investeringsdotatie van de gemeenten verlaagd kunnen worden.
a

Het volledige begrotingsresultaat van 2019 (in totaal 4,2 mio euro) wordt in deze tweede
begrotingswijziging geristorneerd naar de verschillende gemeenten volgens het aandeel van
iedere gemeente in dit resultaa! m.a.w. volgens de verdeelsleutel voor het jaar 2019.
Na de bespreking in de begrotingscommissie werd de begrotingswijziging door het zonecollege

van de Hulpverleningszone Centrum op 20.05.2020 goedgekeurd. De definitieve goedkeuring
door de zoneraad is voorzien op 24.06.2020.
a

Op basis van deze tweede begrotingswijziging worden de dotaties van de gemeente Assenede
aan de Hulpverleningszone Centrum, conform de door de gemeenten aanvaarde verdeelsleutel
voor 2020, vastgesteld als volgt :
- voor exploitatie : € 654.528,56
- voor investeringen : €70.196,48

- bijdrage voor de pensioenen

a

a

:

€ 3.641,67

Het aandeel van de gemeente Assenede in het begrotingsresultaat 2019 bedraagt € 61.955,13.
Dit bedrag wordt in de voorliggende begrotingswijziging geristorneerd.
De gewijzigde dotaties van de gemeenten aan de Hulpverleningszone Centrum dienen
goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.
De goedkeuring van de toezichthoudende overheid is vereist opdat het aangepast financieel
meerjarenplan uitvoerbaar zou zijn. Het bestuurlijk toezicht dient daarom een afschrift van de

gemeenteraadsbesluiten betreffende de dotaties aan de zone te ontvangen om het aangepaste
meerja renpla n definitief te kunnen goedkeuren.

Stemmen

Stemresultaat Met

eenparigheid van stemmen

BESTUIT

Artikel 1
De dotaties van de gemeente Assenede aan de Hulpverleningszone Centrum voor het jaar 2020 als
volgt aan te passen :
- exploitatie : € 654.528,56
- investeringen : € 70.196,48
- bijdrage pensÍoenen :€3.641,.67

Art.2
Een afschrift van
Hu

dit besluit wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid en aan de

lpverleningszone Centrum.

13.

Vaststellen van het lestijdenpakket van de Bemeenteschool Bassevelde/Boekhoute voor het
schooljaar 2A20-2021.

Bevoegdheid

o

Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, artikels 40 en 41
104

Wetten en Reglementen

r
o
r
r

Het decreet van27.03.L991 houdende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het
gesubsidieerd onderwijs.
Het decreet basisonderwijs van 25.O2.t997, hoofdstuk lX.
Het besluit van de Vlaamse Regering van L7.06.1997 betreffende de personeelsformatie in het
gewoon basisonderwijs.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 05.12.2003 betreffende |CT-coórdinatie in het

onderwijs.

r

De omzendbrief met kenmerk BaO/2005/09 houdende de personeelsformatie scholen in het
gewoon basisonderwijs van 29.06.2005.

Verwijzi ngsdocu menten

o
r
o

Schrijven van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming van 24.03.2020 betreffende het
aanwendbaar lestijden-, uren- en puntenpakket van de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute
voor het schooljaar 2020/2027.
Het verslag van het Bijzonder Onderhandelingscomité Onderwijs van L2.06.2020.

Het verslag van de schoolraad van 15.06.2020.

Verantwoording

r

Het lestijdenpakket wordt vastgesteld op basis van het schrijven van het Vlaams Ministerie van
Onderwijs en Vorming. De personeelsformatie voor het schooljaar 2O2O/2O21is gebaseerd op
het aantal regelmatige leerlingen ingeschreven op de eerste schooldag van februari 2O2O.
Daaruit volgt het aanwendbaar lestijden-en urenpakket voor de gemeenteschool
Bassevelde/Boekhoute

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESTUIT

Artikell
Het lestijdenpakket van de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute voor het schoolja ar 2OZO/2O2L
wordt als volgt vastgesteld :
Bestuurspersoneel
1-

ambt van directeur zonder onderwÍjsopdracht

Onderwiizend personeel

Kleuteronderwijs
Basisomkadering
Lestijden kleuteronderwijs volgens de schalen
SES-lestijden kleute ro nderwijs

72
7

Additionele lestijden kleuteronderwijs
Totaal aantal lestÍjden kleuteronderwijs

79

105

q

Lager onderwijs

Basisomkadering
Lestijden lager onderwijs volgens de schalen
SES-lestijden lager onderwijs

Additionele lestijden lager onderwijs
Totaal aantal lestijden lager onderwijs

Aanvullende lestijden
Aanvullende lestijden katholieke godsdienst

r87
12

0
199

10

Paramedisch personeel
8

Uren kinderverzorging
Puntenpakket

9

Punten ICT-coordinatie
Punten administratieve ondersteuning

45

beheren en onderhouden van individuele behandelingsinstallaties voor het
huishoudelijk afvalwater en goedkeuren van het reglement voor het plaatsen, beheren en
onderhouden van individuele behandelingsinstallaties voor huishoudelijk afualwater.

14. Collectief plaatsen,

Bevoegdheid

o

Het decreet over het lokaal bestuur van 22.t2.2OI7 artikels 40 en 4l-

Wetten en Reglementen

o
r
r
r
r
o
r

Artikel I70 5 4 van de Grondwet.
De wet van 29.07.L99I betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
en latere wijzigingen.
Het decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
De Europese kaderrichtlijn Water van22.12.2000 welke tot doelstelt om de watervoorraden, de
waterbeheersing en de kwaliteit van de leefomgeving veilig te stellen.
Het decreet van \8.O7.2003 betreffende het integraal waterbeleid.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 01.06.1995 betreffende de algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM ll) en latere wijzigingen'
Het besluit van de Vlaamse Regering van 10.03.2006 betreffende de vaststelling van de regels
voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de
vaststelling van de zoneringsplannen.

o

Het ministerieel besluit van24.06.2008 betreffende de vaststelling van het zoneringsplan van de

gemeente Assenede.

r

Het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreet van 28.05.2010 en L7.02.2O12.
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.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 08.04.2011 houdende het algemeen
waterverkoopreglement, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering vanO6.12.2013 en
05.02.20L6, waardoor sínds 01.07.2011 een keuring voor de privéwaterafvoer verplicht is in de
volgende gevallen :

: voor de eerste ingebruikname
- bij belangrijke wijzigingen

o
o
o
o
r

- na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid op verzoek van de exploitant
- bij de aanleg van een gescheiden riolering op het openbaar domein.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 28.06.2011 betreffende de keuring van binneninstallaties en de privéwaterafvoeren.
Het ministerieel besluit van 20.08.2012 tot vaststelling van de code van de goede praktijk voor
het ontwerp en de aanleg van rioleringssystemen.
Het besluit van de Vlaamse regering van 05.07.2013 houdende vaststelling van een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afualwater en hemelwater.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 27.'1,1.2015 tot uitvoering van het decreet van
25.O4.20L4.

o

Het besluit van de Vlaamse Regering van 18.L2.2015 betreffende de vaststelling van de
stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas (201,6-20211, met begrip van het
maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen, de herziene zoneringsplannen en
de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.

Verwijzi ngsdocu me nten

r

Het gemeenteraadsbesluit van 2LL2.2006 betreffende de goedkeuring van de overeenkomst
tussen de gemeente Assenede en de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
overeenkomstig art. 6 par. 3 van het decreet van 24.O5.2002 betreffende water bestemd voor
menselijke aanwending

:

- vaststelling van een bijdrage voor de opvang en het transport van afualwater.
- vaststelling bijdrage voor de eigen waterwinners.
- goedkeuren machtiging schepencollege

o
o

tot ondertekening overeenkomst.

Het gemeenteraadsbesluit van 22.LL.2007 betreffende het goedkeuren van de overeenkomst
met de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening in het kader van de uitbouw, het beheer
en het onderhoud van het gemeentelijk rioleringsstelsel te Assenede.
Het gemeenteraadsbesluit van 28.'J,L.2019 betreffende het subsidiëren van particulier te
plaatsen IBA's (individueel systeem voor behandeling van afualwaters).

Verantwoording

r
o
o
o

Overwegende dat een individuele behandelingsinstallatie hierna IBA zal genoemd worden.
Overwegende dat op het ministerieel goedgekeurd zoneringsplan werd aangeduid waar het
afualwater collectief of individueel moet gezuiverd worden.
Overwegende dat er in gemeente Assenede nog724lBA's in prioritair gebied en 254 IBA's in niet

prioritair gebied moeten geplaatst worden.
Overwegende dat de aanleg van de IBA's moet gebeuren volgens de code van goede praktijk
voor de aanleg van openbare riolering, individuele voorbehandelinginstallaties en kleinschalige
waterzuiveringsinstallaties waarin de krachtlijnen voor een geïntegreerd riolerings;beleid in

,rr[,

a

a

a

a

Vlaanderen werden uitgeschreven en de IBA's moeten voldoen aan de eisen volgens het besluit
van de Vlaamse Regering van l juni 1-995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake
milieuhygiëne, en latere wijzigingen.
Overwegende dat de totale investeringskost voor de installatie van een IBA indicatief geraamd
wordt op € 7.500 incl. BTW en overheadkosten.
Overwegende dat gemeente Assenede voor het collectief plaatsen van IBA's, een kost van
€ 1.500 per geplaatste IBA wil dragen.
Overwegende dat de Vlaamse Milieumaatschappij subsidies geeft aan de gemeente voor het
collectief plaatsen van IBA's.
Deze subsidie komt op een bedrag van :
1. € 3.500 voor IBA's gelegen in de prioritaire gebieden.
2.€L.750 voor IBA's gelegen in niet prioritaire gebieden.
Overwegende dat het billijk is het forfaitair bedrag per woongelegenheid voor de installatie van
een IBA vast te leggen op een bedrag :
1. € 2.500 voor IBA's geplaatst in de prioritaire gebieden.
2.€4.250 voor IBA's geplaatst in niet prioritaire gebieden.

a

a

a

a

a

a

a

a

Overwegende dat voor IBA's geplaatst ten behoeve van panden met commercieel karakter
(winkels, bedrijven, ...) en meergezinswoningen een forfaitair bedrag wordt aangerekend
overeenkomstig met de kosten per woongelegenheid in een prioritair of niet prioritair gebied,
verhoogd met de reëel kostende meerprijs t.o.v. de kostprijs voor de installatie van een IBA voor
een eengezinswoning.
Overwegende dat bestaande IBA's in gebruik blijven en onderhouden worden door de
eigenaar/gebruiker van de woongelegenheid wàartoe de IBA-behoort. Deze eigenaar/gebruiker
wordt vrijgesteld van het betalen van de gemeentelijke saneringsbijdrage. Eigenaars/gebruikers
van een woongelegenheid waartoe een collectief geplaatste IBA behoort kunnen niet vrijgesteld
worden van de gemeentelijke saneringsbijdrage.
Van zodra de bestaande IBA niet meer voldoet aan de eisen van de volgens het besluit van de
Vlaamse Regering van l juni L995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake
milieuhygiëne en de eisen van VLAREM ll, kan de eigenaar/gebruiker van de bestaande IBA
ervoor kiezen in te stappen in het project van de gemeentelijke collectieve plaatsing van IBA's.
Overwegende dat de IBA's dienen onderhouden te worden en dat de jaarlijkse onderhouds- en
beheerskosten indicatief geraamd worden op een bedrag van € 4l-4,00 excl. BTW of € 500,94
incl. BTW. Dit bedrag kan jaarlijks aangepast worden volgens de heersende index.
Het onderhoud van de collectief geplaatste IBA's worden vergoed met de inkomsten uit de

gemeentelijke saneringsbijd rage.
Wanneer de IBA-installatie of de werking ervan ernstig geschaad wordt door het incorrect
gebruik van de gebruiker/eigenaar van de woongelegenheid zal de IBA-installatie of werking
ervan hersteld worden door de gemeente ten laste van de gebruiker/eigenaar van de
woongelegenheid.
Overwegende dat bij een afkeuring van de resultaten van de analyse van het geloosde afualwater
herstellingen zullen uitgevoerd worden door de gemeente. De herstellingskosten zijn ten laste
van de eigenaar/gebruiker van de woongelegenheid waarvoor de IBA dienst doet.
Overwegende dat de betrokken verbruikers/eigenaars zelf dienen te voorzien in
elektriciteitstoevoer tot de sturingskast van de IBA en het elektriciteÍtsverbruik voor hun
rekening dienen te nemen.
Overwegende dat de eigenaars van woongelegenheden waar volgens het zoneringsplan een IBA
moet geïnstalleerd worden op eigen last het privé-rioleringstelsel moeten scheiden om te
kunnen aansluiten op de IBA-installatie.
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a

a
a

Overwegende dat een eigenaar/gebruiker van een woongelegenheid gelegen in een individueel
te optimaliseren gebied ervoor kan kiezen niet in te Stappen in het gemeentelijk collectief
systeem voor aanleg van IBA's en een IBA kan aanleggen op eigen kosten.
Overwegende dat voor alle IBA's die in beheer zijn van de gemeente en daarna bij RlOact komen
een overeenkomst wordt opgemaakt met de eigenaar/gebruiker.
Overwegend dat het meerjarenplan moet aangepast worden voor het collectief plaatsen van de
IBA's.

Stemmen
Stemresultaat

ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde,
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetsle,
Dominique Buysse, DieterVercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhol
1.3

Lieve Goethals, Pieter Dobbelaere)
8 nee-stemmen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem,
Nic Van Zele, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn,

DimitriVan Vooren)
2 onthoudingen (Stijn Van Hamme, AxlVan Boven)
BESTUIT

Artikell
Principieelte beslissen om de IBA's, zoals ingetekend op het zoneringsplan, collectief te plaatsen, te
beheren en te onderhouden.

Art.2
De levering, plaatsing, onderhoud, beheer, staalname en analyse van het geloosde afualwater en alle
bijkomende handelingen voor het plaatsen, beheren en onderhouden van IBA-installaties door de
gemeente Assenede zullen gedelegeerd worden aan Rioact waaryoor een addendum zal worden

opgemaakt ter uitbereiding van het Rioact-takenpakket.

Art.3
ln het meerjarenplan de nodige aanpassingen aan te brengen in het kadervan het project "collectief
plaatsen van IBA's"

Art.4
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 tot en met 288 van het decreet over
het lokaal bestuur vanZldecember 2017.
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Art.5
Overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 decembe r 2O!7 wordt de
toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht van de bekendmaking van dit besluit.
Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten.

Namens de gemeenteraad

Get. Frederik Willems

Llêvên Rummêns

Algemeen directeur

Voorzitter gemeenteraad
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