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Gemeenteraad van 22.02.2018 

Aanwezig 

Philippe De Coninck 

Burgemeester-voorzitter 

  

Servaas Van Eynde, Hubert Staelens, Chantal Bobelijn, David Vercauteren, Hilde Baetsle, 

Dominique Buysse 

Schepenen 

  

Alex Meulebroeck, Trees Van Eykeren, Koen Van Ootegem, Guido Van de Veire, Marc De Schepper, 

Marcel Scheir, Nic Van Zele, Annie Cuelenaere, Stany Buysse, Francine De Weweire, 

Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Koen Buysse, Heidi Schaght, Sabina De Craecker. 

Gemeenteraadsleden 

Bianca Buysse vervoegt de zitting vanaf punt 2 na haar eedaflegging en installatie als 

gemeenteraadslid. 

  

Frederik Willems 

Gemeentesecretaris  

 

 

Agenda 
 

1.  NOTULEN 

Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraad dd. 25.01.2018. 

2.  PERSONEEL 

Vaststellen contingent en bezoldiging hoofdanimatoren (speelplein en IBO) en jobstudenten 

(technische dienst). 

3.  PERSONEEL 

Kennisnemen aanstelling van rechtswege van het ambt van gemeentesecretaris als algemeen 

directeur.  

4.  PERSONEEL 

Kennisnemen aanstelling van rechtswege van het ambt van  financieel beheerder als financieel 

directeur.  

5.  JEUGD 

Goedkeuren statutenwijziging projectvereniging Regionale Jeugddienst Meetjesland. 

6.  JEUGD 

Goedkeuren wijziging subsidiereglement jeugdwerk. 

7.  RETRIBUTIES 

Vaststellen van het retributiereglement voor het aanbrengen van huishoudelijke afvalstoffen op 

het gemeentelijk recyclagepark. 

8.  POLITIEREGLEMENT 

Vaststellen gewijzigd politiereglement van de politiezone Assenede-Evergem. 
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Aanvullende agenda 
 

9.  INSTALLATIE 

Kennisname van het ontslag van gemeenteraadslid Erik Roegis en goedkeuren van de 

geloofsbrieven en eedaflegging van nieuw gemeenteraadslid Bianca Buysse. 

 

Openbare zitting 
 

1.  Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraad dd. 25.01.2018. 

 

De redactie van de notulen van de gemeenteraad van 25.01.2018 wordt goedgekeurd. 

Stemresultaat: 20 ja-stemmen (Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, Chantal Bobelijn, 
David Vercauteren, Hilde Baetsle, Dominique Buysse, Alex Meulebroeck, 
Trees Van Eykeren, Koen Van Ootegem, Guido Van de Veire, Marc De Schepper, 
Marcel Scheir, Annie Cuelenaere, Stany Buysse, Francine De Weweire, 
Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Koen Buysse, Heidi Schaght, 
Sabina De Craecker) 
2 onthoudingen (Hubert Staelens, Nic Van Zele) 

 

De voorzitter legt voor om agendapunt 9 ‘Kennisname van het ontslag van gemeenteraadslid Erik 

Roegis en goedkeuren van de geloofsbrieven en eedaflegging van nieuw gemeenteraadslid Bianca 

Buysse’ eerst te behandelen. 

Stemmen  

Stemresultaat:  13 ja-stemmen (Philippe De Coninck, Servaas van Eynde, Hubert Staelens, Chantal  

Bobelijn, David Vercauteren, Hilde Baetslé, Dominique Buysse, Alex Meulebroeck, 

Marc De Schepper, Marcel Scheir, Annie Cuelenaere, Francine De Weweire,  

Heidi Schaght) 

9 onthoudingen: (Trees Van Eykeren, Koen Van Ootegem, Guido Van de Veire,  

Nic Van Zele, Stany Buysse, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Koen Buysse, 

Sabina De Craecker) 

 

2.  Kennisname van het ontslag van gemeenteraadslid Erik Roegis en goedkeuren van de 

geloofsbrieven en eedaflegging van nieuw gemeenteraadslid Bianca Buysse. 

Bevoegdheid 

 Het gemeentedecreet dd. 05.07.2005, art. 42. 

Wetten en Reglementen 

 Het gemeentedecreet dd. 05.07.2005, art. 7 § 3. 

Verwijzingsdocumenten 

 E-mail dd. 16.02.2018 van Erik Roegis m.b.t. zijn ontslag als gemeenteraadslid. 

 Getekend ontslag Erik Roegis, ontvangen en geregistreerd in het postregister op 19.02.2018. 

 Vlaamse overheid: uitslag gemeenteraadsverkiezing van 14.10.2012_Algemene telling van de 

stemmen, zeteltoewijzing en aanwijzing van opvolgers. 

 Proces-verbaal van de installatievergadering van de gemeente Assenede dd. 02.01.2013. 
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 Verklaring op eer van Bianca Buysse 

 Uittreksel uit het bevolkings- en strafregister van Bianca Buysse dd. 20.02.2018. 

Verantwoording 

 Tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad dd. 02.01.2013 legt Erik Roegis de eed af 

en wordt hij geïnstalleerd als gemeenteraadslid. 

 Op vrijdag 16.02.2018 geeft Erik Roegis per mail zijn ontslag als gemeenteraadslid en vraagt zijn 

ontslag toe te voegen als agendapunt voor de gemeenteraad van 22.02.2018. Een ondertekend 

exemplaar wordt ons bezorgd op 19.02.2018. 

 In de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing dd. 14.10.2012 wordt Bianca Buysse aangeduid als 

eerste opvolger van SamenPlus. 

 Art. 7 § 3 van het gemeentedecreet stelt dat de gemeenteraad de geloofsbrieven van de 

verkozen gemeenteraadsleden onderzoekt in openbare vergadering. 

 Het onderzoek van de geloofsbrieven heeft betrekking op het nagaan of de verkozenen voldoen 

aan de verkiesbaarheidsvereisten, meer bepaald: 

- de Belgische nationaliteit bezitten of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de EU 

- de volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben 

- ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente 

- niet ontzet zijn van de uitoefening van het kiesrecht (dus als kiezer) of van het recht te worden 

verkozen (dus als kandidaat) 

 Het onderzoek van de geloofsbrieven heeft betrekking op het nagaan of de verkozene zich niet 

bevindt in een geval van onverenigbaarheid zoals bepaald in art. 11 van het gemeentedecreet, 

meer bepaald: 

1° de provinciegouverneurs, de gouverneur en de vice-gouverneur van het administratief 

arrondissement Brussel-Hoofdstad en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-

Brabant, de provinciegriffiers, de arrondissementscommissarissen en de adjunct-

arrondissementscommissarissen voor zover de gemeente in kwestie deel uitmaakt van hun 

ambtsgebied; 

  2° de magistraten, de plaatsvervangende magistraten en de griffiers bij de hoven en de 

rechtbanken, de administratieve rechtscolleges en het Grondwettelijk Hof; 

  3° de leden van het operationeel, administratief of logistiek kader van de politiezone waar de 

gemeente toe behoort; 

  4° de personeelsleden van de gemeente in kwestie of van de gemeentelijke extern 

verzelfstandigde agentschappen van de gemeente, met uitzondering van de vrijwillige 

brandweerlieden en de vrijwillige ambulancediensten; 

  5° de leden van een districtsraad; 

  6° de personen die in een lokale decentrale overheid van een andere lidstaat van de Europese 

Unie een ambt of een mandaat uitoefenen dat gelijkwaardig is aan dat van gemeenteraadslid, 

voorzitter van de gemeenteraad, schepen of burgemeester; 

  7° de bloedverwanten tot en met de tweede graad, de aanverwanten in de eerste graad of 

echtgenoten in de gemeenteraad van eenzelfde gemeente; 

het gemeentedecreet stelt personen met wettelijk samenlevingscontract gelijk met echtgenoten; 

  8° de personeelsleden van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de 

gemeente bedient.  

 Uit het onderzoek, op basis van een uittreksel uit het bevolkingsregister en het strafregister, 

blijkt dat Bianca Buysse voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en niet ontzet is van de 

uitoefening van het kiesrecht of het recht te worden verkozen. 
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 Bianca Buysse heeft een verklaring op eer getekend waarin ze verklaart dat ze zich niet bevindt in 

een geval van onverenigbaarheid.: 

Stemming over art. 2 ‘goedkeuren van de geloofsbrieven van Bianca Buysse’

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van Erik Roegis als gemeenteraadslid, met ingang 

van 22.02.2018. 

Art. 2 

De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven goed van Bianca Buysse. 

Art. 3. 

Bianca Buysse legt in handen van de voorzitter volgende eed af: “Ik zweer de verplichtingen van mijn 

mandaat trouw na te komen”. Er wordt akte genomen van deze eedaflegging en Bianca Buysse wordt 

als gemeenteraadslid geïnstalleerd.  

 

3.  Vaststellen contingent en bezoldiging hoofdanimatoren (speelplein en IBO) en jobstudenten 

(technische dienst). 

Bevoegdheid 

 Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, artikel 42. 

Wetten en Reglementen 

 Besluit van de Vlaamse Regering van 07.12.2007 en latere wijzigingen houdende de minimale 

voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van 

het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende 

de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn. 

 Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.  

 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. 

Verwijzingsdocumenten 

 Gemeenteraadsbeslissing van 24.01.2013 en latere wijzigingen houdende vaststelling van de 

lokale rechtspositieregeling + bijlagen.  

 Gemeenteraadsbeslissing van 15.12.2016 houdende delegatiebevoegdheid van de 

personeelsformatie, het organogram en de rechtspositieregeling naar het schepencollege.  

 Verslag Bijzonder Onderhandelings- en overlegcomité van 14.02.2018.  

Verantwoording 

 Vele provinciale en lokale besturen richten sportkampen of activiteiten in het kader van 

speelpleinwerking.  

 Om deze activiteiten te kunnen “bemannen” kunnen zij beroep doen op studenten maar 

evenzeer op monitoren en vrijwilligers.  

 Een monitor kan om het even wie zijn : een sportleraar, een werkloze, een student, …  



  

19 

 

 Monitorenarbeid kan volledig worden vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen (ook van 

solidariteitsbijdragen) op voorwaarde dat volgende 3 voorwaarden vervuld zijn :  

1. De tewerkstelling bedraagt maximaal 25 werkdagen per kalenderjaar bij één of meer 

werkgevers  

2. Vóór elke tewerkstelling dient de werkgever aangifte te doen bij de Sociale Inspectie 

3. Het moet gaan om volgende activiteiten :  

 Leider, beheerder, huismeester, monitor of adjunct-monitor in de 

cyclussen voor vakantiesport tijdens de schoolvakanties, de vrije dagen 

of de daggedeelten in het onderwijs.  

 Animator van socio-culturele en sportactiviteiten tijdens de vrije dagen 

of daggedeelten in het onderwijs. 

 Voordracht of lezing, die plaats heeft na 16.30u of tijdens de vrije dagen 

of daggedeelten in het onderwijs.  

 Beheerder, huismeester, monitor of bewaker in vakantiekolonies, op 

speelpleinen en sportkampen, alleen tijdens de schoolvakanties.  

 Jobstudenten in dienst nemen is sinds jaar en dag een eenvoudige en kostenefficiënte manier om 

de arbeidspieken tijdens de zomermaanden op te vangen of om vaste medewerkers die met 

vakantie gaan te vervangen.  

 Studenten kunnen sinds 1 januari 2017 gedurende 475 uren per kalenderjaar tewerkgesteld 

worden aan een voordelige RSZ-bijdrage : de werkgeversbijdrage bedraagt slechts 5,43 %, de 

student zelf betaalt slechts 2,71 % solidariteitsbijdrage. 

 Net zoals in het dienstjaar 2017 werd door de jeugddienst en de buitenschoolse kinderopvang 

een gezamenlijk voorstel uitgewerkt voor de zomervakantie 2018. Er wordt een vakantievullend 

aanbod voorzien. Dit aanbod moet een antwoord bieden op de vraag voor voldoende en 

gevarieerde opvangmogelijkheden. 

 Voor de speelpleinwerking en de buitenschoolse kinderopvang wordt voorgesteld om 

hoofdanimatoren aan te werven :  

 

Speelpleinwerking in Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo : 

3 deeltijdse hoofdanimatoren (D-niveau - 30 u./week) voor de periode van  :  
 05.07.2018 tem 06.07.2018 (voorbereidingsdagen) 
 09.07.2018 tem 27.07.2018  
 06.08.2018 tem 24.08.2018 (muv 15.08.2018) 

Buitenschoolse kinderopvang in Bassevelde en Assenede :  

3 deeltijdse hoofdanimatoren (D-niveau - 30 u./week) voor de periode van :  
 09.07.2018 tem 20.07.2018 (muv 11.07.2018) 
 06.08.2018 tem 24.08.2018 (muv 15.08.2018) 

 

 Voor de opvang van verlofperiodes van vaste medewerkers van de technische dienst wordt 

voorgesteld om  2 jobstudenten (D-niveau – 38 u/week) te voorzien voor de maanden juli en 

augustus 2018. (muv 11.07.2018 en 15.08.2018). 
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Tussenkomsten  

 De voorzitter merkt op dat er in de ontwerpnotule een fout geslopen is in de nummering van 

artikels. Er zijn 2 artikels 4. De nummering zal worden aangepast. Artikel 4 wordt artikel 5, artikel 

5 wordt artikel 6 en artikel 6 wordt artikel 7.  

Stemmen 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Voor het dienstjaar 2018 wordt het contingent hoofdanimatoren en jobstudenten vastgesteld als 

volgt :  

Speelpleinwerking in Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo : 

3 deeltijdse hoofdanimatoren (D-niveau - 30 u./week) voor de periode van  :  
 05.07.2018 tem 06.07.2018 (voorbereidingsdagen) 
 09.07.2018 tem 27.07.2018  
 06.08.2018 tem 24.08.2018 (muv 15.08.2018) 

Buitenschoolse kinderopvang in Bassevelde en Assenede :  

3 deeltijdse hoofdanimatoren (D-niveau - 30 u./week) voor de periode van :  
 09.07.2018 tem 20.07.2018 (muv 11.07.2018) 
 06.08.2018 tem 24.08.2018 (muv 15.08.2018) 

 
Technische dienst  
2 jobstudenten (D-niveau – 38 u/week) :  

 1 jobstudent voor de maand juli 2018 (muv 11.07.2018) 
 1 jobstudent voor de maand augustus 2018 (muv 15.08.2018) 

Art. 2 

De aanwervingsvereisten voor de hoofdanimatoren worden vastgesteld als volgt :  

 Hoofdanimatoren voor de speelpleinwerking :  

 De leeftijd van 18 jaar bereikt hebben 

 In het bezit zijn van een blanco uittreksel uit het strafregister 

(model 2)  

 Het bezitten van basisvaardigheden in verband met het werken 

met kinderen op basis van vroegere tewerkstelling of sociaal 

engagement in het jeugdwerk waarbij met kinderen gewerkt 

wordt, is een pluspunt.  

 

 Hoofdanimatoren voor de buitenschoolse kinderopvang :  

 De leeftijd van 18 jaar bereikt hebben 

 In het bezit zijn van een blanco uittreksel uit het strafregister 

(model 2) 
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 Houder zijn van een diploma of getuigschrift van één van 

onderstaande studierichtingen :  

o Secundair beroepsonderwijs : derde jaar van de derde 

graad van de studierichtingen : kinderzorg, begeleider in 

de kinderopvang.  

o Secundair beroepsonderwijs : kinderverzorging  

o Secundair beroepsonderwijs : derde jaar van de vierde 

graad verpleegkunde  

o Secundair technisch onderwijs : tweede jaar van de 

derde graad van de studierichtingen : sociale en 

technische wetenschappen, jeugd en gehandicaptenzorg, 

bijzondere jeugdzorg, gezondheids- en 

welzijnswetenschappen, verpleegaspirant 

o Secundair technisch onderwijs : secundair na secundair 

of derde jaar van de derde graad internaatswerking of 

leefgroepenwerking. 

o Hoger beroepsonderwijs : twee derde van de modules 

orthopedagogie of eerste/tweede jaar orthopedagogie 

o Bachelor of master met 120 studiepunten van de 

volgende richtingen : pedagogie van het jonge kind, 

kleuteronderwijs, lager onderwijs, gezinswetenschappen, 

maatschappelijke veiligheid, orthopedagogie, sociaal 

werk, sociale readaptatiewetenschappen, toegepaste 

psychologie, verpleegkunde.  

o Bachelordiploma of diploma van het hoger onderwijs van 

één cyclus 

o Masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van 

meer dan één cyclus. 

Art. 3 

De aanwervingsvereiste voor de functie van jobstudent voor de technische dienst wordt vastgesteld 

als volgt :  

 De leeftijd van 18 jaar bereikt hebben  

 In het bezit zijn van een blanco uittreksel uit het strafregister (model 1) 

 In het bezit zijn van een rijbewijs B 

Art. 4 

De functiebeschrijving van de hoofdanimatoren wordt vastgesteld als volgt :  

 Organiseren, begeleiden en opvolgen van het lokale jeugdinitiatief 

‘speelpleinwerking’ 

o Organiseren en coördineren van speelpleinwerking  

o Huidige en nieuwe monitoren coachen  

o Meehelpen tijdens de activiteiten  

 Organiseren van activiteiten 

o Plannen, organiseren en begeleiden van interne en externe 

activiteiten  

o Dagindeling voor de kinderen op een educatieve manier 

verzorgen  
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 Begeleiden van kinderen volgens pedagogisch verantwoorde principes in 

de dagelijkse omgang  

o Creëren van een basissfeer van veiligheid, zekerheid, 

geborgenheid, openheid, structuur en een gepaste groepssfeer. 

o Stimuleren van de kinderen en aandacht voor flexibiliteit, 

individualiseren, bewegingsvrijheid en veiligheid 

o Kinderen consequent leren omgaan met regels en grenzen en 

hun structuur aanbieden 

o Omgaan met conflicten met kinderen  

o Begeleiden van kinderen buiten de lokalen  

o Observeren van tevredenheid  

o Verzorgen dagelijks onthaal  

o Instaan voor het afhaalmoment van de kinderen door de ouders 

 Bijstaan van de kinderen bij de dagelijkse verzorging, 

verantwoordelijkheid dragen voor de infrastructuur en de inrichting.  

o Verzorgen en opruimen van speel- en werkmatriaal  

o Dagelijks onderhoud  

o Openen en klaarmaken van de lokalen voor de opvang, afsluiten 

van de lokalen op een veilige manier.  

 Bewaken dat de veiligheidsnormen worden nageleefd 

 Uitvoeren van administratieve taken  

 Instaan voor de dagdagelijkse financiële verrichtingen  

 Regelmatige en adequate terugkoppeling of afstemming naar de 

professionele kracht van IBO/Dienst Vrije Tijd. 

Art. 5 

Het hoofddoel van de functie van jobstudent voor de technische dienst is voornamelijk de collega’s 

van de technische dienst bijstaan bij de uitvoering van verschillende taken.  

Art. 6  

De selectie bestaat uit een selectie-interview dat peilt naar de motivatie, de belangstelling, de 

ervaring en de inzetbaarheid van de kandidaten. 

Art. 7 

De bezoldiging wordt gekoppeld aan de weddenschaal D1.  

 

4.  Kennisnemen aanstelling van rechtswege van het ambt van gemeentesecretaris als algemeen 

directeur.  

Bevoegdheid 

 Decreet Lokaal Bestuur dd. 21.12.2017, in het bijzonder artikel 581 en artikel 609. 

Wetten en Reglementen 

 Conceptnota van 13 mei 2016 over ‘de integratie van de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn en de gemeentebesturen : organieke uitwerking’.  

 Conceptnota van 27 mei 2016 over ‘hervorming van het bestuurlijk toezicht – toelichting 

wijzigingsvoorstellen’. 
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 Conceptnota van 15 juli 2016 over ‘de evaluatie van de beleids- en beheerscyclus (BBC) zoals 

sinds 2014 van toepassing in de Vlaamse lokale besturen en voorstellen tot bijsturing vanaf de 

planningsperiode 2019-2024’.  

 Decreet Lokaal Bestuur dd. 21.12.2017 

Verantwoording 

 Het Decreet Lokaal Bestuur streeft naar een maximale integratie van de gemeente en het 

openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn waarbij er twee aparte rechtspersonen zullen 

blijven bestaan.  

 Het decreet beoogt :  

o De verdere integratie van het OCMW in de gemeente  

o De hervorming en vereenvoudiging van het bestuurlijk toezicht  

o Het bijsturen van de regels over de beleids- en beheerscyclus  

o Het bijsturen of verstrengen van een aantal regels rond intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden en hun filialen 

o Alle organieke regels over de gemeente, het OCMW en het intergemeentelijk 

samenwerkingsverband logisch en gestructureerd in één decreet onder te 

brengen 

o Organieke regels verder te vereenvoudigen, te dereguleren en 

digivriendelijker te maken en  

o Meer ruimte voor lokale autonomie, lokaal maatwerk en lokale daadkracht 

te genereren om zo de dienstverlening te verbeteren.  

 Het Decreet Lokaal Bestuur is gepubliceerd op 15.02.2018. Tien dagen na die bekendmaking  

treden de overgangsbepalingen met betrekking tot de functie van Algemeen Directeur en 

Financieel Directeur in werking.  

 Artikel 581 van het Decreet Lokaal Bestuur stelt dat indien het ambt van gemeentesecretaris en 

het ambt van secretaris van het OCMW door dezelfde persoon wordt uitgeoefend, wordt die 

persoon met behoud van zijn dienstverband van rechtswege aangesteld als algemeen directeur 

bij de gemeente.  

Tussenkomsten  

In de verantwoording staat dat het decreet hoogstwaarschijnlijk wordt gepubliceerd op 15.02.2018. 

Ondertussen is dat gebeurd, dus dat kan in de notule opgenomen worden : ‘Het Decreet Lokaal 

Bestuur is gepubliceerd op 15.02.2018.’ Artikel 1 van de notule wordt dan ‘Op 25.02.2018 wordt de 

gemeentesecretaris van rechtswege aangesteld als algemeen directeur bij de gemeente. In dit ambt 

bedient hij zowel de gemeente als het OCMW.’ 

BESLUIT 

Artikel 1 

Op 25.02.2018 wordt de gemeentesecretaris van rechtswege aangesteld als algemeen directeur bij 

de gemeente. In dit ambt bedient hij zowel de gemeente als het OCMW. 

Art. 2 

De algemeen directeur behoudt zijn dienstverband (mandaatfunctie) en oefent de taken en 

bevoegdheden uit die overeenkomstig artikel 58 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en artikel 

52 van het decreet van 19 december 2008 of overeenkomstig andere wettelijke of decretale 

bepalingen aan de gemeentesecretaris en aan de secretaris van het OCMW zijn toevertrouwd.  
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Art. 3. 

De terbeschikkingstelling aan het OCMW neemt automatisch een einde op het moment van 

aanstelling van rechtswege als algemeen directeur.  

 

5.  Kennisnemen aanstelling van rechtswege van het ambt van  financieel beheerder als financieel 

directeur.  

Bevoegdheid 

 Decreet Lokaal Bestuur dd. 21.12.2017, in het bijzonder artikel 581 en artikel 609. 

Wetten en Reglementen 

 Conceptnota van 13 mei 2016 over ‘de integratie van de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn en de gemeentebesturen : organieke uitwerking’.  

 Conceptnota van 27 mei 2016 over ‘hervorming van het bestuurlijk toezicht – toelichting 

wijzigingsvoorstellen’. 

 Conceptnota van 15 juli 2016 over ‘de evaluatie van de beleids- en beheerscyclus (BBC) zoals 

sinds 2014 van toepassing in de Vlaamse lokale besturen en voorstellen tot bijsturing vanaf de 

planningsperiode 2019-2024’.  

 Decreet Lokaal Bestuur dd. 21.12.2017 

Verantwoording 

 Het Decreet Lokaal Bestuur streeft naar een maximale integratie van de gemeente en het 

openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn waarbij er twee aparte rechtspersonen zullen 

blijven bestaan.  

 Het decreet beoogt :  

o De verdere integratie van het OCMW in de gemeente  

o De hervorming en vereenvoudiging van het bestuurlijk toezicht  

o Het bijsturen van de regels over de beleids- en beheerscyclus  

o Het bijsturen of verstrengen van een aantal regels rond intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden en hun filialen 

o Alle organieke regels over de gemeente, het OCMW en het intergemeentelijk 

samenwerkingsverband logisch en gestructureerd in één decreet onder te 

brengen 

o Organieke regels verder te vereenvoudigen, te dereguleren en 

digivriendelijker te maken en  

o Meer ruimte voor lokale autonomie, lokaal maatwerk en lokale daadkracht 

te genereren om zo de dienstverlening te verbeteren.  

 Het Decreet Lokaal Bestuur is gepubliceerd op 15.02.2018.  Tien dagen na de bekendmaking  

treden de overgangsbepalingen met betrekking tot de functie van Algemeen Directeur en 

Financieel Directeur in werking.  

 Artikel 581 van het Decreet Lokaal Bestuur stelt dat indien het ambt van financieel beheerder 

van de gemeente en het ambt van financieel beheerder van het OCMW door dezelfde persoon 

wordt uitgeoefend, wordt die persoon met behoud van zijn dienstverband van rechtswege 

aangesteld als financieel directeur bij de gemeente.  
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Tussenkomsten  

In de verantwoording staat dat het decreet hoogstwaarschijnlijk wordt gepubliceerd op 15.02.2018. 

Ondertussen is dit gebeurd, dus dat kan in het besluit worden opgenomen : ‘ Het decreet Lokaal 

Bestuur is gepubliceerd op 15.02.2018. Artikel 1 van het besluit wordt dan : ‘Op 25.02.2018 wordt de 

financieel beheerder van rechtswege aangesteld als financieel directeur bij de gemeente. In dit ambt 

bedient zij zowel de gemeente als het OCMW.  

BESLUIT 

Artikel 1 

Op 25.02.2018 wordt de financieel beheerder van rechtswege aangesteld als financieel directeur bij 

de gemeente. In dit ambt bedient zij zowel de gemeente als het OCMW. 

Art. 2 

De financieel directeur behoudt haar dienstverband en oefent de taken en bevoegdheden uit die 

overeenkomstig artikel 58 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en artikel 52 van het decreet 

van 19 december 2008 of overeenkomstig andere wettelijke of decretale bepalingen aan de 

financieel beheerder van de gemeente en aan de financieel beheerder van het OCMW zijn 

toevertrouwd.  

Art. 3. 

De terbeschikkingstelling aan het OCMW neemt automatisch een einde op het moment van 

aanstelling van rechtswege als financieel directeur.  

 

6.  Goedkeuren statutenwijziging projectvereniging Regionale Jeugddienst Meetjesland. 

Bevoegdheid 

 Gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen 

Wetten en Reglementen 

 Het decreet van 6.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 

Verwijzingsdocumenten 

 De statuten van de projectvereniging Regionale Jeugddienst Meetjesland door de gemeenten 

Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Knesselare, Lovendegem, Maldegem, Nevele, Sint-

Laureins, Waarschoot, Wachtebeke, Zomergem 

 De oprichtingsakte van de projectverenging Regionale Jeugddienst Meetjesland, verleden in 

Zomergem op 4.03.2003 

 Brief van de Regionale Jeugddienst Meetjesland dd. 16.01.2018 betreffende de statuutwijziging 

van de projectvereniging, met de voorstel statuten en oprichtingsakte als bijlagen. 

Verantwoording 

 De komende jaren zal de financiële steun van de provincie overgenomen worden door 

Vlaanderen 

 De Regionale Jeugddienst Meetjesland verhuis van Zomergem naar de jeugddienst van Eeklo 

(Kerkstraat 121, 9900 Eeklo) 
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 Dit heeft als gevolg dat er een aantal wijzigingen (zie brief Regionale Jeugddienst Meetjesland dd. 

16.01.2018) moeten gebeuren in de statuten (wijzigingen maatschappelijke zetel en het 

verdwijnen van de verwijzingen naar de provincie)  

Stemmen 

Stemresultaat : met eenparigheid van stemmen 

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad keurt de statuutwijziging van de projectvereniging Regionale Jeugddienst 

Meetjesland goed. 

 

7.  Goedkeuren subsidiereglement jeugdwerk 2018-2019. 

Bevoegdheid 

 Het gemeentedecreet 15.07.2005 en latere wijzigingen, inzonderheid art. 42 § 3 

Wetten en Reglementen 

 Decreet van 6.07.2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid, 

zoals gewijzigd 

Verwijzingsdocumenten 

 Gemeenteraadsbeslissing dd. 26.05.2016 ‘JEUGD – Vaststellen subsidiereglement jeugdwerk 

2016-2019’ 

 Meerjarenplan 2014-2019 van het gemeentebestuur Assenede, inzonderheid actie VT 5.4.1.  

Verantwoording 

 Het subsidiereglement jeugdwerk wordt op regelmatige tijdstippen geëvalueerd, teneinde een 

subsidiereglement op maat van de jeugd en het jeugdwerk te kunnen bieden. Dit gebeurt op 

initiatief van de jeugdraad. 

 De jeugdraad heeft een aantal verbeteringsvoorstellen geformuleerd in hun advies rond de 

subsidies werkjaar 2016-2017 (algemene vergadering november), rond wijzigingen in het 

subsidiereglement.  

 Een van de belangrijke voorwaarden voor de werkingssubsidie is dat jeugdverenigingen minimaal 

2 attesten van gebrevetteerde begeleiders moeten kunnen voorleggen. O.a. volgende attesten 

komen in aanmerking: erkend brevet attest animator, pedagogisch diploma, initiator 

jeugdsportbegeleider,…  

 De afgelopen jaren bleek dat het voor kleine jeugdverenigingen, zoals momenteel Chiro 

Beukenhout met slechts 8 leiding, waaronder veel nieuwe leiding, vaak moeilijk is om twee 

attesten voor te leggen. Dit is verhoudingsgewijs gemakkelijker voor een grote jeugdvereniging 

ten opzichte van een kleine jeugdvereniging. Om deze ongelijkheid weg te werken, stelt de 

jeugdraad volgende wijziging voor: 

- 10% van actieve leidingploeg moet een gebrevetteerd attest kunnen voorleggen. De 
afronding gebeurt volgens de regels van de wiskunde.  

- Er moet minstens 1 attest per jeugdvereniging zijn. 
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Stemmen 

Stemresultaat : met eenparigheid van stemmen 

BESLUIT 

Artikel 1 

Het subsidiereglement jeugdwerk 2016-2019 wordt opgeheven. 

Art. 2 

Het subsidiereglement jeugdwerk 2018-2019 zoals in bijlage aan dit besluit toegevoegd, wordt 

goedgekeurd. 

 

8.  Vaststellen van het retributiereglement voor het aanbrengen van huishoudelijke afvalstoffen op 

het gemeentelijk recyclagepark. 

Bevoegdheid 

 Het gemeentedecreet dd. 15.07.2005, art. 42. 

Wetten en Reglementen 

 Het gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen, inzonderheid art 253. 

 Het decreet van 23.12.2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringloop en 

afvalstoffen (Materialenbeheer). 

 Het besluit van de Vlaamse regering van 27.02.2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement 

betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA). 

Verwijzingsdocumenten 

 Het gemeenteraadsbesluit van 29.09.2016 over het wijzigen van het retributiereglement voor 

het aanbrengen van huishoudelijke afvalstoffen op het gemeentelijk recyclagepark. 

Verantwoording 

 Door de polderbesturen en Natuurpunt werd een oplossing gevraagd voor het gratis kunnen 

aanbieden van het materiaal van sluikstorten die ze opruimen. 

 In het toegangssysteem van het recyclagepark kan een gratis fractie ‘sluikstorten’ toegevoegd 

worden. 

 Het retributiereglement dient aangepast te worden. 

 Daarnaast wordt door de erkende verenigingen gevraagd hoe zij toegang kunnen krijgen tot het 

recyclagepark.  

 Verenigingen kunnen een toegangspasje aanvragen waarmee zij toegang hebben op het 

recyclagepark. 

 Dit wordt ook aangepast in het retributiereglement.  

 Het college evalueert na 6 maanden. 

Tussenkomsten 

 De CD&V-fractie vraagt in hoeverre nog controle mogelijk is bij het gratis aanbieden van 

sluikstort door Natuurpunt en de polderbesturen? CD&V twijfelt er sterk aan dat deze 

verenigingen het recht hebben om zelf controles te doen. CD&V stelt vast dat Natuurpunt in heel 

Vlaanderen actief is. De afdeling Natuurpunt Meetjeslandse kreken werkt in verschillende 
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gemeenten. In de reglementen van die andere gemeenten is er niet opgenomen dat zij daar 

gratis sluikstort kunnen aanbieden. Controle of het aangeboden sluikstort uit Assenede komt is 

niet mogelijk. 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat het niet de bedoeling is om 

Natuurpunt en de polderbesturen rechten te geven om controles te doen. Zij kunnen wel de 

milieuambtenaar of de parkwachters vragen om vaststellingen te doen. Indien er iets 

herkenbaars gevonden wordt kan er door de politie PV worden opgemaakt en kunnen we 

proberen de kosten te verhalen. Het is enkel toegelaten om sluikstort gevonden in Assenede 

naar het recyclagepark te brengen. Diegene die de badge krijgt is verantwoordelijk voor een 

correct gebruik en is aansprakelijk. 

 De N-VA-fractie vraagt of ook andere verenigingen die sluikstort opruimen een pasje kunnen 

vragen. De hengelvereniging ‘De Goudkarper’ organiseert jaarlijks in oktober een opruimactie. 

Op verschillende punten wordt zwerfvuil verzameld en dat wordt dan nadien opgehaald door de 

gemeente. Dit kan toch blijven doorgaan? 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat specifieke afspraken altijd mogelijk 

zijn. In artikel 5 van het retributiereglement staat dat ook gemeentediensten geen retributie 

verschuldigd zijn. Het is dus altijd mogelijk om gemeentediensten te bellen om sluikstort op te 

halen. Dat gebeurt nu ook al voor de zwerfvuilactie en op vraag van de meters en de peters.  

 N-VA heeft vastgesteld dat het gratis aanleveren van sluikstort in het recyclagepark van Sint-

Laureins zeer omslachtig is en vreest dat polderbesturen en Natuurpunt ook sluikstort uit andere 

gemeenten in Assenede gaan aanbieden. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt dat met deze aanpassing in het 

retributiereglement een toestand die al bestaat wordt geregulariseerd. Het college zal dit 

evalueren na 6 maanden en is bereid dit engagement op te nemen in het overwegende gedeelte 

van het besluit. 

 CD&V blijft erbij dat dit reglement met haken en ogen samen hangt en zal tegen stemmen. Het 

reglement is niet sluitend en discriminerend ten opzichte van andere verenigingen. 

Stemmen 

Stemresultaat: 14 ja-stemmen (Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, Hubert Staelens, 
Chantal Bobelijn, David Vercauteren, Hilde Baetsle, Dominique Buysse, 
Alex Meulebroeck, Marc De Schepper, Marcel Scheir, Annie Cuelenaere, 
Francine De Weweire, Heidi Schaght, Bianca Buysse) 
9 nee-stemmen (Trees Van Eykeren, Koen Van Ootegem, Guido Van de Veire, 
Nic Van Zele, Stany Buysse, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, 
Koen Buysse, Sabina De Craecker) 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Het gemeentelijk retributiereglement voor het aanbrengen van huishoudelijke afvalstoffen op het 

gemeentelijk recyclagepark vastgesteld in de gemeenteraad 29.09.2016 wordt gewijzigd als volgt: 

Art. 2 – definities 

a. Gezinshoofd: elke gezin, vereniging, school, zelfstandige ondernemer of KMO met 

woonplaats of vestiging in de gemeente. 

b. Verenigingen: alle erkende verenigingen van de gemeente Assenede.  

c. Scholen: alle inrichtingen gelegen op het grondgebied van de gemeente Assenede die een of 

andere vorm van onderwijs verstrekken. 
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d. Zelfstandige ondernemer of  KMO ’s: zelfstandige ondernemer of KMO ‘s waarvan  de 

maatschappelijke zetel of exploitatie-adres gevestigd is in de gemeente. 

Art. 3 

Met ingang van 01.01.2017 wordt voor het aanbrengen van huishoudelijke afvalstoffen op het 

gemeentelijk recyclagepark per gezinshoofd een vergoeding aangerekend op basis van volgende 

tarieven: 

Afvalfractie 

 
Kostprijs laagste trap  

(tot 1 m³/j) 

Kostprijs middelste trap 

( >1 m³/j tot  3 m³/j) 

 

Kostprijs hoogste trap 

(> 3 m³/j) 

Niet-recycleerbaar bouwafval 50 €/m³ 50 €/m³ 100 €/m³ 

Gipshoudend bouwafval Gratis 50 €/m³    100 €/m³ 

Zuiver bouwafval 15 €/m³ 15 €/m³    25 €/ m³ 

Asbesthoudend bouwafval Gratis   30 €/m³ 100 €/m³ 

Vlak glas 5 €/m³   15 €/m³ 25 €/m³ 

Flessenglas Gratis 

Papier en karton Gratis Gratis 5 €/m³ 

Metalen Gratis 

Autobanden Gratis maar beperkt tot 2 autobanden per dag. 

Fietsbanden 
Gratis tot 10 stuks/j 

€ 1/stuk 

Houtafval Gratis 15 €/m³   25 €/m³ 

Brandbaar afval (> 0,5 meter) 25 €/m³  25 €/m³   50 €/m³ 

Landbouwfolie 25 €/m³    25 €/m³ 50 €/m³ 

Groenafval 

 
5 €/m³ 15 €/m³    15 €/m³  

Boomwortels 

 

2,5 € voor diam <= 0,5m 

10 € voor diam > 0,5m 

E.P.S. Gratis    5 €/m³    5 €/m³ 

AEEA (afgedankte elektrische en 

elektronische apparatuur) 
Gratis maar beperkt tot 2 stuks per dag 

Textiel Gratis  

Frituurolie 
Gratis tot 20 liter per jaar 

€ 0,50/l 

Frituurvet 
Gratis tot 10 kg per jaar 

€ 0,50/kg 

Industriële oliën 
Gratis tot 10 liter per jaar 

€ 0,50/l 

TL-lampen 
Gratis tot 20 stuks per jaar 

€ 1,25/stuk 

Autoaccu’s 
Gratis tot 2 stuks per jaar 

€ 1,25/stuk 

Spaarlampen Gratis 

K.G.A. 
Gratis tot 10 kg of 10 liter/jaar 

€ 1,25/l of kg 

Herbruikbare goederen voor 

Kringloopcentrum Meetjesland. 
Gratis 

Zuivere folies Gratis    5 €/m³    5 €/m³ 

Harde plastics Gratis    5 €/m³    25 €/m³ 

Kurk Gratis 
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Art. 4 

De betaling van de verschuldigde bedragen zal vanaf 01.01.2017 gebeuren door onmiddellijke 

betaling via betaalkaart op het recyclagepark of betaling via de elektronische identiteitskaart die op 

voorhand kan opgeladen worden in het gemeentehuis. 

Art. 5 

De retributie  vermeld in artikel 3 is verschuldigd door iedereen die gebruik maakt van de 

gemeentelijke dienstverlening inzake de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen met uitzondering 

van:  

- De gemeentediensten 

- De polder- en wateringbesturen enkel voor de aanbreng van opgeruimde sluikstorten 

- Vzw Natuurpunt enkel voor de aanbreng van opgeruimde sluikstorten 

Art. 6 

Elke bezoeker van het gemeentelijk recyclagepark dient zich aan te melden door middel van zijn  

elektronische identiteitskaart. Erkende verenigingen, scholen, zelfstandige ondernemers of kleine 

KMO ’s dienen zich aan te melden door middel van een toegangskaart. De toegangskaart kan 

aangevraagd worden bij de gemeentelijke milieudienst. 

 

De verenigingen voegen bij hun aanvraag voor een toegangspasje hun statuten toe. Enkel de 

voorzitter, secretaris of penningmeester van de vereniging kunnen het toegangspasje afhalen. 

 

Zelfstandige ondernemers of KMO ’s vermelden hun BTW nummer bij de aanvraag voor een 

toegangskaart. Enkel de bedrijfsleider kan de toegangskaart ophalen.  

 

9.  Vaststellen gewijzigd politiereglement van de politiezone Assenede-Evergem. 

Bevoegdheid 

 Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, art. 42. 

Wetten en Reglementen 

 De nieuwe gemeentewet in het bijzonder art. 119, 119bis en 135§2. 

 De wet tot wijziging van de nieuwe gemeentewet van 17 juni 2004. 

 De wet van de geïntegreerde politie van 7 december 1998. 

 Het Koninklijk Besluit van 17 maart 2005 tot vaststelling van de inwerkintreding van de wet van 

17 juni 2004. 

Verwijzingsdocumenten 

 Het gemeenteraadsbesluit van 25.08.2016 betreffende het vaststellen gewijzigd politiereglement 

van de politiezone Assenede-Evergem. 

 De bundel van de voorgestelde wijzigingen 

 Het voorstel van het aangepast gecoördineerd politiereglement dat aan de gemeenteraad van 22 

februari 2018 wordt voorgelegd. 
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Verantwoording 

 Voorstellen van aanpassingen aan bepalingen in het politiereglement worden gebundeld 

voorgelegd aan de gemeenteraad. 

 

Tussenkomsten 

 De N-VA-fractie vraagt of er in Assenede ook papier- of textielcontainers op privédomein staan.  

N-VA begrijpt dat men wildgroei van containers door allerlei inzamelaars wil tegen gaan, maar 

vraagt zich af of men dit op privédomein wettelijk kan verbieden? Gaat het hier over het geven 

van toestemming of over het afleveren van een vergunning? 

Het college van burgemeester en schepenen heeft geen weet van papier- of textielcontainers op 

privédomein. Momenteel is hier voor toestemming nodig. Voor de gemeente  is het een 

voorwaarde dat aanbieders erkend zijn door OVAM. Het college zal juridisch advies  vragen aan 

het VVSG of dergelijke containers op privédomein kunnen geweigerd worden. 

 N-VA vindt het vreemd dat deze wijzigingen aan het politiereglement niet eerst aan de politieraad 

werden voorgelegd. 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat het politiereglement de bevoegdheid 

is van de gemeenteraad. Soms worden wijzigingen ter kennisgeving eerst voorgelegd aan de 

politieraad, maar voor dergelijke kleine aanpassingen is dit niet opportuun. 

Stemmen 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Het gecoördineerd politiereglement van de politiezone Assenede-Evergem, zoals voorgelegd in 

bijlage, wordt vastgesteld en treedt in werking op 1 maart 2018. Alle voorgaande politiereglementen 

worden met ingang van deze datum opgeheven. 

Art. 2 

Het gecoördineerd politiereglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig art. 186 en 187 van 

het gemeentedecreet en de wet van 24 juni 2013. 

Art. 3. 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan: 

- Vredegerecht Zelzate, Suikerkaai 10 te 9060 Zelzate 

- Rechtbank van Eerste Aanleg, Opgeëistenlaan 401A te 9000 Gent 

- Dhr. F. Mervielde, Korpschef Politiezone Assenede-Evergem, Kapelstraat 1 te 9940 Evergem 

- Mevr. Elke Lauwers, Sanctionerend ambtenaar, Provincie Oost-Vlaanderen, dienst juridische 

aangelegenheden, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent 

- De Procureur des Konings te Gent 

 

Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten 

 

 

 

F. Willems Ph. De Coninck 

Gemeentesecretaris Burgemeester-voorzitter 


