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Gemeenteraad van 23.04.2020 

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, Evert Geldhof, 

Lieve Goethals, Dimitri Van Vooren, Pieter Dobbelaere, Stijn Van Hamme, Axl Van Boven, 

Nicolas Claerhout 

Gemeenteraadsleden 

  

Frederik Willems 

Algemeen directeur  

Verontschuldigd 

Koen Van Ootegem 

Gemeenteraadslid verontschuldigd wegens persoonlijke betrokkenheid voor agendapunt 22 

  

Nic Van Zele 

Gemeenteraadslid verontschuldigd wegens persoonlijke betrokkenheid voor agendapunt 22 

  

Remi Van de Veire 

Gemeenteraadslid verontschuldigd wegens persoonlijke betrokkenheid voor agendapunt 14, 15, 16,

Besloten zitting 

GZ 1. Bekrachtigen van het besluit 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. 

Wetten en Reglementen 

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

 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. 
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 Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van 

het coronavirus COVID-19 te beperken.  

 Ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van 

het coronavirus COVID-19 te beperken.  

 Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van 

het coronavirus COVID-19 te beperken.  

Verwijzingsdocumenten 

 Webpagina lokaalbestuur.vlaanderen.be Gemeenteraden en COVID-19 vraag en antwoord 

(update 25 maart). 

 Webpagina lokaalbestuur.vlaanderen.be COVID-19 Virtueel vergaderen van raden - voorlopige 

richtlijnen (publicatiedatum: 17.03.2020). 

 Besluit burgemeester van 15.04.2020 m.b.t. beperkende maatregelen gemeenteraad en raad 

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

 Digitale gemeente- en OCMW-raad. Draaiboek voor de raadsleden 15.04.2020. 

Verantwoording 

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

gelet op de ernstige huidige situatie noodzakelijk om geen fysieke bijeenkomsten van 

gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn te laten doorgaan. 

 De burgemeester heeft overeenkomstig artikel 134, §1 en 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet 

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

voor maatschappelijk welzijn.  

 Bij besluit burgemeester dd. 15.04.2020 zal de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk 

welzijn van 23.04.2020  in een besloten en digitale zitting doorgaan, wat concreet betekent dat 

deze vergaderingen zullen doorgaan door middel van videoconferentie met Microsoft Teams. De 

werkwijze wordt vastgelegd in een handleiding die bij de uitnodiging van deze raden zal worden 

gevoegd.  

 Dit besluit burgemeester vervalt wanneer deze niet op de eerstvolgende vergadering van de 

gemeenteraad wordt bekrachtigd. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Het besluit burgemeester van 15.04.2020 m.b.t. beperkende maatregelen gemeenteraad en raad 

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

bekrachtigd. 
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GZ 2. Goedkeuren van de notulen van de gemeenteraad van 30.01.2020. 

Verantwoording 

 Op de gemeenteraad van 27.02.2020 werd het punt goedkeuren van de notulen van de 

gemeenteraad van 30.01.2020 verdaagd naar een volgende zitting.  

 De Vlaams Belang-fractie stelde in de zitting van 27.02.2020 vast dat de notulen van de 

gemeenteraad 30.01.2020 onvolledig zijn: de agendapunten 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 en 19 

ontbreken. Het Vlaams Belang verwijst naar artikel 278 van het decreet lokaal bestuur waarin 

gesteld wordt dat de notulen van de vergadering van de gemeenteraad in chronologische 

volgorde alle besproken onderwerpen vermelden alsook het gevolg dat gegeven werd aan de 

punten waaromtrent de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen. De notulen maken 

melding van alle beslissingen en bevatten datgene wat tot de essentie van de vergaderingen van 

de gemeenteraad behoort; de zittingsverslagen vermelden alle besproken onderwerpen, de 

essentie van de tussenkomsten, alsook de mondeling en de schriftelijk gestelde vragen en 

antwoorden. De ontbrekende onderwerpen zijn wel degelijk besproken onderwerpen want ze 

stonden in de aanvullende dagorde als interpellaties. Deze interpellaties zijn besproken 

onderwerpen waarover is gediscussieerd, hetgeen blijkt uit het zittingsverslag. Deze 

interpellaties moeten niet als een schriftelijke of mondelinge vraag worden beschouwd. Dit blijkt 

ook uit de parlementaire vraag van de heer Jef Tavernier gesteld aan toenmalig minister van 

Binnenlands Bestuur Marino Keulen in de bevoegde commissie op 08.04.2008. Minister Keulen 

heeft onder andere gesteld dat het wel degelijk mogelijk is te interpelleren, dat dit gelijk staat 

aan het toevoegen van een punt aan de agenda. Er is een verschil tussen interpellaties enerzijds 

en schriftelijke en mondelinge vragen anderzijds. De punten ingediend door de Vlaams Belang- 

en Anders-fractie op de gemeenteraad van 30.01.2020 waren allemaal interpellaties wat 

inhoudt dat deze decretaal verplicht in de notulen moeten staan. Het Vlaams Belang vraagt om 

in die zin de notulen aan te passen. 

 Het college van burgemeester en schepenen stelde op 27.02.2020 te vermoeden dat de 

opmerking van de Vlaams Belang-fractie terecht is. Omdat de algemeen directeur er niet is om 

een antwoord te geven, stelde het college van burgemeester en schepenen voor om de notulen 

niet goed te keuren en de beslissing hieromtrent uit te stellen naar de volgende gemeenteraad. 

 Er werd advies gevraagd aan het Agentschap Binnenlands Bestuur op 05.12.2019.  

 De interpellaties en vragen van gemeenteraadsleden moeten niet opgenomen worden in de 

notulen, wel in het zittingsverslag van de gemeenteraad. De zittingsverslagen van de 

vergaderingen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken 

onderwerpen, de essentie van de tussenkomsten en van de mondeling en schriftelijk gestelde 

vragen en antwoorden. De gemeenteraad kan beslissen om het zittingsverslag te vervangen 

door een audio- of audiovisuele opname van de openbare zitting van de gemeenteraad. 

 Het Agentschap Binnenlands Bestuur meldt in een e-mail van 10.03.2020 dat enkel de 

aanvullende agendapunten (met een voorstel van besluit) in de notulen moeten worden 

opgenomen. De ‘interpellaties’ die louter vragen zijn, maar geen voorstel van besluit 

formuleren, niet. Deze moeten wel in het zittingsverslag opgenomen worden. 

 De parlementaire vraag waarnaar de Vlaams Belang-fractie verwijst dateert van vóór het 

Decreet Lokaal Bestuur, dat het zittingsverslag invoerde. Het is net om het mogelijk te maken 

om ook de vragen die gesteld worden in de gemeenteraad te registreren, dat een apart 

zittingsverslag ingevoerd werd. 
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Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De notulen van de gemeenteraad van 30.01.2020 worden goedgekeurd. 

GZ 3. Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 27.02.2020. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 27.02.2020 worden goedgekeurd. 

GZ 4. Bekrachtigen van de politieverordeningen van de burgemeester i.k.v. maatregelen corona 

COVID-19 virus. 

Bevoegdheid 

 Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikel 40 §2. 

Wetten en Reglementen 

 Nieuwe gemeentewet, art. 134. 

Verwijzingsdocumenten 

 Besluit burgemeester van 23.03.2020 – verordening van de burgemeester tot het opleggen van 

de passende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken – afsluiting 

grensovergangen met Nederland. 

 Besluit burgemeester van 31.03.2020 – verordening van de burgemeester tot het opleggen van 

de passende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken – afsluiting 

grensovergangen met Nederland. 

Verantwoording 

 Artikel 134, §1 van de nieuwe gemeentewet stelt dat: “in geval van oproer, kwaadwillige 

samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust of andere onvoorziene gebeurtenissen, 

waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners, kan de 

burgemeester politieverordeningen maken, onder verplichting om daarvan onverwijld aan de 

gemeenteraad kennis te geven, met opgave van de redenen waarom hij heeft gemeend zich niet 

tot de raad te moeten wenden. Die verordeningen vervallen dadelijk, indien zij door de raad in 

de eerstvolgende vergadering niet worden bekrachtigd”. 

 Op 23.03.2020 en 31.03.2020 werden 2 besluiten opgemaakt naar aanleiding van de passende 

maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken. 
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Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit burgemeester van 23.03.2020 – verordening van de 

burgemeester tot het opleggen van de passende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 

virus te beperken – afsluiting grensovergangen met Nederland. 

Art. 2 

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit burgemeester van 31.03.2020 – verordening van de 

burgemeester tot het opleggen van de passende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 

virus te beperken – afsluiting grensovergangen met Nederland. 

 

GZ 5. Kennisnemen van het definitieve antwoord van de toezichthoudende overheid i.v.m. de 

klacht tegen goedkeuring meerjarenplan gemeente en OCMW. 

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 van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 09.01.2020 i.v.m. klacht tegen het 

meerjarenplan 2020-2025. 

 Antwoordbrief van het college van burgemeester en schepenen van 17.01.2020 aan het 

Agentschap Binnenlands Bestuur. 

 Antwoordbrief van de waarnemend gouverneur 18.02.2020 i.v.m. klacht tegen goedkeuring 

meerjarenplan. 

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 definitieve antwoord van de waarnemend gouverneur van 

18.02.2020 i.v.m. de klacht tegen goedkeuring meerjarenplan gemeente en OCMW. 
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GZ 6. Kennisnemen van het definitieve antwoord van de toezichthoudende overheid i.v.m. de 

klacht betreffende het niet beantwoorden schriftelijke vragen door de burgemeester. 

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 van het Agentschap Binnenlands Bestuur 10.01.2020 klacht i.v.m. het niet beantwoorden 

van schriftelijke vragen. 

 Antwoordbrief van het college van burgemeester en schepenen van 31.01.2020 aan het 

Agentschap Binnenlands Bestuur. 

 Antwoordbrief van de waarnemend gouverneur 19.02.2020 i.v.m. het niet beantwoorden van 

schriftelijke vragen. 

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 definitieve antwoord van de waarnemend gouverneur van 

19.02.2020 i.v.m. de klachtbetreffende het niet beantwoorden van schriftelijke vragen. 

GZ 7. Kennisnemen van het definitieve antwoord van de toezichthoudende overheid i.v.m. de 

klacht betreffende de afsprakennota adviesraden. 

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 van het Agentschap Binnenlands Bestuur 06.01.2020 i.v.m. klacht tegen afsprakennota 

adviesraden. 

 Antwoord van het college van burgemeester en schepenen 21.01.2020 aan het Agentschap 

Binnenlands Bestuur. 

 Antwoord van de waarnemend gouverneur 21.02.2020 i.v.m. klacht tegen afsprakennota 

adviesraden. 
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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 definitieve antwoord van de waarnemend gouverneur van 

21.02.2020 i.v.m. de klacht tegen afsprakennota adviesraden. 

GZ 8. Kennisnemen van het definitieve antwoord van de toezichthoudende overheid i.v.m. de 

klacht tegen de gemeenteraadsbeslissing van 19.12.2019 betreffende verlenging 

projectvereniging COMEET, goedkeuring statuten. 

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 van het Agentschap Binnenlands Bestuur 16.01.2020 i.v.m. de klacht tegen de verlenging 

projectvereniging COMEET – goedkeuring statuten. 

 Antwoordbrief van het college van burgemeester en schepenen 28.01.2020 aan het Agentschap 

Binnenlands Bestuur. 

 Antwoordbrief van de waarnemend gouverneur 06.03.2020 op de klacht tegen de verlenging 

projectvereniging COMEET – goedkeuring statuten. 

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 definitieve antwoord van de waarnemend gouverneur van 

06.03.2020 i.v.m. de klacht tegen de verlenging projectvereniging COMEET – goedkeuring statuten. 

GZ 9. Goedkeuren nieuwe samenstelling geledingen + aantal deskundigen Gecoro 

Bevoegdheid 

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

 De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid Titel I, Hoofdstuk III, Afdeling 3. 
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Wetten en Reglementen 

 Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017. 

 De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

Verwijzingsdocumenten 

 Het gemeenteraadsbesluit van 28.03.2013 i.v.m. de hersamenstelling van de gemeentelijke 

commissie voor ruimtelijke ordening. 

 Het gemeenteraadsbesluit van 30.01.2014 i.v.m. het samenstellen van de gemeentelijke 

commissie voor ruimtelijke ordening. 

 Het gemeenteraadsbesluit van 26.09.2019 i.v.m. het nieuw samenstellen van de gemeentelijke 

commissie voor ruimtelijke ordening, het benoemen van de leden, de plaatsvervangers, de 

voorzitter en de vaste secretaris. 

 Het schrijven en de beslissing van de waarnemend gouverneur van 14.11.2019 betreffende de 

vernietiging van het gemeenteraadsbesluit van 26.09.2019 i.v.m. het nieuw samenstellen van de 

gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, het benoemen van de leden, de 

plaatsvervangers, de voorzitter en de vaste secretaris. 

 Het amendement ter zitting ingediend door de Andersfractie i.v.m. toevoegingen in de artikels 1, 

4 en 5 van het besluit. 

Verantwoording 

 Artikel 1.3.3. §3 van de VCRO stelt dat de gemeenteraad beslist welke maatschappelijke 

geledingen binnen de gemeente worden opgeroepen om één of meerdere vertegenwoordigers 

voor te dragen als lid van de Gecoro. 

 Datzelfde artikel legt vast dat het aantal leden van de Gecoro tussen minimum 9 en maximum 13 

is voor een gemeente met meer dan 10.000 en niet meer dan 30.000 inwoners. 

 Artikel 1.3.3. §4 stelt dat na de installatie van een nieuwe gemeenteraad wordt overgegaan tot 

de benoeming van een nieuwe commissie. 

 Het gemeenteraadsbesluit van 26.09.2019 i.v.m. het nieuw samenstellen van de gemeentelijke 

commissie voor ruimtelijke ordening, het benoemen van de leden, de plaatsvervangers, de 

voorzitter en de vaste secretaris werd door de waarnemend gouverneur vernietigd. 

 Een nieuwe oproep voor deskundigen en vertegenwoordigers van de geledingen werd in 

december 2019 gelanceerd. Hierbij werd echter een administratieve fout gemaakt. 

 Het is derhalve raadzaam om de procedure volledig te hernemen. 

 Omdat bij de oproepen in 2019 het zeer moeilijk bleek om kandidaturen te ontvangen voor de 

geleding ‘jeugdverenigingen’ stelt het college van burgemeester en schepenen voor om deze 

geleding niet verder te behouden en te opteren voor een geleding ‘sport- en jeugdverenigingen’. 

 Het college van burgemeester en schepenen is voorstander om de geledingen milieu- en 

natuurverenigingen, werkgevers of zelfstandigen, handelaars, landbouwers, vereniging van 

werknemers en sociale huisvestingsmaatschappijen te behouden in de gemeentelijke commissie 

voor ruimtelijke ordening. 
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Stemmen over amendement van Anders 

Toevoeging bij artikel 1:  

- Vier deskundigen inzake ruimtelijke ordening (de voorzitter van de GECORO inbegrepen)  

Toevoeging van een artikel 4:  

Maximum twee derde van de leden van de Gecoro mag van hetzelfde geslacht mag zijn. De  

gemeente levert inspanningen om te streven naar een evenwichtige man-vrouwverdeling.  

Toevoeging van een artikel 5:  

De gemeenteraad geeft bij de selectie van de kandidaten voorkeur aan inwoners van de  

gemeente.  

 

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 neen-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, 
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé, 
Dominique Buysse, Dieter Vercauter, Evert Geldhof, Lieve Goethals, 
Pieter Dobbelaere, Nicolas Claerhout) 

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, Evert Geldhof, Lieve Goethals, 
Pieter Dobbelaere, Nicolas Claerhout) 
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 

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening wordt als volgt samengesteld: 

- vier deskundigen inzake ruimtelijke ordening 

- één vertegenwoordiger van de milieu- en natuurverenigingen 

- één vertegenwoordiger van de werkgevers of zelfstandigen 

- één vertegenwoordiger van de handelaars 

- één vertegenwoordiger van de landbouwers 

- één vertegenwoordiger van de werknemers 

- één vertegenwoordiger van de sociale huisvestingsmaatschappijen 

- één vertegenwoordiger van de sport- en jeugdverenigingen 

De aangeduide geledingen worden opgeroepen om een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger 

aan te duiden. 

 

Art. 2 

Het gemeenteraadsbesluit van 28.03.2013 i.v.m. de hersamenstelling van de gemeentelijke 

commissie voor ruimtelijke ordening wordt opgeheven. 
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Art. 3 

De gemeenteraad benoemt de voorzitter, de leden, de plaatsvervangers en de vaste secretaris. Voor 

elk lid met uitzondering van de voorzitter wordt een plaatsvervanger aangeduid. 

Ook als er te weinig kandidaten zijn, wordt de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening 

samengesteld, op voorwaarde dat de wettelijke voorwaarden vervuld zijn. 

GZ 10. Goedkeuren van de oproepprocedure i.v.m. het benoemen van de leden, de 

plaatsvervangers en de voorzitter van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. 

Bevoegdheid 

 Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikel 40 §2. 

 De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid Titel I, Hoofdstuk III, Afdeling 3. 

Wetten en Reglementen 

 Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017. 

 De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 1.3.3. 

Verwijzingsdocumenten 

 Oproepprocedure voor de samenstelling van de Gecoro. 

 Formulier kandidaatstelling voor de deskundigen. 

 Formulier kandidaatstelling geledingen. 

 Het amendement ter zitting ingediend door de Andersfractie i.v.m. aanvullingen in de teksten 

voor de oproep voor deskundigen en vertegenwoordigers van geledingen. 

Verantwoording 

 In de gemeenteraad van 26.09.2019 werd gestemd over de samenstelling van de Gecoro.  

 Dit besluit werd vernietigd n.a.v. 2 klachten.  

 Noch in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, noch in het decreet over het lokaal bestuur 

worden verder vormvereisten gesteld waaraan de kandidaturen voor de Gecoro dienen te 

voldoen. Ook in het huishoudelijk reglement van de Gecoro van de gemeente Assenede worden 

geen bijkomende vormvereisten opgenomen. Evenwel werden in de oproep via het persbericht, 

via het gemeentelijk informatieblad en op de website wel vereisten opgelegd. Zo werd er 

bepaald op welke wijze, ter attentie van welk orgaan en tegen welke termijn de kandidatuur 

wordt ingediend. In de oproepen werden aldus vormvereisten opgelegd waaraan de 

kandidaturen dienen te voldoen. 

 Het college van burgemeester en schepenen wil zich niet enkel baseren op de oproep maar 

wenst hiervoor een duidelijke oproepprocedure te stemmen.  

 Overwegende bovendien dat de selectie van alle kandidaten van de Gecoro in het besluit van de 

gemeenteraad van 26.09.2019 niet werd gemotiveerd. Er werd louter verwezen naar een 

stemming over de kandidaten afzonderlijk. Evenwel is het aan de gemeenteraad om te 

motiveren waarom en volgens welke criteria zij de betreffende kandidaten benoemt en de 

overige niet. Daarom werden de formulieren voor de kandidatuurstelling aangepast, met een 

extra motiveringskader. 



  

34 

 

 Er is een onderscheid tussen deskundigen en vertegenwoordigers van geledingen. Kandidaat-

deskundigen stellen zich individueel kandidaat, vertegenwoordigers van geledingen komen in de 

Gecoro op voordracht. Daarom werden 2 aparte formulieren opgemaakt. 

Stemmen over amendement van Anders 

Het amendement betreft de bijlage waarnaar verwezen wordt in artikel 1, met name de tekst over  
de oproepprocedure  
Tekst oproep kandidaten  
De tekst wordt als volgt aangevuld:  
Het gemeentebestuur zoekt kandidaten voor de wedersamenstelling van de Gecoro. Dan  
invoegen: De Gecoro-leden worden verwacht voeling te hebben met wat er leeft in de gemeente.  
Zij moeten inzicht hebben in en vertrouwd zijn met ruimtelijke ordening. Ze moeten voldoende  
bereid zijn om dossiers op korte termijn door te nemen, om zich een beeld te vormen van een  
bepaalde ruimtelijke problematiek en om er over te overleggen om tot een advies te komen dat in  
overeenstemming is met de geldende reglementering.   
Bij oproep voor deskundigen:  
… enige deskundigheid hebben opgebouwd over ruimtelijke ordening, ruimtelijke planning,  
huisvesting, mobiliteit, architectuur, milieu, natuur en landschap.  
Deskundigen van buiten de gemeente kunnen eveneens deel uitmaken van de Gecoro, maar bij de  
selectie wordt er voorrang gegeven aan kandidaten die inwoner zijn van de gemeente.  
Bij oproep voor vertegenwoordigers van geledingen:  
Kandidaten van buiten de gemeente kunnen eveneens deel uitmaken van de Gecoro, maar bij de  
selectie wordt er voorrang gegeven aan kandidaten die inwoner zijn van de gemeente.  

 

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 neen-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, 
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé, 
Dominique Buysse, Dieter Vercauter, Evert Geldhof, Lieve Goethals, 
Pieter Dobbelaere, Nicolas Claerhout) 

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, Evert Geldhof, Lieve Goethals, 
Pieter Dobbelaere, Nicolas Claerhout) 
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 

De gemeenteraad keurt de oproepprocedure i.v.m. het benoemen van de leden, de plaatsvervangers 

en de voorzitter van de gemeentelijke commissie van ruimtelijke ordening, zoals in bijlage 

voorgelegd, goed. 
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Art. 2 

De gemeenteraad keurt de formulieren voor het indienen van de kandidaturen voor de 

gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening, zoals in bijlage voorgelegd, goed. 

GZ 11. Goedkeuren van de stemprocedure i.v.m. het benoemen van de leden, de plaatsvervangers, 

de voorzitter en de vaste secretaris van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. 

Bevoegdheid 

 Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikel 40 §2. 

 De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid Titel I, Hoofdstuk III, Afdeling 3. 

Wetten en Reglementen 

 Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikel 35. 

 Uitvoeringsbesluit 19.05.2000 i.v.m. werking en samenstelling Gecoro. 

 De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 1.3.3. 

 De wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, 

artikel 1. 

Verwijzingsdocumenten 

 Stemprocedure voor de samenstelling van de Gecoro. 

Verantwoording 

 In de gemeenteraad van 26.09.2019 werd gestemd over de samenstelling van de Gecoro. Dit 

besluit werd vernietigd n.a.v. 2 klachten.  

 Overwegende dat de selectie van alle kandidaten van de Gecoro in het besluit van de 

gemeenteraad van 26.09.2019 niet wordt gemotiveerd. Er werd louter verwezen naar een 

stemming over de kandidaten afzonderlijk. Het is aan de gemeenteraad om te motiveren 

waarom en volgens welke criteria zij de betreffende kandidaten benoemt en de overige niet. 

 De beslissing tot samenstelling van de Gecoro is een bestuurshandeling zoals bedoeld in artikel 1 

van de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen. Volgens artikelen 2 en 3 van die wet moeten dergelijke beslissingen 

uitdrukkelijk worden gemotiveerd en moet de opgelegde motivering afdoende zijn en in de akte 

de juridische en feitelijke overwegingen vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. 

Een besluit dat nergens aangeeft dat de gemeenteraad is overgegaan tot de vergelijking van de 

titels en verdiensten van de kandidaten en evenmin op basis van welke objectieve elementen de 

raad zijn keuze heeft gemaakt, is niet formeel gemotiveerd zoals voorgeschreven door de wet 

van 29.07.1991. 

 In het gemeenteraadsbesluit moet vermeld worden waarom de gemeenteraad de voorkeur 

gegeven heeft aan de uiteindelijk voorgedragen kandidaten. Daarom zal de vraag naar 

motivering opgenomen worden in de voorgelegde stemprocedure. 

 De stemprocedure omvat het verloop van de stemming met de volgorde en de wijze van de 

stemming en de vraag naar motivering. Daarenboven wordt ook de wijze van besluitvorming 

vastgelegd. 
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Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad keurt de stemprocedure i.v.m. het benoemen van de leden, de plaatsvervangers, 

de voorzitter en de vaste secretaris van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, zoals 

in bijlage gevoegd, goed. 

GZ 12. Voorlopig vaststellen van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Sport en Recreatie 

Bassevelde. 

Bevoegdheid 

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

Wetten en Reglementen 

 Vlaamse Codex ruimtelijke ordening (VCRO), inzonderheid Titel II, hoofdstuk II. 

Verwijzingsdocumenten 

 Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Assenede, goedgekeurd door de Deputatie van de 

Provincie Oost-Vlaanderen dd. 19.02.2009. (www.assenede.be > ASSENEDE IN KAART). 

 Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 04.06.2019 houdende Opmaken RUP 

‘site sport en recreatie Bassevelde‘. 

 BPA sport en recreatie Bassevelde. 

 RUP zonevreemde sport en recreatie deelplan nr. 12 LRV St. Agatha Bassevelde. 

 Masterplan sport en recreatie Bassevelde. 

 De start- en procesnota dd. 11.06.2019. 

 Verslag participatiemoment voor de bevolking dd. 27.06.2019. 

 Advies departement Omgeving over start- en procesnota dd. 27.06.2019. 

 Advies Deputatie provincie Oost-Vlaanderen over start- en procesnota dd. 04.07.2019. 

 Advies departement Landbouw & Visserij over start- en procesnota dd. 08.07.2019. 

 Advies Sport Vlaanderen over start- en procesnota dd. 30.07.2019. 

 Advies gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) over start- en procesnota dd. 

06.08.2019. 

 Advies agentschap Wegen & Verkeer over start- en procesnota dd. 07.08.2019. 

 Scoping- en procesnota dd. 18.10.2019. 

 Beslissing Departement Omgeving, afdeling GOP, Milieueffectrapportage over de plan-MER-

plicht dd. 31.10.2019. 

 Advies departement Landbouw & Visserij over voorontwerp RUP dd. 06.02.2020. 

 Advies departement Omgeving over voorontwerp RUP dd. 10.02.2020. 

 Advies agentschap Wegen & Verkeer over voorontwerp RUP dd. 10.02.2020. 

 Advies gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) over voorontwerp RUP dd. 

12.02.2020. 

 Advies Sport Vlaanderen over voorontwerp RUP dd. 13.02.2020. 

http://www.assenede.be/
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 Advies Deputatie provincie Oost-Vlaanderen over voorontwerp RUP dd. 17.02.2020. 

 De toelichtingsnota, plan bestaande toestand, juridische toestand, grafisch plan, 

stedenbouwkundige voorschriften, register van (deel) percelen waar bestemmingswijzigingen 

worden doorgevoerd, procesnota. 

 

Verantwoording 

 De stedenbouwkundige voorschriften van het huidige BPA en RUP zijn verouderd er vormen een 

belemmering voor de verdere ontwikkeling van de site. 

 Het bestaande BPA en RUP dienen aangepast aan de reële situatie op het terrein en de concrete 

wensen van de voetbalvereniging en de Landelijke Ruitervereniging St. Agatha Bassevelde. 

 Binnen de omschrijving van het nieuwe RUP dient ook ruimte voorzien voor de oprichting van 

jeugdlokalen en speelruimte/weide. 

 Om de parkeernood rond de site op te vangen moet de nodige parkeerruimte voorzien worden 

aan de rand van de site. 

 Om voor de gehele site een toekomstvisie te ontwikkelen werd in de eerste fase een masterplan 

opgemaakt. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘sport en recreatie Bassevelde‘ wordt 

voorlopig vastgesteld. Dit plan bestaat uit: plan bestaande toestand, juridische toestand, 

toelichtingsnota, grafisch plan, stedenbouwkundige voorschriften en register van percelen waar 

bestemmingswijzigingen worden doorgevoerd. 

Art. 2 

Het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘sport en recreatie Bassevelde‘ wordt 

onderworpen aan een openbaar onderzoek overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex 

ruimtelijke ordening. 

GZ 13. Vaststellen van de aanpassing van het algemeen 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. 
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 Het omgevingsvergunningsdecreet van 25.04.2014 en haar uitvoeringsbesluit. 

Verwijzingsdocumenten 

 Het gemeenteraadsbesluit van 28.11.2019 betreffende het vaststellen van het gewijzigd 

politiereglement van de politiezone Assenede-Evergem. 

 Het gecoördineerd politiereglement van Assenede zoals vastgesteld door de gemeenteraad van 

28.11.2019. 

 Het gemeenteraadsbesluit van 31.10.2019 houdende vaststellen politiereglement voor de 

uitbating van het recyclagepark. 

 Het voorstel van het aangepast gecoördineerd politiereglement van Assenede dat aan de 

gemeenteraad van 23.04.2020 wordt voorgelegd. 

Verantwoording 

 Op dit moment is er een wijziging noodzakelijk ten gevolge van toegankelijkheid  voor grotere 

vervoermiddelen voor het aanbrengen van landbouwfolie. 

 Het gemeenteraadsbesluit van 31.10.2019 houdende vaststellen politiereglement voor de 

uitbating van het recyclagepark werd opgenomen in het algemeen politiereglement en kan met 

ingang van 01.05.2020 worden opgeheven. 

 De gemeenteraad kan de voorgestelde aanpassing aan het gecoördineerd politiereglement van 

Assenede-Evergem vaststellen. 

 De gemeenteraad kan het aangepast gecoördineerd politiereglement in werking laten treden op 

01.05.2020.  

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

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 01.05.2020. Alle voorgaande politiereglementen worden met ingang van deze 

datum opgeheven, alsook het gemeenteraadsbesluit van 31.10.2019 houdende vaststellen 

politiereglement voor de uitbating van het recyclagepark. 

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; 
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- 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. 

GZ 14. Adviseren van de jaarrekening 2019 van de kerkfabriek Sint Petrus & Sint Martinus te 

Assenede. 

Bevoegdheid 

 Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 zoals gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012 meer bepaald  

art. 55 § 1 § 2 betreffende het toezicht. 

Wetten en Reglementen 

 Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012. 

Verwijzingsdocumenten 

 De jaarrekening 2019 van de kerkfabriek Sint Petrus & Sint Martinus te Assenede met toelichting 

werd door het centraal kerkbestuur ingediend op 18 maart 2020. 

Verantwoording 

Deze jaarrekening 2019 werd als volgt vastgesteld: 

Samenvatting exploitatie 

                                                           ontvangsten    uitgaven  overschot/tekort 

Expl. zonder financiering  27.039,06           64.382,51                    - 37.343,45 

Expl. voor overboekingen               27.039,06           64.382,51                    - 37.343,45 

Overboekingen                              0,00 

Expl. eigen fin. boekjaar                - 37.343,45 

Overschot/tekort expl. N-1                   10.358,93 

Expl. voor toelage                  - 26.984,52 

Expl. toelage                      36.121,50 

Overschot exploitatie                                                  9.136,98 

 

Samenvatting investeringen 

                                                           ontvangsten             uitgaven            overschot/tekort 

 

Invest. zonder financiering               489.438,70          212.680,66                276.758,04 

Financiering                                  0,00          250.000,00              - 250.000,00 

Invest. voor overboekingen             489.438,70           462.680,66                  26.758,04 

Overboekingen                                    0,00 

Invest. eigen fin. boekjaar                                                                                     26.758,04 

Overschot/tekort invest. N-1                      15.126,03 

Overschot/tekort invest.                                                                                       41.884,07 
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Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1  

De jaarrekening 2019 van de kerkfabriek Sint Petrus & Sint Martinus te Assenede wordt gunstig 

geadviseerd. 

 

Art. 2 

Afschrift van dit besluit over te maken aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek Sint Petrus & Sint 

Martinus, het erkend representatief orgaan en de Provinciegouverneur. 

GZ 15. Adviseren van de jaarrekening 2019 van de kerkfabriek O.L.V. Hemelvaart te Bassevelde. 

Bevoegdheid 

 Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 zoals gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012 meer bepaald  

art. 55 § 1 § 2 betreffende het toezicht. 

Wetten en Reglementen 

 Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012. 

Verwijzingsdocumenten 

 De jaarrekening 2019 van de kerkfabriek O.L.V. Hemelvaart te Bassevelde met toelichting werd 

door het centraal kerkbestuur ingediend op 18 maart 2020. 

Verantwoording 

Deze jaarrekening 2019 werd als volgt vastgesteld: 

 

Samenvatting exploitatie 

 

                                                           ontvangsten    uitgaven  overschot/tekort 

 

Expl. zonder financiering  23.039,66           28.999,80                     - 5.960,14 

Expl. voor overboekingen               23.039,66           28.999,80                     - 5.960,14 

Overboekingen                             0,00 

Expl. eigen fin. boekjaar                 - 5.960,14 

Overschot/tekort expl. N-1                 14.238,51 

Expl. voor toelage                    8.278,37 

Expl. toelage                     3.956,70 

Overschot exploitatie                                            12.235,07 
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Samenvatting investeringen 

 

                                                           ontvangsten             uitgaven            overschot/tekort 

 

Invest. zonder financiering               208.803,33            39.556,30                169.247,03  

Financiering                        25.000,00          196.565,79              - 171.565,79  

Invest. voor overboekingen             233.803,33          236.122,09                   - 2.318,76 

Overboekingen                                    0,00 

Invest. eigen fin. boekjaar                                                                                     - 2.318,76 

Overschot/tekort invest. N-1                         2.767,46 

Overschot/tekort invest.                                                                                             448,70  

 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1  

De jaarrekening 2019 van de kerkfabriek O.L.V. Hemelvaart te Bassevelde wordt gunstig geadviseerd. 

 

Art. 2 

Afschrift van dit besluit over te maken aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek O.L.V. 

Hemelvaart, het erkend representatief orgaan en de Provinciegouverneur. 

GZ 16. Adviseren van de jaarrekening 2019 van de kerkfabriek H. Kruis en O.L. Vrouw te Oosteeklo. 

Bevoegdheid 

 Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 zoals gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012 meer bepaald  

art. 55 § 1 § 2 betreffende het toezicht. 

Wetten en Reglementen 

 Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012. 

Verwijzingsdocumenten 

 De jaarrekening 2019 van de kerkfabriek H. Kruis & O.L. Vrouw te Oosteeklo met toelichting werd 

door het centraal kerkbestuur ingediend op 18 maart 2020. 
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Verantwoording 

Deze jaarrekening 2019 werd als volgt vastgesteld: 

 

Samenvatting exploitatie 

 

                                                           ontvangsten    uitgaven  overschot/tekort 

 

Expl. zonder financiering  28.969,89           38.450,64                     - 9.480,75 

Expl. voor overboekingen               28.969,89           38.450,64                     - 9.480,75 

Overboekingen                             0,00 

Expl. eigen fin. boekjaar                 - 9.480,75 

Overschot/tekort expl. N-1                 18.988,99 

Expl. voor toelage                    9.508,24 

Expl. toelage                   13.285,94 

Overschot exploitatie                                            22.794,18 

 

Samenvatting investeringen 

 

                                                           ontvangsten             uitgaven            overschot/tekort 

 

Invest. zonder financiering                         0,00                         0,00                            0,00 

Financiering                                0,00                         0,00                            0,00 

Invest. voor overboekingen                        0,00                         0,00                            0,00 

Overboekingen                                    0,00 

Invest. eigen fin. boekjaar                                                                                                0,00 

Overschot/tekort invest. N-1                                  0,00 

Overschot/tekort invest.                                                                                                   0,00 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1  

De jaarrekening 2019 van de kerkfabriek H. Kruis & O.L. Vrouw te Oosteeklo wordt gunstig 

geadviseerd. 

Art. 2 

Afschrift van dit besluit over te maken aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek H. Kruis & O.L. 

Vrouw, het erkend representatief orgaan en de Provinciegouverneur. 
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GZ 17. Adviseren van de jaarrekening 2019 van de kerkfabriek H. Kruis te Boekhoute. 

Bevoegdheid 

 Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 zoals gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012 meer bepaald  

art. 55 § 1 § 2 betreffende het toezicht. 

Wetten en Reglementen 

 Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012. 

Verwijzingsdocumenten 

 De jaarrekening 2019 van de kerkfabriek H. Kruis te Boekhoute met toelichting werd door het 

centraal kerkbestuur ingediend op 18 maart 2020. 

Verantwoording 

Deze jaarrekening 2019 werd als volgt vastgesteld: 

 

Samenvatting exploitatie 

 

                                                           ontvangsten    uitgaven  overschot/tekort 

 

Expl. zonder financiering  55.513,91           27.663,18                      27.850,73 

Expl. voor overboekingen               55.513,91           27.663,18                      27.850,73 

Overboekingen                              0,00 

Expl. eigen fin. boekjaar                  27.850,73 

Overschot/tekort expl. N-1                  35.337,24 

Expl. voor toelage                   63.187,97 

Expl. toelage                              0,00 

Overschot exploitatie                                              63.187,97 

 

Samenvatting investeringen 

 

                                                           ontvangsten             uitgaven            overschot/tekort 

 

Invest. zonder financiering               174.775,82          174.775,82                           0,00  

Financiering                                  0,00                      0,00                            0,00 

Invest. voor overboekingen             174.775,82          174.775,82                            0,00 

Overboekingen                                   0,00 

Invest. eigen fin. boekjaar                                                                                              0,00 

Overschot/tekort invest. N-1                                0,00 

Overschot/tekort invest.                                                                                                 0,00 

 

 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 
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BESLUIT 

Artikel 1  

De jaarrekening 2019 van de kerkfabriek H. Kruis te Boekhoute wordt gunstig geadviseerd. 

Art. 2 

Afschrift van dit besluit over te maken aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek H. Kruis, het 

erkend representatief orgaan en de Provinciegouverneur. 

GZ 18. Vaststellen van de lopende retributies dienst Vrije Tijd 2020. 

Bevoegdheid 

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 artikel 41, 14°. 

Wetten en Reglementen 

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 artikel 41, 14°. 

Verwijzingsdocumenten 

 Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28.01.2020 - retributie 

vaststellen deelnameprijs 10 ART miles op 17.10.2020. 

 Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28.01.2020 - retributie 

vaststellen vergoeding kunstenaars 10 ART miles op 17.10.2020. 

 Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28.01.2020 - retributie 

themakamp zomer 2020. 

 Het besluit van het college van burgemeester en schepenen 18.02.2020 - Aanpassen 

retributiereglement lessenreeks Multimove. 

 Het besluit van het college van burgemeester en schepenen 18.02.2020 - Aanpassen 

retributiereglement lessenreeksen sportdienst. 

 Het gemeenteraadsbesluit van 26.03.2015 – Vaststellen machtiging retributies. 

 Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 07.04.2020 - Intrekken 

gemeentelijke retributies. 

 Offerte Creafant van 05.12.2019. 

 Reglement kunstwerken 10 ART Miles van 17.10.2020. 

 Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 07.07.2015 i.v.m. het vaststellen 

van een retributie Multimove. 

 Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19.06.2018 i.v.m. het 

doorvoeren van een prijsstijging bij de lessenreeksen georganiseerd door het gemeentebestuur 

Assenede (sportdienst). 

Verantwoording 

 In een aantal collegebesluiten van 2020 van de dienst Vrije Tijd en de bibliotheek i.v.m. 
machtiging van retributies werd verwezen naar het gemeenteraadsbesluit van 26.03.2015  
‘5. Retributies - Vaststellen van de machtiging tot het heffen van retributies en vaststellen van de 
voorwaarden’.  
In het besluit staat in artikel 2: ‘Met ingang van 27.03.2015 tot en met 31.12.2019, geeft de 
gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen de machtiging tot het heffen van 

https://www.assenede.be/data/content/file/ondertekend-besluit-retributie-sportlessen.pdf
https://www.assenede.be/data/content/file/ondertekend-besluit-retributie-sportlessen.pdf
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retributies in volgende aangelegenheden’. Een aantal collegebesluiten zijn gestemd na 
31.12.2019. Dit is een administratieve fout. 

 Bovendien zijn een aantal activiteiten uitgesteld of geannuleerd wegens maatregelen rond 
covid-19 virus. Deze retributies werden ingetrokken op het college van burgemeester en 
schepenen van 07.04.2020 en zijn zonder voorwerp geworden. 

 Onderstaande beslissingen werden ingetrokken door het college van burgemeester en schepenen 
in de zitting van 23.04.2020 en de retributies dienen door de gemeenteraad opnieuw vastgesteld 
te worden:  
 Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28.01.2020 - retributie 

vaststellen deelnameprijs 10 ART miles op 17.10.2020 
 Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28.01.2020 - retributie 

vaststellen vergoeding kunstenaars 10 ART miles op 17.10.2020 
 Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28.01.2020 - retributie 

themakamp zomer 2020 
 Het besluit van het college van burgemeester en schepenen 18.02.2020 - Aanpassen 

retributiereglement lessenreeks Multimove 
 Het besluit van het college van burgemeester en schepenen 18.02.2020 - Aanpassen 

retributiereglement lessenreeksen sportdienst. 
 

 Deelnameprijs 10 ART miles 

 Op zaterdag 17.10.2020 (winterkermis Assenede) vindt het evenement 10 ART Miles plaats. 

 10 ART Miles is een belevingsloop en wandeling voor het hele gezin waarbij sport en kunst 

elkaar ontmoeten binnen het prachtige kader van de Meetjeslandse kreken. 

 Dit evenement kadert binnen het toeristisch project ‘Florerende Bestemmingen’ waar 

gemeente Assenede aan deelneemt.  

 Binnen het toeristisch project ‘Florerende Bestemmingen’ wordt op een vernieuwde manier 

naar toerisme gekeken. Toerisme moet een meerwaarde betekenen voor zowel de inwoner, 

de ondernemer, de bezoekers en de plek waar het plaatsvindt. Het gaat om transformatie en 

duurzaamheid. De lindeboom is hierbij het symbool voor deze groei en verandering. De 

lindeboom, als hart van een lokale gemeenschap, de plaats waar mensen samenkomen en 

het gemeenschapsgevoel versterkt. Gemeente Assenede is samen met Toerisme 

Meetjesland en gemeente Sint-Laureins een van de drie proeftuinregio’s die hiermee aan de 

slag gaan. 

 Dit evenement kadert ook binnen de actie 3-2-1-1 van het meerjarenplan, nl. ‘Ontwikkelen 

van Assenede als florerende bestemming’. 

 De organisatie is in handen van de sportdienst en dienst toerisme i.s.m. een aantal 

vrijwilligers. 

 De werkgroep stelt voor om twee tarieven te hanteren: € 7,00 bij inschrijving op voorhand en 

€ 10,00 voor inschrijvingen de dag zelf.  

 Kinderen tot 12 jaar kunnen gratis deelnemen. 

 De prijs geldt voor alle deelnemers, ongeacht of zij wandelen of lopen. 

 Op die manier worden de mensen gestimuleerd zich op voorhand in te schrijven wat het voor 

de organisatie net iets makkelijker maakt om op voorhand een zicht te hebben op het 

deelnemersaantal. 

 

 

 

https://www.assenede.be/data/content/file/ondertekend-besluit-retributie-sportlessen.pdf
https://www.assenede.be/data/content/file/ondertekend-besluit-retributie-sportlessen.pdf
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 Vergoeding kunstenaars 10 ART Miles 

 Binnen het project 10 ART Miles willen we ook kunstenaars betrekken. Per mijl wordt een 

kunstwerk geplaatst om de afstand aan te duiden. 

 Daarnaast wordt ook een campagnebeeld gezocht dat kan gebruikt worden voor de 

communicatie. 

 De (amateur) kunstenaars/grafisch ontwerpers kunnen een voorstel indienen en een jury 

selecteert daarna maximaal 10 kunstwerken en één campagnebeeld. 

 De kunstenaars en grafisch ontwerper kunnen beroep doen op een onkostenvergoeding voor 

hun werk. 

 Deze onkostenvergoeding moet worden vastgelegd. 

 De werkgroep stelt voor om een onkostenvergoeding van € 100,00 per kunstwerk en  

€ 100,00 voor het campagnebeeld te voorzien. 

 Er is voldoende krediet voorzien op BI 071900 Overige evenementen / AR 6130400 Erelonen 

en vergoedingen voor optredens, lesgevers en gidsen. 

 

 Zomerwerking: 

 Er wordt jaarlijks een ruim zomeraanbod gecreëerd voor de kinderen voor zowel opvang als 

activiteiten in onze gemeente. 

 Deze zomer in 2020 wordt er één themakamp georganiseerd, namelijk “Door de Jungle” voor 

kleuters van 3 tot 6 jaar. Dit is in samenwerking met Creafant vzw. 

 Hiervoor dient de retributie te worden vastgelegd. 

 Voor het themakamp zou volgende kostprijs gehanteerd worden: 

o € 65,00 

o € 55,00 vanaf het 2de kind van hetzelfde gezin 

o € 16,00 kansentarief met je UiTPAS 

 Als er 35 kinderen aanwezig zijn op het themakamp aan € 65,00 is het break even. 

 Bij de vorige samenwerking met Creafant vzw vroegen ze geen meerprijs om voor- en 

naopvang tijdens het kamp te voorzien. Dit jaar is dit gewijzigd in hun infobrochure om alles 

gelijk af te stemmen. Er komt per dag een kostprijs van € 30,00 extra bij. Het themakamp 

duurt dit jaar 3 dagen, dus een extra kost van € 90,00. 

 Deze meerprijs voor deze opvang is moeilijk realiseerbaar om bij te rekenen per kind. Dit 

omwille van administratieve reden: 

o We weten niet op voorhand wie er wel of niet naar de opvang zal komen. 

o Hoeveel vragen we dan precies extra voor de opvang. 

o Moeilijk om cash betalingen te laten ontvangen door externe animatoren. 

 Hierbij vragen wij de meerprijs niet aan te rekenen per kind, maar neemt het 

gemeentebestuur het volledige bedrag op zich. 

 Binnen de gemeentelijke dienstverlening worden regelmatig activiteiten georganiseerd, 

publicaties opgemaakt, … waarvoor een vergoeding wordt gevraagd. Het is aan de 

gemeenteraad om deze retributies vast te stellen. 

 Hiervoor werd voldoende budget voorzien op beleidsitem 075100 algemene rekening 

6150600 Technische prestaties van derden. 

 De retributie zal geboekt worden op beleidsitem 075100 algemene rekening 7010001 

Opbrengsten uit inschrijvings- of toegangsgelden. 
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 Lessenreeksen Multimove: 

 De sportdienst organiseert lessenreeksen. In oktober 2015 startte de sportdienst met de 

lessenreeks Multimove. 

 Deze lessenreeks is gericht naar kinderen van 3 tot 8 jaar oud. 

 De retributie voor deze les werd bepaald en bedraagt € 3,00 per les. De retributie voor de 

lesperiode wordt berekend op basis van het aantal lessen. 

 De retributie voor een lesperiode blijft hetzelfde en wordt berekend op basis van het aantal 

lessen: aantal lessen x € 3,00. 

 Tijdens de lessenperiode kan een deelnemer zich ziek melden. Een regel rond terugbetaling 

werd niet vastgelegd in het collegebesluit van 19.06.2018. Er wordt voorgesteld om, indien 

men een geldig bewijs (vb. doktersattest) kan voorleggen, de lessen terug te betalen voor 

zolang het bewijs geldt. 

 Bij kinderen die later wensen in te stappen in de lessenreeks werd geen regel bepaald in het 

collegebesluit van 19.06.2018. Daarom wordt voorgesteld om in sommige gevallen een deel 

van het inschrijvingsgeld terug te betalen: 

 Indien de groep nog niet volzet is en de kinderen later op het jaar instappen, worden de nog 

te volgen lessen aangerekend. 

 

 Lessenreeksen sportdienst 

 In de huidige zitting wordt beslist over het aanpassen en actualiseren van het 

retributiereglement voor de lessenreeks Multimove in de sporthal Assenede. 

 Om duidelijkheid te scheppen tussen de besluiten van de lessenreeksen en van Multimove is 

het aangewezen om het besluit van de lessenreeksen georganiseerd door het 

gemeentebestuur Assenede (sportdienst) opnieuw vast te stellen. De bepaling ‘De retributie 

voor de les Multimove werkt met een overschrijving voor aanvang van de lessenreeks.’ dient 

niet vervat te zijn in de beslissing i.v.m. de lessenreeksen sportdienst. 

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, Evert Geldhof, Lieve Goethals, 
Pieter Dobbelaere, Nicolas Claerhout) 
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 

Deelnameprijs 10 ART miles 

De retributie voor het evenement 10 ART miles op 17.10.2020 te Assenede wordt vastgelegd op  

€ 7,00 voor wie zich op voorhand inschrijft en € 10,00 voor wie zich de dag zelf inschrijft. 

Kinderen onder de 12 jaar kunnen gratis deelnemen.  

 

Er wordt krediet voorzien op budgetpost BI 071900 Overige evenementen / AR 6130400 Erelonen en 

vergoedingen voor optredens, lesgevers en gidsen (actie 3-1-1-1 van het meerjarenplan). 
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Art. 2 

Vergoeding kunstenaars 10 ART miles 

De onkostenvergoeding voor de deelnemende kunstenaars aan het evenement 10 ART miles te 

Assenede op 17.10.2020 wordt vastgelegd op € 100,00 per kunstwerk. 

De onkostenvergoeding zal uitbetaald worden na het evenement, via storting op rekening van de 

kunstenaar. 

Er is voldoende krediet voorzien op BI 071900 Overige evenementen / AR 6130400 Erelonen en 

vergoedingen voor optredens, lesgevers en gidsen. (actie 3-2-1-1 van het meerjarenplan) 

Art. 3 

Zomerwerking 

De retributie voor het themakamp 2020 wordt vastgesteld. 

De retributie voor de deelname aan het themakamp “Door de Jungle” bedraagt: 

 € 65,00 voor het 1ste kind 

 € 55,00 vanaf het 2de van hetzelfde gezin. 

 € 16,25 kansentarief met UiTPAS 

 

Het gemeentebestuur draagt de kostprijs van € 90,00 (voor- en naopvang bij het themakamp). 

 
Art. 4 
Lessenreeks Multimove 

De retributie voor de lessen Multimove georganiseerd door het gemeentebestuur Assenede 

(sportdienst) wordt met ingang van 19.02.2020 als volgt vastgesteld: 

- € 3,00 per les 

De retributie voor een lesperiode wordt berekend op basis van het aantal lessen:  

aantal lessen x € 3,00. 

 

In bepaalde omstandigheden wordt (een deel van) het inschrijvingsgeld terugbetaald: 

- Indien men minstens één week voor aanvang van de lessenreeks annuleert met een geldig 

bewijs (vb. doktersattest) wordt het inschrijvingsgeld volledig terugbetaald. 

- Indien men een geldig bewijs (vb. doktersattest) kan voorleggen, worden de lessen 

terugbetaald voor zolang het bewijs geldt. 

- Bij afgelasting van de lessenreeks door het gemeentebestuur Assenede wordt het volledig 

bedrag terugbetaald. 

Nieuwkomers krijgen een gratis proefles gedurende de eerste les van elke lessenreeks. Deze proefles 

is gratis. Na de proefles dient men voor de volledige lessenreeks te betalen als men wenst verder te 

doen.  

In sommige gevallen kan een deel van het inschrijvingsgeld worden betaald: 

- Indien de groep nog niet volzet is en de kinderen later op het jaar instappen, worden de nog 

te volgen lessen aangerekend. 

De betaling dient te gebeuren via overschrijving vóór aanvang van de lessenreeks. Indien de betaling 

niet in orde is vóór aanvang van de eerste les kan het kind geweigerd worden. 
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Art. 5 
Lessenreeksen sportdienst 
De retributie voor deelname aan de lessenreeksen georganiseerd door het gemeentebestuur 

Assenede (sportdienst) wordt vastgesteld op: 

- Voor kleuters: € 3,00 per les 

- Voor lagere schoolkinderen: € 3,50 per les 

- Voor volwassenen: € 4,00 per les 

De retributie van een tienbeurtenkaart wordt cash betaald. 

Art. 6 
Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de toezichthoudende overheid. 
 

GZ 19. Vaststellen van de machtiging tot het heffen van retributies en vaststellen van de 

voorwaarden. 

Bevoegdheid 

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 artikel 41, 14°. 

Wetten en Reglementen 

 De grondwet artikel 173. 

 Het decreet van 22.12.2017 over het lokaal bestuur artikel 41, 14°. 

 De omzendbrief KB/ABB/2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit. 

Verantwoording 

 Binnen de gemeentelijke dienstverlening worden regelmatig activiteiten georganiseerd, 

publicaties opgemaakt, … waarvoor een vergoeding wordt gevraagd. Het is aan de gemeenteraad 

om deze retributies vast te stellen. 

 De gemeenteraad kan het college van burgemeester en schepenen de machtiging geven tot het 

heffen van deze retributies. Hiervoor moet de gemeenteraad beslissen over het kader en de 

bijzondere voorwaarden van de retributie. 

 Het vaststellen van het tarief (binnen vastgestelde grenzen) en de wijze van inning kunnen aan 

het college worden gedelegeerd: op die manier kan op een vlottere manier worden ingespeeld 

op veranderende omstandigheden (bijvoorbeeld vaststellen van de prijs van toegangstickets, 

consumpties, folders, …). Het college is bovendien gehouden aan een  vergoeding die in redelijke 

verhouding staat tot de kostprijs van de verleende dienst. 

 De machtiging aan het college van burgemeester en schepenen tot het heffen van retributies liep 

tot en met 31.12.2019. Het is aangewezen het college van burgemeester en schepenen deze 

machtiging opnieuw te geven, teneinde een vlottere werking en administratie te garanderen. 
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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, Evert Geldhof, Lieve Goethals, 
Pieter Dobbelaere, Nicolas Claerhout) 
8 nee-stemmen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, 
Nic Van Zele, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, 
Dimitri Van Vooren) 
2 onthoudingen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven) 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Met ingang van 24.04.2020 tot en met 31.12.2025 geeft de gemeenteraad aan het college van 

burgemeester en schepenen een delegatie tot het heffen van retributies in volgende 

aangelegenheden: 

1) Manifestaties/organisaties deel uitmakende van het vrijetijdsaanbod van de gemeente 

(jeugd, sport, cultuur, evenementen, toerisme, bibliotheek, internationale samenwerking, 

lokale economie, …) 

2) Uitlenen van gemeentelijk materiaal (huur + borg) 

3) Tarieven van publicaties, toeristische artikelen, boekenverkoop bibliotheek e.d. 

4) Tarieven voor verkoop van dranken en spijzen naar aanleiding van manifestaties/organisaties 

zoals bepaald onder punt 1) 

5) Tarieven voor verkoop van technisch materiaal (strooizout, kasseien, e.d.) 

De tarieven dienen redelijk en in verhouding tot de dienstverlening te zijn en mogen het maximum 

van € 250,00 niet overschrijden. 

Art. 2 

Het college kan verminderingen/vrijstellingen voorzien bij de vaststelling van retributietarieven in de 

materies vermeld in art. 1 1) en 2), op voorwaarde dat zij gebaseerd zijn op volgende objectief 

vaststelbare criteria: 

1) Aantal deelnemers per gezin 

2) Sociale criteria, in zoverre deze objectief meetbaar zijn (bvb. inkomen, schuldbemiddeling, 

budgetbeheer, verhoogde tegemoetkoming, leefloon, …) 

3) Criteria in functie van een bepaalde doelgroep 

4) Al dan niet inwoner zijn van de gemeente 

5) Gemeentelijke adviesraden, lidmaatschap van een erkende gemeentelijke adviesraad, 

feestcommissies, scholen in de gemeente, gemeentelijke diensten of organisaties in 

samenwerkingsverbanden met het gemeentebestuur. 

Andere gemeentebesturen, andere overheden, overheidsinstellingen en daarmee 

gelijkgestelde instellingen – op basis van wederkerigheid. 

De vermindering mag voor punt 1) t.e.m. punt 4) onder dit artikel nooit meer bedragen dan 25%. 

Vrijstellingen kunnen enkel voorzien worden voor punt 5) onder dit artikel. 
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Art. 3 

De inning van de retributies kan zowel contant als giraal gebeuren in functie van de mogelijkheden. 

Art. 4 

Bij weigering of nalatigheid om de retributie te betalen, geschiedt de invordering volgens de regels 

van de burgerlijke rechtspleging voor het betwiste gedeelte. Voor het niet-betwiste gedeelte van de 

niet-fiscale vorderingen geschiedt de invordering overeenkomstig artikel 177, 2° van het decreet van 

22.12.2017 over het lokaal bestuur. 

Art. 5 

Het gemeenteraadsbesluit zal, overeenkomstig artikel 286, paragraaf 1, 1° en paragraaf 3 en artikel 

287 van het decreet van 22.12.2017 over het lokaal bestuur, bekendgemaakt worden op de 

webtoepassing van de gemeente. 

Art. 6 

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

toezichthoudende overheid in kennis gesteld worden van de bekendmaking van dit besluit op de 

webtoepassing van de gemeente. 

GZ 20. Vaststellen van het retributiereglement voor de inzameling van asbest bij landbouwers. 

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 aanvraagformulier voor de ophaling van asbest bij landbouwers.  

 Het gemeenteraadsbesluit 28.11.2019 over het retributiereglement voor de ophaling van asbest 

bij particulieren.  

Verantwoording 

 In 2018 heeft IVM een project ingediend bij OVAM voor de ophaling van asbest op afroep. De 

gemeente heeft toen beslist in de collegezitting van 26.06.2018 mee te stappen in het project. 

 In mei 2019 werd het project goedgekeurd door OVAM. De goedkeuring van het project werd 

besproken in de collegezitting van 14.05.2019. 

 Het project voor de ophaling van asbest bij particulieren werd opgestart in februari 2020. 

 IVM wil vanaf mei 2020 ook starten met de ophaling van asbest in containers bij landbouwers. 

 IVM zal 2 containers ter beschikking stellen voor de verwijdering van asbestgolfplaten. Deze 2 

containers stemmen ongeveer overeen met 400 m² asbestgolfplaten. Hiervoor betaalt de 
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landbouwer 340 euro (170 euro per container). In deze 340 euro zit zowel de levering van de 

containers, het ophalen van de containers en het storten van het asbestafval op een vergunde 

asbeststortplaats inbegrepen. Indien de landbouwer meer asbestgolfplaten wenst te verwijderen 

dient hij voor het resterende deel beroep te doen op een privéophaler. 

 De landbouwer kan een aanvraag indienen bij de gemeente via een aanmeldingsformulier dat te 

downloaden is via de IVM website. Er wordt nagegaan of de aanvrager voldoet aan de 

voorwaarden. 

 Na controle en goedkeuring van de aanvraag en de betaling van 340 euro wordt er een set 

overhandigd met 2 PBM’s en contact opgenomen met IVM om een afspraak te maken met de 

landbouwer om de levering van de containers te plannen, alsook afspraken te maken omtrent de 

ophaling van de containers. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

In het kader van het project van IVM voor de ophaling van asbest in containers bij landbouwers 

wordt vanaf 1 mei 2020 volgende retributie vastgelegd: 

- Kostprijs € 170,00 per container inclusief 2 PBM-kits. Max. 2 containers per landbouwer. 

- De container mag enkel gebruikt worden voor het verwijderen van asbestcementgolfplaten. 

Art. 2 

Dit retributiereglement wordt toegezonden aan de toezichthoudende overheid en afgekondigd en 

bekengemaakt.  

GZ 21. Toekennen van de nominatieve subsidies 2020.  

Bevoegdheid 

 Het decreet van 22.12.2017 over het lokaal bestuur artikel 41, 23°. 

Wetten en Reglementen 

 Het decreet van 22.12.2017 over het lokaal bestuur artikel 41, 23°. 

Verwijzingsdocumenten 

 De richtlijn rapportering rioleringsuitgaven en -ontvangsten van de Vlaamse Milieumaatschappij 

van september 2019 vermeldt dat kosten voor ongediertebestrijding rechtstreeks toewijsbaar 

zijn aan de fysieke rioleringsactiviteit en dus in aanmerking komen om te rapporteren op het 

beleidsveld 0310 (beheer van regen- en afvalwater), de toelagen voor Rato en Zwarte Sluispolder 

in kader van de rattenbestrijding worden vanaf 2020 gekoppeld aan 0310. 

 Het schrijven van de waarnemend gouverneur van 18.02.2020 naar aanleiding van de klacht 

tegen de goedkeuring van het meerjarenplan gemeente en OCMW waarin gemeld wordt dat 

sedert de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur de toekenning van nominatieve 
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subsidies niet langer verloopt door  het opnemen van een lijst bij het meerjarenplan maar via 

een afzonderlijke raadsbeslissing. 

Verantwoording 

 Sinds de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur dient de toekenning van de 

nominatieve subsidies niet langer te verlopen door het opnemen van een lijst bij het 

meerjarenplan maar via een afzonderlijke raadsbeslissing.  

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, Evert Geldhof, Lieve Goethals, Dimitri Van Vooren, 
Pieter Dobbelaere, Nicolas Claerhout) 
2 onthoudingen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven) 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad beslist de nominatieve subsidies voor het jaar 2020 toe te kennen als volgt : 

Beleidsdomein  Beleidsveld  Rekening Omschrijving   Bedrag  
Algemene en  
ondersteunende 
diensten 

0119 - Overige algemene 
diensten 

6490401 Provincie Oost-Vlaanderen : 
samenwerkingsovereenkomst 
voor ICT en 
informatieveiligheidsconsulent + 
ondersteuning GIS  

        43 800,00  

Burger  0400 - Politiediensten 6490403 Bijdrage politiezone   1 700 000,00  

Burger  0410 - Brandweer 6490404 Bijdrage hulpverleningszone 
Centrum 

      673 851,79  

Burger  0420 - Dienst 100 6490300 Toelage MUG-helicopter           2 000,00  

Burger  0490 -  Overige 
elementen van openbare 
orde en veiligheid 

6490300 Toelage Medov               400,00  

Burger  0490 -  Overige 
elementen van openbare 
orde en veiligheid 

6490300 Toelage Rode Kruis            1 100,00  

Burger  0490 -  Overige 
elementen van openbare 
orde en veiligheid 

6490405 Toelage project"Ondersteuning 
van de gemeenten inzake 
noodplanning" 

          4 400,00  

Burger  0500 - Handel en 
Nijverheid  

6490300 Toelage Klaver Vier                250,00  

Burger  0500 - Handel en 
Nijverheid  

6490300 Toelage Adviesraad Lokale 
Economie 

              250,00  

Burger  079001 - Eredienst  6490406 Kerkfabriek St.Petrus en Martinus 
Assenede 

        34 162,80  
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Burger  079002 - Eredienst  6490406 Kerkfabriek O.L.V. Hemelvaart 
Bassevelde 

        10 452,10  

Burger  079005 - Eredienst  6490406 Kerkfabriek H.Kruis en O.L.V. 
Oosteeklo  

          7 679,05  

Omgeving  0310 – Beheer van regen- 
en afvalwater 

6490200 Vergoeding aan Zwarte Sluispolder 
voor rattenbestrijding binnen 
stroomgebied 

          2 000,00  

Omgeving  0310 – Beheer van regen- 
en afvalwater 

6490200 Bijdrage Rato voor 
rattenbestrijding 

        32 500,00  

Omgeving  0319 - Overig 
waterbeheer  

6490402 Isabellapolder          45 302,74  

Omgeving  0319 - Overig 
waterbeheer  

6490402 Zwarte Sluispolder                                                                 37 250,45  

Omgeving  0319 - Overig 
waterbeheer  

6490402 Generale Vrije Polder          18 141,95  

Omgeving  0319 - Overig 
waterbeheer  

6490402 Burggravenstroom           4 737,09  

Omgeving  0380 - Participatie en 
sensibilisering  

6490300 Toelage milieuraad (€ 1.500) + 
zwerfvuilactie (€ 1.000) 

          2 500,00  

Omgeving  0629 - Overig 
woonbeleid  

6490200 Bijdrage Wooncentrum voor 
Woonwijzer-werking  

        14 151,22  

Omgeving  0680 - Groene ruimte  6490300 Toelage "Vrienden van de 
Begijnakker" 

              250,00  

Omgeving  0984 - Ontsmetting en 
openbare reiniging 

6490200 Bijdrage Rato voor bestrijding 
verwilderde katten 

          2 500,00  

Vrije tijd - leren  
en welzijn  

0160 - Hulp aan het 
buitenland  

6490300 Toelage Raad 
ontwikkelingssamenwerking  
(Werkingskost en Noodhulp) 

          5 000,00  

Vrije tijd - leren  
en welzijn  

0160 - Hulp aan het 
buitenland  

6490300 Fair Trade            1 000,00  

Vrije tijd - leren  
en welzijn  

0160 - Hulp aan het 
buitenland  

6490300 Actie 11-11-11           4 000,00  

Vrije tijd - leren  
en welzijn  

0521 - Toerisme/ 
Sectorondersteuning  

6490300 Toelage Veneco - streekwerking 
Meetjesland 

        11 500,00  

Vrije tijd - leren  
en welzijn  

0705 - 
Gemeenschapscentrum 

6490200 Prijssubsidie AGB - eigen 
activiteiten 
gemeenschapscentrum De 
Bijenkorf en Bass'Cul 

        96 460,00  

Vrije tijd - leren  
en welzijn  

0710 - Feesten en 
plechtigheden  

6490300 Feestcommissie Assenede            9 000,00  

Vrije tijd - leren  
en welzijn  

0710 - Feesten en 
plechtigheden  

6490300 Feestcommissie Bassevelde - 
toelage voor "Intrede van de Sint" 

          1 000,00  

Vrije tijd - leren  
en welzijn  

0710 - Feesten en 
plechtigheden  

6490300 Feestcommissie  Bassevelde            5 000,00  

Vrije tijd - leren  
en welzijn  

0710 - Feesten en 
plechtigheden  

6490300 Feestcommissie  Bassevelde - 
toelage veeprijskampen 

              500,00  

Vrije tijd - leren  
en welzijn  

0710 - Feesten en 
plechtigheden  

6490300 Feestcommissie Oosteeklo            5 000,00  

Vrije tijd - leren  
en welzijn  

0710 - Feesten en 
plechtigheden  

6490300 Feestcommissie Oosteeklo - 
toelage veeprijskampen 

              500,00  
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Vrije tijd - leren  
en welzijn  

0710 - Feesten en 
plechtigheden  

6490300 Feestcommissie Boekhoute                                                5 000,00  

Vrije tijd - leren  
en welzijn  

0710 - Feesten en 
plechtigheden  

6490300 "De carnavalsvîrkens"  ter 
ondersteuning carnavalsstoet te 
Oosteeklo 

          1 000,00  

Vrije tijd - leren  
en welzijn  

0710 - Feesten en 
plechtigheden  

6490300 Vzw België - Canada                  62,00  

Vrije tijd - leren  
en welzijn  

0710 - Feesten en 
plechtigheden  

6490300 Oudstrijdersbond Assenede                100,00  

Vrije tijd - leren  
en welzijn  

0710 - Feesten en 
plechtigheden  

6490300 Oudstrijdersbond Bassevelde                100,00  

Vrije tijd - leren  
en welzijn  

0710 - Feesten en 
plechtigheden  

6490300 Oudstrijdersbond Oosteeklo                100,00  

Vrije tijd - leren  
en welzijn  

0710 - Feesten en 
plechtigheden  

6490300 Oudstrijdersbond Boekhoute                100,00  

Vrije tijd - leren  
en welzijn  

0719 - Overige 
evenementen  

6490300 Heemkundige kring  "DeTwee 
Ambachten"  

          2 000,00  

Vrije tijd - leren  
en welzijn  

0719 - Overige 
evenementen  

6490300 Gîrnaertfeesten           2 500,00  

Vrije tijd - leren  
en welzijn  

0719 - Overige 
evenementen  

6490300 Cultuurraad (€ 1.500,00 
werkingskosten + € 1.000,00  
"Vlaanderen feest" ) 

          2 500,00  

Vrije tijd - leren  
en welzijn  

0719 - Overige 
evenementen  

6490300 Harley-Davidson Club ter 
ondersteuning Harleydag 

              500,00  

Vrije tijd - leren  
en welzijn  

0740 - Sport  6490200 Prijssubsidie AGB - Sporthal 
Assenede en Ter Walle Oosteeklo 

      202 020,00  

Vrije tijd - leren  
en welzijn  

0740 -Sport  6490300 U13 Cup - Bassevelde                                                
Vzw Maarten  

        10 000,00  

Vrije tijd - leren  
en welzijn  

0740 -Sport  6490300 Toelage Sportraad 
(werkingskosten € 1.500,00 + 
organisatie evenementen en 
projecten € 2.000,00) 

          3 500,00  

Vrije tijd - leren  
en welzijn  

0740 -Sport  6490300 Wielervereniging Boekhoute - 
Oosteeklo ter ondersteuning 
"Omloop van de Gouden Garnaal" 

              750,00  

Vrije tijd - leren  
en welzijn  

0750 - Jeugd  6490300 Oranje Meetjesland            6 000,00  

Vrije tijd - leren  
en welzijn  

0750 - Jeugd  6490300 Toelage Jeugdraad 
(werkingskosten   € 1.500,00  + 
organisatie evenementen en 
projecten    € 2.000,00) 

          3 500,00  

Vrije tijd - leren  
en welzijn  

0909 - Overige 
verrichtingen inzake 
sociaal beleid  

6490300 Bewonersplatform Oosteeklo            1 000,00  

Vrije tijd - leren  
en welzijn  

0909 - Overige 
verrichtingen inzake 
sociaal beleid  

6490300 Bewonersplatform Bassevelde           1 000,00  

Zorg en wonen 0959 - Overige 
verrichtingen 
betreffende ouderen 

6490300 Ouderenadviesraad               250,00  
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GZ 22. Vaststellen van het nieuw reglement CADOZA en goedkeuren van uitzonderlijke 

terugbetaling van handelaars. 

Bevoegdheid 

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

Wetten en Reglementen 

 Gemeentelijk reglement Cadeaucheque Ondernemers en Zelfstandigen Assenede (CADOZA) 

vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 23.02.2017. 

Verwijzingsdocumenten 

 Gemeentelijk reglement Cadeaucheque Ondernemers en Zelfstandigen Assenede (CADOZA) 

vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 23.02.2017. 

 Voorstel gewijzigd reglement Cadeaucheque Ondernemers en Zelfstandigen Assenede (CADOZA). 

 Handleiding CADOZA deelnemende ondernemers. 

 Terugbetalingsformulier CADOZA. 

 Overzicht deelnemende handelaars. 

Verantwoording 

 De gemeentelijke cadeaucheque genaamd CADOZA werd gelanceerd in november 2017.  

 Het huidige reglement werd vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 23.02.2017 en trad 

in werking op datum van 01.03.2017.   

 De CADOZA kan worden omgeruild bij een 80-tal deelnemende handelaars in de gemeente 

Assenede. Alle deelnemende handelaars worden bij de start van hun deelname geïnformeerd 

over de werking van de gemeentelijke cadeaucheque. Zij ontvangen van de ambtenaar lokale 

economie onderstaande documenten : (zie bijlagen) 

- Reglement met alle info: dit dient getekend terugbezorgd te worden aan de dienst lokale 

economie. 

- Handleiding voor deelnemende ondernemers. 

- Het terugbetalingsformulier. 

 In het huidig reglement staat dat een CADOZA  voor de klant tot 1 jaar na uitgifte (vanaf de 

aankoopdatum) geldig is. Indienen van de bonnen door de handelaar voor terugbetaling kan tot 

uiterlijk 3 maanden na verstrijken van de geldigheidsdatum. Na het verstrijken van deze termijn 

vervalt het recht op terugbetaling. 

 Enkele handelaars brachten hun bonnen laattijdig terug naar de financiële dienst waardoor er 

geen terugbetaling mogelijk is. Dit leidde tot ergernis van deze handelaars. 

 Een overzicht van de handelaars en de bedragen die werden geweigerd om terug te betalen: 

  

  Naam handelszaak bedrag 

1 Fietsen Wauters B.V.  € 40 

2 De Pape NV Horta – Brico City € 10 

3 Klaar Sfeer en Verlichting € 20 

4 Kapsalon New Style € 25 

5 De Binnentuin € 75 
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6 Bakkerij Els € 10 

7 Bij Andries groenten en fruit € 100 

8 Schoonheidssalon Adeline € 20 

9 De Kringwinkel  € 85 

10 Bloemisterij Boelens € 45 

11 Hoeveterras de Vliethoeve € 50 

12 Patisserie Van Zele € 10 

 

 Dit komt neer op een totaal van € 490,00. Het college stelt de vraag aan de gemeenteraad om 

een uitzondering toe te staan voor deze handelaars om hun CADOZA’s te kunnen terugbetalen. 

 Het is aangewezen het reglement aan te passen in die zin dat de handelaars meer marge krijgen 

voor het inleveren van hun ontvangen bonnen, het voorstel is om de inlevertermijn te verlengen 

va 3 naar 6 maanden na het verstrijken van de geldigheidsdatum. 

 Er is € 20.000,00 voorzien voor de terugbetaling aan handelaars op beleidsitem 050000, 

algemene rekening 6160900, terugbetaling handelaars gemeentelijke cadeaucheque. 

 De wijziging van het reglement en de uitzondering om de handelaars terug te betalen, moeten 

worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Het Gemeentelijk reglement Cadeaucheque Ondernemers en Zelfstandigen Assenede (CADOZA) 

vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 23.02.2017 wordt opgeheven. 

Art. 2 

Het gewijzigd reglement Cadeaucheque Ondernemers en Zelfstandigen Assenede (CADOZA) zoals 

voorgesteld in de bijlage wordt vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 23.04.2020. 

Art. 3 

Het gewijzigd reglement Cadeaucheque Ondernemers en Zelfstandigen Assenede (CADOZA) treedt in 

voege op 24.04.2020.  

Art. 4 

De gemeenteraad gaat akkoord met een uitzonderlijke terugbetaling voor volgende handelaars:  

 

  Naam handelszaak bedrag 

1 Fietsen Wauters B.V.  € 40 

2 De Pape NV Horta – Brico City € 10 

3 Klaar Sfeer en Verlichting € 20 

4 Kapsalon New Style € 25 

5 De Binnentuin € 75 

6 Bakkerij Els € 10 
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7 Bij Andries groenten en fruit € 100 

8 Schoonheidssalon Adeline € 20 

9 De Kringwinkel  € 85 

10 Bloemisterij Boelens € 45 

11 Hoeveterras de Vliethoeve € 50 

12 Patisserie Van Zele € 10 

 

Art. 5 

Budgetten zijn hiervoor voorzien in het meerjarenplan op beleidsitem 050000, algemene rekening 

6160900, terugbetaling handelaars gemeentelijke cadeaucheque. 

 

Art. 6  

Een afschrift van het nieuw reglement Cadeaucheque Ondernemers en Zelfstandigen Assenede 

(CADOZA) zoals vastgesteld in de gemeenteraad van 23.04.2020 wordt bezorgd aan alle 

deelnemende handelaars en de ALEA. 

GZ 23. Verlenen van een subsidie aan vzw Natuurpunt voor de aankoop van een natuurgebied ter 

hoogte van de Kapellekreek. 

Bevoegdheid 

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

Verwijzingsdocumenten 

 Het gemeenteraadsbesluit van 19.02.2004 over het subsidiereglement voor de aankoop van 

natuurgebieden door natuurverenigingen. 

 De aanvraag van 11.10.2017 van vzw Natuurpunt voor de aankoop van een perceel in de 

Kapellepolder. 

 Het ecologisch advies Kapellekreek van het Regionaal Landschap Meetjesland van 05.11.2019.  

 Het gemeenteraadsbesluit van 19.12.2019 over het verlenen van een subsidie aan vzw 

Natuurpunt voor de aankoop van een perceel in de Kapellepolder – verdaging. 

 Het schrijven van 03.03.2020 van professor Kris Verheyen van de universiteit Gent over het 

ecologisch advies over de Kapellekreek. 

Verantwoording 

 In 2017 werd door Natuurpunt een subsidie aangevraagd voor de aankoop van een perceel naast 
de Kapellekreek. Natuurpunt vraagt voor deze aankoop een restfinanciering van € 50.179,95. 

 Volgens het gemeentelijk subsidiereglement moeten de betrokken gronden: 
ofwel gelegen zijn in één van de hiernavolgende gebieden, opgenomen in het Koninklijk Besluit 
van 28 december 1972, betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen: 

o bosgebied (art. 12 – 4.2); 
o het groengebied (art. 13 – 4.3); 
o het parkgebied (art. 14 – 4.4); 
o de bufferzone (art. 14 – 4.5); 

ofwel gelegen te zijn in een gebied, dat begrepen is in een biologische waarderingskaart van 
België en geklasseerd staat als: 
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o Biologisch waardevol; 
o Biologisch zeer waardevol. 

 Het perceel dat Natuurpunt aankocht ligt voor het grootste deel (98%) niet in een van deze 
gebieden. In dit geval zegt het subsidiereglement het volgende: 
Gebieden die niet voorkomen in de lijsten a en b kunnen slechts in overweging worden genomen 
indien de aanvraag ervan vergezeld is van een recente studie van een wetenschappelijke 
instelling (overheids- of universitaire instelling) en waaruit de ecologische waarde van het 
betrokken gebied ondubbelzinnig blijkt. Het College van Burgemeester en Schepenen beslist aan 
de hand van de bijgevoegde studie of de aanvraag in overweging wordt genomen.  

 Natuurpunt werd op de hoogte gebracht van deze bepalingen in het subsidiereglement. 

 We ontvingen op 05.11.2019 van het Regionaal Landschap Meetjesland een advies over de 
aankoop van dit perceel waaruit blijkt dat dit perceel veel potentie heeft om de natuurwaarden 
te herstellen en dat een eventuele subsidie voor de aankoop van dit perceel te verantwoorden is.  

 Het perceel in de Kapellepolder ligt juist naast de Kapellekreek. Door de aankoop van dit perceel 
kan men de Kapellekreek opnieuw verbreden en natuurlijk inrichten. De waterloop die nu door 
de kreek loopt kan op  die manier omgeleid worden waardoor er voor het onderhoud niet meer 
door de rietkraag van de kreek moet gereden worden.  

 In het gemeentelijk subsidiereglement staat vermeld dat de optelsom van de subsidies nooit 
meer dan 95% van de aankoopprijs mag bedragen, zoals deze voorkomt in de aankoopakte, 
vermeerderd met de notaris- en registratiekosten. Door vzw Natuurpunt wordt een 
gemeentelijke tussenkomst gevraagd van € 50.179,95. 
 

Aankoopprijs Subsidie Vlaams Gewest Maximale subsidie 
door de gemeente 

Restfinanciering door 
Natuurpunt 

€ 129.952,88 € 73.275,29 € 50.179,95 € 6.497,64 

 In budget 2019 is € 35.711,97 voorzien onder investeringsenveloppe natuur, beleidsveld 0340, 
beleidsitem 034000, algemene rekening 6640000. 

 In budgetwijziging 2/2019 werd extra krediet voorzien. 

 In de gemeenteraad 19.12.2019 werd dit punt verdaagd omdat het advies van het Regionaal 
Landschap Meetjesland niet aanzien werd als een advies van een wetenschappelijke instelling. 

 Door vzw Natuurpunt werd bijkomend advies gevraagd aan de universiteit Gent. 

 Op 03.03.2020 ontvingen we een schrijven  van professor Kris Verheyen van de universiteit Gent 
die zich akkoord verklaart met het advies van het Regionaal Landschap Meetjesland. 

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, Evert Geldhof, Lieve Goethals, 
Pieter Dobbelaere, Stijn Van Hamme, Axl Van Boven, Nicolas Claerhout) 
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 

Er wordt een aankoopsubsidie verleend ten bedrage van maximum € 50.179,95 aan vzw Natuurpunt, 

Coxiestraat 11, 2800 Mechelen voor de aankoop van perceel  Afdeling 4, Sectie A, nr. 240/A gelegen 

in de Kapellepolder, 9961 Assenede.  
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GZ 24. Verlenen van een subsidie aan vzw Natuurpunt voor de aankoop van een natuurgebied ter 

hoogte van de Kapelledijk. 

Bevoegdheid 

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

Verwijzingsdocumenten 

 Het gemeenteraadsbesluit van 19.02.2004 over het subsidiereglement voor de aankoop van 

natuurgebieden door natuurverenigingen. 

 De aanvraag van 12.09.2018 van vzw Natuurpunt voor de aankoop van een perceel in de 

Kapellepolder. 

 Het ecologisch advies over het grasland aan de Kapelledijk van het Regionaal Landschap 

Meetjesland van 05.11.2019.  

 De brief van 03.03.2020 van professor Kris Verheyen van de universiteit Gent over het ecologisch 

advies van het Regionaal Landschap Meetjesland over het grasland aan de Kapelledijk. 

Verantwoording 

 In 2018 werd door Natuurpunt een subsidie aangevraagd voor de aankoop van een perceel 
grasland gelegen aan de Kapelledijk. Natuurpunt vraagt voor deze aankoop een restfinanciering 
van € 17.693,50. 

 Volgens het gemeentelijk subsidiereglement moeten de betrokken gronden: 
ofwel gelegen zijn in één van de hiernavolgende gebieden, opgenomen in het Koninklijk Besluit 
van 28 december 1972, betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen: 

o bosgebied (art. 12 – 4.2); 
o het groengebied (art. 13 – 4.3); 
o het parkgebied (art. 14 – 4.4); 
o de bufferzone (art. 14 – 4.5); 

ofwel gelegen te zijn in een gebied, dat begrepen is in een biologische waarderingskaart van 
België en geklasseerd staat als: 

o Biologisch waardevol; 
o Biologisch zeer waardevol. 

 Het perceel dat Natuurpunt aankocht ligt niet in een van deze gebieden. In dit geval zegt het 
subsidiereglement het volgende: 
Gebieden die niet voorkomen in de lijsten a en b kunnen slechts in overweging worden genomen 
indien de aanvraag ervan vergezeld is van een recente studie van een wetenschappelijke 
instelling (overheids- of universitaire instelling) en waaruit de ecologische waarde van het 
betrokken gebied ondubbelzinnig blijkt. Het College van Burgemeester en Schepenen beslist aan 
de hand van de bijgevoegde studie of de aanvraag in overweging wordt genomen.  

 Natuurpunt werd op de hoogte gebracht van deze bepalingen in het subsidiereglement. 

 We ontvingen op 05.11.2019 van het Regionaal Landschap Meetjesland een advies over de 
aankoop van dit perceel waaruit blijkt dat dit perceel veel potentie heeft om de natuurwaarden 
te herstellen en dat een eventuele subsidie voor de aankoop van dit perceel te verantwoorden is.  

 De professor Kris Verheyen van de universiteit Gent gaat akkoord met het ecologisch advies van 
het Regionaal Landschap Meetjesland over  het grasland aan de Kapelledijk.  

 In het gemeentelijk subsidiereglement staat vermeld dat de optelsom van de subsidies nooit 
meer dan 95% van de aankoopprijs mag bedragen, zoals deze voorkomt in de aankoopakte, 



  

61 

 

vermeerderd met de notaris- en registratiekosten. Door vzw Natuurpunt wordt een 
gemeentelijke tussenkomst gevraagd van € 17.693,50. 

Aankoopprijs Subsidie Vlaams Gewest Maximale subsidie 
door de gemeente 

Restfinanciering door 
Natuurpunt 

€ 46.440,00 € 26.424,50 € 17.693,50 € 2.322,00 

 In budget 2019 is € 35.711,97 voorzien onder investeringsenveloppe natuur, beleidsveld 0340, 
beleidsitem 034000, algemene rekening 6640000. 

 In budgetwijziging 2/2019 werd extra krediet voorzien. 

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, Evert Geldhof, Lieve Goethals, 
Pieter Dobbelaere, Stijn Van Hamme, Axl Van Boven, Nicolas Claerhout) 
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 

Er wordt een aankoopsubsidie verleend ten bedrage van maximum € 17.693,50 aan vzw Natuurpunt, 

Coxiestraat 11, 2800 Mechelen voor de aankoop van de percelen  Afdeling 4, Sectie B, nr. 1001, 1002 

en 1003 aan de Kapelledijk, 9961 Assenede.  

 

Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten. 

 

Namens de gemeenteraad 

 

 

 

 

 

Get. Frederik Willems Lieven Rummens 

Algemeen directeur Voorzitter gemeenteraad 

 


