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Gemeenteraad van 27.05.2021 
Notulen 

 

Aanwezig 

Lieven Rummens 

Voorzitter gemeenteraad 

  

Philippe De Coninck 

Burgemeester 

  

Servaas Van Eynde, David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé 

Schepenen 

  

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, Stijn Van Hamme, 

Axl Van Boven 

Gemeenteraadsleden 

  

Frederik Willems 

Algemeen directeur  

Openbare zitting 

1.  Bekrachtigen van het besluit van de burgemeester betreffende beperkende maatregelen 

gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn in het kader van de verspreiding van het 

coronavirus COVID-19. 

Bevoegdheid 

• Nieuwe Gemeentewet, artikel 134 §1. 

Wetten en Reglementen 

• Nieuwe Gemeentewet, artikel 133, 134 §1 en 135 §2 2e lid 5°. 

• Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 286 en 287. 

• Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase 

betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19. 

• Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende de afkondiging van de federale fase betreffende 

de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19. 

• Ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding 

van het coronavirus COVID−19 te beperken. 

• Ministerieel besluit van 1 november 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 

oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 

COVID−19 te beperken. 
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• Ministerieel besluit van 28 november 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 

28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 

COVID−19 te beperken. 

• Ministerieel besluit van 11 december 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 

28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 

COVID-19 te beperken. 

• Ministerieel besluit van 19 december 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 

28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 

COVID-19 te beperken. 

• Ministerieel besluit van 20 december 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 

28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 

COVID-19 te beperken. 

• Ministerieel besluit van 21 december 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 

28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 

COVID-19 te beperken. 

• Ministerieel besluit van 24 december 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 

28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 

COVID-19 te beperken. 

• Ministerieel besluit van 12 januari 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 

oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-

19 te beperken. 

• Ministerieel besluit van 14 januari 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 

oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-

19 te beperken. 

• Ministerieel besluit van 26 januari 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 

oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-

19 te beperken. 

• Ministerieel besluit van 29 januari 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 

oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-

19 te beperken. 

• Ministerieel besluit van 06 februari 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 

oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-

19 te beperken. 

• Ministerieel besluit van 06 maart 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 

oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-

19 te beperken. 

• Ministerieel besluit van 24 april 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 

oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-

19 te beperken. 

• Ministerieel besluit van 27 april 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 

oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-

19 te beperken. 

• Ministerieel besluit van 07 mei 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 

oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-

19 te beperken. 

https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/mb11-12.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/mb_20_dec.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/mb_20122020.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/mb_21_dec_2020.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/mb_24-12.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/mb_1201.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/mb_24-12.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/mb_1201.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/mb_1401.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/mb_1401.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/mb_1401.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/mb_1401.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/mb_1401.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/mb_1401.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/mb_1401.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/mb_1401.pdf
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Verwijzingsdocumenten 

• Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, versie 25.03.2021. 

• Huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn, versie 25.03.2021. 

• Richtlijnen Agentschap Binnenlands bestuur over vergaderingen van bestuursorganen van lokale 

besturen: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/vergaderingen-van-lokale-bestuursorganen-

tijdens-coronacrisis. 

• Besluit burgemeester 17.05.2021 m.b.t. beperkende maatregelen gemeenteraad en raad voor 

maatschappelijk welzijn in het kader van de verspreiding van het coronavirus COVID-19. 

Verantwoording 

• Teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 maximaal te beperken is het 

gelet op de ernstige huidige gezondheidssituatie aangewezen om te opteren voor digitale 

vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. De 

gezondheidssituatie is in oktober 2020 dermate snel en slecht geëvolueerd (exponentiële 

toename besmettingen, toenemende ziekenhuisbezetting corona-patiënten, snel stijgende 

positiviteitsratio, toenemend aantal patiënten op intensieve zorgen, stijging aantal sterfgevallen) 

en is sindsdien nog onvoldoende verbeterd zodat dit de meest aangewezen vergadervorm is. 

• De burgemeester heeft overeenkomstig artikel 134 § 1 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet 

maatregelen uitgevaardigd voor de organisatie van de vergaderingen van gemeenteraad en raad 

voor maatschappelijk welzijn van 27.05.2021. 

• Bij besluit burgemeester van 17.05.2021 zullen de gemeenteraad en de raad voor 

maatschappelijk welzijn doorgaan via een videoconferentie. Deze digitale zittingen zullen 

openbaar te volgen zijn via een audiovisuele livestream (Youtube kanaal). 

• Het besluit burgemeester van 17.05.2021 vervalt wanneer dit niet op de eerstvolgende 

vergadering van de gemeenteraad wordt bekrachtigd. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Het besluit burgemeester van 17.05.2021 m.b.t. beperkende maatregelen gemeenteraad en raad 

voor maatschappelijk welzijn van 27.05.2021 in het kader van de verspreiding van het coronavirus 

COVID-19 wordt bekrachtigd. 

2.  Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 29.04.2021. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

Artikel 1 

De notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 29.04.2021 worden goedgekeurd. 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/vergaderingen-van-lokale-bestuursorganen-tijdens-coronacrisis
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/vergaderingen-van-lokale-bestuursorganen-tijdens-coronacrisis
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Het zittingsverslag kan geraadpleegd worden via https://www.assenede.be/nl/over-assenede-en-

bestuur/over-bestuur-gemeenteraad-verslagen-2021 of 

https://www.youtube.com/watch?v=e11eBRMADoo&t=5075s  

3.  Kennisnemen van de acties in het kader van COVID-19. 

Bevoegdheid 

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

Verwijzingsdocumenten 

• Lijst met acties ivm Covid door de gemeente en het OCMW Assenede van 17.04.2021 tot 

14.05.2021. 

 

Verantwoording 

• Op de gemeenteraad van 25.03.2021 werd afgesproken dat er maandelijks een overzicht van de 

acties in het kader van Covid in Assenede  ter kennisgeving wordt voorgelegd aan de raadsleden. 

• Op de lijst in bijlage worden vergaderingen en acties vermeld gedurende de periode 17.04.2021 

tot 14.05.2021.  

• Besprekingen en goed- of afkeuring van evenementen en activiteiten van externen worden in de 

lijst niet vermeld. 

KENNISNAME 

Artikel 1 

De raad neemt kennis van de acties die genomen zijn in het kader van Covid door de gemeente en 

het OCMW Assenede in de periode 17.04.2021 tot 14.05.2021. 

4.  Kennisnemen van de financiële rapportage van het vaccinatiecentrum Hoge Wal Ertvelde. 

Bevoegdheid 

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

Wetten en Reglementen 

• Beslissing 16.11.2020 van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid voor de vaccinatie 

tegen COVID-19. 

• Beslissing van de Vlaamse Regering 22.01.2021 betreffende de correcte vergoeding van de 

kosten die de lokale besturen maken voor de inrichting en uitbating van de infrastructuur voor 

de COVID-vaccinaties. 

Verwijzingsdocumenten 

• Collegebesluit van 19.01.2021 met betrekking tot afsprakenkader, plan van aanpak en 

prijsraming vaccinatiecentrum Hoge Wal Ertvelde. 

• Gemeenteraadsbesluit van 28.01.2021 met betrekking tot kennisname afsprakenkader, plan van 

aanpak en prijsraming vaccinatiecentrum Hoge Wal Ertvelde. 

• Gemeenteraadsbesluit van 25.02.2021 met betrekking tot goedkeuren van de 

samenwerkingsovereenkomst Vaccinatiecentrum Hoge Wal Ertvelde versie 5. 

https://www.assenede.be/nl/over-assenede-en-bestuur/over-bestuur-gemeenteraad-verslagen-2021
https://www.assenede.be/nl/over-assenede-en-bestuur/over-bestuur-gemeenteraad-verslagen-2021
https://www.youtube.com/watch?v=e11eBRMADoo&t=5075s
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• Samenwerkingsovereenkomst Vaccinatiecentrum Hoge Wal Ertvelde, goedgekeurd door de 

gemeenteraad op 25.02.2021. 

• De aangeleverde financiële rapportering over de evolutie van de ontvangsten en uitgaven van 

het vaccinatiecentrum Hoge Wal Ertvelde. 

Verantwoording 

• Conform de samenwerkingsovereenkomst wordt de maandelijkse rapportering ter kennisgeving 

voorgelegd aan de gemeenteraad van elke gemeente. 

 

KENNISNAME 

Artikel 1 

De raad neemt kennis van de financiële rapportering over de evolutie van de ontvangsten en 

uitgaven van het vaccinatiecentrum Hoge Wal Ertvelde. 

5.  Goedkeuren van addendum 2 van de samenwerkingsovereenkomst optie 1 in het kader van de 

contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie. 

Bevoegdheid 

• Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 artikels 40 en 41. 

Wetten en Reglementen 

• Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de 

lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te 

versterken. 

• Besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale 

besturen om de bronopsporing en het contactonderzoek ter bestrijding van de COVID-19-

pandemie te versterken. 

• Besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2021 tot wijziging van het Besluit van de Vlaamse 

Regering van 23 april 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de 

bronopsporing en het contactonderzoek ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te 

versterken. 

Verwijzingsdocumenten 

• Addendum samenwerkingsovereenkomst. 

Verantwoording 

• In de fase van de COVID-19-crisis waarin we ons momenteel bevinden, is een cruciale rol 
weggelegd voor contactonderzoek en bronopsporing. 

o Bij contactonderzoek wordt gezocht met wie een besmet iemand nauw contact heeft 
gehad. Hier is de snelheid van contacttracing belangrijk.  

o Bij bronopsporing wordt gezocht van wie de besmette persoon zelf de besmetting heeft 
opgelopen. Bronopsporing heeft als voordeel dat heel gericht kan gezocht worden waar 
de besmettingen vandaan komen en de lokale besturen als beleidsmakers heel gericht 
maatregelen kunnen nemen. 

• Naar aanleiding van het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 sloten wij een 
samenwerkingsovereenkomst af met het Agentschap Zorg en Gezondheid, en dit voor optie 1. 
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Dit besluit voorzag in een forfaitaire subsidie per inwoner en per maand van 1 december 2020 
tot en met 31 maart 2021. 

• Optie 1 = inzet op sensibilisering, preventie, bronopsporing en quarantaine-coaching. 

• Op 19 maart 2021 heeft de Vlaamse Regering de contouren voor preventie, sensibilisering, 
bronopsporing, quarantaine-coaching en lokaal contactonderzoek door lokale besturen na 31 
maart 2021 uitgewerkt, met een bijhorende subsidie. 

• Tijdens de vorige gemeenteraad werd de beslissing van het college van burgemeester en 
schepen om het addendum met een verlenging voor optie 1 tot en met 30 juni 2021 goed te 
keuren, bekrachtigd. 

• Ondertussen gaf de Vlaamse regering haar definitieve goedkeuring voor deze verlenging, maar 
werden enkele data alsnog aangepast. 
De verlenging voor optie 1 met de bijhorende subsidiëring loopt nu tot maximum 31 augustus 
2021 (en niet tot 30 juni 2021). 

• Hiervoor dient een tweede addendum bij de eerste samenwerkingsovereenkomst te worden 
goedgekeurd. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad keurt het tweede addendum als bijlage bij de samenwerkingsovereenkomst zoals 

bedoeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2021 en de wijziging daarvan en zoals 

aan dit besluit toegevoegd, goed. 

6.  Aanpassen van de dotaties aan de Hulpverleningszone Centrum voor het dienstjaar 2021. 

Bevoegdheid 

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

Wetten en Reglementen 

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

• Het Koninklijk Besluit van 19.04.2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van 

de hulpverleningszones. 

Verwijzingsdocumenten 

• Het besluit van de gemeenteraad van 24.09.2020 houdende het goedkeuren van de dotatie aan 

de Hulpverleningszone Centrum voor het dienstjaar 2021. 

• Het overzicht van de exploitatie- en investeringsdotaties van de Hulpverleningszone Centrum 

voor het dienstjaar 2021 zoals voorgelegd aan het zonecollege van de Hulpverleningszone 

Centrum in zitting van 26.05.2021. 

Verantwoording 

• De zoneraad van de Hulpverleningszone Centrum heeft in oktober 2020 het financieel 

meerjarenplan goedgekeurd. 
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• Voor de gemeente Assenede werden hierin voor het jaar 2021 volgende dotaties opgenomen : 

- voor exploitatie : € 667.396,77 

- voor investeringen : € 70.353,88 

- bijdrage pensioenen : € 2.511,12 

• Op 26.05.2021 werd een voorstel van een begrotingswijziging goedgekeurd door het zonecollege 

van de Hulpverleningszone Centrum waarbij de dotaties werden aangepast. 

De definitieve goedkeuring door de zoneraad is voorzien op 23.06.2021. 

• In de begrotingswijziging werden het begrotingsresultaat 2020 verwerkt en de bijkomende 

federale dotaties die de Hulpverleningszone in 2021 zal ontvangen. 

• Op basis van deze begrotingswijziging worden de dotaties van de gemeente Assenede aan de 

Hulpverleningszone Centrum, conform de door de gemeenten aanvaarde verdeelsleutel voor 

2021, vastgesteld als volgt :  

- voor exploitatie : € 633.458,93 

- voor investeringen : € 67.865,97 

- bijdrage pensioenen : € 2.511,12 

• De gewijzigde dotaties van de gemeenten aan de Hulpverleningszone Centrum dienen 

goedgekeurd te worden door de gemeenteraad. 

• De goedkeuring van de toezichthoudende overheid is vereist opdat de begrotingswijziging 

uitvoerbaar zou zijn. Het bestuurlijk toezicht dient daarom een afschrift van de 

gemeenteraadsbesluiten betreffende de dotaties aan de zone te ontvangen om de 

begrotingswijziging definitief te kunnen goedkeuren. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De dotaties van de gemeente Assenede aan de Hulpverleningszone Centrum voor het jaar 2021 als 

volgt aan te passen :  

- voor exploitatie : € 633.458,93 

- voor investeringen : € 67.865,97 

- bijdrage pensioenen : € 2.511,12 

Art. 2 

Aan afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid en aan de 

Hulpverleningszone Centrum. 

7.  Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van IGS Westlede op 01.06.2021 en 

vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente Assenede. 

Bevoegdheid 

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

Wetten en Reglementen 

• Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 
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Verwijzingsdocumenten 

• De statuten van de IGS Westlede. 

• Mail van 08.04.2021 van de IGS Westlede, met bijlagen, waarbij gevraagd wordt aan de 

gemeenteraad om zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van 

01.06.2021. 

• Gemeenteraadsbesluit van 31.01.2019 betreffende het aanduiden van een mandataris-

vertegenwoordiger en een mandataris-plaatsvervanger voor alle algemene vergaderingen van de 

Intercommunale Crematoriumbeheer Oost-Vlaanderen tot de hernieuwing van de gemeenteraad 

in 2025. 

Verantwoording 

• De gemeente Assenede is toegetreden tot de IGS Westlede 

• De gemeenteraad dient zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de  algemene 

vergadering van 01.06.2021 met daarop volgende agendapunten: 

1. Goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering  01.12.2020 

2. Goedkeuring jaarrekening 2020, resulterend in het Jaarverslag 

3. Verslag Commissaris-Revisor 

4. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris-Revisor 

5. Werkingsverslag 2020 

6. Remuneratieverslag 

7. Ontslag en benoeming bestuurders 

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 onthoudingen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven) 

 

BESLUIT 

Artikel 1  

Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda en elk van de  afzonderlijke punten van de algemene 

vergadering van de IGS Westlede op 01.06.2021 en de daarbij horende documentatie nodig voor het 

onderzoek van de agendapunten: 

1. Goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering  01.12.2020 

2. Goedkeuring Jaarrekening 2020, resulterend in het Jaarverslag 

3. Verslag Commissaris-Revisor 

4. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris-Revisor 

5. Werkingsverslag 2020 

6. Remuneratieverslag 

7. Ontslag en benoeming bestuurders 

Art. 2 

De vertegenwoordiger van de gemeente, dhr. Dieter Vercauter, of zijn plaatsvervangster, mevr. 

Dominique Buysse, die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de IGS Westlede wordt 
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opgedragen ter zitting van de algemene vergadering overeenkomstig de wil van de onderhavige 

gemeenteraad te stemmen. 

Art. 3 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de IGS Westlede, Smalle Heerweg 60, 9080 

Lochristi en aan de betrokken aangestelde personen. 

8.  Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van Veneco op 17.06.2021 en 

vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente Assenede. 

Bevoegdheid 

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

Wetten en Reglementen 

• Artikel 436 van het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 met betrekking tot de 

onverenigbaarheden. 

• Artikel 33 § 5 van de gecoördineerde statuten van Veneco van 01.07.2020 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. 

• De gemeente Assenede is vennoot van de Intergemeentelijke Vereniging Veneco. 

Verwijzingsdocumenten 

• De uitnodiging voor de algemene vergadering van Veneco 19.03.2021 met vermelding van de 

agenda voor de algemene vergadering van 17.06.2021, met bijlagen. 

• Besluit van de gemeenteraad van 28.02.2019 houdende aanduiden van een mandataris-

vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene vergadering van Veneco. 

Verantwoording 

• De agenda moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad. 

• In de gemeenteraad van 28.02.2019 werd de heer Servaas Van Eynde aangeduid als mandataris-

vertegenwoordiger voor de algemene vergadering/buitengewone algemene vergadering van 

Veneco voor de ganse legislatuur. Mevrouw Hilde Baetslé werd aangeduid als plaatsvervanger 

voor de algemene vergadering/buitengewone algemene vergadering van Veneco voor de ganse 

legislatuur. 

• De afgevaardigde mag geen lid mag zijn van de Raad van Bestuur. 

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 onthoudingen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven) 
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BESLUIT 

Artikel 1 

De agenda en elk van de afzonderlijke punten van de agenda van de algemene vergadering van de 

Intergemeentelijke Vereniging Veneco die plaatsvindt op 17.06.2021 worden goedgekeurd: 

1. Goedkeuring schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens uitzonderlijke omstandigheden (indien 

noodzakelijk) 

2. Akteneming/goedkeuring van verslag Buitengewone Algemene Vergadering dd. 10.12.2020 

3. Jaarverslag 2020 Raad van Bestuur 

4. Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat 

5. Verslag van de commissaris 

6. Goedkeuring van het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en verwerking 

van het resultaat 

7.  Verlenen van kwijting aan de bestuurders 

8.  Verlenen van kwijting aan de commissaris 

9.  Toetreding tot Poolstok 

10. Benoeming en desgevallend ontslag van bestuurders en deskundigen 

Art. 2 

Aan de vertegenwoordiger van de gemeente Assenede (de schepen Servaas Van Eynde), houder van 

161 aandelen, die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging 

Veneco die plaatsvindt op 17.06.2021 om 18.00 uur in ‘Kasteel Te Lake’ – Linkeroever 34 – 9870 

Zulte, 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 algemene vergadering uit te voeren. 

Deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde, in geval de op 

17.06.2021 geplande 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, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het 

algemeen, het nodige te doen om de agendapunten van de 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 09.06.2021 en vaststellen 

van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente Assenede. 

Bevoegdheid 

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

Wetten en Reglementen 

• Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017. 

• De statuten van de IVM, inzonderheid artikel 30 bis. 
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Verwijzingsdocumenten 

• Het aangetekend schrijven van IVM van 23.04.2021 inzake de uitnodiging tot de algemene 
vergadering van 09.06.201 met de agenda en de informatie betreffende de agendapunten 1, 2, 4, 
5, 6 en 7. 

• Het aangetekend schrijven van IVM van 28.04.2021 inzake de informatie betreffende 
agendapunt 3. 

• De beslissing van de gemeenteraad van 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 09.06.2021 om 19.00 uur. De 
vergadering zal doorgaan als een digitale Microsoft Teams-vergadering en via livestream gevolgd 
kunnen worden. 

• De agenda van de algemene vergadering omvat volgende agendapunten: 
1. Jaarverslag/verslag raad van bestuur 2020 over de werking van de 

intergemeentelijke vereniging. 
2. Verslag van de raad van bestuur m.b.t. de jaarrekening 2020. 
3. Verslag van de commissaris. 
4. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 2020. 
5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders. 
6. Verlenen van kwijting aan de commissaris. 
7. Aanstelling plaatsvervangend vertegenwoordiger raad van bestuur (Deinze). 
8. Varia. 

• De volmachtdrager beschikt over het totaal van het aantal stemmen waarover de gemeente 
beschikt, zijnde 14.200 stemmen. 

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 onthoudingen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven) 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van IVM van 09.06.2021 en 
aan elk van de afzonderlijke agendapunten die dit vereisen: 

1. Jaarverslag/verslag raad van bestuur 2020 over de werking van de 
intergemeentelijke vereniging. 

2. Verslag van de raad van bestuur m.b.t. de jaarrekening 2020. 
3. Verslag van de commissaris. 
4. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 2020. 
5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders. 
6. Verlenen van kwijting aan de commissaris. 
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7. Aanstelling plaatsvervangend vertegenwoordiger raad van bestuur (Deinze). 
8. Varia. 

Art. 2 

De vertegenwoordiger van de gemeente, mevrouw Hilde Baetslé of de plaatsvervangende 
vertegenwoordiger van de gemeente, de heer Alex Meulebroeck te mandateren om op de algemene 
vergadering van IVM van 09.06.2021 zijn 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. 
 

10.  Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van TMVS dv op 15.06.2021 en 

vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente Assenede. 

Bevoegdheid 

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

Verwijzingsdocumenten 

• De oproepingsbrief met de documentatiestukken ons gestuurd door TMVS dv op 01.04.2021 

betreffende de algemene vergadering TMVS dv van 15.06.2021. 

• Het gemeenteraadsbesluit van 28.02.2019 betreffende het aanduiden van een mandataris-

vertegenwoordiger en een mandataris-plaatsvervanger voor de algemene vergadering van TMVS 

dv. 

Verantwoording 

•  is aangesloten bij TMVS dv. 

• De gemeenteraad dient de agenda van de algemene vergadering goed te keuren. 

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 onthoudingen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven) 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de agenda en aan elk van de afzonderlijke 
punten op de agenda van de algemene vergadering TMVS dv van 15 juni 2021 en de daarbij behorende 
documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten :  

1. Toetreding van deelnemers en overdracht van deelnemers 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van deelnemers en de 

overdracht van deelnemers 
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2020 
4. Verslag van de commissaris 
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5. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31 december 2020; 
Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2020 

6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 
7. Aanpassing huishoudelijk reglement 
8. Statutaire benoemingen – raad van bestuur 
Varia en mededelingen 

Art. 2 

De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger (de heer Alex Meulebroeck)/plaatsvervangend 

vertegenwoordiger (mevrouw Chantal Bobelijn) op om namens het bestuur alle akten en bescheiden 

met betrekking tot de algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 15.06.2021, te 

onderschrijven en haar/zijn (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 dit besluit zal verzonden worden via elektronische post naar 

20201208BAVTMVS@farys.be. 

11.  Kennisnemen van de beslissing van Imewo en de te verrichten formaliteiten met betrekking tot 

de inbreng in natura naar aanleiding van de toetreding voor de activiteit openbare verlichting en 

goedkeuren van de notariële akte. 

Bevoegdheid 

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

Wetten en reglementen 

• Het decreet van 22.12.2017 over het lokaal bestuur inzonderheid de artikelen 41, 279, 281 en 

283 en deel III betreffende de intergemeentelijke samenwerking;   

Verwijzingsdocumenten 

• Het schrijven van Imewo van 26.03.2021 i.v.m. ‘Aanbod OV 2.0: administratieve formaliteiten + 

datum van verlijden notariële akte’ en bijlagen. 

• De gemeenteraadsbeslissing van 24.09.2020 waarbij de gemeenteraad goedkeuring verleende 

aan het aanbod ‘Fluvius-openbare verlichting’ en de toetreding tot Imewo voor de activiteit 

openbare verlichting. 

• De beslissing van de Raad van Bestuur van Imewo van 30.10.2020 tot aanpassing van het 

vermogen per 1 juli 2020 ten bedrage van € 5.340.500 door middel van 213.620 Aov aandelen en 

de aanpassing van het vermogen per 14 december 2020 ten bedrage van € 2.741.275 door 

middel van 109.651 AOV aandelen. 

• De beslissing van de buitengewone algemene vergadering van Imewo van 14.12.2020 zoals 

notarieel verleden op 23.12.2020 waarbij de gemeente Assenede als deelnemer voor de activiteit 

openbare verlichting werd aanvaard met ingang van 14.12.2020. 

• Het inbrengverslag van de Raad van Bestuur van Imewo, het inbrengverslag van de commissaris 

en de notulen (onderhandse en notariële) van de buitengewone algemene vergadering waarbij 

de inbreng voor de gemeente bestaat uit een definitieve inbrengwaarde 

van € 423.414,67 vertegenwoordigd door 12.702 aandelen Aov en € 105.864,67 in cash. 

mailto:20201208BAVTMVS@farys.be
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• Het ontwerp van de notariële akte houdende de inbreng in natura en de vaststelling van de 

verwezenlijking van de verhoging van het eigen vermogen zoals overgemaakt op 26.03.2021. 

• De kwijting ondertekend door de financieel directeur op 29.03.2021. 

Verantwoording 

• Het feit dat het cashgedeelte door Imewo werd gestort op 04.12.2020 op  rekening van de 

gemeente. 

• Het feit dat aan de financiële directeur hiervoor kwijting werd gevraagd.  

• Het voorstel van Imewo om de notariële akte te verlijden op 1 juni 2021 om 14.00 uur in de 

campus te Melle, Brusselsesteenweg 199.    

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 neemt kennis van de beslissing van de algemene vergadering in buitengewone 

zitting van Imewo van 14.12.2020 en zoals notarieel verleden op 23.12.2020 houdende de 

aanvaarding van de toetreding dd. 14.12.2020 van de gemeente voor de activiteit openbare 

verlichting tot Imewo en van de beslissing van de ermee gepaard gaande aanpassing van het 

vermogen ingevolge de inbreng in natura waarbij de bedragen van de definitieve 

waardering (inbrengwaarde van € 423.414,67 bestaande uit € 317.550,00 die 12.702 aandelen Aov 

vertegenwoordigen en  

€ 105.864,67 cash) worden bevestigd.  

Art. 2 

De gemeenteraad beslist haar goedkeuring te hechten aan het ontwerp van notariële akte houdende 

formalisering van hogervermelde inbreng in natura.  

Art. 3 

De gemeenteraad beslist de heer Lieven Rummens en de heer Frederik Willems aan te duiden om als 
gevolmachtigde van de gemeente de authentieke akte te ondertekenen op 01.06.2021 om 14.00 uur 
in de campus te Melle, Brusselsesteenweg 199.  
 

Bij verhindering van een van bovengenoemde personen kan elkeen van hen - overeenkomstig de 
artikelen 281 en 283 van het decreet over het lokaal bestuur - schriftelijk op een informatiedrager 
naar keuze een bevoegde persoon aanduiden  om in zijn opdracht als gevolmachtigde de voormelde 
ondertekening te volbrengen.  
 

Art.  4 

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van 

voormelde beslissingen alsook kennisgeving hiervan te verrichten aan 
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de opdrachthoudende vereniging Imewo ter attentie van het secretariaat (in PDF versie) op het e-

mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.  

12.  Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging 

Imewo op 16.06.2021 en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 

gemeente Assenede. 

Bevoegdheid 

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

Verwijzingsdocumenten 

• Het aangetekend schrijven van 23.03.2021  betreffende uitnodiging aan de gemeente om deel te 

nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Imewo op 16.06.2021  te Brugge, 

Kapellestraat 146. 

• De documentatiestukken overgemaakt van Imewo aan de gemeente op 23.03.2021. 

• De nazending overgemaakt door Imewo via schrijven van 17.05.2021. 

• Het gemeenteraadsbesluit van 31.01.2019 betreffende “Aanduiden mandataris-

vertegenwoordiger en plaatsvervangend mandataris-vertegenwoordiger voor de algemene 

vergadering van Imewo”. 

Verantwoording 

• De gemeente Assenede is voor één of meerdere activiteiten aangesloten bij de 

opdrachthoudende vereniging Imewo. 

• De agenda van de algemene vergadering dient ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd 

te worden. 

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 onthoudingen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven) 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda en elk van de afzonderlijke punten van de buitengewone 

algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo d.d. 16.06.2021: 

1. Kennisneming verslagen van lmewo van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het 
boekjaar 2020. 
2. Goedkeuring van de jaarrekening van lmewo afgesloten op 3L december 2020 (balans, 
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels). 
3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:11.4 en volgend WVV. 
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités 
en de commissaris van lmewo met betrekking tot het boekjaar 2020. 
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5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten. 
6. Statutaire benoemingen. 
7. Statutaire mededelingen: 
7.1 Actualisering van het register van de deelnemers 
7.2 Kennisneming definitieve ruilverhouding toetreding Deinze 
7.3 Definitieve creatie aandelen Apt n.a.v. kapitaalverhoging Publi-T. 

Art. 2 

De vertegenwoordiger (de heer David Vercauteren) of de plaatsvervangende vertegenwoordiger (de 

heer Dieter Vercauter) van de gemeente/stad die fysiek dan wel digitaal zal deelnemen aan de 

buitengewone algemene vergadering van Imewo op 16 juni 2021 (of iedere andere datum waarop 

deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de 

beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1 en 2 van 

onderhavige beslissing. 

Art. 3 

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslis-

singen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging 

Imewo, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres 

vennootschapssecretariaat@fluvius.be. 

13.  Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van Toerisme Oost-Vlaanderen op 

24.06.2021, goedkeuren van de statutenwijziging en vaststellen van het mandaat van de 

vertegenwoordiger van de gemeente Assenede. 

Bevoegdheid 

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

Wetten en Reglementen 

• Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, artikel 427. 

Verwijzingsdocumenten 

• De agenda van de algemene vergadering van Toerisme Oost-Vlaanderen voor de algemene 

vergadering op 24.06.2021. 

• De toelichting bij het voorstel tot wijziging van de statuten van Toerisme Oost-Vlaanderen. 

• Het voorstel voor wijziging van de statuten van Toerisme Oost-Vlaanderen. 

• Het gemeenteraadsbesluit van 28.02.2019 houdende aanduiding van de vertegenwoordiger en 

de plaatsvervangende vertegenwoordiger in de algemene vergadering van toerisme Oost-

Vlaanderen. 

Verantwoording 

• De jaarlijkse algemene vergadering van Toerisme Oost-Vlaanderen gaat online door op 

24.06.2021. 

• Op de agenda staan volgende punten: 

1. Verwelkoming 

2. Agenda vergadering en verslag vorige vergadering (08/12/2020) 

3. Activiteitenverslag 2020 

4. Jaarrekening 2020 

mailto:vennootschapssecretariaat@fluvius.be
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      a. toelichting 

      b. verslag commissaris en toezichthouder 

      c. vraag goedkeuring 

      d. vraag kwijting bestuurders, commissaris en toezichthouder 

5. Aanpassing planning en budget 2021: toelichting en vraag goedkeuring  

6. Wijziging vertegenwoordigers en aanstelling bestuurders 

7. Wijziging statuten en intern reglement: vraag goedkeuring en bevestiging 

8. Varia en rondvraag 

• Op de agenda staat een wijziging van de statuten geagendeerd. Deze statutenwijziging wordt 

voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Stemmen over artikel 1-3-4 

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) 

 

Stemmen over artikel 2 (aparte stemming volgens , artikel 427 van het decreet over het lokaal 

bestuur van 22.12.2017) 

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 agenda en elk van de afzonderlijke punten voor de algemene vergadering van Toerisme Oost-

Vlaanderen van 24.06.2021 worden goedgekeurd: 

1. Verwelkoming 

2. Agenda vergadering en verslag vorige vergadering (08/12/2020) 

3. Activiteitenverslag 2020 

4. Jaarrekening 2020 

      a. toelichting 

      b. verslag commissaris en toezichthouder 

      c. vraag goedkeuring 

      d. vraag kwijting bestuurders, commissaris en toezichthouder 

5. Aanpassing planning en budget 2021: toelichting en vraag goedkeuring  

6. Wijziging vertegenwoordigers en aanstelling bestuurders 

7. Wijziging statuten en intern reglement: vraag goedkeuring en bevestiging 

8. Varia en rondvraag 
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Art. 2 

De voorgestelde statutenwijziging van Toerisme Oost-Vlaanderen wordt goedgekeurd. 

Art. 3 

De vertegenwoordiger (mevrouw Chantal Bobelijn) of plaatsvervangende vertegenwoordiger (de 

heer David Vercauteren) van de gemeente te mandateren om op de algemene vergadering van 

Toerisme Vlaanderen op 24.06.2021 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. 

Art. 4 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Toerisme Oost-Vlaanderen. 

14.  Goedkeuren van wegenis verkaveling Rozemarijnstraat te Bassevelde. 

Bevoegdheid 

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

Wetten en Reglementen 

• De Vlaamse Codex ruimtelijke ordening. 

• Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. 

• Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 

april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. 

• Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen. 

Verwijzingsdocumenten 

• Aanvraag door Huysman Bouw voor het bekomen van een omgevingsvergunning tot verkavelen 

van gronden ( OMV_2020155850 ) gelegen te 9968 Bassevelde, aan de Rozemarijnstraat 

kadastraal gekend 3 de afdeling Sie B nrs. 1056 E en 1056 D. 

• Beslissing van de gemeenteraad 29.10.2020 houdende Princiepsbeslissing voor aankoop 

perceelsgedeelten tussen Rozemarijnstraat en Eendrachtstraat. 

• Advies Brandweerzone Centrum dd. 15.12.2020. 

• Advies Telenet dd. 11.03.2021. 

• Advies De Watergroep dd. 17.03.2021. 

• Advies Proximus dd. 18.03.2021. 

• Advies technische dienst gemeente Assenede (Riopact) dd. 05.05.2021. 

Verantwoording 

• De aanvraag omvat een verkaveling met 4 loten (2 halfopen en 1 open bebouwing) en een lot 

voor de aanleg van een nieuwe weg. 

• Op verzoek van de gemeente Assenede wordt een verbindingsweg aangelegd tussen de 

Rozemarijnstraat en de Eendrachtstraat. 

• In uitvoering van artikel 31 van het Decreet betreffende de omgevingsvergunning dient de 

gemeenteraad zich uit te spreken over de ligging, de breedte en de uitrusting van de nieuwe 

gemeenteweg. De gemeenteraad kan daarbij voorwaarden opleggen en lasten verbinden, die de 

bevoegde overheid in de eventuele vergunning moet opnemen. 
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• Aan nutsmaatschappij Fluvius System Operator werd op 02.12.2020 advies gevraagd. Aangezien 

tot op heden geen advies werd ontvangen van Fluvius System Operator kan aan de 

adviesvereiste worden voorbij gegaan. Adviesinstanties hebben 30 dagen om een advies uit te 

brengen. 

• Aan de Isabellapolder werd op 02.12.2020 advies gevraagd. Aangezien tot op heden geen advies 

werd ontvangen van de Isabellapolder kan aan de adviesvereiste worden voorbij gegaan. 

Adviesinstanties hebben 30 dagen om een advies uit te brengen. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Het tracé van de ontworpen wegenis en de technische uitrusting van de nieuw aan te leggen wegenis 

in de aanvraag omgevingsvergunning tot verkavelen ingediend door Huysman Bouw voor gronden 

gelegen aan de Rozemarijnstraat te Bassevelde en kadastraal gekend 3 de afdeling Sie B nrs. 1056 E 

en 1056 D, goed te keuren. De ontvangen adviezen van Brandweerzone Centrum, Telenet, De 

Watergroep, Proximus en de gemeentelijke technische dienst (Riopact) dienen te worden nageleefd. 

De nieuw aan te leggen weg zal worden opgenomen in het openbaar domein. 

Art. 2 

De beslissing van de gemeenteraad wordt overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid die in 

eerste aanleg beslist over de aanvraag. 

15.  Goedkeuren van de concessieovereenkomst op een goed van het openbaar domein van de 

NMBS.  

Bevoegdheid 

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

Wetten en Reglementen 

• Ministerieel Besluit van 15.03.2018 houdende de aanwijzing van de fietssnelwegen, in uitvoering 

van het besluit van de Vlaamse Regering van 25.01.2013 tot bepaling van de nadere regels 

betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking voor het 

mobiliteitsbeleid.  

• Ministerieel Besluit van 23.03.2021 na vernietigingsarrest van de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen van het Ministerieel Besluit over het beroep tegen het besluit van de 

deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, nr. 18/O.03-1237 van 13.12.2018 waarbij 

vergunning is verleend aan de Provincie Oost-Vlaanderen voor de aanleg van een fietssnelweg 

F423 deeltraject Wauterstraat – Dorp (Bassevelde), gelegen tussen de Wauterstraat te 9970 

Kaprijke, en Dorp te 9968 Assenede.  

Verwijzingsdocumenten 

• De brief van 15.04.2021 van de NMBS, gericht aan de gemeente Assenede, waarin de NMBS de 

ondertekening vraagt van het bijgevoegde concessiecontract met nummer 303194001. 
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• Het concessiecontract 303194001 tot vestiging van een concessie op een goed van het openbaar 

domein van de NMBS (toevoeging van 8 percelen met een oppervlakte van 12.083 m²). 

• Bijlage 1 bij concessieovereenkomst: algemene voorwaarden – goederen van het openbaar 

domein van de NMBS in concessie gegeven. 

• Bijlage 2 bij concessieovereenkomst: bijzondere voorwaarden – goederen van het openbaar 

domein van de NMBS in concessie gegeven.  

• Bodemattest m.b.t. het in concessie te geven openbaar domein van de NMBS. 

• De kredieten voorzien in budget 2021 onder art. 020000 6100200 van de uitgaven 

exploitatiekrediet.   

Verantwoording 

• De provincie Oost-Vlaanderen wil op de spoorwegbedding van de voormalige spoorlijn 55A 

(Zelzate – Eeklo) een fietssnelweg realiseren, met nummer F423. 

• Tussen Dorp (Bassevelde) en Wauterstraat (Kaprijke) is het tracé van fietssnelweg F423 nog niet 

aangelegd.  

• Op 23.03.2021 werd door de minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en 

Toerisme door middel van een Ministerieel Besluit vergunning verleend aan de Provincie Oost-

Vlaanderen voor de aanleg van fietssnelweg F423 deeltraject Wauterstraat (Kaprijke) en Dorp 

(Bassevelde).  

• Voor het bestaande tracé van fietssnelweg F423 (grens Zelzate – Dorp Bassevelde) bestaat een 

concessieovereenkomst tussen de NMBS, eigenaar van de spoorwegbedding, en de gemeente 

Assenede. 

• Om de aanleg van het deeltraject tussen Wauterstraat (Kaprijke) en Dorp (Bassevelde) mogelijk 

te maken, dient ook voor dit deel van de spoorwegbedding een concessieovereenkomst met de 

NMBS te worden ondertekend.  

• Aan het verlenen van de concessie door de NMBS is voor het traject Wauterstraat – Dorp 

(gedeelte op grondgebied Assenede) door de gemeente Assenede een jaarlijkse vergoeding van  

€ 1.208,30 (excl. BTW) verbonden. De totale jaarlijkse vergoeding voor de volledige concessie van 

fietssnelweg F423 op het traject van de voormalige spoorlijn 55/A op het grondgebied van de 

gemeente Assenede zal hierdoor € 9.446,30 (excl. BTW) bedragen.  

• Na afloop van de voorliggende concessieovereenkomst op 31.01.2024, kan de volledige 

spoorwegbedding het voorwerp uitmaken van een mogelijke verkoop.  

• In toepassing van art. 41, 2e lid, 11e van het Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017 behoort het 

tot de bevoegdheden van de gemeenteraad om daden van beschikking met betrekking tot 

onroerende goederen te stellen.  

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Het concessiecontract 303194001 tot vestiging van een concessie op een goed van het openbaar 

domein van de NMBS wordt goedgekeurd.   
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Art. 2 

Aan de NMBS wordt jaarlijks € 1.208,30 (excl. BTW) betaald voor het vestigen van de concessie op 

het traject (grondgebied Assenede) van fietssnelweg F423 tussen Wauterstraat (Kaprijke) en Dorp 

(Bassevelde).  

Art. 3. 

De totale vergoeding die aan de NMBS betaald wordt voor het vestigen van de concessie op het 

traject van de spoorwegbedding van de voormalige lijn 55/A op het grondgebied van Assenede, 

bedraagt jaarlijks € 9.446,30 (excl. BTW).  

Art. 4 

De vergoedingen voor de concessie aan de NMBS worden betaald uit de kredieten voorzien in de 

uitgaven exploitatiekrediet, onder art. 020000 6100200.  

Art. 5 

Afschrift van deze beslissing en van de ondertekende concessieovereenkomst wordt overgemaakt 
aan: 

- NMBS, Frankrijkstraat 56, 1060 Brussel 
- Provincie Oost-Vlaanderen – Dienst Mobiliteit, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent 

 

16.  Goedkeuren van addendum aan het huishoudelijk reglement speelpleinwerking naar aanleiding 

van COVID-19 voor de zomerwerking 2021. 

Bevoegdheid 

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

Wetten en Reglementen 

• Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017. 

Verwijzingsdocumenten 

• Het huishoudelijk reglement speelpleinwerking, goedgekeurd door de gemeenteraad op 

28.01.2021. 

• Het voorstel huishoudelijk reglement speelpleinwerking voor zomer 2021 (addendum) 

Verantwoording 

• De uitbreiding van de doelgroep van speelpleinwerking is nodig om de bubbels die gehanteerd 

moeten worden binnen de IBO te kunnen respecteren en de bubbels van speelpleinwerking te 

kunnen afstemmen op die van de IBO. 

• De kinderen mogen in de IBO op elk uur van de dag worden afgehaald, maar tijdens 

speelpleinwerking is dit echter niet zo, dit om het karakter van jeugdwerk en het spelelement te 

respecteren. De kinderen worden dan pas afgehaald om 17.00 uur omdat er altijd een groot 

begeleid spel wordt gegeven in de namiddag. Aangezien IBO en speelpleinwerking terug nauwer 

samenwerken is er een compromis gekomen dat de kinderen vanaf 16.30 uur kunnen afgehaald 

worden. Dit omdat er ook een kleuterwerking is en het voor de kleinsten lange dagen zijn.  

• Volgende artikels in het huishoudelijk reglement van de speelpleinwering moeten gewijzigd 

worden voor de periode 01.07.2021 . 31.08.2021: 
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o Artikel 1: Organisatie van het speelplein. 

Nu staat het volgende vermeld:  
De speelpleinwerking wordt georganiseerd door het gemeentebestuur. De werking staat 
open voor alle kinderen vanaf het geboortejaar waarin ze 5 jaar worden tot en met het 
geboortejaar waarin ze 12 jaar worden. 
Dit moet gewijzigd worden naar het volgende:  
De speelpleinwerking wordt georganiseerd door het gemeentebestuur. De doelgroep wordt 
uitgebreid naar kinderen vanaf 2,5 jaar. 

o Artikel 3: Inschrijven en afhalen. 

Nu staat het volgende vermeld: 
Bij een halve dagwerking schrijven de kinderen in tussen 13.30 uur en 14 uur. Kinderen 
mogen afgehaald worden tussen 17.00 uur en 18.30 uur. 
Dit moet gewijzigd worden naar het volgende: 
Bij een halve dagwerking schrijven de kinderen in tussen 13.30 uur en 14 uur. Kinderen 
mogen afgehaald worden tussen 16.30 uur en 18.30 uur 

• Deze wijzigingen worden via een addendum aan het huishoudelijk reglement van 

speelpleinwerking toegevoegd. 

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 onthoudingen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven) 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De speelpleinwerking wordt georganiseerd door het gemeentebestuur. De doelgroep wordt 

uitgebreid naar kinderen vanaf 2,5 jaar. 

Het addendum ‘Speelpleinwerking Sloeberslot’ voor de periode 01.07.2021 – 31.08.2021 wordt 

goedgekeurd. 

Art. 2 

Het uur waarop de kinderen kunnen worden afgehaald, wordt vervroegd van 17.00 uur naar 16.30 

uur. 

Art. 3 

Deze maatregelen in dit addendum zijn van kracht voor de zomer van 01.07.2021 tot en met 

31.08.2021. Vanaf 01.09.2021 is het huishoudelijk reglement speelpleinwerking zoals goedgekeurd in 

de gemeenteraad van 28.01.2021 terug van kracht. 

Art. 4 

Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 tot en met 288 van het decreet over 

het lokaal bestuur van 22.12.2017.  
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Art. 5 

Overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 wordt de 

toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht van de bekendmaking van dit besluit. 

 

17.  Goedkeuren van de jaarrekening 2020 en het jaarverslag 2020 van de interlokale vereniging 

Meetjeslandse Burensportdienst. 

Bevoegdheid 

• Het 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. 

• De statuten van de interlokale vereniging Meetjeslandse Burensportdienst van 27.02.2019. 

Verwijzingsdocumenten 

• Resultatenrekening Meetjeslandse Burensportdienst 2020. 

• Ontvangsten Meetjeslandse Burensportdienst 2020. 

• Uitgaven Meetjeslandse Burensportdienst 2020. 

• Balans Meetjeslandse Burensportdienst 2020. 

• Verslag nazicht der rekeningen 2020. 

• Presentatie algemene vergadering Meetjeslandse Burensportdienst van 02.03.2021 met 

jaarverslag 2020 en jaarprogramma 2021. 

• Doelstellingen Meetjeslandse Burensportdienst. 

• Presentatie Sport Vlaanderen algemene vergadering Meetjeslandse Burensportdienst van 

02.03.2021. 

• Verslag digitale Algemene Vergadering Meetjeslandse Burensportdienst van 02.03.2021. 

• Begroting Meetjeslandse Burensportdienst 2021. 

Verantwoording 

• Op de algemene vergadering van de interlokale vereniging Meetjeslandse Burensportdienst 

(MBSD) van 02.03.2021 werden het programma en het budget voor het huidige werkjaar 2021 

goedgekeurd, het jaarverslag 2020 goedgekeurd en de jaarrekening 2020 voorlopig vastgesteld. 

• De jaarrekening is echter pas goedgekeurd als alle gemeenteraden van de deelnemende 

gemeenten ze bij gewone meerderheid goedkeuren. 

• Samen met de jaarrekening 2020 moet ook het jaarverslag 2020 ter goedkeuring worden 

voorgelegd aan de deelnemende gemeenten. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2020 van de Meetjeslandse Burensportdienst goed. 
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Art. 2 

De gemeenteraad keurt het jaarverslag 2020 van de Meetjeslandse Burensportdienst goed. 

Art. 3 

Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de Meetjeslandse Burensportdienst.

22.  Voorstel van beslissing: HoreCadozabon. 

Bevoegdheid 

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

Wetten en Reglementen 

• Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017. 

Verwijzingsdocumenten 

• Voorstel van beslissing van Vlaams Belang 

Verantwoording 

• De Vlaams Belangfractie dient een voorstel van beslissing in.  

• Gelet op  

− Het beschikbare budget uit het gemeentelijk relanceplan  

− De nood aan ondersteuning voor de horecasector  

− De intentie van het gemeentebestuur om bijkomende ondersteuningsmaatregelen voor 
de horeca te nemen, zoals aangekondigd in de pers door de burgemeester op 06.05.2021  

• Het Corona-virus treft de samenleving hard. De drastische maatregelen die de federale overheid 

nam om het virus en de verspreiding ervan in te dijken lijken draconisch, maar zijn noodzakelijk 

voor het beschermen van de volksgezondheid. Deze maatregelen hebben helaas negatieve 

effecten op de economie. Ook onze lokale economie wordt getroffen.  

• De horecasector is hierbij een van de zwaarst getroffen sectoren: deze moest het eerst van 

allemaal (opnieuw) de deuren sluiten en is nog steeds slechts gedeeltelijk heropend. Ook bij de 

volledige heropening zullen de geldende maatregelen een negatieve impact op de omzet blijven 

hebben.  

• De gemeentelijke Cadoza-bon is volgens Vlaams Belang dan ook het middel bij uitstek om de 

koopkracht van onze inwoners te ondersteunen en terzelfdertijd de lokale handelaars een 

houvast te bieden. Deze bon werd al eerder gebruikt om de impact van de Coronacrisis te 

verlichten door onze gezinnen een eenmalige, limited edition Cadoza-bon van 5 euro aan te 

bieden. Een positieve maatregel geïnspireerd op het oorspronkelijke voorstel van de Vlaams 

Belang-fractie.  

• Tijdens de gemeenteraad van eind april 2021 meent de Vlaams Belangfractie dat het duidelijk 

bleek dat deze Cadoza-bon slechts in heel beperkte mate de lokale horeca ten goede kwam. Door 

de verplichte sluiting van de horeca was het immers niet mogelijk om deze bon te besteden in de 

horeca en kwam deze vooral terecht bij een grootwarenhuis dat op geen enkel moment de 

deuren had moeten sluiten.  

• Met de volledige heropening van de horeca in het vooruitzicht op 9 juni e.k. is het daarom, 

volgens de Vlaams Belangfractie het uitgelezen moment om een bijkomende, eenmalige 

investering te doen in onze lokale horeca door onze inwoners te stimuleren een bezoek te 

brengen aan de horecagelegenheden in onze gemeente.  
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Voorstel van beslissing  
Artikel 1  
De gemeenteraad van Assenede beslist om ieder gezin, gedomicilieerd in de gemeente 
Assenede, een eenmalige HoreCadoza-bon van 5 euro toe te kennen.  
Artikel 2  
De HoreCadoza-bon is enkel te besteden in de horecazaken in de gemeente Assenede.  
Artikel 3  
De HoreCadoza-bon is een eenmalige editie van de gemeentelijke Cadoza-bon.  
Artikel 4  
De HoreCadoza-bon is enkel geldig tijdens de zomer van 2021, meer bepaald tot en met 30 
september 2021.  
Artikel 5  
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de concrete uitwerking van deze 
beslissing.  
Artikel 6  
Het College van Burgemeester en Schepenen rapporteert uiterlijk eind juni 2021 aan de 

gemeenteraad over de concrete uitwerking van deze beslissing. 

Stemmen over het voorstel van beslissing 

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) 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Het voorstel van beslissing is verworpen. 

 

 

Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten. 

Namens de gemeenteraad 

 

Get. Frederik Willems Lieven Rummens 

Algemeen directeur Voorzitter gemeenteraad 

 


