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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.
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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.
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 COVID19 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 COVID19 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 COVID19 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 COVID19 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 COVID19 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 COVID19 te beperken.
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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 COVID19 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 COVID19 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 COVID19 te beperken.
Ministerieel besluit van 04 juni 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28
oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID19 te beperken.

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-bestuursorganentijdens-coronacrisis.
Besluit burgemeester 14.06.2021 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 24.06.2021.
Bij besluit burgemeester van 14.06.2021 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 14.06.2021 vervalt wanneer dit niet op de eerstvolgende
vergadering van de gemeenteraad wordt bekrachtigd.
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Stemmen
Stemresultaat

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

BESLUIT
Artikel 1
Het besluit burgemeester van 14.06.2021 m.b.t. beperkende maatregelen gemeenteraad en raad
voor maatschappelijk welzijn van 24.06.2021 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 27.05.2021.

Dit punt wordt verdaagd.
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 i.v.m. COVD-19door de gemeente en het OCMW Assenede van 15.05.2021 tot en
met 11.06.2021.

Verantwoording
 Op de gemeenteraad van 25.03.2021 werd afgesproken dat er maandelijks een overzicht van de
acties in het kader van COVID-19 in Assenede ter kennisgeving wordt voorgelegd aan de
raadsleden.
 Op de lijst in bijlage worden vergaderingen en acties vermeld gedurende de periode 15.05.2021
tot en met 11.06.2021.
 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-19 door de gemeente
en het OCMW Assenede in de periode 15.05.2021 tot en met 11.06.2021.
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.
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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.
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.

Vaststellen van de jaarrekening 2020 - deel gemeente.

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 260.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 30.03.2018 over de beleids- en beheerscyclus van de
lokale en provinciale besturen.

Verwijzingsdocumenten


De geïntegreerde jaarrekening 2020 van de gemeente en het OCMW Assenede.

Verantwoording


De uitslag die de jaarrekening 2020 vertoont.
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Stemmen
Stemresultaat

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

BESLUIT
Artikel 1
De jaarrekening 2020 – deel gemeente – wordt vastgesteld.
Art. 2
De toezichthoudende overheid zal overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal
bestuur van 22.12.2017 op de hoogte worden gebracht van de bekendmaking van dit besluit.
6.

Goedkeuren van de jaarrekening 2020 - deel OCMW.

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 249 § 3.

Verwijzingsdocumenten



De geïntegreerde jaarrekening 2020 van de gemeente en het OCMW Assenede.
De vaststelling van de jaarrekening 2020 – deel OCMW – zoals beslist door de raad voor
maatschappelijk welzijn op 24.06.2021.

Verantwoording


De gemeente en het OCMW vormen samen 1 rapporteringsentiteit en maken een geïntegreerde
jaarrekening. Juridisch blijven het echter 2 afzonderlijke entiteiten. Daarom stemmen de
gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn elk over hun deel van de gezamenlijke
jaarrekening. De gemeenteraad keurt het deel van de jaarrekening zoals vastgesteld door de raad
voor maatschappelijk welzijn goed en stelt zo de gezamenlijke jaarrekening van de gemeente en
het OCMW definitief vast.

Stemmen
Stemresultaat

21 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde,
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé,
Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, Nic Van Zele,
Dominique Buysse, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn,
Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals,
Dimitri Van Vooren, Pieter Dobbelaere)
2 nee-stemmen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven)
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BESLUIT
Artikel 1
De jaarrekening 2020 – deel OCMW – wordt goedgekeurd.
Art. 2
Door de goedkeuring van het deel van het OCMW opgenomen in de jaarrekening 2020 wordt de
geïntegreerde jaarrekening 2020 van de gemeente en het OCMW Assenede definitief vastgesteld.
Art. 3
Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan het OCMW van Assenede en de
toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht overeenkomstig artikel 330 van het
decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017.
7.

Advies verlenen over de jaarrekening 2020 van het AGB.

Bevoegdheden


Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikel 243.

Wetten en Reglementen


Decreet lokaal bestuur d.d. 22.12.2017.



Statuten van het AGB Assenede goedgekeurd in de gemeenteraad van 29.01.2009 en latere
wijzigingen.

Verwijzingsdocumenten



Jaarrekening 2020 AGB Assenede deel BBC en deel NBB.
Ontwerpbeslissing Raad van Bestuur 24.06.2021 betreffende vaststellen jaarrekening 2020
AGB Assenede.

Verantwoording




Met uitzondering van het jaar van oprichting, valt het boekjaar samen met een kalenderjaar. De
jaarrekening 2020 loopt van 01.01.2020 tot en met 31.12.2020.
De jaarrekening 2020 AGB Assenede wordt afgesloten met een verlies van € 19.879,75 dat
overgedragen wordt naar 2021.
De Raad van Bestuur AGB Assenede van 24.06.2021 heeft de jaarrekening 2020 vastgesteld.

Stemmen
Stemresultaat

21 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde,
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé,
Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, Nic Van Zele,
Dominique Buysse, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn,
Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals,
Dimitri Van Vooren, Pieter Dobbelaere)
2 nee-stemmen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven)
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BESLUIT
Artikel 1
Er wordt gunstig advies verleend over de jaarrekening 2020 van het AGB Assenede, zoals in bijlagen
bij dit besluit gevoegd.
8.

Kennisnemen van de nominatieve subsidies uitbetaald in 2020.

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 besluit van de gemeenteraad van 29.04.2021 houdende het voorstel van beslissing :
overzicht subsidies.
Het overzicht van de nominatieve subsidies uitgekeerd in 2020.

Verantwoording


Op vraag van de Vlaams Belang-fractie wordt jaarlijks een overzicht opgemaakt van alle
uitgekeerde nominatief benoemde subsidies zoals voorzien in het meerjarenplan.
Dit overzicht wordt ter kennisneming aan de gemeenteraad voorgelegd ten laatste in de zitting
waarin de jaarrekening wordt vastgelegd, volgend op het jaar waarin de subsidies werden
uitbetaald.

KENNISNAME
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de lijst in bijlage van de in 2020 uitgekeerde nominatief
benoemde subsidies zoals voorzien in het meerjarenplan.
Art. 2
Na de kennisname wordt dit overzicht binnen de 5 werkdagen gepubliceerd op de website.
9.

Kennisnemen van de terugbetaalde kosten aan de mandatarissen 2020.

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 besluit van de gemeenteraad van 29.04.2021 houdende het voorstel van beslissing :
overzicht onkosten mandatarissen.
Het overzicht van de in 2020 terugbetaalde kosten aan mandatarissen.
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Verantwoording


De gemeenteraad besloot in zitting van 29.04.2021 jaarlijks een overzicht van terugbetaalde
kosten aan mandatarissen ter kennisneming voor te leggen aan de gemeenteraad.
Deze kennisname zal ten laatste gebeuren in de zitting waarin de gemeenteraad de jaarrekening
zal vaststellen, volgend op het jaar waarin de kosten werden terugbetaald.

KENNISNAME
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de lijst in bijlage van de in 2020 terugbetaalde kosten aan
mandatarissen.
Art. 2
Na de kennisneming zal dit overzicht binnen de 5 werkdagen gepubliceerd worden op de website.
10. Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst tussen de lokale besturen regio Meetjesland,
Welzijnsband Meetjesland en VDAB.
Bevoegdheid


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

Verwijzingsdocumenten




Regeerakkoord van de Vlaamse regering 2019-2024.
Samenwerkingsovereenkomst tussen de lokale besturen regio Meetjesland, Welzijnsband
Meetjesland en VDAB.
Actieplan regio Meetjesland.

Verantwoording










In het Vlaamse regeerakkoord 2019-2024 lezen we de ambitie om 120.000 extra mensen aan het
werk te helpen. Een samenwerking tussen VDAB en lokale besturen wordt door de Vlaamse
regering gezien als hefboom om deze ambitie te bereiken.
De lokale besturen regio Meetjesland en VDAB kiezen ervoor om in te zetten op een sterkere
samenwerking en gaan samen de uitdaging aan.
Meer mensen aan de slag, sterkere loopbanen en een dienstverlening voor ondernemers zijn
thema’s die ons verbinden.
Na het inzoomen op de regionale arbeidsmarkt en enkele overlegmomenten met mandatarissen
en ambtenaren van de verschillende lokale besturen in het Meetjesland, werd samen met VDAB
en Welzijnsband Meetjesland een samenwerkingsovereenkomst met bijhorend actieplan voor
onze regio ontwikkeld.
Daarin staan 3 ambities centraal:
 Meer mensen aan de slag
 Sterke werkgeversbenadering
 Levenslang leren – sterkere loopbanen binnen een stimulerend leerklimaat
Zowel VDAB, de lokale besturen en Welzijnsband Meetjesland nemen hierin een actieve rol op
om te komen tot duurzame tewerkstelling van zoveel mogelijk burgers, met betrokkenheid van
lokale partners uit allerlei sectoren.
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Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De samenwerkingsovereenkomst tussen de lokale besturen regio Meetjesland, Welzijnsband
Meetjesland en VDAB wordt, samen met het bijhorend actieplan, goedgekeurd.
11. Kennisnemen van het jaarrapport 2020 van organisatiebeheersing van de gemeente en het
OCMW 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, artikels 217 tot en met 220.

Verwijzingsdocumenten









Besluit van de gemeenteraad van 29.10.2015 houdende goedkeuren van het algemeen kader van
het interne controlesysteem. (intussen organisatiebeheersing).
Algemeen kader van het interne controlesysteem 2015.
Jaarrapport 2015 – interne controlesysteem.
Zelfevaluatie 2018 - Risicoanalyse en implementatieplan.
Rapport thema-audit informatiebeveiliging Audit Vlaanderen 18.06.2018.
Aanbevelingstabel audit Vlaanderen, rapportage 2020 informatieveiligheid.
Jaarrapport 2020 organisatiebeheersing.
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 08.06.2021 houdende kennisnemen
van het jaarrapport 2020 organisatiebeheersing.

Verantwoording


In het decreet lokaal bestuur gaat het in hoofdstuk 5 van titel 2 ‘de ambtelijke organisatie van de
gemeente en van het OCMW’ over organisatiebeheersing en audit.
0. Artikel 217 geeft meer uitleg over wat organisatiebeheersing inhoudt: Organisatiebeheersing
is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid
te verschaffen dat men:
 De vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico’s om deze te bereiken kent en
beheerst
 Wetgeving en procedures naleeft
 Over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt
 Op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen economisch
inzet
 De activa beschermt en fraude voorkomt
1. Artikel 219 bepaalt dat de algemeen directeur jaarlijks aan het college, de gemeenteraad, de
raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau rapporteert over de
organisatiebeheersing. Die rapportering gebeurt jaarlijks uiterlijk voor 30 juni.
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De gemeenteraad keurde in oktober 2015 het algemeen kader voor organisatiebeheersing goed.
Hierin is opgenomen hoe we binnen onze organisatie gestructureerd aan organisatiebeheersing
willen werken de komende jaren.
 Over volgende onderwerpen wordt er gerapporteerd:
- Infrastructuur
- Personeelsbezetting en functieweging
- ICT
- Welzijn op het werk, betrokkenheid, interne communicatie
- Leidinggeven
- Interne preventie en veiligheid
- Onderhoud middelen en materialen
- Doublures – procesmatig werken
- Projectmatig werken
 De rapportage van de externe thema-audit informatiebeveiliging werd geïntegreerd in het
jaarrapport 2020 van het organisatiebeheersingssysteem en is aan Audit Vlaanderen te
bezorgen tegen uiterlijk 1 juli 2021.
KENNISNAME
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het jaarrapport 2020 organisatiebeheersing.
12. Definitieve vaststelling van het RUP site ECA Leegstraat te Assenede.
Bevoegdheid


Het decreet over het 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 01.08.2017 houdende opmaken RUP
‘ site ECA Leegstraat ‘.
Besluit van de gemeenteraad van 29.10.2020 houdende voorlopig vaststellen van het
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan site ECA Leegstraat te Assenede.
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 03.11.2020 houdende openbaar
onderzoek RUP site ECA Leegstraat.
De documenten i.v.m. RUP site ECA Leegstraat.
Het openbaar onderzoek over het ontwerp RUP van 21.12.2020 tot en met 18.02.2021.
Het advies van de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen van 21.01.2021.
Het advies van het departement Omgeving, afdeling GOP van 29.01.2021.
Het bezwaar ingediend door nv ECA van 14.01.2021.
Het bezwaar ingediend door de heer Antoon De Groote van 17.02.2021.
Mail aan de voorzitter van de Gecoro dd. 19.02.2021.
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Brief aan voorzitter van de Gecoro dd. 19.02.2021, verstuurd per post 22.02.2021.

Verantwoording








Het bezwaar ingediend door de nv ECA stelt dat:
- De percelen 301 b en 302 b welke eigendom zijn van de nv ECA staan ingekleurd als “ zone voor
groen “ Het perceel 301b en een deel van 302b werd verkocht aan dhr. Peter De Jonghe. De
vraag om het verkochte gronden te herbestemmen naar agrarisch gebied i.p.v. ‘zone voor groen‘
Het bezwaar geen aanleiding geeft tot aanpassing van het RUP om reden:
- In het advies van het departement Landbouw en Visserij naar aanleiding van de startnota is
vermeld dat alleen het meest oostelijke perceel gekend is als perceel voor professioneel
landbouwgebruik ( 0,3235 ha ). Enkel dit deel kan ingezet worden als plancompensatie als ergens
anders in de gemeente HAG verdwijnt.
- De zone tussen het woongebied en agrarisch gebied wordt omgezet naar een zone voor groen
omdat uit de ontvangen opmerkingen op de startnota gebleken is dat vanuit de bevolking hier
vraag naar is.
- Het wijzigen van een eigendomstoestand van een bepaald perceel binnen de omschrijving van
het RUP vormt geen motief om de voorziene herbestemming van de kmo-zone te wijzigen.
Het bezwaar ingediend door dhr. Antoon De Groote stelt dat:
- Het argument dat de verkeersveiligheid ( nabijheid scholen, sportzaal en WZC ) in het gedrang
komt indien de eigenaar de huidige bedrijvenzone zou willen uitbreiden houdt geen steek omdat
dit een zone 30 is, enige verbinding voor bestemmingsverkeer naar Boekhoute en Bassevelde,
gebruikt wordt door zware landbouwvoertuigen
- Bij de opmaak van het GRS werd geopteerd voor het behoud van deze kmo-zone ondanks dat
de scholen, de sportzaal en het WZC er reeds gevestigd waren en het bedrijf ECA niet meer actief
was in deze zone. Deze bedrijfsgebouwen werden dan ook reeds verhuurd aan derden. Er zijn
ook geen mogelijkheden voor startende kmo’s in de gemeente.
- Uit de woningbehoeftestudie opgemaakt in opdracht van de gemeente Assenede kan geen
behoefte aan bijkomende woningen worden aangetoond m.u.v. de open prognose
- Bij de herbestemming primeert het privé belang boven het algemeen belang
- Welke nieuwe bestemming is te verantwoorden: er is nood aan kmo-zone voor startende
ondernemers mits het opleggen van bouwvoorschriften en exploitatievoorwaarden, voor de
gronden gelegen ten oosten van perceel E 0302 B tot aan de grens van het GRUP dringt de
bestemming groen zich op omdat de gemeente Assenede slecht scoort wat openbaar groen
betreft. De voorbije 40 jaar zijn in de onmiddellijke omgeving grote oppervlaktes groen en/of
open ruimte verdwenen. Destijds heeft er een stort gelegen met afval van plastic en textiel
afkomstig van ECA.
Het bezwaar geeft geen aanleiding tot aanpassing van het RUP om reden:
- Een effectieve ontwikkeling als zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s is door de
gemeente niet gewenst gezien de aard van het verkeer dat een dergelijke zone creëert, dat dan
doorheen de kern van Assenede dient te rijden waar er in de aangrenzende straten 2
schoolomgevingen zijn. De gemeente wenst de volledige zone voor ambachtelijke bedrijven en
KMO’s daarom te herbestemmen.
- Het klopt dat de herbestemming niet voorzien is in het GRS. Het GRS dateert echter al van 2009.
Door huidige inzichten en andere beleidskeuzes (zie hierboven) kan de herbestemming enkel
gebeuren via opmaak van het RUP. Een uitgebreidere motivatie tot afwijking van het GRS is
opgenomen in punt 7.2. van de toelichtingsnota. Enerzijds komt de huidige bestemming niet
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meer overeen met de functies die er zijn en anderzijds is het behoud van de huidige bestemming
niet gewenst door het gemeentebestuur (zie hierboven).
De in het RUP opgenomen bestemmingen worden gemotiveerd in de scopingsnota. Het komt
hier op neer:
- Voor het reeds bebouwde en verharde deel wordt een “harde” functie vooropgesteld.
Bedrijvigheid op deze locatie is echter niet gewenst door de gemeente. In punt 7.1. van de
toelichtingsnota wordt aangetoond dat op basis van het provinciaal beleidskader aangaande de
reconversie van leegstaande bedrijfssites een omzetting naar wonen aanvaardbaar en
aangewezen is. In de voorschriften van het woongebied is opgenomen dat de
woongelegenheden dienen gericht te zijn op specifieke doelgroepen ( jongeren, éénoudergezinnen, alleenstaanden, bejaarden, mindervaliden, …) of ingericht om
gemeenschappelijk wonen mogelijk te maken. De Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen
heeft deze herbestemming naar wonen gunstig geadviseerd.
- Op advies van Departement Landbouw en Visserij wordt enkel het bestaande
landbouwgebruiksperceel omgezet naar agrarisch gebied.
- De zone tussen het woongebied en agrarisch gebied wordt omgezet naar een zone voor groen
omdat uit de ontvangen opmerkingen op de startnota gebleken is dat vanuit de bevolking hier
vraag naar is.
De ontvangen bezwaren en adviezen werden binnen de 10 dagen na het openbaar onderzoek
per mail en per post overgemaakt aan de voorzitter van de Gecoro met de vraag om binnen de
90 dagen na sluiting van het openbaar onderzoek advies uit te brengen overeenkomstig
art.2.2.21 van de VCRO. Als de Gecoro geen advies heeft verleend binnen de gestelde termijn
mag aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan. In dat geval bezorgt ze onmiddellijk de
gebundelde adviezen, opmerkingen en bezwaren aan de gemeenteraad.
De Gecoro heeft geen advies verstrekt binnen de termijn van 90 dagen na het einde van het
openbaar onderzoek.
De gemeenteraad moet binnen de 180 dagen na het einde van het openbaar onderzoek een
beslissing nemen over de definitieve vaststelling van het RUP.

Stemmen
Stemresultaat

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

BESLUIT
Artikel 1
Het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘site ECA Leegstraat’ wordt definitief
vastgesteld. Dit plan bestaat uit: toelichtingsnota, plan bestaande toestand en juridische toestand,
bestemmingsplan, stedenbouwkundige voorschriften.
Art. 2
Het bezwaar ingediend door nv ECA wordt verworpen om volgende reden:
- In het advies van het departement Landbouw en Visserij naar aanleiding van de startnota is vermeld
dat alleen het meest oostelijke perceel gekend is als perceel voor professioneel landbouwgebruik
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(0,3235 ha ). Enkel dit deel kan ingezet worden als plancompensatie als ergens anders in de
gemeente HAG verdwijnt.
- De zone tussen het woongebied en agrarisch gebied wordt omgezet naar een zone voor groen
omdat uit de ontvangen opmerkingen op de startnota gebleken is dat vanuit de bevolking hier vraag
naar is.
- Het wijzigen van een eigendomstoestand van een bepaald perceel binnen de omschrijving van het
RUP vormt geen motief om de voorziene herbestemming van de kmo-zone te wijzigen.
Het bezwaar ingediend door dhr. Antoon De Groote wordt verworpen om volgende reden:
- Een effectieve ontwikkeling als zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s is door de gemeente
niet gewenst gezien de aard van het verkeer dat een dergelijke zone creëert, dan doorheen de kern
van Assenede dient te rijden waar er in de aangrenzende straten 2 schoolomgevingen zijn. De
gemeente wenst de volledige zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s daarom te
herbestemmen.
- Het klopt dat de herbestemming niet voorzien is in het GRS. Het GRS dateert echter al van 2009.
Door huidige inzichten en andere beleidskeuzes (zie hierboven) kan de herbestemming enkel
gebeuren via opmaak van het RUP. Een uitgebreidere motivatie tot afwijking van het GRS is
opgenomen in punt 7.2. van de toelichtingsnota. Enerzijds komt de huidige bestemming niet meer
overeen met de functies die er zijn en anderzijds is het behoud van de huidige bestemming niet
gewenst door het gemeentebestuur (zie hierboven).
De in het RUP opgenomen bestemmingen worden gemotiveerd in de scopingsnota. Het komt hier op
neer:
- Voor het reeds bebouwde en verharde deel wordt een “harde” functie vooropgesteld. Bedrijvigheid
op deze locatie is echter niet gewenst door de gemeente. In punt 7.1. van de toelichtingsnota wordt
aangetoond dat op basis van het provinciaal beleidskader aangaande de reconversie van leegstaande
bedrijfssites een omzetting naar wonen aanvaardbaar en aangewezen is. In de voorschriften van het
woongebied is opgenomen dat de woongelegenheden dienen gericht te zijn op specifieke
doelgroepen ( jongeren, één-oudergezinnen, alleenstaanden, bejaarden, mindervaliden, …) of
ingericht om gemeenschappelijk wonen mogelijk te maken. De Deputatie van de provincie OostVlaanderen heeft deze herbestemming naar wonen gunstig geadviseerd.
- Op advies van Departement Landbouw en Visserij wordt enkel het bestaande
landbouwgebruiksperceel omgezet naar agrarisch gebied.
- De zone tussen het woongebied en agrarisch gebied wordt omgezet naar een zone voor groen
omdat uit de ontvangen opmerkingen op de startnota gebleken is dat vanuit de bevolking hier vraag
naar is.
Art. 3
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘site ECA Leegstraat’ wordt samen met het besluit van de
gemeenteraad en de ontvangen bezwaren en adviezen onmiddellijk na de definitieve vaststelling
bezorgd aan de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen en aan de Vlaamse regering.
13. Goedkeuren van aanleg trage weg tussen Basseveldestraat en Leegstraat.
Bevoegdheid


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

Wetten en Reglementen


De Vlaamse Codex ruimtelijke ordening.
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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 gemeente Assenede voor het bekomen van een omgevingsvergunning tot
realisatie van een trage weg tussen de Basseveldestraat en de Leegstraat.
Advies Agentschap Wegen en Verkeer dd. 07.06.2021.
Advies Departement Landbouw en Visserij dd. 23.04.2021.

Verantwoording




De aanvraag omvat de aanleg van een trage weg op een stuk braakliggend terrein langs de N436
met het doel het traag verkeer veilig te laten verlopen tussen de Leegstraat en de
Knotwilgenstraat.
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.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Het tracé van de ontworpen trage weg tussen de Basseveldestraat en de Leegstraat en de technische
uitrusting ervan, goed te keuren.
Art. 2
De beslissing van de gemeenteraad wordt overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid die in
eerste aanleg beslist over de aanvraag.
14. Goedkeuren van een selectieleidraad i.v.m. project 'Herbestemming kerk Boekhoute'.
Bevoegdheid

Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, meer bepaald artikels 40 en 41.
Wetten en Reglementen

De wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen,
en latere wijzigingen.

Het bestuursdecreet van 07.12.2018.

Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht .

De wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies,
en latere wijzigingen.
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De wet van 17.06.2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 38, inzake
mededingingsprocedure met onderhandeling
Het koninklijk besluit van 14.01.2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18.04.2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen.

Verwijzingsdocumenten









Selectieleidraad opgesteld door Veneco 04.06.2021.
Bijlage A - Aanvraag tot deelneming 04.06.2021.
Bijlage B - Verklaring beroep op draagkracht derden 04.06.2021.
Bijlage C - Verklaring van onderaanneming 04.06.2021.
Bijlage D - Fiche referenties 04.06.2021.
Bijlage E - Erkenning groepsopvang 06.12.2016.
Bijlage F - Vergunningsvoorwaarden groepsopvang 10.10.2018.
Bijlage G - Studie tv TRACE: Ontwerpend haalbaarheidsonderzoek 17.01.2018.

Verantwoording








Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 21.01.2020 de
ontwerpopdracht voor de opdracht “Ontwerp en realisatie: nevenbestemmingsproject van een
kerk tot buitenschoolse kinderopvang en tentoonstellingsruimte met behoud van ceremoniële
functie” toe te wijzen aan Veneco, Panhuisstraat 1 te 9070 Destelbergen.
In het kader van de opdracht “Ontwerp en realisatie: nevenbestemmingsproject van een kerk tot
buitenschoolse kinderopvang en tentoonstellingsruimte met behoud van ceremoniële functie”
werd op 04.06.2021 een selectieleidraad met nr. 2021/Kerk Boekhoute opgesteld door de
ontwerper, Veneco, Panhuisstraat 1 te 9070 Destelbergen.
De uitgave voor deze opdracht wordt indicatief geraamd op € 880.165,28 excl. btw of
€ 1.065.000,00 incl. 21% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de mededingingsprocedure met
onderhandeling.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op budgetcode BI
005000 AR 2210007 actie 4-3-2-3.

Stemmen
Stemresultaat

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

BESLUIT
Artikel 1
De selectieleidraad met nr. 2021/Kerk Boekhoute van 04.06.2021 en de indicatieve raming voor de
opdracht “Ontwerp en realisatie: nevenbestemmingsproject van een kerk tot buitenschoolse
kinderopvang en tentoonstellingsruimte met behoud van ceremoniële functie”, opgesteld door de
ontwerper, Veneco, Panhuisstraat 1 te 9070 Destelbergen worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in de selectieleidraad en zoals opgenomen in de algemene
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uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en
diensten. De indicatieve raming bedraagt € 880.165,28 excl. btw of € 1.065.000,00 incl. 21% btw.
Art. 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de mededingingsprocedure met
onderhandeling.
Art. 3
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Art. 4
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op budgetcode BI
005000 AR 2210007 actie 4-3-2-3.
15. Goedkeuren van de akte voor grondruil in de Nieuwe Boekhoutestraat te Bassevelde tussen de
gemeente Assenede en de consoorten Bauwens.
Bevoegdheid


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

Wetten en Reglementen





Het decreet van 19.12.2014 houdende Vlaamse Vastgoedcodex.
Het besluit van de Vlaamse regering van 19.12.2014 houdende de uitvoering van het decreet van
19.12.204 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex.
Het ministerieel besluit van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie van
12.01.2015 tot aanwijzing van de Vlaamse Commissarissen.
Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017.

Verwijzingsdocumenten











Het besluit van de gemeenteraad van 26.09.2019 betreffende princiepsbeslissing voor de ruil van
perceelsgedeelten in de Nieuwe Boekhoutestraat te Bassevelde en aanstellen Dienst
Vastgoedtransacties.
Het uittreksel uit de kadastrale legger voor het perceel gelegen Nieuwe Boekhoutestraat +18 te
9968 Bassevelde, kadastraal gekend Assenede, 3e Afdeling, Sectie B, nr. 0930/E2; eigendom van
Robert Bauwens, Nieuwe Boekhoutestraat 18 – 9968 Bassevelde (vruchtgebruiker) en Irene
Bauwens, Nieuwe Boekhoutestraat 18 in 9968 Bassevelde (blote eigenaar).
Het uittreksel uit de kadastrale legger voor het perceel gelegen Nieuwe Boekhoutestraat +26 te
9968 Bassevelde, kadastraal gekend Assenede, 3e Afdeling, Sectie B, nr. 0930/D2; eigendom van
de gemeente Assenede.
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14.04.2020 betreffende toewijs
opmeting, afpaling en opmetingsplan voor ruil perceelsgedeelten Nieuwe Boekhoutestraat.
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 30.06.2020 betreffende
goedkeuren van het opmetingsplan naar aanleiding van de ruil van de perceelsgedeelten
kadastraal gekend Assenede, 3e Afdeling Bassevelde, Sectie B, nr. 0930/E2 en 0930/D2.
Het opmetingsplan van de te ruilen perceelsgedeelten, kadastraal gekend Assenede, 3e Afdeling
Bassevelde, Sectie B, nr. 0930/E2 en 0930/D2, opgemaakt door beëdigd landmeter-expert
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Dominique Goegebeur van Studiebureau Goegebeur, Herbakkersplein 5 in 9900 Eeklo,
goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 30.06.2020.
De ontwerpakte “Ruil tussen de gemeente Assenede en consoorten Bauwens”, opgesteld door
de heer Jeroen De Corte, Vastgoedcommissaris, onder dossiernummer 10878-001.
De kredieten voorzien in de lijst van investeringen van de gemeente voor de periode 2020-2025
van de uitgaven investering art. 005000 2200000.

Verantwoording













Door dhr. Patrick Bauwens, Mottedreef 23 te 9990 Maldegem werd gevraagd of de gemeente
Assenede bereid is om:
- een gedeelte (ongeveer 125m²) van het perceel gelegen Nieuwe Boekhoutestraat +18 te
9968 Bassevelde, kadastraal gekend onder nr. 0930/E2, Sectie B van de 3e Afdeling Assenede,
momenteel eigendom van de fam. Bauwens,
te ruilen met:
- een gedeelte (ongeveer 75m²) van het perceel gelegen Nieuwe Boekhoutestraat +26 te 9968
Bassevelde, kadastraal gekend onder nr. 0930/D2, Sectie B van de 3e Afdeling Assenede,
momenteel eigendom van de gemeente Assenede.
In zitting van 26.09.2019 verklaart de gemeenteraad zich principieel akkoord met de
voorgestelde grondruil. De Dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid wordt
aangesteld voor het voeren van de onderhandelingen, opmaken van de ontwerpakte en verlijden
van de definitieve akte na goedkeuring van de ontwerpakte door de gemeenteraad.
In zitting van 14.04.2020 stelt het college van burgemeester en schepenen Studiebureau
Goegebeur, Herbakkersplein 9 in 9900 Eeklo, aan voor opmeting, afpaling en opmaak
opmetingsplan voor de te ruilen perceelsgedeelten.
Het opmetingsplan van Studiebureau Goegebeur wordt door het college van burgemeester en
schepenen goedgekeurd in zitting van 30.06.2020.
Op 05.05.2021 ontvangt het gemeentebestuur van de Dienst Vastgoedtransacties van de
Vlaamse Overheid de ontwerpakte voor de ruil tussen de gemeente Assenede en consoorten
Bauwens.
Aangezien de te ruilen percelen geen gelijke oppervlakte kennen, betaalt het gemeentebestuur
aan de consoorten Bauwens de som van € 12.112,00 bovenop de ruil van de percelen. Deze som
wordt betaald van de kredieten voorzien onder art. 005000 2200000 der uitgaven van het
investeringskrediet voorzien in budget 2020.
In toepassing van artikel 41, 2e lid, 11e van het decreet lokaal bestuur 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
De ontwerpakte “Ruil tussen de gemeente Assenede en consoorten Bauwens”, betreffende de ruil
van een gedeelte van het perceel gelegen Nieuwe Boekhoutestraat +18 te Bassevelde, eigendom van
Robert Bauwens, Nieuwe Boekhoutestraat 18 te 9968 Bassevelde (vruchtgebruiker) en Irene
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Bauwens, Nieuwe Boekhoutestraat 18 te 9968 Bassevelde (blote eigenaar), kadastraal gekend onder
nr. 0930/E2, Sectie B van 3e Afdeling Assenede en een gedeelte van het perceel gelegen Nieuwe
Boekhoutestraat +26 te Bassevelde, eigendom van gemeente Assenede, kadastraal gekend onder nr.
0930/D2, Sectie B van 3e Afdeling Assenede; goed te keuren.
Art. 2
Het opmetingsplan met betrekking tot de ruil van de perceelsgedeelten nrs. 0930/E2 en 0930/D2,
Sectie B van de 3e Afdeling Assenede, opgemaakt door Studiebureau Goegebeur, goed te keuren.
Art. 3
Aan Robert Bauwens, Nieuwe Boekhoutestraat 18 te 9968 Bassevelde en Irene Bauwens, Nieuwe
Boekhoutestraat 18 te 9968 Bassevelde de som van € 12.112,00 te betalen bovenop de ruil van de
perceelsgedeelten.
Art. 4
Het in artikel 3 vermeld bedrag te betalen van de kredieten voorzien onder artikel 005000 2200000
van de uitgaven investeringskrediet voorzien in budget 2020.
Art. 5
Afschrift van deze beslissing over te maken aan de Vlaamse Overheid, Dienst Vastgoedtransacties,
Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 10 – 9000 Gent.
16. Rioleringsproject ASN3008 Prins Boudewijnlaan - Inneming 002 - Goedkeuren van de
overeenkomst tot het vestigen van erfdienstbaarheden.
Bevoegdheid


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

Wetten en Reglementen








De wet van 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en
latere wijzigingen.
De wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
en latere wijzigingen en aanvullingen.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 30.06.1996 houdende vaststelling van de voorwaarden
onder dewelke, alsook de verhouding in welke het Vlaamse Gewest bijdraagt in de kosten
verbonden aan de aanleg en de verbetering door de gemeenten van openbare rioleringen,
andere dan prioritaire rioleringen, evenals houdende vaststelling van nadere regels met
betrekking tot de procedure tot vaststelling van subsidiëringsprogramma’s.
Het besluit van de Vlaamse regering van 13.03.1999 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
regering houdende vaststelling van de voorwaarden onder dewelke het Vlaamse Gewest
bijdraagt in de kosten verbonden aan de aanleg en de verbetering door de gemeenten van
openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, evenals de vaststelling van nadere
regels met betrekking tot de procedure tot vaststelling van subsidiëringsprogramma’s.
Het decreet van 24.05.2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwendingen en latere
wijzigingen en aanvullingen.
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Verwijzingsdocumenten











Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10.12.2019 betreffende
collector Prins Boudewijnlaan – goedkeuring van het voorontwerp.
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10.12.2019 betreffende het
Riopacttakenpakket 2020.
Het Riopacttakenpakket 2020.
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12.01.2021 betreffende het
Riopacttakenpakket 2021.
Het Riopacttakenpakket 2021.
Het princiepsakkoord en de terreinbeschrijving m.b.t. inname 002, perceel kadastraal gekend
onder nr. 500/A9 van de sectie F van 1e Afdeling Assenede, eigendom van Noëlla De Caluwé,
Kapellestraat 2 – 9960 Assenede, Marion Van Vooren, Dijkstraat 26 – 9960 Assenede, Annemieke
Van Vooren, Roze 2 – 9900 Eeklo, Nathalie Van Vooren, Kapelledreef 1 – 9960 Assenede, Stephan
Van Vooren, Kloosterstraat 50 – 9090 Melle en Sebastian Van Vooren, Leo Tertzweillaan 41 –
9050 Gentbrugge; gebruiker Noëlla De Caluwé, Kapellestraat 2 – 9960 Assenede.
De overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden met betrekking tot inname 002, perceel
kadastraal gekend onder nr. 500/A9 van de Sectie F van 1e Afdeling Assenede.
Het plan waarop inneming 002, kadastraal gekend onder nr. 500/A9 van de Sectie F van 1e
Afdeling Assenede, is aangeduid.
De kredieten voorzien in de lijst van investeringen van de gemeente voor de periode 2020-2025
van de uitgaven investering art. 031000 2270007, actieplan 2-3-3 actie 2-3-3-2.

Verantwoording







De onderhandelingen voor de grondverwerving, het vestigen van erfdienstbaarheden… voor het
rioleringsproject ASN3008 Prins Boudewijnlaan, zijn opgestart.
In toepassing van het Riopacttakenpakket gebeurt dit door een onderhandelaar die aangesteld
wordt door Aquafin NV.
Voor inname 002 ontving de gemeente intussen:
- Het princiepsakkoord en de terreinbeschrijving met betrekking tot het perceel kadastraal
gekend onder nr. 500/A9 van de Sectie F van 1e Afdeling Assenede, eigendom van van Noëlla
De Caluwé, Kapellestraat 2 – 9960 Assenede, Marion Van Vooren, Dijkstraat 26 – 9960
Assenede, Annemieke Van Vooren, Roze 2 – 9900 Eeklo, Nathalie Van Vooren, Kapelledreef 1
– 9960 Assenede, Stephan Van Vooren, Kloosterstraat 50 – 9090 Melle en Sebastian Van
Vooren, Leo Tertzweillaan 41 – 9050 Gentbrugge; gebruiker Noëlla De Caluwé, Kapellestraat
2 – 9960 Assenede.
- De overeenkomst tot vestigen van erfdienstbaarheden met betrekking tot inn. 002, perceel
kadastraal gekend onder nr. 500/A9 van de Sectie F van 1e Afdeling Assenede, eigendom van
van Noëlla De Caluwé, Kapellestraat 2 – 9960 Assenede, Marion Van Vooren, Dijkstraat 26 –
9960 Assenede, Annemieke Van Vooren, Roze 2 – 9900 Eeklo, Nathalie Van Vooren,
Kapelledreef 1 – 9960 Assenede, Stephan Van Vooren, Kloosterstraat 50 – 9090 Melle en
Sebastian Van Vooren, Leo Tertzweillaan 41 – 9050 Gentbrugge; gebruiker Noëlla De Caluwé,
Kapellestraat 2 – 9960 Assenede.
Voor het vestigen van deze erfdienstbaarheid dient de gemeente Assenede een forfaitaire
vergoeding te betalen van € 93,00 aan de eigenaars.
Het princiepsakkoord en de terreinbeschrijving en de overeenkomst tot vestiging van
erfdienstbaarheden, dienen te worden goedgekeurd.
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In toepassing van artikel 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
De overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden met betrekking tot inname 002, perceel
kadastraal gekend onder nummer 500/A9 van de Sectie F van 1e Afdeling Assenede, eigendom van
van Noëlla De Caluwé, Kapellestraat 2 – 9960 Assenede, Marion Van Vooren, Dijkstraat 26 – 9960
Assenede, Annemieke Van Vooren, Roze 2 – 9900 Eeklo, Nathalie Van Vooren, Kapelledreef 1 – 9960
Assenede, Stephan Van Vooren, Kloosterstraat 50 – 9090 Melle en Sebastian Van Vooren, Leo
Tertzweillaan 41 – 9050 Gentbrugge; wordt goedgekeurd.
Art. 2
Het princiepsakkoord en de terreinbeschrijving m.b.t. inname 002, perceel kadastraal gekend onder
nr. 500/A9 van de Sectie F van 1e Afdeling Assenede, eigendom van van Noëlla De Caluwé,
Kapellestraat 2 – 9960 Assenede, Marion Van Vooren, Dijkstraat 26 – 9960 Assenede, Annemieke
Van Vooren, Roze 2 – 9900 Eeklo, Nathalie Van Vooren, Kapelledreef 1 – 9960 Assenede, Stephan
Van Vooren, Kloosterstraat 50 – 9090 Melle en Sebastian Van Vooren, Leo Tertzweillaan 41 – 9050
Gentbrugge; gebruiker Noëlla De Caluwé, Kapellestraat 2 – 9960 Assenede; worden goedgekeurd.
Art. 3
Aan Noëlla De Caluwé, Kapellestraat 2 – 9960 Assenede, Marion Van Vooren, Dijkstraat 26 – 9960
Assenede, Annemieke Van Vooren, Roze 2 – 9900 Eeklo, Nathalie Van Vooren, Kapelledreef 1 – 9960
Assenede, Stephan Van Vooren, Kloosterstraat 50 – 9090 Melle en Sebastian Van Vooren, Leo
Tertzweillaan 41 – 9050 Gentbrugge; gebruiker Noëlla De Caluwé, Kapellestraat 2 – 9960 Assenede
wordt € 93,00 betaald voor het vestigen van erfdienstbaarheden op het perceel kadastraal gekend
onder nr. 500/A9 van de Sectie F van 1e Afdeling Assenede. Deze betaling gebeurt van de kredieten
voorzien op de lijst met investeringen voor de periode 2020-2025 van de uitgaven investeringen art.
031000 2270007, actieplan 2-3-3 actie 2-3-3-2.
Art. 4
Afschrift van deze beslissing en van het goedgekeurde princiepsakkoord, de goedgekeurde
terreinbeschrijving en overeenkomst tot vestigen van erfdienstbaarheden over te maken aan Aquafin
NV, Dienst Grondverwervingen, Dijkstraat 8 in 2630 Aartselaar.
17. Rioleringsproject ASN3008 Prins Boudewijnlaan - Inneming 009 - Goedkeuren van de
overeenkomst tot het vestigen van erfdienstbaarheden.
Bevoegdheid


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








De wet van 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en
latere wijzigingen.
De wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
en latere wijzigingen en aanvullingen.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 30.06.1996 houdende vaststelling van de voorwaarden
onder dewelke, alsook de verhouding in welke het Vlaamse Gewest bijdraagt in de kosten
verbonden aan de aanleg en de verbetering door de gemeenten van openbare rioleringen,
andere dan prioritaire rioleringen, evenals houdende vaststelling van nadere regels met
betrekking tot de procedure tot vaststelling van subsidiëringsprogramma’s.
Het besluit van de Vlaamse regering van 13.03.1999 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
regering houdende vaststelling van de voorwaarden onder dewelke het Vlaamse Gewest
bijdraagt in de kosten verbonden aan de aanleg en de verbetering door de gemeenten van
openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, evenals de vaststelling van nadere
regels met betrekking tot de procedure tot vaststelling van subsidiëringsprogramma’s.
Het decreet van 24.05.2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwendingen en latere
wijzigingen en aanvullingen.

Verwijzingsdocumenten












Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10.12.2019 betreffende
collector Prins Boudewijnlaan – goedkeuring van het voorontwerp.
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10.12.2019 betreffende het
Riopacttakenpakket 2020.
Het Riopacttakenpakket 2020.
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12.01.2021 betreffende het
Riopacttakenpakket 2021.
Het Riopacttakenpakket 2021.
De terreinbeschrijving met betrekking tot inname 009, perceel kadastraal gekend onder nr. 456/F
van de Sectie F van 1e Afdeling Assenede, eigendom van M. en Mw. Raymond en Viviane
Verdoolaege – Plets, Prins Boudewijnlaan 4 in 9960 Assenede, gebruiker idem.
De overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden met betrekking tot inname 009, perceel
kadastraal gekend onder nr. 456/F van de Sectie F van 1e Afdeling Assenede, eigendom van M. en
Mw. Raymond en Viviane Verdoolaege – Plets, Prins Boudewijnlaan 4 in 9960 Assenede,
gebruiker idem.
Het plan waarop inneming 009, kadastraal gekend onder nr. 456/F van de Sectie F van 1e Afdeling
Assenede, is aangeduid.
De kredieten voorzien in de lijst van investeringen van de gemeente voor de periode 2020-2025
van de uitgaven investering art. 031000 2270007, actieplan 2-3-3 actie 2-3-3-2.

Verantwoording




De onderhandelingen voor de grondverwerving, het vestigen van erfdienstbaarheden… voor het
rioleringsproject ASN3008 Prins Boudewijnlaan, zijn opgestart.
In toepassing van het Riopacttakenpakket gebeurt dit door een onderhandelaar die aangesteld
wordt door Aquafin NV.
Voor inname 009 ontving de gemeente intussen:
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-





Het princiepsakkoord en de terreinbeschrijving met betrekking tot het perceel kadastraal
gekend onder nr. 456/F van de Sectie F van 1e Afdeling Assenede, eigendom van M. en Mw.
Raymond en Viviane Verdoolaege – Plets, Prins Boudewijnlaan 4 in 9960 Assenede, gebruiker
idem.
- De overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden met betrekking tot het perceel
kadastraal gekend onder nr. 456/F van de Sectie F van 1e Afdeling Assenede, eigendom van
M. en Mw. Raymond en Viviane Verdoolaege – Plets, Prins Boudewijnlaan 4 in 9960
Assenede, gebruiker idem.
Voor het vestigen van deze erfdienstbaarheid dient de gemeente Assenede een forfaitaire
vergoeding van € 196,00 te betalen aan de eigenaars.
De terreinbeschrijving en de overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden, dienen te
worden goedgekeurd.
In toepassing van artikel 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
De overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden met betrekking tot inname 009, perceel
kadastraal gekend onder nr. 456/F van de Sectie F van 1e Afdeling Assenede, eigendom van M. en
Mw. Raymond en Viviane Verdoolaege – Plets, Prins Boudewijnlaan 4 in 9960 Assenede, gebruiker
idem; wordt goedgekeurd.
Art. 2
De terreinbeschrijving m.b.t. inname 009, perceel kadastraal gekend onder nr. 456/F van de Sectie F
van 1e Afdeling Assenede, eigendom van M. en Mw. Raymond en Viviane Verdoolaege – Plets, Prins
Boudewijnlaan 4 in 9960 Assenede, gebruiker idem; wordt goedgekeurd.
Art. 3
Aan M. en Mw. Raymond en Viviane Verdoolaege – Plets, Prins Boudewijnlaan 4 in 9960 Assenede
wordt € 196,00 betaald voor het vestigen van erfdienstbaarheden op het perceel kadastraal gekend
onder nr. 456/F van de Sectie F van 1e Afdeling Assenede. Deze betaling gebeurt van de kredieten
voorzien op de lijst met investeringen voor de periode 2020-2025 van de uitgaven investeringen art.
031000 2270007, actieplan 2-3-3 actie 2-3-3-2.
Art. 4
Afschrift van deze beslissing en van het goedgekeurde princiepsakkoord, de goedgekeurde
terreinbeschrijving en overeenkomst tot vestigen van erfdienstbaarheden over te maken aan Aquafin
NV, Dienst Grondverwervingen, Dijkstraat 8 in 2630 Aartselaar.
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18. Goedkeuren van de aangepaste documenten voor het gebruik van tijdelijke vaste camera’s op
een niet-besloten plaats inzake sluikstort en zwerfvuil in het kader van het cameraproject van
IVM.
Bevoegdheid


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

Wetten en Reglementen












Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en fundamentele vrijheden.
Verordening (EU) nr. 2016/679, 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer
van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna “AVG”).
Decreet Lokaal Bestuur met ingang van 1 januari 2019.
De camerawet van 21 maart 2007 (Wet tot regeling van de plaatsing en het gebruik van
bewakingscamera's) (kaderwet), gewijzigd door de wet van 21 maart 2018, art. 5, §2 (vaste
bewakingscamera) art. 5, §2/1 (tijdelijke vaste bewakingscamera).
Het KB 8 mei 2018 (Koninklijk besluit betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik
van bewakingscamera’s en betreffende het register van de beeldverwerkingsactiviteiten)
(aanmelding bestaande en nieuwe bewakingscamera’s via www.aangiftecamera.be).
Het KB 28 mei 2018 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling
van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt.
Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot
de verwerking van persoonsgegevens, BS 5 september 2018.
Ministeriële Omzendbrief van 10 december 2009 betreffende de Wet van 21 maart 2007,
gewijzigd door de Ministeriële Omzendbrief van 13 mei 2011.

Verwijzingsdocumenten







De brief van 09.03.2021 van IVM over de update van het cameradossier sluikstorten en zwerfvuil
met alle bijlagen.
Het gemeenteraadsbesluit van 27.09.2018 over het goedkeuren van het gebruik van een
tijdelijke vaste camera op een niet-besloten plaats (openbaar domein) inzake preventie sluikstort
en zwerfvuil door IVM.
Het gemeenteraadsbesluit van 25.10.2018 tot machtiging van een GAS vaststeller in dienst bij
IVM om vaststellingen te doen inzake sluikstort en zwerfvuil volgens het GAS-reglement.
Het gemeenteraadsbesluit van 31.10.2019 tot aanstellen van een GAS vaststeller in dienst bij
IVM.
Het advies van de korpschef Politiezone Assenede-Evergem 25.09.2018.

Verantwoording


De wettelijke bepalingen omtrent camerabewaking staan beschreven in het aanvraagdossier.



Door IVM werd een voorbereidend dossier opgesteld conform de bepalingen van de Ministeriële
Omzendbrief betreffende de Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik
van bewakingscamera’s, art. 2.1. (deze omzendbrief wordt niet opgeheven na de wetswijzigingen
van 2018). Bij dit voorbereidend dossier wordt tevens een
gegevensbeschermingseffectbeoordeling gevoegd (in uitvoering van art 35.1. AVG) door het
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bestuur.


IVM heeft een project opgestart om ‘tijdelijke’ vaste camera’s te plaatsen op het grondgebied
Assenede teneinde de strijd tegen sluikstorten en zwerfvuil aan te pakken.



De camera’s worden geplaatst aan glasbollen en op ‘hotspots’ waar zwerfvuil en sluikstort
frequent wordt vastgesteld.



Het plaatsen van deze tijdelijke vaste (verplaatsbare) camera’s hebben volgend doel:
o Afschrikken van potentiële daders.
o Voorkomen, vaststellen en bewijzen verzamelen van overlast.
o Verschaffen van informatie die de politie in staat stelt bedoelde overlast en misdrijven
op te sporen en te vervolgen.
o Verhogen pakkans van de daders van die misdrijven bij de bestrijding van zwerfvuil en
sluikstorten.
o Daders, verstoorders van de openbare orde, getuigen of slachtoffers opsporen en
identificeren.
o Optimaliseren van de ingezette preventieve maatregelen.



IVM zal optreden als verwerker van de beelden en zal instaan voor:
o Het plaatsen van camera’s.
o Het bekijken en verwerken van de beelden.
o Het opmaken van een GAS-dossier waar mogelijk of overmaken van de beelden aan de
lokale politie indien nodig.



De afspraken worden verankerd in een overeenkomst tussen het lokaal bestuur, de lokale politie
en IVM.



De gemeenteraad dient een positief advies te formuleren conform artikel 5§2/1 van de wet van
21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, zoals
gewijzigd bij Wet van 12 november 2009, 3 augustus 2012, 4 april 2014 en 21 maart 2018.



De verwerker zal elektronisch aangifte doen via www.aangiftecamera.be en een register van de
beeldverwerkingsactiviteiten bijhouden zoals opgelegd door de AVG. Hij zal dit doen uiterlijk de
dag voor de camera’s in gebruik worden genomen. IVM bezorgt na eerste aangifte en na elke
jaarlijkse vernieuwing een gedateerd bewijs hiervan aan de verwerkingsverantwoordelijke en zal
het register bijhouden en ter beschikking houden van de verwerkingsverantwoordelijke.



Het college gaf gunstig advies voor de camerabewaking op de voorgestelde locaties zoals
glasbolsites en hotspots van zwerfvuil en sluikstort.



In de raad van bestuur van 02.03.2021 van de IVM werden de vernieuwde documenten van het
cameradossier goedgekeurd.



Enerzijds bleken een aantal updates aan sommige van onze documenten aangewezen in het
kader van de GDPR-wetgeving. Anderzijds wilden we van de gelegenheid gebruik maken om onze
werkwijze voor het overmaken van de bestuurlijke verslagen aan de politiezone te upgraden naar
een beveiligde digitale overdracht via teams. Deze intentie werd afgetoetst bij de reeds
betrokken politiezones en werd door hen positief onthaald. Gezien de verschillende wetgeving
die van toepassing is op het cameraproject werden onze documenten in overleg met onze
raadsman grondig doorgelicht, afgetoetst aan de toepasselijke wetgevingen en aangepast waar

154

nodig. De documenten werden ook besproken en goedgekeurd door onze functionaris voor
gegevensbescherming (DPO).


Deze nieuwe documenten moeten opnieuw voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad verleent een gunstig advies voor de plaatsing van ‘tijdelijke’ vaste camera’s op nietbesloten plaatsen door de intergemeentelijk opdrachthoudende vereniging voor huisvuilverwerking
Meetjesland voor een geldigheidsduur tot en met 31.12.2025.
Art. 2
Volgende besluiten worden opgeheven met ingang van 25.06.2021:
 Het gemeenteraadsbesluit van 27.09.2018 over het goedkeuren van het gebruik van een
tijdelijke vaste camera op een niet-besloten plaats (openbaar domein) inzake preventie
sluikstort en zwerfvuil door IVM.
 Het gemeenteraadsbesluit van 25.10.2018 tot machtiging van een GAS vaststeller in dienst
bij IVM om vaststellingen te doen inzake sluikstort en zwerfvuil volgens het GAS-reglement.
 Het gemeenteraadsbesluit van 31.10.2019 tot aanstellen van een GAS vaststeller in dienst bij
IVM.
Art. 3
De gemeenteraad keurt volgend reglement (zie bijlage 2) over het gebruik van de ‘tijdelijke’ vaste
camera’s op een niet-besloten plaats, goed. Het reglement treedt in werking vanaf 25.06.2021 tot en
met 31.12.2025.
Art 3.1 Doel van de verwerking van de beelden
Voorkomen, vaststellen en bewijzen verzamelen omtrent sluikstort en zwerfvuil bij de glasbollen en
op hotspots. De hotspots worden bepaald door de gemeente, eventueel in overleg met de lokale
politie. Dit zijn plaatsen waar er hinder is van sluikstort en/of zwerfvuil. Aan de hand van de beelden
informatie verschaffen aan de politie of sanctionerend ambtenaar zodat de daders kunnen
opgespoord en geïdentificeerd worden.
Art 3.2 Welke beelden worden opgenomen
De verwerking van de beelden bevat uitsluitend gegevens over bezoekers van de onmiddellijke
omgeving van de camera’s.
De ‘tijdelijke’ vaste bewakingscamera’s worden geplaatst op locaties waar er overlast is van zwerfvuil
en/of sluikstort.
Bewakingscamera’s mogen in geen geval beelden opleveren die de intimiteit van een persoon
schenden of gericht zijn op het inwinnen van informatie over de filosofische, religieuze, politieke,
syndicale gezindheid, etnische of sociale origine, het seksuele leven of de gezondheidstoestand.

155

Art. 3.3 Wijze van verkrijgen
De beelden dienen van zodanige kwaliteit te zijn dat personen en voertuigen dag en nacht kunnen
geïdentificeerd worden.
De gegevens verkregen van de bewakingscamera’s zullen niet in real-time bekeken worden maar na
het verkrijgen van de opnames. De opnames zullen slechts bekeken worden na het vaststellen van
een sluikstort of de aanwezigheid van zwerfvuil.
Art 3.4 Informatieplicht
Elk heimelijk gebruik van vaste bewakingscamera’s is verboden.
Een plaats betreden waar een pictogram aangeeft dat er vaste camerabewaking plaatsvindt, geldt als
voorafgaandelijke toestemming. De zone onder cameratoezicht wordt gesignaleerd met aangepaste
signalisatie (pictogrammen) ter hoogte van de invalswegen van de gemeente Assenede. De
pictogrammen bevatten alle wettelijk verplichte mededelingen.
Art. 3.5 Inzagerecht
Iedere gefilmde persoon heeft het recht op toegang tot de beelden (Art. 12 van de Camerawet en
art. 15 van de AVG). Dit recht kan natuurlijk slechts uitgeoefend worden indien de beelden werden
opgeslagen en bewaard. Wie toegang wenst tot zijn gegevens richt hiertoe een verzoek aan de
verantwoordelijke voor de verwerking. De aanvraag moet vergezeld zijn van voldoende
gedetailleerde vermeldingen teneinde de juiste plaats van de gegevens in de opname te kunnen
lokaliseren (datum, uur, juiste plaats). De privacy van derden die zichtbaar zijn op de film dient
beschermd te worden en de belangen van de veiligheid dienen afgewogen te worden.
Art. 3.6 Verwijdering en vernietiging gegevens
De beelden worden niet langer bijgehouden dan strikt noodzakelijk, dit met een maximum van 1
maand. (Art. 5 §4, 4e lid van de Camerawet)
Alleen in het geval de gegevens noodzakelijk zijn voor een onderzoek van de politie of sanctionerend
ambtenaar en moeten dienen als bewijsmateriaal tijdens een rechtszitting, indien beelden een
bijdrage kunnen leveren tot het bewijzen van een misdrijf, van schade, van overlast of het
identificeren van een dader, een verstoorder van de openbare orde, een getuige of slachtoffer,
kunnen gegevens langer bewaard worden. In dat geval geldt dat de exports / screenshots van de
betreffende beelden en de ermee verband houdende vaststelling ten behoeve van de
verwerkingsverantwoordelijke voor een maximumtermijn van één (1) jaar worden bewaard, tenzij de
verwerkingsverantwoordelijke schriftelijk andere instructies zou geven.
Na de gestelde bewaarduur worden de beelden vernietigd.
Art. 3.7 Veiligheid van de verwerking
De verantwoordelijke voor de verwerking en de door hem ingeschakelde verwerker(s) alsook de
personen die onder zijn gezag vallen, moeten alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen om te
vermijden dat onbevoegden toegang krijgen tot de beelden. Zij zijn gebonden door de discretieplicht.
De verantwoordelijke voor de verwerking en de door hem ingeschakelde verwerker(s) moeten
gepaste algemene veiligheidsmaatregelen nemen ten opzichte van bestaande risico’s. De juistheid
van de verwerkte gegevens dient geverifieerd te worden (o.a. door middel van codering van de
gegevens, toegang te koppelen aan een paswoord en dergelijke). Ook elk ander risico voor de
gegevens dient voorkomen te worden (diefstal, uitwissing, risico op gebruik voor andere doeleinden).
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Er worden enkel gegevens verstrekt aan de politie en de gerechtelijke overheden. In het kader van de
opmaak van een bestuurlijk verslag kunnen de gegevens ook verstrekt worden aan de sanctionerend
ambtenaar. IVM, handelend als verwerker, werkt daarbij zoveel als mogelijk op beveiligde digitale
wijze; daarvoor werd eveneens een gegevensbeschermingseffectbeoordeling opgesteld.
Teneinde te waarborgen dat de verwerker(s) afdoende garanties biedt(/en) met betrekking tot het
toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking aan de
vereisten van de AVG voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd,
sluit de verantwoordelijke voor de verwerking met de verwerker(s) (een) verwerkingscontract(en)
conform artikel 28 van de AVG1.
Art. 3.8 Verantwoordelijke voor de verwerking
De verantwoordelijke voor de verwerking is diegene die de doeleinden en de middelen bepaalt. Dit
kan een natuurlijke persoon, een rechtspersoon, een feitelijke vereniging of een openbaar bestuur
zijn. De identificatie van de verantwoordelijke voor de verwerking is belangrijk aangezien hij moet
waken over de naleving van de wet en moet fungeren als contactpersoon voor controleoverheden en
personen die hun recht op toegang wensen uit te oefenen. De verwerkingsverantwoordelijke die de
beslissing neemt om één of meerdere tijdelijke vaste bewakingscamera's te plaatsen in een nietbesloten plaats kan alleen maar een openbare overheid zijn2.
De verantwoordelijke voor de verwerking hoeft de verwerking niet zelf te verrichten, hij kan
daarvoor beroep doen op een verwerker. Dit is iemand anders die de concrete verwerking in
opdracht van de verantwoordelijke verricht.
De verantwoordelijke voor de verwerking voor een niet-besloten plaats moet, voorafgaand aan de
plaatsing van de bewakingscamera’s, een positief en gemotiveerd advies krijgen van de
gemeenteraad van de gemeente waar de plaats zich bevindt nadat deze eerst de korpschef
geraadpleegd heeft.
Verantwoordelijke voor de verwerking : Gemeente Assenede – Adres: Kasteelstraat 1 – 3, 9960
Assenede Email: privacy@assenede.be Telefoon: 09/341 95 92
Art. 3.9 Verwerking & toegang tot de beelden
Rechtstreekse toegang tot de beelden hebben uitsluitend en slechts binnen het kader van de hun
opgedragen werkzaamheden:
De vaststellers GAS-overtreding in dienst van het intergemeentelijk samenwerkingsverband
IVM – Sint-Laureinsesteenweg 29 – 9900 Eeklo – handhaving@ivmmilieubeheer.be
De databank en de verwerking situeren zich op het adres: Sint-Laureinsesteenweg 29 te 9900 Eeklo
Deze personen hebben een discretieplicht (Art. 9 camerawet) omtrent de persoonsgegevens die de
beelden opleveren. Er wordt over gewaakt dat onbevoegde personen geen toegang hebben tot het
systeem.

1 AVG = VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de

bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije
verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).
2 Artikel 5 §2/1, leden 1 en 2 van de Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van
bewakingscamera's.
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De beelden moeten een waarmerk bevatten om de echtheid ervan te garanderen. De gegevens
mogen op geen enkele wijze bewerkt worden.
Art. 3.10 Aangifte van de bewakingscamera
De Intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging verklaart hierbij de aangifte te zullen doen van
de bewakingscamera’s via het elektronisch loket www.aangiftecamera.be (FOD Beleid en
Ondersteuning) en dit jaarlijks te zullen hernieuwen.
IVM bezorgt een gedateerd bewijs hiervan aan de verwerkingsverantwoordelijke. Het bewijs neemt
de vorm aan van de elektronische bevestiging van de aangifte zoals door het aangiftesysteem
gegenereerd, bij gebreke waarvan (bv. bij technische malfunctie) een screenshot van de aangifte zal
worden genomen.
Art. 3.11 Register van de beeldverwerkingsactiviteiten
De Intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging zal als verwerker instaan voor het bijhouden en
actualiseren van het register van de beeldverwerkingsactiviteiten. Teneinde de
verwerkingsverantwoordelijke toe te laten haar wettelijke verplichtingen na te komen, zal IVM dit
register te allen tijde ter beschikking houden van de verwerkingsverantwoordelijke en kan de
verwerkingsverantwoordelijke te allen tijde een geactualiseerd afschrift van het register opvragen bij
IVM.
Het register zal een elektronisch formaat aannemen. Dit zal ter beschikking gesteld worden wanneer
de gegevensbeschermingsautoriteit hierom vraagt. De politiediensten kunnen eveneens vragen om
toegang te hebben tot dit register.
Art. 4
De gemeenteraad keurt de overeenkomst met de intergemeentelijk opdrachthoudende vereniging
voor huisvuilverwerking Meetjesland en de lokale politie inzake het plaatsen van tijdelijk vaste
camera’s goed (zie bijlage 4).
Art. 5
De gemeenteraad stelt Mevr. Heidi Steenbeke, en Mevr. Annelies Neyt, beide in dienst bij de
Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Meetjesland (IVM), aan
tot GAS vaststeller voor de gemeente Assenede om vaststellingen te doen welke uitsluitend kunnen
bestraft worden met een gemeentelijke administratieve sanctie en die vallen onder de
bevoegdheden inzake zwerfvuil en sluikstort zoals omschreven in de huidige artikel(s) 3.2. en 4.5. van
het gecoördineerd politiereglement van 25.03.2021 (hetzij, in geval van wijziging, enige latere
rechtsgrond waarin diezelfde bepaling is opgenomen).
Art. 6
De gemeente Assenede sluit met elke verwerker een verwerkingscontract af overeenkomstig de
wettelijke bepalingen, voordat de verwerking aanvangt.
19. Aanpassen van het schoolreglement van de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute.
Bevoegdheid



Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 artikels 40 en 41.
De nieuwe gemeentewet van 24.06.1988, artikel 119.
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Wetten en Reglementen


Het decreet basisonderwijs van 25.02.1997.

Verwijzingsdocumenten




Gemeenteraadsbesluit van 05.07.2018 houdende goedkeuren van het schoolreglement van de
gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute.
Verslag Bijzonder Onderhandelingscomité Onderwijs van 07.06.2021.
Verslag schoolraad van 14.06.2021.

Verantwoording








Een schoolbestuur moet voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement opstellen dat de
betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt.
Meer specifieke afspraken worden, na overleg tussen het college van burgemeester en
schepenen en de schoolraad, opgenomen in de infobrochure.
Het huidig schoolreglement is toe aan actualisatie omwille van gewijzigde regelgeving en omwille
van de noodzaak om sommige artikelen te verduidelijken en/of te verfijnen.
Het document moet hier en daar tekstueel worden gecorrigeerd. De wijzigingen moeten nu
worden opgenomen zodat het nieuwe schoolreglement op tijd beschikbaar kan gesteld worden
aan de ouders, zowel bij nieuwe als bestaande inschrijvingen.
Een wijziging van het schoolreglement kan ten vroegste uitwerking hebben in het daaropvolgend
schooljaar.
Het model schoolreglement van het Onderwijssecretariaat voor Steden en Gemeenten dient als
basis voor het schoolreglement gewoon basisonderwijs.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Het bestaand schoolreglement gewoon basisonderwijs goedgekeurd in gemeenteraadszitting van
05.07.2018 wordt opgeheven.
Art. 2
Het hierbij gevoegd schoolreglement wordt goedgekeurd.
20. Vaststellen van het lestijdenpakket van de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute voor het
schooljaar 2021/2022.
Bevoegdheid


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

Wetten en Reglementen



Het decreet van 27.03.1991 houdende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het
gesubsidieerd onderwijs.
Het decreet basisonderwijs van 25.02.1997, hoofdstuk IX.
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Het besluit van de Vlaamse Regering van 17.06.1997 betreffende de personeelsformatie in het
gewoon basisonderwijs.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 05.12.2003 betreffende ICT-coördinatie in het
onderwijs.
De omzendbrief met kenmerk BaO/2005/09 houdende de personeelsformatie scholen in het
gewoon basisonderwijs van 29.06.2005.

Verwijzingsdocumenten





Schrijven van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming van 07.06.2021 betreffende het
aanwendbaar lestijden-, uren- en puntenpakket van de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute
voor het schooljaar 2021/2022.
Verslag Bijzonder Onderhandelingscomité Onderwijs van 07.06.2021.
Verslag schoolraad van 14.06.2021.

Verantwoording


Het lestijdenpakket wordt vastgesteld op basis van het schrijven van het Vlaams Ministerie van
Onderwijs en Vorming. De personeelsformatie voor het schooljaar 2021/2022 is gebaseerd op de
telling van het aantal regelmatige leerlingen ingeschreven op de eerste schooldag van februari
2021. Daaruit volgt het aanwendbaar lestijden- en urenpakket voor de gemeenteschool
Bassevelde/Boekhoute.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Het lestijdenpakket van de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute voor het schooljaar 2021/2022
wordt als volgt vastgesteld :
Bestuurspersoneel
1 ambt van directeur zonder onderwijsopdracht
Onderwijzend personeel
Kleuteronderwijs
Basisomkadering
Lestijden kleuteronderwijs volgens de schalen
SES-lestijden kleuteronderwijs
Additionele lestijden kleuteronderwijs
Totaal aantal lestijden kleuteronderwijs

65
8
0
73
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Lager onderwijs
Basisomkadering
Lestijden lager onderwijs volgens de schalen
SES-lestijden lager onderwijs
Additionele lestijden lager onderwijs
Totaal aantal lestijden lager onderwijs

210
18
0
228

Aanvullende lestijden
Aanvullende lestijden katholieke godsdienst

10

Paramedisch personeel
Uren kinderverzorging

8

Puntenpakket
Punten ICT-coördinatie
Punten administratieve ondersteuning

10
49

21. Verlengen van de geldigheidsduur CADOZA Limited Edition tot en met 31.12.2021.
Bevoegdheid


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

Wetten en Reglementen


Het gemeentelijk reglement Cadeaucheque Ondernemers en Zelfstandigen Assenede (CADOZA)
zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 29.10.2020.

Verwijzingsdocumenten




Het gemeenteraadsbesluit van 27.08.2020 betreffende het goedkeuren van het lokaal
relanceplan Assenede.
Het gemeenteraadsbesluit van 29.10.2020 houdende goedkeuring van het reglement CADOZA.
Het collegebesluit van 25.05.2021 betreffende de verlenging van de CADOZA Limited Edition tot
en met 31.08.2021.

Verantwoording




Binnen het lokaal relanceplan Assenede werd een CADOZA-bon van € 5,00 toegekend aan alle
gezinnen.
De geldigheidsduur van deze ‘Limited Edition’ CADOZA bon werd vastgelegd op 5 maanden, tot
31.05.2021.
Na controle blijkt dat nog maar 50% van de uitgegeven bonnen werd gebruikt. Een verlenging
van de geldigheidsduur is dus aangewezen.
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Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 25.05.2021 de geldigheidsduur
van de CADOZA Limited Edition verlengd tot en met 31.08.2021. Dit in overeenstemming met art.
2 §3 en art. 2 §8 van het reglement CADOZA.
Een verdere verlenging kan enkel mits akkoord van de gemeenteraad.
Om gezinnen de kans te geven deze bon alsnog te gebruiken, is het wenselijk de geldigheidsduur
verder te verlengen tot en met 31.12.2021.

Stemmen
Stemresultaat

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

BESLUIT
Artikel 1
De geldigheidsduur van de CADOZA ‘Limited Edition’ ter waarde van € 5,00 wordt verlengd tot en
met 31.12.2021.
Art. 2
Alle handelaars die deze bon aanvaarden worden op de hoogte gebracht van de verlenging van deze
bon.
Art. 3
De gebruikers worden via verschillende communicatiekanalen op de hoogte gebracht van de
verlenging van de geldigheidsduur van deze bon.
22. Goedkeuren van het reglement markten en kermissen Assenede.
Dit punt is verdaagd.
26. Voorstel van beslissing: 'Eerst onze handelaars'.
Bevoegdheid


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

Wetten en Reglementen


De wet inzake overheidsopdrachten van 17.06.2016

Verwijzingsdocumenten



De intentie uitgesproken in het meerjarenplan 2019-2025
De intentie uitgesproken in het gemeentelijk klimaatadaptatieplan

Verantwoording


De Vlaams Belangfractie stelt dat de Corona-crisis de ganse maatschappij zwaar getroffen heeft.
De heropstart zal een inspanning vergen om het lokaal economisch weefsel terug op de rails te
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krijgen. Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers wil hiervoor de kansen van KMO’s en
lokale handelaars om een overheidsopdracht binnen te halen vergroten.
De redenering achter de idee van minister Somers is zeker te volgen: al te vaak grijpen KMO’s of
lokale handelaars naast mooie projecten omdat de overheidsopdracht te groot is of zelfs bijna op
maat van grote bedrijven. Hierdoor loopt de lokale economie soms mooie kansen mis.
Minister Somers pleit er daarom voor om overheidsopdrachten op lokaal vlak op te splitsen in
kleinere deelopdrachten. Op deze manier maken lokale handelaars en KMO’s meer kans.
Daarnaast suggereert hij ook om het prijscriterium minder gewicht te geven bij de
eindbeoordeling ten voordele van het ‘nabijheidscriterium’. Bovendien kadert dit ook in de
tendens naar duurzaamheid met een kleinere CO2-voetafdruk.
Door het ‘nabijheidscriterium’ extra gewicht te geven bij lokale overheidsopdrachten kunnen er
inderdaad twee vliegen in een klap geslagen worden: de lokale handelaars vergroten hun kansen
en de CO2-uitstoot wordt gereduceerd. Twee zaken die duidelijke speerpunten zijn in het
gemeentelijk meerjarenplan.
De Vlaams Belang-fractie vraagt aan de gemeenteraad van Assenede principieel te beslissen om
het nabijheidscriterium bij overheidsopdrachten een zwaarder gewicht toe te kennen.

Stemmen
Stemresultaat

2 ja-stemmen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven)
12 nee-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)
7 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem,
Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Dimitri Van Vooren)

BESLUIT
Artikel 1
Het voorstel van beslissing is verworpen.
27. Voorstel van beslissing: 'Zorgeloos fietsen'.
Bevoegdheid


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

Verwijzingsdocumenten




De intentie uitgesproken in het meerjarenplan 2019-2025.
De intentie uitgesproken in het gemeentelijk klimaatadaptatieplan.
De financiële situatie van de gemeente.

Verantwoording


De Vlaams Belangfractie meent dat de Corona-crisis mensen meer doen bewegen heeft in de
buitenlucht en het fietsen een nieuwe boost heeft gegeven. Fietstoerisme is hierdoor aan een
opmars bezig. Verschillende lokale besturen hebben om fietsen nog meer aan te moedigen een
of meerdere openbare fietspompen voorzien. Fietsers met problemen kunnen dan volledig gratis
hun banden oppompen. Dit is onder meer het geval in Gent, Nieuwpoort en De Panne. Het
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plaatsen van dergelijke fietspompen is een ingreep die weinig kost en een positieve impact heeft
op het stimuleren van het fietsgebruik. Het gaat hierbij voor alle duidelijkheid niet om mobiele
fietspompen die men kan meenemen, maar om vaste exemplaren die op een bepaalde plek
verankerd worden. Het zou, volgens de fractie, voor onze gemeente een meerwaarde zijn om
dergelijke openbare fietspompen die gratis gebruikt kunnen worden te voorzien. 1 exemplaar in
iedere deelgemeente zou een flinke stap in de goede richting zijn. Het kadert bovendien in de
intentie uitgesproken in het meerjarenplan om in te zetten op (fiets)toerisme en het
aanmoedigen om meer inwoners de fiets te laten gebruiken. Tot slot past dit ook in de intentie
van het gemeentelijk klimaatadaptatieplan aangezien een hoger fietsgebruik zorgt voor een
verminderde CO2-uitstoot.
De Vlaams Belang-fractie vraagt aan de gemeenteraad van Assenede te beslissen tot plaatsen
van minimaal 1 openbare fietspomp per deelgemeente.

De openbare fietspompen staan gratis ter beschikking.

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de concrete uitwerking van
deze beslissing.

Het college van burgemeester en schepenen rapporteert op regelmatige tijdstippen, meer
bepaald om de 6 maanden en voor het eerst tijdens de gemeenteraad van december
2021, aan de gemeenteraad over de concrete uitwerking van deze beslissing.

Stemmen
Stemresultaat

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

BESLUIT
Artikel 1
Dit 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
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