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Openbare zitting
1.

Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraad van 31.10.2019.

Stemmen
Stemresultaat

21 ja-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, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn,
Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals,
Dimitri Van Vooren, Pieter Dobbelaere)
2 nee-stemmen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven)
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BESLUIT
Artikel 1
De volgende tussenkomst zal nog toegevoegd worden in het verslag bij agendapunt 6 : “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.
Artikel 2
De redactie van de gemeenteraad van 31.10.2019 wordt goedgekeurd.
2.

Kennisnemen van de klacht tegen goedkeuring samenstelling van de GECORO - gemeenteraad
van 26 september 2019.

Bevoegdheid


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

Wetten en Reglementen


Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikel 333.

Verwijzingsdocumenten




Brief ABB 15.10.2019 klacht tegen besluit samenstelling GECORO – gemeenteraad van
26.09.2019.
Antwoord college van burgemeester en schepenen 23.10.2019 op klacht tegen samenstelling
GECORO – gemeenteraad van 26.09.2019.
Antwoord waarnemend gouverneur 14.11.2019 n.a.v. 2 klachten tegen goedkeuring
samenstelling van de GECORO – gemeenteraadsbesluit van 26.09.2019.

Verantwoording


Het decreet lokaal bestuur bepaalt in artikel 333 dat het antwoord van de gouverneur op
klachten ingediend tegen een besluit van de gemeenteraad de eerstvolgende vergadering van de
gemeenteraad ter kennis moet worden gebracht.

KENNISNAME
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het antwoord van de waarnemend gouverneur van 14.11.2019
op de klachten tegen de goedkeuring samenstelling van de GECORO – gemeenteraadsbesluit van
26.09.2019.
3.

Goedkeuren van de statutenwijziging van TMVS dv op de buitengewone algemene vergadering
op 10.12.2019.

Bevoegdheid


Het decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017 artikels 40 en 41.
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Wetten en Reglementen



Het Vlaams decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en latere
wijzigingen en aanvullingen.
De statuten van TMVS dv.

Verwijzingsdocumenten


Een dossier met documentatiestukken van de voorgestelde statutenwijziging van TMVS dv ons
aangetekend overgemaakt op 04.09.2019.

Verantwoording









De gemeente Assenede is aangesloten bij TMVS dv.
De heer Alex Meulebroeck en mevr. Chantal Bobelijn zijn door de gemeenteraad van 28.02.2019
aangeduid als respectievelijk mandataris-vertegenwoordiger en mandataris-plaatsvervanger van
de (buitengewone) algemene vergadering van TMVS dv voor de periode van de ganse
gemeentelijke legislatuur. Deze vertegenwoordiger wordt gevolmachtigd in naam van de
gemeenteraad deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen om de belangen van de
gemeenteraad te behartigen op deze vergaderingen.
Artikel 427 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat uiterlijk negentig kalenderdagen
voor de algemene vergadering die de statutenwijzigingen moet beoordelen, een door de raad
van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers wordt voorgelegd; dat de beslissingen
terzake van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd, het mandaat
bepalen van de respectieve vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat zij bij het
verslag gevoegd worden; dat de algemene vergadering waarvan sprake in deze alinea voorzien
wordt op 10.12.2019.
De motivering door de raad van bestuur van TMVS dv m.b.t. deze statutenwijziging die als bijlage
aan onderhavig besluit wordt gevoegd.
Er zijn geen bezwaren voorhanden om de goedkeuring van de statutenwijzigingen te weigeren.
Het ontwerp van statutenwijziging door TMVS dv aan de deelnemers werd overgemaakt per
aangetekend schrijven van 4 september 2019 met volgende voorstellen tot aanpassing:

Artikel 1
In het tweede lid van artikel 1 van de statuten worden na de woorden “”dienstverlenende
vereniging”” de woorden “en/of de vereniging” toegevoegd.
In het derde lid van artikel 1 van de statuten worden de woorden “van 6 juli houdende de
intergemeentelijke samenwerking” vervangen door de woorden “over het lokaal bestuur van 22
december 2017” en worden de woorden “het Waalse gewest” vervangen door “het Waalse Gewest”.
Artikel 2
De tekst van artikel 2 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
“Het voorwerp van de dienstverlenende vereniging bestaat erin om zowel voor eigen rekening als
voor rekening van haar deelnemers, die aanbestedende overheden en aanbesteders zijn in de zin van
de overheidsopdrachtenwetgeving:
 aankoopcentrales, gecentraliseerde aankoopactiviteiten, aanvullende aankoopactiviteiten,
dynamische aankoopsystemen, raamovereenkomsten en gezamenlijke overheidsopdrachten, een
en ander zoals geregeld in de wetgeving overheidsopdrachten, op te zetten en eraan deel te nemen;
en
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 elke dienstverlening te organiseren waarbij de beschikbare technische, beheersmatige,
administratieve en financiële competenties van de dienstverlenende vereniging inzake
klantenmanagement, projectorganisatie, investeringsbeleid, studie en financiering op
maatschappelijke wijze kunnen worden ingezet, zowel op gestructureerde wijze, als voor projecten
ad hoc, en dit ten dienste van één of meer deelnemers.
De dienstverlenende vereniging mag alle verrichtingen stellen en deelnemen aan alle bedrijvigheden
die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden of de verwezenlijking van haar doel
ondersteunen.
De dienstverlenende vereniging kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur,
commissaris of vereffenaar in vennootschappen, verenigingen of rechtspersonen waarnemen.
De dienstverlenende vereniging mag, in België en in het buitenland, alle ondernemings-, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar
onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen.
De dienstverlenende vereniging mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de dienstverlenende
vereniging.
De dienstverlenende vereniging mag dit doel mede verwezenlijken door samen te werken met derden,
zowel door het afsluiten van overeenkomsten als overeenkomstig artikel 472 en artikel 390 van het
decreet door deelname in andere rechtspersonen die zelf niet deze rechtsvorm hebben aangenomen,
voor zover het maatschappelijk doel van deze rechtspersonen overeenstemt met de eigen
doelstellingen en op voorwaarde dat de wetgeving van de overheidsopdrachten wordt nageleefd.”
Artikel 2bis
De tekst van artikel 2bis van de statuten wordt geschrapt.
Artikel 3
In het tweede lid van artikel 3 wordt de verwijzing naar artikel 10 vervangen door een verwijzing naar
artikel 396.
In het derde lid van artikel 3 worden de woorden “Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking (inclusief de latere wijzigingen)” vervangen door de woorden
“Vlaams decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals van tijd tot tijd gewijzigd”.
Artikel 5
In dit artikel wordt telkens na de woorden “achttien” de tekens “(18)” toegevoegd.
In dit artikel wordt de verwijzing naar artikel 35 vervangen door een verwijzing naar artikel 425.
In het derde lid van dit artikel worden na de woorden “voor het overige zijn” de woorden
“deelnemers die niet deelnemen aan de verlenging verplicht personeel over te nemen en hebben zij
een voorkeurrecht om installaties over te nemen, conform” toegevoegd, wordt de verwijzing naar
artikel 37 vervangen door een verwijzing naar artikel 425 en wordt het woord “toepasselijk”
geschrapt.
Artikel 6
Aan het eerste lid van artikel 6 wordt het volgende toegevoegd:
“De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten of de daartoe bevoegde organen van de overige
publiekrechtelijke deelnemers beslissen over de toetreding; het college van burgemeester en
schepenen of de daartoe bevoegde organen van de overige publiekrechtelijke deelnemers beslissen
over de afgenomen dienstverlening.”
Artikel 7
In het tweede lid van artikel 7 worden de tweede en de derde zin geschrapt.
Het derde lid van artikel 7 wordt vervangen door volgende tekst:
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“De raad van bestuur stelt een register op met de nauwkeurige aanduiding van het aantal aandelen
per deelnemer. Dit register vormt de bijlage 2 bij de statuten. Dit register wordt permanent
bijgehouden door de raad van bestuur en jaarlijks met het oog op goedkeuring meegedeeld aan de
algemene vergadering en door deze laatste definitief vastgelegd. Een wijziging ervan brengt geen
wijziging van de statuten mee.”
Tevens wordt de verwijzing naar de A-categorie van aandelen geschrapt.
Artikel 8
In het eerste lid van artikel 8 wordt de verwijzing naar het artikel 10 vervangen door een verwijzing
naar het artikel 396.
Artikel 9
In artikel 9 wordt de verwijzing naar de A-categorie van aandelen geschrapt.
In het eerste lid van artikel 9 worden de woorden “, toegelaten voor de aanvullende diensten,”
geschrapt.
In het zesde lid van artikel 9 wordt na het woord “één” de tekens “(1)” ingevoegd.
Artikel 10
Er wordt een nieuw eerste lid toegevoegd in het artikel 10 dat luidt als volgt:
“Bij elke nieuwe bestuursperiode kan de raad van bestuur het aantal onderschreven aandelen per
deelnemer aanpassen in functie van de evolutie van het aantal inwoners en/of de omzetbijdrage
overeenkomstig hetgeen bepaald in Artikel 9. De betrokken deelnemers zullen deelnemen aan de
daaruitvolgende kapitaalverhoging en/of -vermindering. Voor de bevolkingsevolutie wordt het laatst
gepubliceerde cijfer in het Belgisch Staatsblad als basis genomen, voor de omzetbijdrage de laatst
gekende omzet.”
Het nieuwe tweede lid van artikel 10 wordt vervangen als volgt:
“De deelnemers zijn niet gerechtigd om op hun aandelen terugnemingen te doen.”
In het nieuwe derde lid van artikel 10 worden de verwijzingen naar de artikelen 37 en 38 vervangen
door wijzigingen naar de artikelen 36 en 37.
In het nieuwe vierde lid worden na het woord “twaalf” de tekens “(12)” ingevoegd en na het woord
“tien” de tekens “(10)”.
Artikel 11
Er wordt een nieuw derde lid toegevoegd in het artikel 11 dat luidt als volgt:
“De raad van bestuur kan besluiten tot een kapitaalsverhoging of-vermindering in het kader van de
correctiemogelijkheid zoals voorzien in artikel 10, lid 1.”
Artikel 12
In het eerste lid van artikel 12 wordt het cijfer “1” vervangen door de vermelding “één (1)”.
Daarnaast wordt in het eerste lid van artikel 12 een nieuwe derde paragraaf toegevoegd die luidt als
volgt:
“en
- met dien verstande daarenboven dat minimum één bestuurder wordt benoemd op voordracht van
TMVW opdrachthoudende vereniging.”
Het tweede lid van artikel 12 wordt vervangen door de woorden:
“Bij de samenstelling van de raad van bestuur moet er mee rekening gehouden worden dat maximaal
twee derden van de leden van de raad van bestuur van hetzelfde geslacht zijn.
De algemene vergadering kan op voordracht van de raad van bestuur, onafhankelijke bestuurders
aanstellen als stemgerechtigde leden van de raad van bestuur.”
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In het derde lid van artikel 12 wordt de verwijzing naar artikel 46 van het decreet vervangen door
een verwijzing naar artikel 434 van het decreet.
Het vierde en vijfde lid van artikel 12 worden vervangen door volgende tekst:
“Elke deelnemer duidt een bestuurder aan die hem vertegenwoordigt in het bestuursorgaan. De
deelnemer die geen uitdrukkelijke beslissing neemt tot aanduiding van een bestuurder die hem
vertegenwoordigt, geeft hiermee te kennen dat hij vertegenwoordigd wordt door de voorzitter van de
raad van bestuur, en dit tot het moment dat deze deelgenoot een andere bestuurder aanwijst die
hem vertegenwoordigt in het bestuursorgaan.
Een lid van de raad van bestuur of een door de raad van bestuur gemandateerde brengt tot tweemaal
toe per jaar verslag uit over de uitoefening van de bevoegdheden en taken van de raad, en verstrekt
toelichting bij het beleid.”
De tekst van het zesde lid van artikel 12 wordt vervangen door volgende tekst:
“Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door maximaal één (1)
aangeduide afgevaardigde als lid met raadgevende stem. Deze afgevaardigde wordt rechtstreeks
aangeduid door gemeentes. Dit gemeenteraadslid is verkozen op een lijst waarvan geen enkele
verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als
voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.”
In het achtste lid van artikel 12 wordt het woord “dient” vervangen door het woord “kan” en de
woorden “aan te duiden” door het woord “aanduiden”.
In het laatste lid van artikel 12 wordt na het woord “één” de tekens “(1)” ingevoegd en na het woord
“zes” de tekens “(6)”.
Ten slotte wordt de verwijzing naar de A-categorie van aandelen geschrapt.
Artikel 14
Het eerste lid van artikel 14 wordt vervangen als volgt:
“Ingeval één of meerdere mandaten in de raad van bestuur voortijdig openvallen, zal de raad van
bestuur in die samenstelling rechtsgeldig kunnen blijven beraadslagen en besluiten tot op het
moment dat voor dat (die) manda(a)t(en) in vervanging is voorzien. De algemene vergadering gaat
bij haar eerstvolgende bijeenkomst over tot een benoeming, dit mits eerbiediging van de beginselen
aangegeven in artikel 12. De aldus benoemde bestuurder voltooit het mandaat van zijn voorganger.”
Artikel 16
Het opschrift van artikel 16 wordt gewijzigd door volgende tekst: “Voorzitterschap en secretariaat
van de vergaderingen”.
In het derde lid van artikel 16 wordt de verwijzing naar artikel 26 vervangen door een verwijzing naar
artikel 25.
In het laatste lid van artikel 16 worden de woorden “, noch van het directiecomité geschrapt”.
Artikel 18
In het derde lid van artikel 18 wordt het woord “hemverboden” vervangen door de woorden “hem
verboden”.
Artikel 19
In het tweede lid van artikel 19 worden de woorden “, of het directiecomité voorbehouden wordt”
geschrapt.
Het vierde lid van artikel 19 wordt geschrapt.
De tekst van het vijfde lid van artikel 19 wordt vervangen als volgt:
“Buiten de gevallen van bijzondere bevoegdheidsdelegaties, die enkel door de raad van bestuur
verleend kunnen worden, worden de handelingen die voor de dienstverlenende vereniging bindend
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zijn, daaronder begrepen de onderhandse en de authentieke aktes en de rechtsvorderingen, met
inbegrip van de Raad van State, zowel als eiseres en als verweerster, geldig verricht door één
bestuurder alleen handelend of in voorkomend geval zijn plaatsvervanger, samen met de
gevolmachtigde.”
Artikel 20
In het tweede lid van artikel 20 wordt het getal “14” vervangen door de verwijzing “veertien (14)”.
In het laatste lid van artikel 20 wordt na het woord “zeven” de tekens “(7)” ingevoegd.
Artikel 21
In het derde lid van artikel 21 wordt na het woord “veertien” de tekens “(14)” toegevoegd.
In het laatste lid van artikel 21 worden de woorden “, behoudens wanneer de betrokkene in
tuchtzaken erom verzoekt” geschrapt.
Artikel 22
In het vierde lid van artikel 22 wordt na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoegd.
De leden vijf en zes van artikel 22 worden vervangen als volgt:
“De besluiten van de raad van bestuur samen met een beknopte beschrijving van de daarin geregelde
aangelegenheden worden via een webtoepassing bekend gemaakt binnen de tien (10) dagen nadat
de besluiten genomen zijn. De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking op de hoogte
gebracht.”
In het achtste lid van artikel 22 wordt na het woord “deelnemers” de woorden “, met behoud van de
toepassing van de decretale bepalingen inzake de openbaarheid van bestuur”.
In het negende lid van artikel 22 wordt het woord “kan” vervangen door het woord “bezorgt” en
wordt het woord “bezorgen” geschrapt.
In het laatste lid van artikel 22 wordt de verwijzing naar artikel 52 vervangen door een verwijzing
naar artikel 440.
TITEL IV
In het opschrift van TITEL IV worden de woorden “(lid IBR)” geschrapt.
Artikel 23
Het eerste lid van artikel 23 wordt vervangen als volgt:
“De verrichtingen van de dienstverlenende vereniging staan onder het toezicht van één of meerdere
commissarissen aangeduid in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en decretale
bepalingen.”
In het tweede lid van artikel 23 wordt het woord “commissarissen” vervangen door het woord
“commissaris(sen)” en worden na het woord “drie” de tekens “(3)” ingevoegd.
In het laatste lid van artikel 23 worden de woorden “brengen de commissarissen” vervangen door de
woorden “brengt(en) de commissaris(sen)” en de woorden “Zij vermelden” vervangen door de
woorden “Hij(Zij) vermeldt(en)”.
TITEL V
Titel V en het enige artikel onder deze titel (artikel 24) worden in hun totaliteit geschrapt.
Artikel 25
In het opschrift van artikel 25 wordt na het woord “duur” de woorden “en vergoeding” toegevoegd.
In het eerste lid van artikel worden de woorden “en het directiecomité” geschrapt.
Het derde tot en met zesde lid van artikel 25 worden geschrapt.
Het zevende lid van artikel 25 wordt vervangen als volgt:
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“De algemene vergadering bepaalt het presentiegeld en de andere vergoedingen waarop de leden
van de bestuursorganen van de dienstverlenende vereniging aanspraak kunnen maken, met dien
verstande dat de leden van de raad van bestuur (met inbegrip van de voorzitter van de raad van
bestuur) slechts aanspraak zullen kunnen maken op een presentiegeld dat ten hoogste gelijk is aan
het hoogste bedrag dat uitkeerbaar is aan een gemeenteraadslid voor een gemeenteraadszitting in
één van de deelnemende gemeenten.”
Artikel 26
Het tweede lid van artikel 26 wordt gewijzigd als volgt:
“Als datum van hun eerste ambtsaanvaarding geldt de datum sedert dewelke zij een mandaat in de
dienstverlenende vereniging uitgeoefend hebben als bestuurder.”
Artikel 27
In het eerste lid van artikel 27 wordt de verwijzing naar de A-categorie van aandelen geschrapt.
In het zevende lid van artikel 27 worden de woorden “en de leden van het directiecomité” geschrapt.
Artikel 28
In het eerste lid van artikel 28 wordt het woord “vrijdag volgend op de eerste” vervangen door het
woord “dinsdag van”.
In het derde lid van artikel 28 worden de woorden “commissarissen (lid IBR)” vervangen door het
woord “commissaris(sen)”.
In het zesde lid van artikel 28 worden de woorden “commissarissen (lid IBR)” vervangen door het
woord “commissaris(sen)”.
In het zevende lid wordt het woord “jaarvergadering” vervangen door de woorden “algemene
vergadering”.
In het achtste lid van artikel 28 worden na het woord “zes” de tekens “(6)” ingevoegd en wordt het
woord “jaarvergadering” vervangen door de woorden “algemene vergadering”.
In het negende lid worden de woorden “en uitbreidingen” geschrapt.
Het laatste lid van artikel 28 wordt gewijzigd als volgt:
“De toetreding kan niet plaatsvinden in de loop van het jaar waarin verkiezingen voor een algehele
vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd. Aan een toetreding kan geen
terugwerkende kracht worden verleend. De toetreding van een gemeente tot de dienstverlenende
vereniging, is afhankelijk van een daartoe strekkende beslissing van de gemeenteraad op basis van
een onderzoek, eventueel vergelijkend in de mate dat er zich verschillende beheersvormen reëel
aanbieden.”
Artikel 29
In het eerste lid van artikel 29 wordt na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoegd.
In het derde lid van artikel 29 wordt na het woord “vijftien” de tekens “(15)” ingevoegd en na het
woord “twee” de tekens “(2)”.
In het vierde lid van artikel 29 worden de woorden “(lid IBR)” en “in bijzondere of buitengewone
zitting” geschrapt.
In het vierde lid van artikel 29 wordt het woord “commissaris” vervangen door het woord
“commissaris(sen)”.
In het vijfde lid van artikel 60 wordt na het woord “zestig” de tekens “(60)” ingevoegd.
In het zesde lid van artikel 29 wordt de laatste zin geschrapt.
Er wordt een nieuw zevende lid toegevoegd in artikel 29 dat luidt als volgt:
“De voorstellen in verband met het saneringsplan van de raad van bestuur worden samen met een
beknopte beschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden via een webtoepassing bekend
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gemaakt binnen de tien (10) dagen nadat de besluiten genomen zijn. De toezichthoudende overheid
wordt van de bekendmaking op de hoogte gebracht.”
Daarnaast worden de verwijzingen in dit artikel naar de A-categorie van aandelen geschrapt.
Artikel 30
Het tweede, derde en vierde lid van artikel 30 wordt gewijzigd als volgt:
“Het aantal leden dat elke gemeente kan afvaardigen om te zetelen in de algemene vergadering
wordt mede bepaald in functie van het bevolkingscijfer en de kapitaalinbreng.
De verdeelsleutel wordt bepaald als volgt:
- elke gemeente duidt een effectief lid en een plaatsvervanger aan en gemeenten die meer dan
vijfenzeventigduizend (75 000) inwoners tellen kunnen een bijkomende effectieve
vertegenwoordiger aanduiden;
- gemeenten die meer dan vijftien (15) aandelen hebben kunnen een bijkomende effectieve
vertegenwoordiger afvaardigen.
Het aantal leden dat elke deelnemer, andere dan een gemeente, kan afvaardigen om te zetelen in de
algemene vergadering is als volgt bepaald: elke deelnemer, andere dan een gemeente, duidt een
effectief lid aan en een plaatsvervanger.”
Artikel 31
In het tweede lid van artikel 31 worden na het woord “vijfenveertig” de tekens “(45)” en na het
woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoegd.
In het zesde lid van artikel 31 worden na het woord “negentig” de tekens “(90)” ingevoegd.
Artikel 33
In het derde lid van artikel 33 worden na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoegd.
Het vierde lid van artikel 33 wordt vervangen als volgt:
“De besluiten van de algemene vergadering samen met een beknopte beschrijving van de daarin
geregelde aangelegenheden worden via een webtoepassing bekend gemaakt binnen de tien (10)
dagen nadat de besluiten genomen zijn. De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking
op de hoogte gebracht.”
In het laatste lid van artikel 33 worden de woorden “in de provinciehuizen van de deelnemende
provincies,” geschrapt en wordt telkens na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoegd.
Artikel 34
In het derde lid van artikel 34 worden na het woord “vijfenveertig” de tekens “(45)” ingevoerd en
worden de woorden “commissarissen (lid IBR)” vervangen door het woord “commissaris(sen)”.
In het vierde lid van artikel 34 worden de woorden “commissarissen (lid IBR) brengen” vervangen
door de woorden “commissaris(sen) brengt(en)” na het woord “veertien” de tekens “(14)” ingevoerd.
In het vijfde lid van artikel 34 worden na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoerd en worden
de woorden “commissarissen (lid IBR)” vervangen door het woord “commissaris(sen)”.
In het laatste lid van artikel 34 wordt het woord “, provincieraadsleden” geschrapt.
Artikel 35
In het eerste lid van artikel 35 worden de tekens “5%” vervangen door “Vijf procent (5%)”.
Het tweede lid van artikel 35 wordt geschrapt.
In het laatste lid van artikel 35 worden de woorden “, na het directiecomité te hebben gehoord,”
geschrapt.
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Artikel 36
In het eerste lid van de eerste paragraaf van artikel 36 worden na het woord “achttien” de tekens
“(18)” ingevoegd.
In het derde lid van de eerste paragraaf van artikel 36 worden na het woord “negentig” de tekens
“(90)” ingevoegd.
In het tweede lid van de tweede paragraaf van artikel 36 wordt het woord “beperkt” geschrapt en
worden de woorden “op dezelfde wijze als een directiecomité” vervangen door de zin “Het totaal
aantal leden van dat college bedraagt ten hoogste een derde van dat van de raad van bestuur.”.
In het zesde lid van de tweede paragraaf van artikel 36 wordt de verwijzing naar artikel 41 vervangen
door een verwijzing naar artikel 40.
In het zevende lid van de tweede paragraaf van artikel 36 worden na het woord “achttien” de tekens
“(18)” ingevoegd.
Artikel 37
Aan het opschrift van het artikel worden de woorden “van een deelnemer en zware fout
dienstverlenende vereniging” toegevoegd.
In het eerste lid van artikel 37 worden de verwijzingen naar de artikelen 38 en 39 vervangen door
een verwijzing naar artikel 37 en 38.
In het tweede lid van artikel 37 wordt na het woord “tien” de tekens “(10)” ingevoerd.
In artikel 37 wordt een nieuw derde lid ingevoegd dat luidt als volgt:
“Indien tijdens de uitvoering van de dienstverlening de dienstverlenende vereniging een zware fout
begaat zal de deelnemer gerechtigd zijn om in eerste instantie een verwittiging te sturen. Onder
zware fout wordt hierbij verstaan het systematisch niet-naleven van de uitvoeringsplanning die werd
overeengekomen voor de deelop-drachten waarvoor werd afgenomen. Indien binnen een termijn van
drie maanden de zware fout niet hersteld is, wordt het geschil voorgelegd aan een
arbitragecommissie waarvan de samenstelling wordt vastgelegd in een huishoudelijk reglement. De
arbitragecommissie zal oordelen of de dienstverlening voor dat bepaald domein door de betreffende
deelnemer vroegtijdig kan worden opgezegd.”
Artikel 38
In het eerste lid van de tweede paragraaf van artikel 37 wordt na het woord “overgenomen” een
komma ingevoegd.
In het tweede lid van de tweede paragraaf van artikel 38 wordt de verwijzing naar artikel 39
vervangen door een verwijzing artikel 38.
In de derde paragraaf van artikel 38 worden de laatste drie zinnen vervangen door volgende tekst:
“De deelnemer die geen deel meer uitmaakt van de dienstverlenende vereniging ontvangt een
scheidingsaandeel dat wordt berekend overeenkomstig het vennootschapsrecht, zoals van tijd tot tijd
gewijzigd.”
Artikel 40
De eerste twee leden van artikel 40 worden vervangen door de volgende tekst:
“Bij het verstrijken van de duur van de dienstverlenende vereniging met algehele niet-verlenging of in
geval van vervroegde ontbinding ervan, benoemt de algemene vergadering de vereffenaars op
dezelfde wijze als bepaald is voor de bestuurders, en bepaalt ze hun vergoeding. Een beperkt college
van vereffenaars kan samengesteld worden. Het totaal aantal leden van dat college bedraagt ten
hoogste een derde van dat van de raad van bestuur. De meerderheid komt telkens toe aan de leden
die op voordracht van de deelnemende gemeenten zijn benoemd. Alle andere organen vervallen op
het ogenblik van ontbinding.
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Het college van vereffenaars beschikt over de bevoegdheden zoals voorzien in de toepasselijke
bepalingen van het vennootschapsrecht zoals van tijd tot tijd gewijzigd; in afwijking daarvan, kan zij
van rechtswege de activiteiten van de dienstverlenende vereniging verderzetten in het raam van het
bepaalde onder de laatste twee alinea’s van onderhavig artikel.”
In het derde lid van artikel 40 worden de woorden “Zij bezitten” vervangen door de woorden “Het
college bezit”.
Het vierde lid van artikel 40 wordt vervangen door de volgende tekst:
“Het college wordt ontslagen van inventarisatie en mag zich beroepen op de geschriften van de
dienstverlenende vereniging. Het college kan, onder haar verantwoordelijkheid, een door haar
aangeduid deel van hun bevoegdheden overdragen aan één of meerdere van haar ledenvereffenaars.”
In het vijfde lid van artikel 40 worden de woorden “De vereffenaars vormen een college dat”
vervangen door de woorden “Het college van vereffenaars”.
In het zesde lid van artikel 40 worden de woorden “De vereffenaars hebben” vervangen door de
woorden “Het college van vereffenaars heeft”.
In punt 3. van het zesde lid van artikel 40 wordt de verwijzing naar de artikelen 38 en 39 vervangen
door een verwijzing naar de artikelen 37 en 38 en wordt de verwijzing naar artikel 37 vervangen door
een verwijzing naar het artikel 425.
In punt 6. van het zesde lid van artikel 40 wordt de verwijzing naar de A-aandelen geschrapt en wordt
het woord “volstortte” vervangen door het woord “volstorte”.
Artikel 41
In het eerste lid van artikel 41 wordt het woord “opdrachthoudende” vervangen door het woord
“dienstverlenende”.
Hernummering
Ten slotte worden de titels en artikels hernummerd in functie van bovenstaande schrappingen.
Stemmen
Stemresultaat

21 ja-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, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn,
Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals,
Dimitri Van Vooren, Pieter Dobbelaere)
2 nee-stemmen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven)

BESLUIT
Artikel 1
De voorgestelde statutenwijzigingen van de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services,
Dienstverlenende vereniging, in het kort TMVS dv, zoals opgenomen in het desbetreffend ontwerp,
goed te keuren.
Art. 2
Opdracht te geven aan zijn vertegenwoordigers deze wijzigingen op de buitengewone algemene
vergadering die erover zal beslissen, goed te keuren.
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Art. 3
Een afschrift van dit besluit over te maken aan TMVS dv, Stropstraat 1 te 9000 Gent of
20191210BAVTMVS@farys.be.
4.

Goedkeuren van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op
10.12.2019.

Bevoegdheid


Het decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017 artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen




Het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Het decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017.
Het besluit van de Vlaamse Regering houdende het statuut van de lokale mandataris van
06.07.2018.

Verwijzingsdocumenten



De brief van Farys van 23.10.2019 betreffende uitnodiging tot de buitengewone algemene
vergadering van TMVS dv op 10.12.2019.
De agenda van de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv van 10.12.2019.

Verantwoording





De gemeente Assenede is aangesloten bij de dienstverlenende vereniging Tussengemeentelijke
Maatschappij voor Services (TMVS)
In de gemeenteraad van 28.02.2019 werden schepen Alex Meulebroeck en schepen Chantal
Bobelijn aangeduid als respectievelijk mandataris-vertegenwoordiger en mandatarisplaatsvervanger voor de (buitengewone) algemene vergadering van TMVS dv tot het einde van
de gemeentelijke legislatuur.
De agendapunten zijn:
1. Toetreding van deelnemers en naamswijziging van een deelnemer
2. Actualisering van bijlagen 1, 2 en 3 aan de statuten ingevolge toetredingen en naamswijziging
deelnemer
3. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de dienstverlenende vereniging en het
ondernemingsplan 2019-2024 (cfr. Art. 459 en 432 DLB)
4. Begroting 2020 (cfr. Artikel 432 DLB)
5. Vaststelling van de code van goed bestuur (cfr. Artikel 434 DLB)
6. Kennisname van de artikelsgewijze toelichting van de raad van bestuur om de statuten te
wijzigen
7. Goedkeuring van alle voorstellen tot wijziging van de statuten
8. Volmacht
Varia
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Stemmen
Stemresultaat

21 ja-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, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn,
Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals,
Dimitri Van Vooren, Pieter Dobbelaere)
2 nee-stemmen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven)

BESLUIT
Artikel 1
 De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de
buitengewone algemene vergadering TMVS dv van 10.12.2019 en de daarbij behorende
documenten nodig voor het onderzoek van de agendapunten:
1. Toetreding van deelnemers en naamswijziging van een deelnemer
2. Actualisering van bijlagen 1, 2 en 3 aan de statuten ingevolge toetredingen en naamswijziging
deelnemer
3. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de dienstverlenende vereniging en het
ondernemingsplan 2019-2024 (cfr. Art. 459 en 432 DLB)
4. Begroting 2020 (cfr. Artikel 432 DLB)
5. Vaststelling van de code van goed bestuur (cfr. Artikel 434 DLB)
6. Kennisname van de artikelsgewijze toelichting van de raad van bestuur om de statuten te
wijzigen
7. Goedkeuring van alle voorstellen tot wijziging van de statuten
8. Volmacht
Varia
Art. 2
De gemeenteraad draagt de aangeduide mandataris-vertegenwoordiger en mandatarisplaatsvervanger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de
buitengewone algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 10.12.2019, te onderschrijven en
hun stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde
standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering.
Art. 3
Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan:
TMVS dv, Stropstraat 1 te 9000 Gent of 20191210BAVTMVS@farys.be.
5.

Goedkeuren van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van IMEWO op
11.12.2019, goedkeuren van de statutenwijziging en vaststelling van het mandaat.

Bevoegdheid


Het decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017 artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen



Het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Het decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017.
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Verwijzingsdocumenten




Het aangetekend schrijven van Imewo d.d. 11.09.2019 betreffende uitnodiging gemeente om
deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Imewo op 11.12.2019 te Gent +
documentatiestukken.
Het schrijven van Imewo dd. 23.10.2019 met aanvullende informatie.

Verantwoording







De gemeente is aangesloten voor één of meerdere activiteiten bij de opdrachthoudende
vereniging Imewo.
De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen:
- Creatie Aov-aandelen en aanverwante bepalingen
- Aanbrengen van statutaire verfijningen inzake de overname van het personeel en de daarmee
verband houdende kosten vermits er niet alleen contractuele maar ook statutaire werknemers
worden ingezet
- Overige statutaire bepalingen: update, aanvulling.
Artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke
algemene vergadering.
In de gemeenteraad d.d. 31.01.2019 werd dhr. David Vercauteren aangeduid als mandatarisvertegenwoordiger en dhr. Dieter Vercauter aangeduid als mandataris-plaatsvervanger in de
(buitengewone) algemene vergaderingen van Imewo voor de periode van 2019 tot het einde van
de legislatuur.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de
opdrachthoudende vereniging Imewo op 11.12.2019:
1. Statutenwijziging
a. Goedkeuring van de statutenwijzigingen
b. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij
authentieke akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te
passen.
2. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2020 alsook van de
door de raad van bestuur opgestelde begroting 2020.
3. Code goed bestuur.
4. Statutaire benoemingen.
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor
(neven)activiteiten.
6. Statutaire mededelingen.
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Art. 2
Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende
vereniging Imewo.
Art. 3
De vertegenwoordiger van de gemeente, de heer David Vercauteren of de plaatsvervanger, de heer
Dieter Vercauter , die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van de
opdrachthoudende vereniging Imewo op 11.12.2019 op te dragen zijn/haar stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikels 1, 2
en 3 van onderhavige beslissing.
Art. 4
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
Imewo, ter attentie van het secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres
vennootschapssecretariaat@fluvius.be.
6.

Vaststellen van de aanpassing van het politiereglement van de politiezone Assenede-Evergem.

Bevoegdheid


Het decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017 artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen






De nieuwe gemeentewet van 24.06.1988 in het bijzonder art. 119, 119bis en 135§2.
De wet van 07.12.1988 tot de organisatie van een geïntegreerde politiedienst.
De wet van 10.11.2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening.
De wet van 24.06.2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en haar
uitvoeringsbesluiten.
Het omgevingsvergunningsdecreet van 25.04.2014 en haar uitvoeringsbesluit.

Verwijzingsdocumenten






Het gemeenteraadsbesluit van 29.11.2018 betreffende het vaststellen van het gewijzigd
politiereglement van de politiezone Assenede-Evergem.
Het gecoördineerd politiereglement van Assenede zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van
29.11.2018.
Het gemeenteraadsbesluit van 31.10.2019 houdende vaststellen politiereglement voor de
uitbating van het recyclagepark.
Een overzicht van de voorgestelde aanpassingen aan het gecoördineerde politiereglement van de
politiezone Assenede-Evergem.
Het voorstel van het aangepast gecoördineerd politiereglement van Assenede dat aan de
gemeenteraad van 28.11.2019 wordt voorgelegd.

Verantwoording


Op dit moment zijn er enkele wijzigingen noodzakelijk ten gevolge van wijzigingen in de hogere
wetgeving. Daarnaast worden een aantal aanpassingen voorgesteld om het gecoördineerd
politiereglement van Assenede eenduidiger en consequenter te maken.
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De voorstellen tot aanpassingen worden gebundeld voorgelegd en gemotiveerd aan de
gemeenteraad.
De gemeenteraad kan de voorgestelde aanpassingen aan het gecoördineerd politiereglement
van Assenede-Evergem goedkeuren.
De gemeenteraad kan het aangepast gecoördineerd politiereglement in werking laten treden op
01.12.2019.

Stemmen
Stemresultaat

15 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, 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)

BESLUIT
Artikel 1
Het aangepast gecoördineerd politiereglement van de politiezone Assenede-Evergem wordt
vastgesteld.
Art. 2
De gemeenteraad beslist dat het gecoördineerd politiereglement, zoals geviseerd als bijlage, in
werking treedt op 01.12.2019. Alle voorgaande politiereglementen worden met ingang van deze
datum opgeheven.
Art. 3
Het gecoördineerd politiereglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Art. 4
Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan:
- Rechtbank van Eerste Aanleg, Opgeëistenlaan 401A te 9000 Gent;
- Procureur des Konings, Opgeëistenlaan 401A te 9000 Gent;
- Vredegerecht van het kanton Zelzate, Suikerkaai 10 te 9060 Zelzate;
- De sanctionerend ambtenaren van de Provincie Oost-Vlaanderen, dienst juridische
aangelegenheden, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent (gasverkeer@oostvlaanderen.be en
gas@oost-vlaanderen.be);
- Dhr. F. Mervielde, Korpschef Politiezone Assenede-Evergem, Fortune de Kokerlaan 46 te 9940
Evergem.
7.

Vaststellen van het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk
openbaar domein voor de periode 2020-2021-2022.

Bevoegdheid


Het decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017 artikels 40 en 41.
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Wetten en Reglementen


Het decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017 artikel 56.

Verwijzingsdocumenten




Het schrijven van Fluvius d.d. 24.10.2019 betreffende gemeentelijk retributiereglement op
werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein – verlenging vanaf 1 januari
2020 tot en met 31 december 2022.
Het gemeenteraadsbesluit d.d. 15.12.2016 betreffende vaststellen gemeentelijk
retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk domein voor de periode
2017 - 2018 – 2019.

Verantwoording






Het feit dat de gemeente en de burgers voortdurend worden geconfronteerd met de plaatsing
van en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied.
Het feit dat deze nutsvoorzieningen werkzaamheden vergen langs de gemeentelijke wegen en
aldus een impact hebben op het openbaar domein.
Het feit dat er op het vlak van het onderhoud en de herstellingen ook geregeld dringende werken
moeten worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening en
dat er daarnaast een aantal werken zijn zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine
onderhoudswerken die omzeggens constant een impact hebben op het openbaar domein.
De actualisatie van de code naar aanleiding van meer aandacht voor minder hinder, meer oog
voor het totaal concept en het gebruik van nieuwe e-instrumenten GIPOD, KLIP.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Het gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar
domein voor de periode 2020 – 2021 – 2022 wordt als volgt vastgesteld:
Art. 1.1 Algemeen
Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de gemeentelijke
dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken
aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met
toepassing van de code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen.
Permanente nutsvoorzieningen zijn :
- alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,…), inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel,
verdeel-, e.a kasten, palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten...) dienstig voor het
transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stroom, drink- ,hemel- en afvalwater,
warm water, brandstof
- telecommunicatie
- radiodistributie en kabeltelevisie
- de transmissie van enigerlei data, ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die
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installaties kan aangesloten worden
- alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens aanzien
als nutsvoorzieningen
De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk
voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of indien het werken zijn
die uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente.
Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2020 voor een termijn eindigend op 31
december 2022.
Art. 1.2 Retributie naar aanleiding van sleufwerken
De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter
openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor werken in rijwegen 0,78 euro, voor
werken in voetpaden 0,60 euro en voor werken in aardewegen 0,36 euro.
Op deze basisbedragen wordt, in analogie met de niet-periodieke tarieven, een indexatie toegepast.
Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.
Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht.
Art. 1.3 Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen, kleine
onderhoudswerken en ter compensatie van diverse heffingen en belastingen
Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine
onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3m², wordt per kalenderjaar een
retributie geheven van 1,00 euro per op het grondgebied van de gemeente aanwezig
aansluitingspunt.
Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de
distributienetbeheerder als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,50 euro per
aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de gemeente.
Op deze basisbedragen wordt, in analogie met de niet-periodieke tarieven, een indexatie toegepast.
Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere
nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten op het
grondgebied van de gemeente.
Art. 1.4 Inning
De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen.
Art. 1.5 Definitief karakter
Dit retributiereglement wordt toegezonden aan de toezichthoudende overheid.
Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur
afgekondigd en bekend gemaakt.
Art. 2
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan: vennootschapssecretariaat@fluvius.be
8.

Goedkeuren van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Veneco op
12.12.2019.

Bevoegdheid


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





Artikel 436 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 met betrekking tot de
onverenigbaarheden.
Artikel 33 § 5 van de gecoördineerde statuten van Veneco van 6 december 2018 dat stelt dat de
vertegenwoordiger voor de volledige duur van de legislatuur kan worden aangeduid, de concrete
inhoud van het mandaat van de vertegenwoordiger daarentegen dient herhaald te worden voor
elke algemene vergadering.
Gelet op het feit dat de gemeente Assenede vennoot is van de Intergemeentelijke Vereniging
Veneco

Verwijzingsdocumenten




De uitnodiging van de buitengewone algemene vergadering van Veneco van 25 oktober 2019,
met aanduiding van de agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van 12 december
2019 met bijlagen.
Besluit van de gemeenteraad van 28.02.2019 houdende aanduiden van een mandatarisvertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene vergadering van Veneco.

Verantwoording


Overwegende dat de afgevaardigde geen lid mag zijn van de Raad van Bestuur.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De agenda en elk van de afzonderlijke punten van de agenda van de buitengewone algemene
vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging Veneco die plaatsvindt op 12 december 2019
worden goedgekeurd:
1.Akteneming/goedkeuring van verslag 59ste Jaarvergadering dd. 20-06-2019
2.Goedkeuring werkprogramma en begroting 2020
3.Benoeming en desgevallend ontslag van bestuurders en deskundigen
Art. 2
Aan de vertegenwoordiger van de gemeente Assenede, houder van 161 aandelen, die zal deelnemen
aan de buitengewone algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging Veneco die
plaatsvindt op 12 december 2019 om 18.30 u in de ‘Sint-Maurus-Hoeve’, Rapenburg 1, 9932
Lievegem, wordt het mandaat gegeven om, met recht van indeplaatsstelling door mevrouw Hilde
Baetslé:
er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de
agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het
algemeen, het nodige te doen om de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering uit
te voeren.
Deel te nemen aan elke latere buitengewone algemene vergadering met dezelfde dagorde, in geval
de op 12 december 2019 geplande buitengewone algemene vergadering niet rechtsgeldig zou
kunnen beraadslagen en daarbij aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle
voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen,
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aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen om de agendapunten
van de buitengewone algemene vergadering te realiseren.
Art. 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen
beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis van te geven aan
Veneco, ter attentie van mevrouw Veronique Verstraeten, Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen.
9.

Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van IVM op 11.12.2019.

Bevoegdheid


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

Wetten en Reglementen



Het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en latere
wijzigingen.
De statuten van de IVM, inzonderheid artikel 30 bis.

Verwijzingsdocumenten





De dagorde voor de algemene vergadering van IVM van 11.12.2019, vastgesteld door de Raad
van Bestuur in zijn zitting van 03.09.2019.
Het aangetekend schrijven van IVM van 17.10.2019 inzake de uitnodiging tot de algemene
vergadering van 11.12.2019 met de agenda en de informatie betreffende de agendapunten.
Het aangetekend schrijven van IVM van 06.11.2019 betreffende de informatie over de
agendapunt 3.
De beslissing van de gemeenteraad 31.01.2019 waarbij mevrouw Hilde Baetslé als
vertegenwoordiger en de heer Alex Meulebroeck als plaatsvervangend vertegenwoordiger
werden aangeduid deel te nemen aan de algemene vergadering van IVM voor de duurtijd van de
huidige legislatuur.

Verantwoording



De algemene vergadering van de IVM gaat door op woensdag 11.12.2019 om 19.00 uur in de
halfronde zaal van het stadskantoor van Eeklo, Industrielaan 2 te Eeklo.
De agenda van de algemene vergadering omvat volgende agendapunten:
o Activiteiten en strategieën voor volgend boekjaar (2020) – bespreking
o Begroting IVM 2020 - goedkeuring
o Financieel plan 2019 – 2025 - goedkeuring
o Project optimalisatie afvalenergiecentrale – stand van zaken
o Verlenging SOLVA als intercommunale en mogelijkheid tot uittreding – beslissing
o Varia.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen
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BESLUIT
Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van IVM van 11.12.2019 en
aan de afzonderlijke agendapunten die dit vereisen:
o
o
o
o
o
o

Activiteiten en strategieën voor volgend boekjaar (2020) – bespreking
Begroting IVM 2020 – goedkeuring
Financieel plan 2019 – 2025 – goedkeuring
Project optimalisatie afvalenergiecentrale – stand van zaken
Verlenging SOLVA als intercommunale en mogelijkheid tot uittreding - beslissing
Varia.

Art. 2
De vertegenwoordiger of plaatsvervangende vertegenwoordiger van de gemeente te mandateren
om op de algemene vergadering van IVM van 11.12.2019 zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de
beslissing genomen in de gemeenteraad van heden inzake onderhavige aangelegenheid en verder al
het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. De volmachtdrager beschikt over het
totaal van het aantal stemmen waarover de gemeente beschikt, zijnde 14.200 stemmen.
10. Vaststellen van het retributiereglement voor asbestplaatzakken en PBM-kits (persoonlijke
berschermingsmiddelen).
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




De brief van IVM van 13.06.2018 over het asbestproject.
De brief van IVM van 30.04.2019 over de projectsubsidie van OVAM voor de bronophaling van
asbest.
Het voorstel van IVM tot uniforme tarieven voor de asbestplaatzakken en de PBM-kits.

Verantwoording





In 2018 heeft IVM een project ingediend bij OVAM voor de ophaling van asbest op afroep. De
gemeente heeft toen beslist in het college van 26.06.2018 mee te stappen in dit project.
In mei 2019 werd het project goedgekeurd door OVAM. De goedkeuring van het project werd
besproken in het college van 14.05.2019.
IVM is momenteel bezig met het project voor te bereiden zodat vanaf begin volgend jaar kan
gestart worden met de ophaling van asbest op afroep.
De gemeente moet voor het project instaan voor de verkoop van de asbestplaatzakken/bigbags
en de bijkomende PBM-kit (Persoonlijk Beschermingsmateriaal – overal, masker en
handschoenen).
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IVM is momenteel bezig met de opmaak van de communicatie rond het asbestproject.
IVM wil graag in alle gemeenten uniforme tarieven:
o Max. 2 asbestplaatzakken/bigbags per adres inclusief 2 PBM-kits (ongeacht er 1 of 2
zakken worden aangekocht). Kostprijs per zak 30 euro.
o Extra PBM- kits. 10 euro per kit
o Kleine asbestzakken voor kleinere stukken asbest. Gratis, max. 1 zak per bezoek per
keer mee te geven door recyclageparkwachter.
Voor de verkoop van de asbestplaatzakken en de PBM zouden we dezelfde werkmethode
toepassen als voor de verkoop van de compostvaten en – bakken.
De retributie laten betalen op het gemeentehuis en met het bewijs de asbestplaatzakken en de
PBM-kits laten ophalen op het recyclagepark.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
In het kader van het project van IVM voor de inzameling van asbest via ophaling op afroep wordt
vanaf 1 januari 2020 volgende retributie vastgesteld:
- Max. 2 asbestplaatzakken/bigbags per adres inclusief 2 PBM-kits (ongeacht er 1 of 2 zakken
worden aangekocht). Kostprijs per zak 30 euro.
- Extra PBM- kits: 10 euro per kit
- Kleine asbestzakken voor kleinere stukken asbest: gratis, maximum 1 zak per bezoek mee te
geven door recyclageparkwachter.
Art. 2
Dit retributiereglement wordt toegezonden aan de toezichthoudende overheid en afgekondigd en
bekendgemaakt.
11. Goedkeuren van het omgevingscontract met de provincie Oost-Vlaanderen.
Bevoegdheid


Het Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017 artikels 40 en 41.

Verwijzingsdocumenten







Het gemeenteraadsbesluit van 29.04.2009 over het goedkeuren van het milieucontract met de
provincie Oost-Vlaanderen voor de periode 2009 tot 2012.
Het milieucontract 2009 tot en met 2011 met de provincie Oost-Vlaanderen.
Het collegebesluit van 20.12.2011 mbt het verlengen van het milieucontract met de provincie
Oost-Vlaanderen.
Het milieucontract 2012 met de provincie Oost-Vlaanderen.
Het schrijven van 17.10.2019 van de provincie Oost-Vlaanderen mbt het omgevingscontract.
Het omgevingscontract goedgekeurd in de Provincieraad van 16.10.2019.

Verantwoording


De provincie Oost-Vlaanderen laat weten dat vanaf 2020 het milieucontract een
omgevingscontract wordt.
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Het aanbod van diensten en projecten wordt verder uitgebouwd over alle grondgebonden
thema’s heen. De bestaand werkwijze blijft behouden.
Naast het aanbod rond milieu, natuur en klimaat, worden nu ook andere grondgebonden
diensten en projecten mogelijk. Het huidig aanbod kan geraadpleegd worden op www.oostvlaanderen.be/milieucontract. Dit aanbod zal geleidelijk worden uitgebreid.
De 50% korting op diverse projecten, alsook op monsternames, analyses en metingen uitgevoerd
door het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek, blijft behouden. De korting (50%) voor
opleidingen inzake milieu, natuur en duurzaamheid wordt geschrapt.
Het systeem van overdraagbare trekkingsrechten blijft behouden. De geleverde prestaties in het
kader van dit Omgevingscontract worden afgetrokken van deze trekkingsrechten. Ook het bedrag
van de jaarlijkse basistrekkingsrechten verandert niet.
De uurprijs (indien provinciepersoneel wordt ingezet) wordt in 2020 60 euro. (t.o.v. 55,75 euro in
2019) en vervolgens jaarlijks geïndexeerd.
De looptijd wordt gekoppeld aan de huidige legislatuur. Het omgevingscontract loopt van 1
januari 2020 tot uiterlijk 31 december 2025, maar kan jaarlijks opgezegd worden.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Het omgevingscontract met de provincie Oost-Vlaanderen, gevoegd als bijlage bij dit besluit, wordt
goedgekeurd.
12. Goedkeuren van de beheersoverdracht aan IVM voor de GFT-inzameling.
Bevoegdheid


Het Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017 artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen



Het decreet van 23.11.2011 betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en
afvalstoffen.
Het besluit van de Vlaamse regering van 17.02.2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen.

Verwijzingsdocumenten




Het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval zoals goedgekeurd door de
Vlaamse regering op 16.09.2016 en zoals gewijzigd op 17.05.2019.
Het schrijven van IVM van 18.06.2019 mbt het nieuw ophaalcontract restafval en GFT.
Het collegebesluit van 08.10.2019 mbt de inzameling van GFT.

Verantwoording



IVM zal een nieuw ophaalcontract voor restafval afsluiten vanaf juni 2020.
IVM voorziet in het bestek voor het nieuw ophaalcontract ook de mogelijkheid voor de
gemeenten om over te schakelen naar een GFT-inzameling vanaf april 2021.
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IVM vraagt om uiterlijk tegen 10 oktober 2019 te beslissen over de GFT-inzameling.
Het “Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval” legt de steden en de
gemeenten tegen 2023 scherpe doelstellingen op.
Uit ervaring binnen IVM is vastgesteld dat in GFT-gemeenten de selectieve inzameling van GFT
heeft geleid tot een aanzienlijke daling van het restafvalcijfer.
Volgens het uitvoeringsplan huishoudelijk afvalstoffen is de doelstelling voor de gemeente
Assenede om een restafvalcijfer van 136 kg per inwoner te bekomen.
Vorig jaar werd nog 162 kg restafval per inwoner ingezameld in Assenede.
Er is dus nog een serieuze inspanning nodig om de doelstelling uit het uitvoeringsplan
huishoudelijke afvalstoffen te halen.
De invoering van een GFT-inzameling kan een deel van de oplossing zijn om een voldoende
vermindering van het restafval te behalen.
Voor de invoering van een GFT-inzameling is er een beheersoverdracht nodig aan IVM.

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)
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)

BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad beslist om de bevoegdheid voor de huis-aan-huisinzameling van GFT (groenten-,
fruit-, en tuinafval) over te dragen aan de Intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging voor
huisvuilverwerking Meetjesland (IVM).
Art. 2
De gemeenteraad bevestigt de beslissing van het college van 08.10.2019 om in te stappen in het
nieuw ophaalcontract van IVM voor de inzameling van GFT aan huis.
Art. 3
De gemeenteraad beslist om een extra wekelijkse zomerophaling van restafval te voorzien van 15
juni tot 15 september.
13. Vaststellen van het subsidiereglement op het plaatsen van IBA's (individuele systemen voor
behandeling van afvalwaters).
Bevoegdheid


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

Wetten en Reglementen




Artikel 170 § 4 van de Grondwet.
De wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
en latere wijzigingen.
Het decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
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De Europese kaderrichtlijn Water van 22.12.2000 welke tot doel stelt om de watervoorraden, de
waterbeheersing en de kwaliteit van de leefomgeving veilig te stellen.
Het decreet van 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 27.11.2015 tot uitvoering van het decreet van
25.04.2014.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 01.06.1995 betreffende de algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II) 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.
Het ministerieel besluit van 24.06.2008 betreffende de vaststelling van het zoneringsplan van de
gemeente Assenede.
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 17.02.2012.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 08.04.2011 houdende het algemeen
waterverkoopreglement, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 06.12.2013 en
05.02.2016, waardoor sinds 01.07.2011 een keuring voor de privéwaterafvoer verplicht is in de
volgende gevallen :
- voor de eerste ingebruikname
- bij belangrijke wijzigingen
- 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 afvalwater en hemelwater.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 18.12.2015 houdende de vaststelling van de
stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas (2016-2021), met inbegrip van het
maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen, de herziene zoneringsplannen en
de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.

Verwijzingsdocumenten




Het gemeenteraadsbesluit van 21.12.2006 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 24.05.2002 betreffende water bestemd voor
menselijke aanwending :
- vaststelling van een bijdrage voor de opvang en het transport van afvalwater.
- vaststelling bijdrage voor de eigen waterwinners.
- goedkeuren machtiging schepencollege tot ondertekening overeenkomst.
Het gemeenteraadsbesluit van 22.11.2007 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.
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Het gemeenteraadsbesluit van 31.03.2011 betreffende het collectief plaatsen, beheren en
onderhouden van individuele behandelingsinstallaties voor huishoudelijk afvalwater en de
goedkeuring van het reglement voor het plaatsen, beheren en onderhouden van individuele
behandelingsinstallaties voor huishoudelijk afvalwater.

Verantwoording







Overwegende dat er in gemeente Assenede, volgens het zonderingsplan, nog circa 407 IBA’s
(individueel systeem voor behandeling van afvalwaters) moeten geplaats worden.
Overwegende dat via het huidig reglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 31.03.2011, de
IBA’s geplaatst worden door de gemeente Assenede en de bewoners een bijdrage leveren van
€ 2.170 incl. BTW. Overwegende dat de gemeente Assenede, rekening houdend met de subsidies
van de Vlaamse Milieumaatschappij, de overige kosten en de kosten van het jaarlijks onderhoud
draagt.
Overwegende dat het plaatsen en onderhouden van de IBA’s volgens het reglement,
goedgekeurd in de gemeenteraad van 31.03.2011, financieel niet haalbaar is voor de gemeente
Assenede.
Overwegende dat de gemeente Assenede het reglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van
31.03.2011, voor het plaatsen van IBA wenst op te heffen en een éénmalige subsidie van 40%
van de op factuur bewezen kosten voor levering en plaatsing van een individueel systeem voor
behandeling van afvalwaters (IBA) met een maximum van € 1.500 wil geven.

Amendement Anders
Het volgende amendement wordt conform het huishoudelijk reglement schriftelijk ingediend door de
fractie Anders bij de algemeen directeur : “Met ingang van 1 januari 2020 en binnen de perken van
de jaarlijkse begroting voorziene en goedgekeurde kredieten, verleent het college van burgemeester
en schepenen een premie van 90% van de op de factuur bewezen kosten voor levering en plaatsing
van een individueel systeem voor behandeling van afvalwaters (IBA) met een maximum van 7.000
euro.”
Stemmen over amendement Anders
Stemresultaat

10 ja-stemmen (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)
13 nee-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)

Stemmen over vooropgestelde ontwerpbeslissing
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 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)
2 nee-stemmen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven)
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BESLUIT
Artikel 1
Het gemeenteraadsbesluit van 31.03.2011 betreffende het collectief plaatsen, beheren en
onderhouden van individuele behandelingsinstallaties voor huishoudelijk afvalwater en de
goedkeuring van het reglement voor het plaatsen, beheren en onderhouden van individuele
behandelingsinstallaties voor huishoudelijk afvalwater wordt met ingang van 1 januari 2020
opgeheven.
Art. 2
Met ingang van 1 januari 2020 en binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en
goedkeurde kredieten, verleent het college van burgemeester en schepenen een premie van 40 %
van de op factuur bewezen kosten voor levering en plaatsing van een individueel systeem voor
behandeling van afvalwaters (IBA) met een maximum van € 1500.
Art. 3
De gemeentelijke toelage wordt éénmalig toegekend aan de eigenaar van een woning of huurder van
de woning (mits toestemming van de eigenaar) gelegen op het grondgebied van de gemeente per
kadastraal perceel.
Art. 4
De subsidie wordt toegekend onder volgende voorwaarden :
- Het betreft de zuivering van huishoudelijk afvalwater afkomstig van uitsluitend voor
bewoning dienende gebouwen.
- Na de bouw van de IBA maakt de particulier volgende documenten over aan het
gemeentebestuur :
- een kopie van de factuur van levering en plaatsing, het betaalbewijs en een bewijs van de
BENOR-keuring (dit geldt ook voor de aanleg van rietvelden) van de leverancier van de IBA.
Op de factuur bevestigt de aannemer dat de installatie gebouwd werd volgens de regels
opgenomen in het ministerieel besluit van 20.08.2012.
- een verslag van een erkend labo waaruit blijkt dat de lozing voldoet aan de algemene
voorwaarden voor het lozen van huishoudelijk afvalwater gelegen in het individueel te
optimaliseren buitengebied, terug te vinden onder artikel 6.2.2.4.1. VLAREM II.
Art. 5
De gemeente houdt zich ook het voorrecht op een plaatsbezoek te brengen aan de geplaatste IBA
met het oog op de goede installatie. De particulier is verplicht de afgevaardigde van het
gemeentebestuur toegang te verlenen tot de IBA.
Art. 6
Op basis van de verkregen documenten opgesomd in art. 4 en een positief advies van de
afgevaardigde van de gemeente na eventueel plaatsbezoek wordt binnen de 2 maanden, binnen de
perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedkeurde kredieten, de subsidie uitbetaald.
Art. 7
De kredieten voor deze uitgaven worden opgenomen op artikel 0310000 - 6490100 van het budget
2020.
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14. Vaststellen van het belastingsreglement op het plaatsen van IBA's (individuele systemen voor
behandeling van afvalwaters).
Bevoegdheid


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

Wetten en Reglementen




















Artikel 170 § 4 van de Grondwet.
De wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
en latere wijzigingen.
Het decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
De Europese kaderrichtlijn Water van 22.12.2000 welke tot doel stelt om de watervoorraden, de
waterbeheersing en de kwaliteit van de leefomgeving veilig te stellen.
Het decreet van 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 01.06.1995 betreffende de algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II) 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.
Het ministerieel besluit van 24.06.2008 betreffende de vaststelling van het zoneringsplan van de
gemeente Assenede.
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 17.02.2012.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 08.04.2011 houdende het algemeen
waterverkoopreglement, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 06.12.2013 en
05.02.2016, waardoor sinds 01.07.2011 een keuring voor de privéwaterafvoer verplicht is in de
volgende gevallen :
- voor de eerste ingebruikname
- bij belangrijke wijzigingen
- 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 afvalwater en hemelwater.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 27.11.2015 tot uitvoering van het decreet van
25.04.2014.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 18.12.2015 betreffende de vaststelling van de
stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas (2016-2021), met begrip van het
maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen, de herziene zoneringsplannen en
de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.
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Verwijzingsdocumenten






Het gemeenteraadsbesluit van 21.12.2006 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 24.05.2002 betreffende water bestemd voor
menselijke aanwending :
- vaststelling van een bijdrage voor de opvang en het transport van afvalwater.
- vaststelling bijdrage voor de eigen waterwinners.
- goedkeuren machtiging schepencollege tot ondertekening overeenkomst.
Het gemeenteraadsbesluit van 22.11.2007 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 28.11.2019 betreffende het subsidiëren van particulier te
plaatsen IBA’s (individueel systeem voor behandeling van afvalwaters).

Verantwoording






Overwegende dat de gemeente Assenede het plaatsen van IBA’s op zijn grondgebied wenst te
bespoedigen.
Overwegende dat volgens het ministerieel vastgelegd zoneringsplan er 435 IBA’s moeten
geplaatst worden op het grondgebied van gemeente Assenede.
Overwegende dat het gebiedsdekkend uitvoeringsplan voorziet in het verplicht plaatsen van :
- 77 IBA’s met prioriteit 1 (IBA’s gelegen in kwetsbaar gebied volgens de Milieu-impactkaart (MI)
en IBA’s opgenomen op het een gemeentelijke subsidieringsprogramma (GIP)) tegen eind 2017
- 64 IBA’s met prioriteit 1 en 2 tegen eind 2021.
- 294 tegen 2027
Overwegende dat de kaderrichtlijn bepaalt dat tegen uiterlijk 2027 alle oppervlaktewateren over
een goede ecologische kwaliteit dienen te beschikken. Men gaat er vanuit dat de sanering van de
huishoudelijke afvalwaters één van de vereisten is om deze goede ecologische kwaliteit te
bereiken.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Dit punt wordt verdaagd naar een volgende zitting.
15. Vaststellen van het belastingsreglement op het aansluiten op de riolering en het optimaal
afkoppelen van hemel- en afvalwater.
Bevoegdheid


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

Wetten en Reglementen


Artikel 170 § 4 van de Grondwet.
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De wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
en latere wijzigingen.
Het decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
De Europese kaderrichtlijn Water van 22.12.2000 welke tot doel stelt om de watervoorraden, de
waterbeheersing en de kwaliteit van de leefomgeving veilig te stellen.
Het decreet van 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 27.11.2015 tot uitvoering van het decreet van
25.04.2014.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 01.06.1995 betreffende de algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II) 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.
Het ministerieel besluit van 24.06.2008 betreffende de vaststelling van het zoneringsplan van de
gemeente Assenede.
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 17.02.2012.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 08.04.2011 houdende het algemeen
waterverkoopreglement, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 06.12.2013 en
05.02.2016, waardoor sinds 01.07.2011 een keuring voor de privéwaterafvoer verplicht is in de
volgende gevallen :
- voor de eerste ingebruikname
- bij belangrijke wijzigingen
- 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 afvalwater en hemelwater.

Verwijzingsdocumenten


Het gemeenteraadsbesluit van 26.10.2006 betreffende het goedkeuren van de overeenkomst
tussen gemeente Assenede en de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (thans de
Watergroep) met betrekking tot het realiseren van rioleringsaansluitingen.

Verantwoording




Overwegende dat de gemeente sterk investeert in de aanleg van gescheiden rioleringen.
Overwegende dat een gescheiden rioleringsstelsel enkel optimaal werkt als de private
afkoppeling voor elk gebouw optimaal wordt uitgevoerd.
Overwegende dat vanaf 01.07.2011 een keuring van de privéwaterafvoer van gebouwen
verplicht is.
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Overwegende dat bij afkoppelingsprojecten, in functie van nieuw aan te leggen gescheiden
openbare rioleringsstelsels, voor bestaande gebouwen maatregelen voor het scheiden van
regen- en afvalwater moeten worden genomen, waarvoor de gemeente een
afkoppelingsdeskundige aanstelt.
Overwegende dat er wettelijk een aansluitplicht is indien er op 50 meter van een gebouw een
gescheiden of gemengd rioleringsstelsel aanwezig is.
Omwille van het financieel belang, is het wenselijk een belasting te vestigen op het niet optimaal
afkoppelen van hemel- en afvalwater en op gebouwen die afwijken van de aansluitplicht op een
openbaar rioleringsstelsel zoals opgelegd in de Vlarem-wetgeving.
Overwegende dat in het kader van subsidiëring van de gemeentelijke rioleringen de afkoppeling
van het hemelwater van private gebouwen een vereiste is om als gemeentebestuur in
aanmerking te komen voor subsidies.
Overwegende dat afkoppeling van het hemelwater een eerste stap is om infiltratie, buffering en
hergebruik van hemelwater op particulier domein te realiseren en op deze wijze het risico op
overstromingen in lager gelegen gebieden beperkter wordt.
Overwegende dat afkoppeling van het hemelwater voorkomt dat rioleringsstelsels onnodig
worden belast en overstorten minder in werking treden.
Overwegende dat de aanvoer van hemelwater naar rioolwaterzuiveringsinstallaties zoveel
mogelijk moet beperkt worden om deze installaties naar behoren te laten werken.
Overwegende dat het niet verantwoord is dat de overheid investeert in een gescheiden
rioleringsstelsel en zuiveringsinfrastructuur, zonder dat er garanties worden ingebouwd dat de
burger op een correcte wijze zijn privéwaterafvoeren aansluit op de openbare
rioleringsinfrastructuur.
Overwegende dat er moet op toegezien worden dat de Vlarem-wetgeving inzake
rioleringsaansluitingen gehandhaafd wordt teneinde de kwaliteit van het oppervlaktewater te
verbeteren.

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)
10 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,
Dimitri Van Vooren, Stijn Van Hamme, Axl Van Boven)

BESLUIT
Artikel 1
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een jaarlijkse belasting geheven op het niet
optimaal afkoppelen van hemel- en afvalwater en op gebouwen die afwijken van de aansluitplicht op
een openbaar rioleringsstelsel zoals opgelegd in de Vlarem-wetgeving.
Art. 2
De belasting betreft :
1. Het niet optimaal afkoppelen van hemelwater in de door de gemeente vastgelegde
afkoppelingsprojecten in het kader van nieuw aan te leggen gescheiden openbare
rioleringsstelsels.
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2. Het niet laten keuren van de privéwaterafvoer zoals opgelegd in de omgevingsvergunning
en/of aangeduid op het goedgekeurd plan horende bij de vergunning.
3. Bij het vaststellen dat de situatie op privéterrein niet of niet langer voldoet aan de Vlaremwetgeving betreffende optimaal afkoppelen of aansluitplicht.
De belasting is verschuldigd indien één van bovenstaande voorwaarden niet is vervuld.
Art. 3
De belastingplichtige is de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die op 1 januari van het
aanslagjaar eigenaar is van een geheel of gedeeltelijk verhard perceel of gebouw, die naar aanleiding
van de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel het hemelwater en afvalwater niet afkoppelt
overeenkomstig de Vlarem-wetgeving of wanneer wordt vastgesteld dat afkoppeling op privéterrein
door de eigenaar niet is uitgevoerd overeenkomstig de Vlarem-wetgeving of gewijzigd werd zodat de
situatie niet langer voldoet aan de Vlarem-wetgeving.
De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het gebouw op 1 januari van het aanslagjaar.
Indien er een recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik bestaat, is de belasting verschuldigd door
de erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker.
Art. 4
De belasting wordt vastgelegd op een forfaitair bedrag van € 500 per jaar, per gebouw. Deze
belasting is ondeelbaar en progressief en zal ieder jaar vermeerderd worden met € 500 tot en met
het jaar waarin door een erkend keurorganisme vastgesteld wordt dat aan de optimale
afkoppelingsplicht of aansluitplicht voldaan is.
Art. 5
Het belastbaar feit ontstaat wanneer (niet cumuleerbaar):
1. Op basis van het niet optimaal afkoppelen van hemelwater in de door de gemeente
vastgelegde afkoppelingsprojecten in het kader van nieuw aan te leggen gescheiden
openbare rioleringsstelsels :
- wordt de belasting geheven op elk gebouw gelegen binnen een afkoppelingsproject, waar,
6 maanden na datum van de uitvoering van de gescheiden rioleringswerken (datum van
voorlopige oplevering), het hemelwater op het privèterrein niet optimaal werd afgekoppeld.
- is de belasting verschuldigd vanaf het aanslagjaar volgend op het jaar waarin de niet
optimale afkoppeling werd vastgesteld, op basis van het niet kunnen voorleggen van een
officieel keuringsattest van het privé-afvoerstelsel.
2. Op basis van het niet laten keuren van de privéwaterafvoer zoals opgelegd in de
omgevingsvergunning en/of aangeduid op het goedgekeurd plan horende bij de vergunning :
- wordt de belasting geheven op elk gebouw waarvoor nagelaten wordt naar aanleiding van
de uitvoering van een rioolaansluiting deze te laten keuren door een erkend
keuringsorganisme.
- is de belasting verschuldigd vanaf het aanslagjaar volgend op het jaar van ingebruikname
van de uitgevoerde werken zonder aflevering van een conform keuringsattest voor optimale
afkoppeling.
Onder ingebruikname van de uitgevoerde werken wordt oa. verstaan:
datum van inschrijving van bewoning.
3. Op basis van vaststelling dat de situatie op privéterrein niet of niet langer voldoet aan de
Vlarem-wetgeving betreffende optimaal afkoppelen of aansluitplicht :
- wordt de belasting geheven op elk gebouw waarvan de afkoppeling op het privéterrein niet
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of niet langer voldoet aan de Vlarem-wetgeving of voor elk gebouw dat niet voldoet aan de
aansluitplicht zoals opgelegd door de Vlarem-wetgeving.
Art. 6
Het optimaal afkoppelen van een woning/gebouw door de eigenaar wordt vastgelegd door een
erkende keuringsinstantie die het keuringsattest aflevert dat vaststelt dat aan de optimale
afkoppelings- en aansluitingsplicht is voldaan. De eigenaar is verplicht om de aangestelde
gemeenteambtenaar een kopie van het conformiteitsattest te bezorgen. De belasting blijft
verschuldigd zolang de eigenaar geen conform keuringsattest bezorgt aan de door het
gemeentebestuur aangestelde gemeenteambtenaar.
Art. 7
Volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 08.04.2011 houdende het algemeen
waterverkoopreglement, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 06.12.2013 en
05.02.2016, is sinds 01.07.2011 een keuring voor de privéwaterafvoer verplicht is in de volgende
gevallen :
-

voor de eerste ingebruikname
bij belangrijke wijzigingen
na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid op verzoek van de exploitant
bij aanleg van een gescheiden riolering op het openbaar domein.

Art. 8
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt door het college van burgemeester en schepenen. De belasting moet betaald worden binnen
de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
Art. 9
De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester
en schepenen dat handelt als bestuursoverheid. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend,
ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend, binnen een termijn van
drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het
aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag. Het bezwaar wordt gedagtekend en
ondertekend door de eiser of zijn vertegenwoordiger en vermeldt:
1° de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige ten laste van wie de
belasting geheven wordt.
2° het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en middelen. Het vermeldt
eveneens of de belastingplichtige wenst gehoord te worden.
Art. 10
Een eensluidend afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de provinciegouverneur.
16. Princiepbeslissing en goedkeuren ontwerpakte kosteloze overname wegenis Melkerijstraat te
Assenede.
Bevoegdheid


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


Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017.

Verwijzingsdocumenten















De verkavelingsvergunning van 19.06.2012 afgegeven aan Westhoek Grondmaatschappij, Karel
Coggelaan 33 te 8630 Veurne voor de verkaveling gelegen tussen de Molenbosstraat en de
Trieststraat te 9960 Assenede.
Het verkavelingsplan voor de verkaveling tussen de Molenbosstraat en de Trieststraat.
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28.09.2016 betreffende
verkaveling met 7 loten aan de Molenbosstraat te Assenede. Goedkeuren definitieve
oplevering.
Het proces-verbaal van voorlopige oplevering van 14.03.2017.
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14.03.2017 betreffende
verkaveling Melkerijstraat.
Het proces-verbaal van definitieve oplevering van 21.05.2019.
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 21.05.2019 betreffende
verkaveling Melkerijstraat. Goedkeuren definitieve oplevering opritten en bermen.
Kopie van het bodemattest met betrekking tot het perceel gelegen Molenbosstraat, kadastraal
gekend onder nr. 0656/M2 der sectie C van de 1e afdeling Assenede.
De e-mail van 29.10.2019 van mw. Eveline Kinget betreffende Molenbosstraat / Melkerijstraat
– Assenede V/2012/1.
De brief van 29.10.2019 van NV Westhoek Grondmaatschappij betreffende overdracht
wegenis Molenhoekstraat/Melkerijstraat – Assenede V/2012/1 en het bijhorende plan
grondafstand opgemaakt door Studiebureau Jonckheere BVBA, Koningin Astridlaan 134/5 te
8200 Brugge.
De ontwerpakte kosteloze grondafstand.

Verantwoording









In mei 2019 werd de wegenis met toebehoren definitief goedgekeurd.
Recent ontvingen wij van NV Westhoek Grondmaatschappij, Edmond Machtenslaan 102/7 te
1080 Brussel een aanvraag voor kosteloze overname van de wegenis in deze verkaveling.
Er wordt gevraagd om dit dossier af te ronden vóór december 2019.
Daarom werd door de NV Westhoek Grondmaatschappij het kantoor van Notaris Maes Wim,
Witte Burg 100/GV01 te 8670 Oostduinkerke aangesteld om de akte te verlijden.
De kosten hiervoor zullen door de NV Westhoek Grondmaatschappij gedragen worden.
Om reden van de vraag van NV Westhoek Grondmaatschappij om dit dossier nog vóór
december 2019 af te ronden, werd geopteerd om het treffen van de princiepbeslissing en het
goedkeuren van de ontwerpakte in één besluit op te nemen.
Het behoort tot de bevoegdheden van de gemeenteraad om de princiepbeslissing te nemen en
de ontwerpakte goed te keuren.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen
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BESLUIT
Artikel 1
Principieel over te gaan tot de kosteloze overname van de wegenis in de Melkerijstraat, verkaveling
tussen de Molenbosstraat en de Trieststraat te 9960 Assenede, op het perceel kadastraal gekend
onder nr. 0656M2 der sectie C van de 1e afdeling Assenede, momenteel eigendom van de NV
Westhoek Grondmaatschappij, Edmond Machtenslaan 102/7 te 1080 Brussel.
Art. 2
De ontwerpakte met betrekking tot de kosteloze overname van de wegenis in de Melkerijstraat,
verkaveling tussen de Molenbosstraat en de Trieststraat te 9960 Assenede, op het perceel kadastraal
gekend onder nr. 0656M2 der sectie C van de 1e afdeling Assenede, momenteel eigendom van de NV
Westhoek Grondmaatschappij, Edmond Machtenslaan 102/7 te 1080 Brussel, opgemaakt door
het kantoor van Notaris Maes Wim, Witte Burg 100/GV01 te 8670 Oostduinkerke, wordt
goedgekeurd.
Art. 3
Het plan grondafstand opgemaakt door Studiebureau Jonckheere BVBA, Koningin Astridlaan 134/5 te
8200 Brugge met betrekking tot de kosteloze overname van de wegenis in de Melkerijstraat,
verkaveling tussen de Molenbosstraat en de Trieststraat te 9960 Assenede, op het perceel kadastraal
gekend onder nr. 0656M2 der sectie C van de 1e afdeling Assenede, momenteel eigendom van de NV
Westhoek Grondmaatschappij, Edmond Machtenslaan 102/7 te 1080 Brussel, wordt goedgekeurd.
Art. 4
Afschrift van deze beslissing over te maken aan de financieel directeur.
Drie afschriften van deze beslissing samen met drie exemplaren van de goedgekeurde ontwerpakte
en een exemplaar van het goedgekeurd plan grondafstand over te maken aan NV Westhoek
Grondmaatschappij, Edmond Machtenslaan 102/7 te 1080 Brussel.
17. Goedkeuren van de verhoging van de 2de pensioenpijler contractuele personeelsleden.
Bevoegdheid


Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017, artikel 40 en 41.

Wetten en Reglementen






Wet van 28.04.2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van de
pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid.
Kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten dat werd opgesteld in uitvoering van het
Vlaams Sectoraal Akkoord 2008-2013, afgesloten in het Vlaamse Onderhandelingscomité C1 op
19.11.2008 tot invoering van een aanvullend pensioenstelsel voor de contractanten van de lokale
besturen.
Wet van 30.03.2018 houdende de overheidspensioenen houdende mogelijke vermindering van
de responsabiliseringsbijdrage.
Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017.

Verwijzingsdocumenten


Gemeenteraadsbeslissing van 28.01.2010 houdende een intentieverklaring om een aanvullend
pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden in te voeren en om de RSZ-PPO aan te
stellen als opdrachtencentrale volgens de wetgeving op de overheidsopdrachten.
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Gemeenteraadsbeslissing van 25.02.2010 houdende invoering van een aanvullend
pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden.
Gemeenteraadsbeslissing van 24.04.2014 houdende goedkeuren addendum tweede
pensioenpijler: verhoging bijdragen voor contractuele medewerkers tewerkgesteld in VIAdiensten.
Verslag Bijzonder Onderhandelings- en Overlegcomité van 22.11.2019.

Verantwoording









In zitting van de gemeenteraad van 25.02.2010 werd beslist een aanvullend pensioenstelsel in te
voeren voor de contractuele personeelsleden met ingang van 01.01.2010 waarbij de
pensioentoelage werd vastgesteld op 1 % van het pensioengevende jaarloon.
In zitting van de gemeenteraad van 24.04.2014 werd beslist om de pensioentoelage voor de
contractuele medewerkers tewerkgesteld in de VIA-diensten te verhogen van 1 % naar 3 %.
(verhoging gefinancierd middels subsidies afkomstig van VIA-4 akkoord)
Volgens de wet van 30 maart 2018 kunnen de lokale besturen een korting op hun
responsabiliseringsbijdrage krijgen wanneer ze een tweede pensioenpijler aan hun contractueel
personeel toekennen die aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Om een korting voor het jaar
2019 te krijgen moet een bestuur in 2019 een aanvullend pensioen toekennen aan alle
contractanten. De korting bedraagt ten hoogste de helft van de pensioenbijdrage van de tweede
pensioenpijler voor 2019.
Vanaf 2020 moet het bestuur een minimumpercentage toekennen van 2 % en vanaf 2021 een
minimum pensioentoelage van 3 %.
Naast de mogelijke korting op de responsabiliseringstoelage wil het bestuur hiermee
inspanningen leveren om enerzijds de kloof tussen het pensioen van contractuele en statutaire
medewerkers te verkleinen en anderzijds het verschil van de pensioentoelage tussen de
contractuele medewerkers tewerkgesteld in de VIA-diensten en de andere contractanten weg te
werken.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Met ingang van 01.01.2020 wordt de pensioentoelage vastgesteld op 2 % voor alle contractuele
medewerkers, met uitzondering van de contractuele personeelsleden die tewerkgesteld zijn in de
VIA-diensten. De contractuele personeelsleden tewerkgesteld in de VIA-diensten behouden hun
pensioentoelage zoals vastgesteld in de gemeenteraadszitting van 24.04.2014, namelijk 3 %.
Art. 2
Met ingang van 01.01.2021 wordt de pensioentoelage vastgesteld op 3 % voor alle contractuele
medewerkers.
Art. 3
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan :
1) RSZ – Jozef II-straat 47 – 1000 Brussel
2) Belfius Insurance – Galileelaan 5 – 1210 Brussel
3) Ethias Verzekeringen – Prins-Bisschopssingel 73 – 3500 Hasselt
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18. Goedkeuren van de rekening 2018/2019 en de begroting 2019/2020 van de
scholengemeenschap "Meetjesland".
Bevoegdheid


Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikel 40 en 41.

Wetten en Reglementen



Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikel 28.
Decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, artikel 9.

Verwijzingsdocumenten









Gemeenteraadsbeslissing van 26.06.2014 houdende verlengen van scholengemeenschap
“Meetjesland” voor de periode van 2014/2020 in de vorm van een interlokale vereniging.
Overeenkomst scholengemeenschap “Meetjesland”.
Gemeenteraadsbeslissing van 27.11.2014 houdende goedkeuren van het huishoudelijk
reglement van scholengemeenschap “Meetjesland”.
Huishoudelijk reglement scholengemeenschap “Meetjesland”.
Schepencollegebeslissing van 29.10.2019 houdende goedkeuren van het jaarverslag 2018/2019
“Terugblik – samen maken we ons sterker” van de scholengemeenschap “Meetjesland”.
Jaarverslag 2018/2019 van scholengemeenschap “Meetjesland”.
Rekening 2018/2019 van scholengemeenschap “Meetjesland”.
Begroting 2019/2020 van scholengemeenschap “Meetjesland”.

Verantwoording





Scholengemeenschap “Meetjesland” is een interlokale vereniging en de gemeenteraden van de
deelnemende gemeenten dienen de rekening 2018/2019 en de begroting 2019/2020 goed te
keuren.
De rekening zit vervat in het jaarverslag van de scholengemeenschap “Meetjesland” en werd
afgesloten met een positief saldo € 608,52.
De begroting 2019/2020 van scholengemeenschap “Meetjesland” werd aan het jaarverslag
toegevoegd.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De rekening 2018/2019 van scholengemeenschap “Meetjesland”, zoals in bijlage toegevoegd, wordt
goedgekeurd.
Art. 2
De begroting 2019/2020 van scholengemeenschap “Meetjesland”, zoals in bijlage toegevoegd, wordt
goedgekeurd.
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19. Goedkeuren van de statutenwijziging van COMEET.
Bevoegdheid


Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017, artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen


Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017, artikels 396 tot en met 412.

Verwijzingsdocumenten




Brief van COMEET van 30.10.2019 met de vraag tot het wijzigen van de statuten.
Voorstel wijziging statuten COMEET.
Voorstelling COMEET.

Verantwoording








De gemeente Maldegem wenst niet langer deel uit te maken van de projectvereniging
Cultuuroverleg Meetjesland (COMEET).
Volgens de huidige statuten wordt de projectvereniging ontbonden wanneer er één van de leden
uit de vereniging stapt.
De negen andere leden van de vereniging beslisten om hun lidmaatschap wel te verlengen.
Daarom werd onderzocht of een doorstart van de projectvereniging mogelijk is.
Om een doorstart te kunnen bewerkstelligen, moeten de statuten voor het einde van de huidige
beleidsperiode aangepast worden.
De wijziging in de statuten moet COMEET de mogelijkheid geven een lid van de vereniging te
schorsen, zodat er zonder deze vereniging kan verder gewerkt worden.
De statutenwijzing is enkel van toepassing op deze beleidsperiode. Voor de komende
beleidsperiode 2020-2025 worden nieuwe statuten voorbereid. Deze zullen worden voorgelegd
aan de gemeenteraad in december 2019.

Stemmen
Stemresultaat

20 ja-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, Dominique Buysse,
Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Dieter Vercauter,
Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals, Dimitri Van Vooren,
Pieter Dobbelaere)
2 nee-stemmen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven)

BESLUIT
Artikel 1
De wijziging van de statuten van COMEET, zoals in bijlage gevoegd, wordt goedgekeurd.
Art. 2
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan COMEET.
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20. Goedkeuren van de oprichting van de projectvereniging Meetjesman.
Bevoegdheid


Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017, artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen



Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017, artikels 396 tot en met 412.
Decreet bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen van 21
december 2017, en bijhorend uitvoeringsbesluit van 11 januari 2019.

Verwijzingsdocumenten







Nota van de regionale jeugddienst bij het oprichten van de nieuwe projectvereniging.
Toelichtende nota bij de statuten van de nieuwe projectvereniging ‘Meetjesman’.
Oprichtingsakte van de nieuwe projectvereniging ‘Meetjesman’.
Ontwerpstatuten van de nieuwe projectvereniging ‘Meetjesman’.
Stembiljet.

Verantwoording












De bestaande projectvereniging ‘Regionale Jeugddienst Meetjesland’ zal op 31 december 2019
automatisch ontbinden. Dit volgens artikel 401 (projectverenigingen) van het decreet lokaal
bestuur, en naar aanleiding van het uitstappen van Aalter, Maldegem en Nevele (Deinze) uit de
projectvereniging.
Volgens de statuten van de Regionale Jeugddienst Meetjesland moeten alle middelen van de
projectverenigingen bij ontbinding overgedragen worden aan een vereniging met hetzelfde doel.
Het leek de raad van bestuur van de Regionale Jeugddienst Meetjesland logisch om alle middelen
over te dragen naar een nieuwe projectvereniging, om op die manier de regionale samenwerking
vlot verder te zetten. Concreet betekent dit dat we een nieuwe projectvereniging moeten
oprichten vóór de ontbinding van de bestaande projectvereniging. Een uitgebreidere toelichting
is terug te vinden in de bijgevoegde nota.
Deze werkwijze is volledig in overeenstemming met het decreet lokaal bestuur. Dit werd
afgetoetst en bevestigd door het agentschap binnenlands bestuur (ABB).
Het college ging principieel akkoord om verder in te zetten op de Regionale Jeugddienst
Meetjesland. Volgens het decreet lokaal bestuur, kan dit opnieuw binnen het kader van een
projectvereniging.
Voor de nieuwe projectvereniging ‘Meetjesman’ werden statuten en een oprichtingsakte
opgemaakt. Deze zitten als bijlage bij dit besluit.
Daarnaast moeten we 2 nieuwe leden aanduiden voor de raad van bestuur van de nieuwe
projectvereniging:
Eén stemgerechtigd lid: uit het college van burgemeester en schepenen of een gemeenteraadslid
uit een meerderheidspartij.
Eén lid met raadgevende stem: uit de oppositiepartijen.
De oprichting van deze nieuwe projectvereniging is een formele handeling om de regionale
samenwerking op vlak van jeugd verder te zetten, en heeft verder geen enkele impact op de
voorgaande afspraken voor het verlengen van de huidige regionale samenwerking.
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KENNISNAME
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de automatische ontbinding en vereffening van de
projectvereniging ‘Regionale Jeugddienst Meetjesland’ op 31.12.2019.
Stemmen
Stemmen over artikel 2: oprichting nieuwe projectvereniging ‘Meetjesman’
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

Stemming over artikel 3 : stemgerechtigd lid raad van bestuur, Servaas Van Eynde
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

Stemming over artikel 3 : raadgevend lid raad van bestuur, Stijn Van Hamme
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

Stemming over artikel 4 : bezorgen afschrift
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Art. 2
De gemeenteraad gaat akkoord met de oprichting van de nieuwe projectvereniging ‘Meetjesman’
vanaf 01.01.2020 en keurt hiervoor de oprichtingsakte en de statuten van de nieuwe
projectvereniging ‘Meetjesman’ zoals bij dit besluit toegevoegd, goed.
Art. 3
De gemeenteraad duidt de heer Servaas Van Eynde, Braakmanstraat 3, 9961 Boekhoute, als
stemgerechtigd lid en de heer Stijn Van Hamme, Landsdijk 15, 9968 Bassevelde als raadgevend lid
aan voor de raad van bestuur van projectvereniging ‘Meetjesman’.
Art. 4
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan Meetjesman, Kerkstraat 121, 9900 Eeklo.
21. Voorstel van beslissing: aanpassing huishoudelijk reglement gemeenteraad.
Toelichting
1) Het Agentschap Binnenlands Bestuur zet meer en meer in op digitale dienstverlening. Een
evolutie die ook bij de lokale besturen zal gestimuleerde worden. Op deze manier wordt de
papierberg binnen de administratie terug gedrongen.
2) Onze gemeente maakt deel uit van ettelijke samenwerkingsverbanden in verschillende
vormen. Dit gaat om intergemeentelijke, interlokale of bovenlokale
samenwerkingsverbanden; om projectverenigingen, dienstverlenende of opdrachthoudende
verenigingen. De gemeenteraad heeft voor ieder van deze samenwerkingsverbanden de
vertegenwoordiger(s) aangeduid.
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Conform artikel 441 van het Decreet Lokaal Bestuur dient de gemeenteraad minstens twee maal per
jaar geïnformeerd te worden door een lid van de rad van bestuur of een door de raad van bestuur
daartoe gemandateerde over de uitoefening van de bevoegdheden en taken van de raad en
toelichting te krijgen bij het beleid van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging in
kwestie. Dit dient bovendien te gebeuren tijdens een openbare zitting van de gemeenteraad.
Gelet op:
- Het Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.17, artikels 20, 22, 29, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 50,
279 en 441
- Gemeenteraadsbesluit d.d. 26.09.2019 betreffende goedkeuring aangepast huishoudelijk
reglement
- Huishoudelijk reglement versie goedgekeurd 26.09.2019
- Ontwerp huishoudelijk reglement gemeenteraad versie 28.11.2019
Verantwoording


De Vlaams Belang-fractie vraagt aan de gemeenteraad van Assenede te beslissen tot het
goedkeuren van de voorgelegde aanpassingen aan het huishoudelijk reglement van de
gemeenteraad.

Voorstel van beslissing






De gemeenteraad van Assenede beslist volgende aanpassingen aan het huishoudelijk reglement
van de gemeenteraad goed te keuren:
1. Addendum bij artikel 7 §2: “of via een digitaal ondertekend pdf-document”
2. Toevoegen nieuw artikel in het huishoudelijk reglement:
Artikel 21
§ 1. De raadsleden moeten minstens twee keer per kalenderjaar geïnformeerd worden over de
uitoefening van de bevoegdheden en taken van de raad van bestuur en toelichting krijgen bij het
beleid van de dienstverlenende of opdrachthoudende verenigingen waarin de gemeente
participeert.
§ 2. De gemeentelijke vertegenwoordiger in de raad van bestuur van een dienstverlenende of
opdrachthoudende vereniging informeert de gemeenteraad over het gevoerde beleid van de
betrokken vereniging in de periode verlopen sinds de eerste informatieverstrekking.
§ 3. De gemeentelijke vertegenwoordiger in de raad van bestuur van een dienstverlenende of
opdrachthoudende vereniging informeert de gemeenteraad over het geplande beleid van de
betrokken vereniging tot het volgende moment van informatieverstrekking.
§ 4. De gemeentelijke vertegenwoordiger in de raad van bestuur van een dienstverlenende of
opdrachthoudende vereniging informeert de gemeenteraad tijdens openbare zitting op twee
vaste tijdstippen: de gemeenteraad van maart en de gemeenteraad van september.
§ 5. De gemeentelijke vertegenwoordiger in de raad van bestuur van een dienstverlenende of
opdrachthoudende vereniging informeert de gemeenteraad mondeling.
sinds de eerste informatieverstrekking. § 3. De gemeentelijke vertegenwoordiger in de raad van
bestuur van een dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging informeert de gemeenteraad
over het geplande beleid van de betrokken vereniging tot het volgende moment van
informatieverstrekking. § 4. De gemeentelijke vertegenwoordiger in de raad van bestuur van een
dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging informeert de gemeenteraad tijdens
openbare zitting op twee vaste tijdstippen: de gemeenteraad van maart en de gemeenteraad van
september. § 5. De gemeentelijke vertegenwoordiger in de raad van bestuur van een
41

dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging informeert de gemeenteraad mondeling.” te
schrappen in hun voorstel tot beslissing en enkel te stemmen over artikel 1.
De algemeen directeur heeft via e-mail advies gevraagd bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. Op
basis van dit advies trekt Vlaams Belang artikel 2 terug in en legt enkel artikel 1 voor ter stemming.
Stemmen over artikel 1
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad beslist om volgende toe te voegen aan het huishoudelijk reglement van de
gemeenteraad:
1. Addendum bij artikel 7 §2: “of via een digitaal ondertekend pdf-document”
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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