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Gemeenteraad van 31.01.2019 

Aanwezig 

Philippe De Coninck 

Burgemeester-voorzitter 

  

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

Schepenen 

  

Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, Nic Van Zele, Dominique Buysse, 

Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, 

Lieven Rummens, Evert Geldhof, Lieve Goethals, Dimitri Van Vooren, Pieter Dobbelaere, 

Stijn Van Hamme. 

Gemeenteraadsleden 

  

Frederik Willems 

Algemeen directeur  

Afwezig 

Nic Van Zele 

Gemeenteraadslid afwezig voor agendapunt 22 t/m 38  

 

 

Agenda 
 

Openbare zitting 
1.  NOTULEN 

Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraad dd. 20.12.2018 en de 

installatieraad van 03.01.2019. 

2.  INSTALLATIE 

Kennisnemen van het ontslag van gemeenteraadslid Dorien Monsaert en goedkeuren van de 

geloofsbrieven en eedaflegging van nieuw gemeenteraadslid Axl Van Boven. 

3.  HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Vaststellen van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. 

4.  BESTUURLIJKE BEVOEGDHEDEN 

Vaststellen van het begrip 'dagelijks bestuur'. 

5.  PWA 

Kennisnemen van de ontbinding en vereffening van vzw PWA Regio Noord. 

6.  WELZIJNSBAND MEETJESLAND 

Kennisnemen van het budget 2019 van de Welzijnsband Meetjesland. 

7.  ONDERWIJS 

Goedkeuren van de rekening van scholengemeenschap "Meetjesland" - schooljaar 2017/2018. 

8.  ONDERWIJS 

Aanstellen van een mandataris-vertegenwoordiger en een mandataris-plaatsvervanger bij het 

beheerscomité van de scholengemeenschap "Meetjesland". 
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9.  ONDERWIJS 

Aanstellen van een mandataris-vertegenwoordiger en een mandataris-plaatsvervanger bij het 

OVSG. 

10.  VERZEKERINGEN 

Aanstellen van een mandataris-vertegenwoordiger en mandataris-plaatsvervanger bij Ethias.  

11.  AGB ASSENEDE 

Vaststellen van de statuten van het AGB Assenede. 

12.  AGB ASSENEDE 

Princiepbeslissing betreffende de zetelverdeling in de raad van bestuur van het AGB Assenede. 

13.  AGB ASSENEDE 

Benoemen van de leden van de raad van bestuur van het AGB Assenede. 

14.  INTERCOMMUNALES 

Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger en een mandataris-plaatsvervanger voor de  

algemene vergadering van de Intercommunale Crematoriumbeheer Oost-Vlaanderen voor alle 

algemene vergaderingen tot de hernieuwing van de gemeenteraad in 2025 en eventuele 

voordracht van een bestuurder voor de verkiezing van de raad van bestuur voor de 

Intercommunale Crematoriumbeheer Oost-Vlaanderen op de algemene vergadering. 

15.  JEUGD 

Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger met stemrecht en een mandataris-

vertegenwoordiger zonder stemrecht in de raad van bestuur van de projectvereniging Regionale 

Jeugddienst Meetjesland. 

16.  CULTUUR 

Kennisnemen van de schepen van cultuur als mandataris-vertegenwoordiger met stemrecht en 

aanstellen van een gemeenteraadslid uit de oppositie als mandataris-vertegenwoordiger met 

raadgevende stem voor de raad van bestuur van COMEET (Cultuuroverleg Meetjesland). 

17.  SPORT 

Kennisnemen van de schepen van sport als mandataris-vertegenwoordiger en aanduiden van 

een mandataris-plaatsvervanger voor Interlokale Vereniging Meetjeslandse Burensportdienst. 

18.  TOERISME 

Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger  voor de algemene vergadering van vzw 

Toerisme Meetjesland. 

19.  RUIMTELIJKE ORDENING 

Voordragen van een mandataris-vertegenwoordiger en een mandataris-plaatsvervanger in de 

raad van bestuur en aanstellen van een mandataris-vertegenwoordiger en een mandataris-

plaatsvervanger in de algemene vergadering van de Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor 

Volkswoningen. 

20.  RUIMTELIJKE ORDENING 

Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger en mandataris-plaatsvervanger voor de 

gemeente in kredietcommissie Energiehuis Veneco. 

21.  MILIEU 

Voordracht van een mandataris-vertegenwoordiger met een mandataris-plaatsvervanger en 

voordracht van een mandataris-vertegenwoordiger met raadgevende stem in de raad van 

bestuur en aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger met plaatsvervanger in de 

algemene vergadering van IVM.  
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22.  MILIEU 

Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger met een mandataris-plaatsvervanger bij vzw 

Regionaal Landschap Meetjesland.  

23.  MILIEU 

Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger met een mandataris-plaatsvervanger bij de 

vzw Vereniging voor Openbaar Groen. 

24.  MILIEU 

Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger met een mandataris-plaatsvervanger bij de 

vzw Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord. 

25.  MILIEU 

Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger met een mandataris-plaatsvervanger bij vzw 

RATO. 

26.  MILIEU 

Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger met een mandataris-plaatsvervanger bij vzw 

Kringwinkel Meetjesland. 

27.  MILIEU 

Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger bij vzw Meetjeslandse Dierenbescherming. 

28.  KLIMAAT 

Aanduiden van een bestuurlijk en ambtelijk vertegenwoordiger voor de stuurgroep van 

Meetjesland Klimaatgezond. 

29.  INTERCOMMUNALES 

Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger en een mandataris-plaatsvervanger voor de 

algemene vergadering van Imewo.  

30.  INTERCOMMUNALES 

Goedkeuren van de agenda buitengewone algemene vergadering van 19.03.2019 en voordracht 

kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité en voor de raad van bestuur van Imewo. 

31.  NUTSMAATSCHAPPIJEN 

Aanduiden van vertegenwoordigers voor het aandeelhoudersbestuur drinkwater en de 

algemene vergadering van De Watergroep. 

32.  MOBILITEIT 

Aanduiden van vertegenwoordigers in Vervoerregioraad.  

33.  PATRIMONIUM 

Opstalrecht brandweerkazerne Molenstraat 54A in Assenede: princiepbeslissing, aanstellen 

notaris en goedkeuren ontwerpakte. 

34.  PATRIMONIUM 

Nieuwe Boekhoutestraat - kosteloze overname wegenis: princiepbeslissing, aanstellen notaris 

en goedkeuren ontwerpakte. 

Aanvullende dagorde fractie Anders 

35.  Interpellatie: aanleg bufferbekken Kerrestraat t.h.v. huisnummers 2 en 4 te Oosteeklo. 

36.  Interpellatie: bereikbaarheid stembureaus 

37.  Interpellatie: personeel. 

38.  Interpellatie: vervoerregio's 
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Openbare zitting 
 

1.  Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraad dd. 20.12.2018 en de 

installatieraad van 03.01.2019. 

Anders vraagt of het niet beter is om apart te stemmen voor de beide notulen want op 20.12.2018 

waren verschillende nieuwe gemeenteraadsleden niet aanwezig. 

De algemeen directeur heeft advies gevraagd bij VVSG. In principe is het geen probleem dat 

raadsleden een verslag goedkeuren van een zitting waar ze niet zijn geweest. Als zij het verslag 

goedkeuren vertrouwen zij erop dat dit een correcte weergave is van het verloop van de vergadering. 

De notulen van de gemeenteraad van 20.12.2018 en de installatievergadering van 03.01.2019 

worden voorgelegd en goedgekeurd. 
 

 

2.  Kennisnemen van het ontslag van gemeenteraadslid Dorien Monsaert en goedkeuren van de 

geloofsbrieven en eedaflegging van nieuw gemeenteraadslid Axl Van Boven. 

Bevoegdheid 

 Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 40 en 41. 

Wetten en Reglementen 

 Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 10. 

Verwijzingsdocumenten 

 Installatievergadering van 03.01.2019. 

 Schrijven van gemeenteraadslid Dorien Monsaert van 08.01.2019 houdende mededeling ontslag 

als gemeenteraadslid. 

 Verklaring op eer van de heer Axl Van Boven van 09.01.2019. 

 Getuigschrift van woonst van de heer Axl Van Boven van 10.01.2019. 

 Uittreksel uit het strafregister van de heer Axl Van Boven van 10.01.2019. 

Verantwoording 

 De heer Axl Van Boven, Vliet 10 te 9961 Boekhoute is aangeduid als opvolger van mevr. 

Monsaert Dorien. 

 De gemeenteraad dient de geloofsbrieven van dhr. Van Boven te onderzoeken. 

 De heer Axl Van Boven bevindt zich niet in één van de gevallen van onverenigbaarheid zoals 

voorzien in art. 10 van het decreet lokaal bestuur dd. 22.12.2017. 

Tussenkomsten 

 Het Vlaams Belang geeft aan dat een stoeltjesdans niet aan hen besteed is en wil graag duiding 

geven bij dit ontslag. De betrokken mandataris heeft onder druk van een dreigende brief van een 

organisatie haar mandaat opgegeven. Deze dreigbrief kwam van een organisatie met 

zogenaamde christelijke waarden die meer dan 1 miljard heeft gestolen van de Arco-

coöperanten. Dit ontslag heeft dus niks te maken met ongenoegen van het betrokken raadslid of 

met onenigheid in de fractie. Het Vlaams Belang neemt zich voor om inhoudelijk en krachtig 

oppositie te voeren. 
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BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van gemeenteraadslid Dorien Monsaert en keurt de 

geloofsbrieven van het nieuw gemeenteraadslid Axl Van Boven goed. 

Art. 2 

De heer Axl Van Boven legt in openbare zitting de eed af in handen van de voorzitter. 

“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”. 

Er wordt akte genomen van deze eedaflegging en de heer Axl Van Boven wordt als gemeenteraadslid 

geïnstalleerd. 

 

3.  Vaststellen van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. 

Bevoegdheid 

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

Wetten en Reglementen 

 Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikels 20, 22, 29, 32, 34, 36, 37, 38, 50 en 279. 

Verwijzingsdocumenten 

 Besluit gemeenteraad 28.03.2013 – vaststellen van het huishoudelijk reglement van de 

gemeenteraad. 

 Besluit gemeenteraad 26.04.2018 – vaststellen wijzigingen huishoudelijk reglement van de 

gemeenteraad. 

 Huishoudelijk reglement gemeenteraad versie 26.04.2018 (vorige legislatuur). 

 VVSG model van huishoudelijk reglementen voor de gemeente- en OCMW-raad vanaf 2019 dd. 

20.12.2018 

 Ontwerp huishoudelijk reglement gemeenteraad versie 31.01.2019 (nieuwe legislatuur). 

Verantwoording 

 Artikel 38 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017 bepaalt dat de gemeenteraad bij de 

aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement vaststelt waarin aanvullende 

maatregelen worden opgenomen voor de werking van de raad en waarin minstens bepalingen 

worden opgenomen over: 

1° de vergaderingen waarvoor presentiegeld wordt verleend, het bedrag van het presentiegeld 

en de nadere regels voor de eventuele terugbetaling van specifieke kosten die verband houden 

met de uitoefening van het mandaat van gemeenteraadslid of lid van het college van 

burgemeester en schepenen; 

2° de wijze van verzending van de oproeping en de terbeschikkingstelling van het dossier aan de 

gemeenteraadsleden, alsook de wijze waarop de algemeen directeur of de door hem 

aangewezen personeelsleden, aan de raadsleden die erom verzoeken, technische inlichtingen 

verstrekken over die stukken; 

3° de wijze waarop de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergaderingen van de 

gemeenteraad openbaar worden gemaakt; 
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4° de voorwaarden voor het inzagerecht en het recht van afschrift voor gemeenteraadsleden en 

de voorwaarden voor het bezoekrecht aan de instellingen en diensten die de gemeente opricht 

en beheert; 

5° de voorwaarden waaronder de gemeenteraadsleden hun recht uitoefenen om aan de 

burgemeester en aan het college van burgemeester en schepenen mondelinge en schriftelijke 

vragen te stellen; 

6° de wijze van notulering en de wijze waarop de notulen en het zittingsverslag van de vorige 

vergadering ter beschikking worden gesteld van de gemeenteraadsleden; 

7° de nadere regels voor de samenstelling en de werking van de commissies en de fracties; 

8° de wijze waarop en de persoon door wie de stukken van de gemeente, vermeld in artikel 279, 

worden ondertekend; 

9° de nadere voorwaarden waaronder het recht om verzoekschriften in te dienen, wordt 

uitgeoefend, en de wijze waarop de verzoekschriften worden behandeld; 

10° de wijze van het ter kennis brengen van de beslissingen, vermeld in artikel 50, vijfde lid. 

 Voor de opmaak van dit huishoudelijk reglement baseerden we ons vooral op een model van 

VVSG en het reglement van de voorbije legislatuur. 

 De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn kunnen geen gezamenlijk 

huishoudelijk reglement opstellen, maar om alles werkbaar en overzichtelijk te houden is het 

aangewezen om zoveel mogelijk gelijkaardige bepalingen op te nemen. 

Tussenkomsten 

 Het Vlaams Belang ontdekte enkele taalfouten in het document. In artikel 1 §3 staat ‘de 

vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn zal’ en dat moet ‘de vergadering van de 

raad van bestuur zal’ zijn, in artikel 2 § 1 staat ‘te samen’ en dat moet ‘samen’ zijn en in artikel  

3 §2 staat ‘ze’ en dat moet ‘deze’ zijn.  

De voorzitter antwoordt dat deze fouten in het document zullen worden rechtgezet. 

 Het Vlaams Belang heeft in het huishoudelijk reglement niks meer gevonden over het ter 

beschikking stellen van tablets. Wat is er gebeurd met de tablets ter beschikking gesteld in de 

vorige legislatuur? 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat in de vorige legislatuur inderdaad 

beslist is om tablets ter beschikking te stellen van de raadsleden om iedereen de kans te geven 

om digitaal te communiceren met de gemeente en de dossiers digitaal ter beschikking te stellen. 

Ondertussen beschikt zo goed als iedereen over een eigen tablet of een laptop, daarom is er 

geen nood meer in deze legislatuur om tablets ter beschikking te stellen. Op het eind van de 

vorige legislatuur kregen de raadsleden de kans om het toestel terug te geven, het aan te kopen 

of het te aanvaarden als eindejaarsgeschenk. Dit was conform het bestaande reglement en deze 

werkwijze is afgetoetst bij VVSG. 

 Het Vlaams Belang wil een amendement indienen. Volgens Vlaams Belang leidt het gebruik van 

deze toestellen tijdens de raadszitting de aandacht af van de raadsleden, daarom stellen zij voor 

om het gebruik van smartphone, laptop of tablet te verbieden. Er kan een eventuele 

uitzondering gemaakt worden voor mensen van bepaalde beroepscategorieën die bereikbaar 

moeten blijven. 

De voorzitter zal voor één keer toestaan dat er over dit amendement wordt gestemd maar hij 

wijst op de normale procedure waarbij een amendement op voorhand wordt ingediend met een 

schriftelijke toelichting en voorstel van beslissing. De voorzitter vraagt aan de fractieleider van 

het Vlaams Belang om nog eens duidelijk te herhalen over wat er moet gestemd worden. 
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De Anders-fractie vindt dat het tot de verantwoordelijkheid en professionaliteit van elk raadslid 

behoort om aandachtig de raadszitting te volgen. We leven in een digitaal tijdperk en het moet 

mogelijk zijn om tijdens de zitting zaken op te zoeken in de dossiers zonder alles vooraf te 

moeten afprinten. 

 Het Vlaams Belang wil stemmen over het volgende amendement : “Het gebruik van laptop, 

tablet, GSM en vaste computer op de raadszitting is verboden, behalve voor mensen van 

bepaalde beroepscategorieën die altijd bereikbaar moeten zijn.” 

Stemming over het amendement van Vlaams Belang :  

Stemresultaat 2 ja-stemmen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven) 
21 nee-stemmen (Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, 
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetsle, 
Dominique Buysse, Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, 
Lieven Rummens, Evert Geldhof, Lieve Goethals, Pieter Dobbelaere, 
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) 
 

 De Anders-fractie heeft vragen bij het beperken van de informatie voor het publiek. Vroeger 

konden burgers een abonnement nemen op het verkrijgen van de agenda’s en verslagen van de 

raadszittingen. Ook de lokale pers en de voorzitters van de erkende adviesgroepen kregen deze 

automatisch toegestuurd. De Anders-fractie stelt voor om dit opnieuw in het huishoudelijk 

reglement op te nemen. 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat alles nu verplicht moet worden 

gepubliceerd op de website.  

De algemeen directeur vult aan dat Vlaanderen de website van de gemeente naar voren schuift 

als het informatiekanaal naar de burgers. Dit is zelfs uitgebreid want we moeten nu ook 

besluitenlijsten van het college publiceren. Deze informatie is op een eenvoudige manier voor 

iedereen toegankelijk en het is minder administratief werk voor het secretariaat. 

De Anders-fractie vraagt om hoeveel abonnementen het gaat? 

De algemeen directeur denkt dat het slechts om een tiental mensen gaat. 

Het college van burgemeester en schepenen zal opdracht geven om deze mensen te verwittigen 

en hen de boodschap geven dat ze nu alle documenten rechtstreeks op de website kunnen 

raadplegen. 

 De Anders-fractie heeft vastgesteld dat in artikel 25 §6 de formulering is aangepast. In het vorige 

huishoudelijk reglement stond “Raadsleden mogen zo vaak als nodig het woord nemen zolang ze 

niet in herhaling vallen, tenzij de voorzitter er anders over beslist” en nu staat er “Geen enkel 

raadslid mag meer dan tweemaal het woord nemen over hetzelfde onderwerp, tenzij de 

voorzitter er anders over beslist”. De Anders-fractie vond de vorige formulering beter en 

democratischer.  

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat het geen bewuste keuze was om dit 

aan te passen, maar dat dit zo is geformuleerd in het model van VVSG. Het college heeft echter 

geen probleem om de oude formulering te behouden en zal de tekst in het huishoudelijk 

reglement aanpassen.  

 De Anders-fractie merkt op dat er niks meer over raadscommissies in het huishoudelijk 

reglement staat.  

De algemeen directeur antwoordt dat er geen verplichte commissies meer zijn en dat dit daarom 

is weggelaten. Op de volgende gemeenteraad zal de deontologische code voor 
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gemeenteraadsleden op de agenda staan. Het college van burgemeester en schepenen heeft al 

aangegeven voorstander te zijn van een deontologische commissie. De algemeen directeur stelt 

voor om dit dan de volgende raadszitting aan te passen in het huishoudelijk reglement. 

 De Anders-fractie stelt in artikel 32 §1 vast dat de goedkeuring van het deel van het 

beleidsrapport van het OCMW moet gebeuren na de vaststelling op de OCMW-raad. Dat zou 

betekenen dat dit pas een maand later kan op de volgende gemeenteraad. Is er geen 

mogelijkheid om dit zo te organiseren dat dit op dezelfde avond kan goedgekeurd worden? 

De algemeen directeur zal dit eerst navragen bij VVSG en dit kan dan terug besproken worden op 

de volgende gemeenteraad. 

 De voorzitter doet nog een rechtzetting in artikel 33 §1. Daar staat een verwijzing naar artikel 31 

§1 en dat moet artikel 34 §1 zijn. Dit zal worden aangepast. 

De Anders-fractie merkt op dat er in artikel 53 §2 wordt verwezen naar §6, maar het is niet 

duidelijk welke paragraaf bedoeld wordt.  

De algemeen directeur zal dit uitzoeken zodat dit volgende gemeenteraad kan rechtgezet 

worden. 

Stemmen

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad versie 31.01.2019, zoals in bijlage bij dit besluit, 

wordt vastgesteld. 

 

4.  Vaststellen van het begrip 'dagelijks bestuur'. 

Bevoegdheid 

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

Wetten en Reglementen 

 Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikels 56 en 57. 

 Het decreet van 16.01.2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. 

 Het keizerlijk decreet van 23 prairial jaar Xll, verleend voor de inwerkíngtreding van de wet van 

20.07.1971. 

Verwijzingsdocumenten 

 Het gemeenteraadsbesluit van 24.01.2013  met betrekking tot het vaststellen van het begrip 

‘dagelijks bestuur’. 

 Het gemeenteraadsbesluit van 06.07.2017 met betrekking tot vaststellen aanpassingen van het 

begrip ‘dagelijks bestuur’. 

 Het gemeenteraadsbesluit van 20.12.2018 met betrekking tot verlengen termijn van de 

vaststelling van het begrip ‘dagelijks bestuur’. 
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Verantwoording 

 Artikel 41, 8° van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 geeft aan de 

gemeenteraad de bevoegdheid om vast te stellen wat onder het begrip dagelijks bestuur moet 

worden verstaan. 

 Het college van burgemeester en schepenen is conform artikel 41, 10°, a) van het Decreet over 

het Lokaal Bestuur bevoegd voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden 

van de overheidsopdracht, wanneer de opdracht past binnen het begrip dagelijks bestuur. 

 In tegenstelling tot het vroegere Gemeentedecreet laat het Decreet over het Lokaal Bestuur geen 

delegatie meer toe van aan- en verkopen van onroerende goederen van de gemeenteraad naar 

het college van burgemeester en schepenen. Dit wordt een exclusieve bevoegdheid van de raad. 

 De vorige vaststelling van het begrip ‘dagelijks bestuur’ is van toepassing tot 31.01.2019. Het is 

dus wenselijk om in deze nieuwe legislatuur te bepalen wat onder het begrip dagelijks bestuur 

moet worden verstaan. 

Tussenkomsten 

 De Anders-fractie vindt het positief dat er terug bevoegdheden worden overgedragen van het 

college naar de raad, maar blijft vinden dat de besluitvorming binnen het college teveel gewicht 

heeft en zal zich daarom onthouden. 

Stemmen

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

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Het begrip "dagelijks bestuur" behorende tot de bevoegdheid van het college van burgemeester en 

schepenen wordt vanaf 01.02.2019 als volgt vastgesteld:  

- De vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten 

voor zover boekhoudkundig behorend tot de exploitatiekredieten. 

- De vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten 
voor alle in investeringskredieten opgenomen werken, leveringen en diensten waarvan de in 
het investeringskrediet uitgesplitste kostprijzen het bedrag van € 135.000,00 excl. BTW niet 
overschrijden, of die nominatief in de vastgestelde kredieten zijn opgenomen en niet door de 
gemeenteraad weerhouden worden bij expliciet raadsbesluit. 

- De wijzigingen tijdens de uitvoeringsfase (met uitzondering van herzieningen en 

aanpassingen van vermoedelijke hoeveelheden) aan de gegunde opdrachten van het 

investeringsbudget voor zover die wijzigingen niet leiden tot bijkomende uitgaven van meer 

dan 50% van het oorspronkelijke gunningsbedrag. 

- In uitvoering van artikel 6 van het decreet van 16.01.2004 op de begraafplaatsen en de 

lijkbezorging, de grafconcessies voor maximum 50 jaar te verlenen op de gemeentelijke 

kerkhoven, onder eerbiediging van de concessievoorwaarden vastgesteld door de 

gemeenteraad. 
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- De uitvoering van art. 7 §1 van het decreet van 16.01.2004 op de begraafplaatsen en 

de lijkbezorging te verzekeren betreffende de hernieuwing van de vergunningen, 

waarvan de concessíetermijn verstreken is. 

- Hernieuwing telkens na 50 jaar van de altijddurende concessie krachtens het keizerlijk 

decreet van 23 prairial jaar Xll, verleend voor de inwerkíngtreding van de wet van 

20.07.1971, conform art. 9 van bovenvermeld decreet. 

 

5.  Kennisnemen van de ontbinding en vereffening van vzw PWA Regio Noord. 

Bevoegdheid 

 Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 40 en 41. 

Wetten en Reglementen 

 Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Verwijzingsdocumenten 

 E-mailbericht van PWA Regio Noord vzw van 26 december 2018 met het verslag van de 

bijzondere algemene vergadering van 5 december 2018 waarin besloten werd dat de vzw in 

vereffening gaat. 

Verantwoording 

 PWA Regio Noord vzw heeft in de bijzondere algemene vergadering van 5 december 2018 

besloten dat de vzw in vereffening gaat en vraagt hiervan nota te willen nemen. 

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de bijzondere algemene vergadering van vzw 

PWA Regio Noord dd. 5 december 2018 waarbij beslist werd dat deze vzw in vereffening gaat. 

 

6.  Kennisnemen van het budget 2019 van de Welzijnsband Meetjesland. 

Bevoegdheid 

 Decreet lokaal bestuur artikel 40 – 41. 

Wetten en Reglementen 

 OCMW-decreet art. 150, 228 en 230. 

Verwijzingsdocumenten 

 Brief Welzijnsband Meetjesland dd. 12.12.2018. 

 Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur Welzijnsband Meetjesland van 07.12.2018 

 Budget 2019 van de Welzijnsband Meetjesland. 

Verantwoording 

 In zitting van 07.12.2018 keurt de Raad van Bestuur Welzijnsband Meetjesland het budget 2019 

goed. 
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 In overeenstemming met de artikels 228 en 230 van het OCMW-decreet volgt de OCMW-

vereniging dezelfde regels met betrekking tot het budget als het OCMW. 

 De gemeenteraad treedt op als orgaan van administratief toezicht. 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2019 van de Welzijnsband Meetjesland. 

 

7.  Goedkeuren van de rekening van scholengemeenschap "Meetjesland" - schooljaar 2017/2018. 

Bevoegdheid 

 Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikel 40 en 41. 

Wetten en Reglementen 

 Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikel 28. 

 Decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, artikel 9. 

Verwijzingsdocumenten 

 Gemeenteraadsbeslissing van 26.06.2014 houdende verlengen van scholengemeenschap 

“Meetjesland” voor de periode van 2014-2020 in de vorm van een interlokale vereniging. 

 Gemeenteraadsbeslissing van 27.11.2014 houdende goedkeuren van het huishoudelijk 

reglement van scholengemeenschap “Meetjesland”. 

 Gemeenteraadsbeslissing van 29.03.2018 houdende goedkeuren van de rekening van 

scholengemeenschap “Meetjesland” – schooljaar 2016/2017. 

 Schepencollegebeslissing van 06.11.2018 houdende goedkeuren van het jaarverslag 2017/2018 

“Samen maken we ons sterker” van scholengemeenschap “Meetjesland”. 

 Jaarverslag 2017/2018 van scholengemeenschap “Meetjesland”. 

Verantwoording 

 Scholengemeenschap “Meetjesland” is een interlokale vereniging en de gemeenteraden van de 

deelnemende gemeenten dienen de rekening van een interlokale vereniging goed te keuren. 

 De rekening zit vervat in het jaarverslag van scholengemeenschap “Meetjesland” en werd 

afgesloten met een negatief saldo van €20,34. 

 Financieel kan het schooljaar 2017/2018 zowel voor inkomsten als voor uitgaven als een 

regelmatig werkjaar worden bestempeld en zijn de cijfers van de meeste posten vergelijkbaar 

met wat begroot werd.  

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

De rekening van scholengemeenschap “Meetjesland” 2017/2018, zoals in bijlage toegevoegd, wordt 

goedgekeurd.



  

24 

 

8.  Aanstellen van een mandataris-vertegenwoordiger en een mandataris-plaatsvervanger bij het 

beheerscomité van de scholengemeenschap "Meetjesland". 

Bevoegdheid 

 Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikels 40 en 41. 

Wetten en Reglementen 

 Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikel 34. 

 Decreet basisonderwijs van 25.02.1997. 

 Decreet van 06.07.2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking. 

Verwijzingsdocumenten 

 Gemeenteraadsbeslissing van 26.06.2014 houdende verlengen van scholengemeenschap 

“Meetjesland” voor de periode van 2014-2020 in de vorm van een interlokale vereniging. 

 Overeenkomst scholengemeenschap “Meetjesland” in de vorm van een interlokale vereniging. 

 Gemeenteraadsbeslissing van 26.01.2017 waarbij mevr. Chantal Bobelijn werd aangeduid als 

mandataris-vertegenwoordiger van de gemeente Assenede in het beheerscomité van 

scholengemeenschap “Meetjesland” en mevr. Hilde Baetslé als mandataris-plaatsvervanger. 

 Gemeenteraadsbeslissing van 03.01.2019 houdende installatie gemeenteraad Assenede. 

 Schepencollegebeslissing van 15.01.2019 houdende verdeling van de bevoegdheden van het 

college van burgemeester en schepenen, waarbij mevr. Chantal Bobelijn blijft aangesteld als 

schepen van Onderwijs. 

 Stembiljet. 

Verantwoording 

 In de overeenkomst scholengemeenschap 2014-2020 staat dat door elke gemeenteraad een lid 

van het schepencollege wordt afgevaardigd, alsmede een vervangend lid in geval van 

afwezigheid van het effectief lid. De mandataris-plaatsvervanger kan een gemeenteraadslid zijn. 

 Gezien mevr. Chantal Bobelijn blijft aangeduid als schepen van Onderwijs is het aangewezen dat 

zij aangesteld blijft als mandataris-vertegenwoordiger. 

 Als mandataris-plaatsvervanger dient een lid van de gemeenteraad te worden aangeduid. 

 

Tussenkomsten 

 

 SamenPlus draagt mevr. Chantal Bobelijn als mandataris-vertegenwoordiger en Hilde Baetslé als 

mandataris-plaatsvervanger voor.  

 Anders en Vlaams Belang doen geen voordrachten. 

 Op vraag van de voorzitter en met akkoord van de voltallige gemeenteraad wordt er gestemd 

met handopsteking. 

Stemmen 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 
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BESLUIT 

Artikel 1 

Mevr. Chantal Bobelijn wordt aangeduid als mandataris-vertegenwoordiger van de gemeente 

Assenede in het beheerscomité van scholengemeenschap “Meetjesland”. 

Art. 2 

Mevr. Hilde Baetslé wordt aangeduid als mandataris-plaatsvervanger van de gemeente Assenede in 

het beheerscomité van scholengemeenschap “Meetjesland”. 

Art. 3 

Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig tot de volgende 

vernieuwing van de gemeenteraad. 

Art. 4 

Afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan scholengemeenschap 

“Meetjesland” en aan de aangeduide personen. 

 

9.  Aanstellen van een mandataris-vertegenwoordiger en een mandataris-plaatsvervanger bij het 

OVSG. 

Bevoegdheid 

 Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikels 40 en 41. 

Wetten en Reglementen 

 Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikel 34. 

Verwijzingsdocumenten 

 Gemeenteraadsbeslissing van 23.02.2017 houdende de aanduiding van mevrouw Chantal 

Bobelijn als mandataris-vertegenwoordiger van de gemeente Assenede en de aanduiding van 

mevrouw Hilde Baetslé als mandataris-plaatsvervanger van de gemeente Assenede in het 

Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG). 

 Gemeenteraadsbeslissing van 03.01.2019 houdende installatie gemeenteraad Assenede. 

 Schepencollegebeslissing van 15.01.2019 houdende verdeling van de bevoegdheden van het 

college van burgemeester en schepenen waarbij mevr. Chantal Bobelijn blijft aangesteld als 

schepen van Onderwijs. 

 Statuten van het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse 

Gemeenschap (OVSG). 

 Stembiljet. 

Verantwoording 

 Om lid te zijn van de algemene vergadering van het OVSG moet men deel uitmaken van de 

gemeenteraad, het is de gemeenteraad die bepaalt wie hij afvaardigt voor de algemene 

vergadering. 

 Het OVSG is van mening dat bij voorkeur de schepen van Onderwijs of de burgemeester wordt 

aangeduid als mandataris-vertegenwoordiger. 
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Tussenkomsten 

 SamenPlus draagt voor : Chantal Bobelijn als mandataris-vertegenwoordiger en Hilde Baetslé als 

mandataris-plaatsvervanger. 

 Anders en Vlaams Belang doen geen voordrachten. 

 Op vraag van de voorzitter en met akkoord van de voltallige gemeenteraad wordt er gestemd 

met handopsteking. 

Stemmen 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Mevr. Chantal Bobelijn wordt aangeduid als mandataris-vertegenwoordiger van de gemeente 

Assenede in het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap 

(OVSG). 

Art. 2 

Mevr. Hilde Baetslé wordt aangeduid als mandataris-plaatsvervanger van de gemeente Assenede in 

het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG). 

Art. 3 

Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig tot de volgende 

vernieuwing van de gemeenteraad. 

Art. 4 

Afschrift van onderhavige beslissing wordt voor kennisgeving overgemaakt aan het OVSG en aan de 

aangeduide personen. 

 

10.  Aanstellen van een mandataris-vertegenwoordiger en mandataris-plaatsvervanger bij Ethias.  

Bevoegdheid 

 Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017, in bijzonder artikel 34 – 2° en artikel 285 § 1. 

Wetten en Reglementen 

 Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017. 

Verwijzingsdocumenten 

 Statuten van Ethias. 

 Stembiljet. 

Verantwoording 

 Bij het begin van de nieuwe legislatuur is het noodzakelijk over te gaan tot de aanduiding van een 

mandataris-vertegenwoordiger en een mandataris-plaatsvervanger bij Ethias. 

 De mandataris-vertegenwoordiger en mandataris-plaatsvervanger dienen gemeenteraadsleden 

te zijn en zullen deelnemen aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering.   

 Ethias informeert op dat moment ook over haar resultaten en ontwikkelingsperspectieven.  
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Tussenkomsten  

 SamenPlus draagt Dieter Vercauter als mandataris-vertegenwoordiger en David Vercauteren als 

mandataris-plaatsvervanger voor.  

 Anders en Vlaams Belang doen geen voordrachten.  

 Op vraag van de voorzitter en met akkoord van de voltallige gemeenteraad wordt er gestemd met 

handopsteking.  

Stemmen 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Dhr. Dieter Vercauter wordt aangeduid als mandataris-vertegenwoordiger van de gemeente 

Assenede bij Ethias.  

Art. 2 

Dhr. David Vercauteren wordt aangeduid als mandataris-plaatsvervanger van de gemeente Assenede 

bij Ethias.  

Art. 3. 

Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig tot de volgende 

vernieuwing van de gemeenteraad.  

Art. 4 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Ethias en aan de aangestelde personen.  

 

11.  Vaststellen van de statuten van het AGB Assenede. 

Wetten en Reglementen 

 Statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede vastgesteld door de gemeenteraad 

Assenede van 26.11.2015. 

 Decreet lokaal bestuur dd 22.12.2017. 

Verwijzingsdocumenten 

 Schrijven van 05.02.2016 van het Agentschap Binnenlands Bestuur – goedkeuringsbesluit. 

 Advies van de Raad van Bestuur van 31.01.2019 van het AGB Assenede. 

Verantwoording 

 Het directiecomité wenst de statuten aan te passen. 

 Er is nood aan een wijziging van de statuten van het AGB Assenede onder andere naar aanleiding 

van de wetgeving decreet lokaal bestuur miv 01.01.2019. 

 Bij de laatste aanpassingen van de statuten in de gemeenteraad Assenede van 26.11.2015 

werden er door Agentschap Binnenlands Bestuur opmerkingen gegeven waarbij zij voorstelden 

om van een volgende gelegenheid gebruik te maken om de gewenste aanpassingen door te 

voeren. Er werd rekening gehouden met deze opmerkingen. 
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 Op voorstel of na advies van de Raad van Bestuur AGB Assenede kunnen de statuten gewijzigd 

worden bij beslissing van de gemeenteraad. De Raad van Bestuur AGB Assenede gaf advies 

betreffende de statuten op 31.01.2019. 

Tussenkomsten 

 Op de Raad van Bestuur van het AGB Assenede van 31.01.2019 werden nog een aantal 

aanpassingen gedaan aan de ontwerptekst die voorligt ter stemming: 

o Op pagina 2 – hoofdstuk II – art. 8: de zin “De vergaderingen van de Raad van Bestuur en 

het Directiecomité zijn niet openbaar.” die dubbel staat schrappen. 

o Op pagina 3 –hoofdstuk II – art. 11 -1e alinea wordt “… tot de nieuwe gemeenteraad hen 

vervangt.” vervangen door “… tot de nieuwe gemeenteraad de nieuwe leden heeft 

aangesteld.”. 

o Op pagina 6 – hoofdstuk II – art. 18 – deel 18.1 – 4e alinea wordt “… het Directiecomité, 

een door hem gemachtigde bestuurder …” vervangen door “… het Directiecomité of een 

door hem gemachtigde bestuurder …”. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

De statuten van het AGB Assenede vastgesteld in de gemeenteraad van 26.11.2015 worden 

opgeheven. 

Art. 2 

De statuten van het AGB Assenede, zoals in bijlage bij dit besluit gevoegd en rekening houdend met 

het advies van de Raad van Bestuur AGB Assenede van 31.01.2019, worden vastgesteld. 

Art. 3. 

Afschrift van dit besluit met het advies van 31.01.2019 van de Raad van Bestuur AGB Assenede wordt 

overgemaakt aan de toezichthoudende overheid. 

 

12.  Princiepbeslissing betreffende de zetelverdeling in de raad van bestuur van het AGB Assenede. 

Wetten en Reglementen 

 Decreet over het lokaal bestuur dd 22.12.2017, meer bepaald artikel 235 § 2. 

Verwijzingsdocumenten 

 De gemeenteraadsbeslissing dd. 31.01.2019 houdende het vaststellen van de statuten van het 

Autonoom Gemeentebedrijf Assenede. 

Verantwoording 

 De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de gemeenteraad. 

 Enkel gemeenteraadsleden kunnen tot de Raad van Bestuur toetreden. 

 Het mandaat van lid van de raad van bestuur is hernieuwbaar. De gemeenteraad kan de leden 

van de raad van bestuur op elk moment ontslaan. Na de volledige vernieuwing van de 
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gemeenteraad wordt tot volledige vernieuwing van de raad van bestuur overgegaan. In dat geval 

blijven de leden van de raad van bestuur in functie tot de nieuwe gemeenteraad hen vervangt. 

 Het aantal leden van de raad van bestuur bedraagt ten hoogste de helft van het aantal 

gemeenteraadsleden, maar met een absoluut maximum van twaalf. Ten hoogste twee derde van 

de leden van de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht. 

 De nieuwe gemeenteraad Assenede werd geïnstalleerd op 03.01.2019 met 

23 gemeenteraadsleden. Dit wil zeggen dat de Raad van Bestuur ten hoogte uit 11 leden mag 

bestaan. 

 Elke fractie kan minstens een lid van de raad van bestuur voordragen. Dat voordrachtrecht 

waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging in de raad van bestuur. Als de gewaarborgde 

vertegenwoordiging evenwel afbreuk zou doen aan de mogelijkheid voor de fracties die 

vertegenwoordigd zijn in het college van burgemeester en schepenen om minstens de helft van 

de leden van de raad van bestuur voor te dragen, wordt er gewerkt met gewogen stemrecht 

binnen de groep van bestuurders die de fracties voorgedragen hebben. 

 Voordat beslist wordt over de invulling van de zetels in de Raad van Bestuur van het 

AGB Assenede moet een beslissing genomen worden over de verdeling van deze zetels. 

 Er wordt voorgesteld om de zetelverdeling vast te leggen volgens het systeem D’hondt. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

Het aantal bestuursleden in de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede 

wordt vastgelegd op 11. 

Art. 2 

Het aantal bestuursleden wordt verdeeld onder de fracties die deel uitmaken van de gemeenteraad 

volgens het systeem D’hondt. Elke fractie kan minstens 1 bestuurslid aanduiden. 

Art. 3. 

De zetelverdeling in de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede wordt als 

volgt vastgelegd:  

SamenPlus: 6 zetels  

Anders: 4 zetels  

Vlaams Belang: 1 zetel 

Art. 4. 

Elke fractie draagt zijn kandidaten voor via een akte van voordracht die ten laatste vóór de 

gemeenteraadszitting aan de algemeen directeur overhandigd wordt. Ten hoogste twee derde van 

de kandidaat-bestuursleden op 1 voordrachtakte is van hetzelfde geslacht, behalve indien slechts 

1 bestuurslid kan voorgedragen worden. 

Art. 5. 

Wanneer bij vervanging van een bestuurslid niet meer aan de voorwaarde ‘ten hoogste twee derde 

van de leden van de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht’ wordt voldaan, duidt de betrokken 

fractie een kandidaat-bestuurslid aan van hetzelfde geslacht als het ontslagnemend bestuurslid. 
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13.  Benoemen van de leden van de raad van bestuur van het AGB Assenede. 

Wetten en Reglementen 

 Decreet over het lokaal bestuur dd 22.12.2017, meer bepaald artikel 235 § 2. 

Verwijzingsdocumenten 

 De gemeenteraadsbeslissing dd. 31.01.2019 houdende het vaststellen van de statuten van het 

AGB Assenede. 

 De gemeenteraadsbeslissing dd 31.01.2019 houdende de zetelverdeling in de Raad van Bestuur 

van het AGB Assenede. 

 De akten van voordracht van de verschillende gemeenteraadsfracties voor de kandidaat leden 

voor de raad van bestuur van het AGB Assenede. 

Verantwoording 

 Op basis van de akten van voordrachten van de verschillende gemeenteraadsfracties voor de 

kandidaat-leden voor de Raad van Bestuur van het AGB Assenede dient de gemeenteraad te 

stemmen over wie lid wordt van de Raad van Bestuur AGB Assenede. 

Voordrachten 

Fractie Samenstelling Raad van Bestuur AGB Assenede 

 Met stemrecht 

Samenplus 1 De Coninck Philippe 

 2 Baetslé Hilde 

 3 Dobbelaere Pieter 

 4 Vercauter Dieter 

 5 Van Eynde Servaas 

 6 Buysse Dominique 

Anders 1 Van den Bossche Brenda 

 2 Van de Veire Guido 

 3 Van Eykeren Trees 

 4 Van Vooren Dimitri 

Vlaams Belang 1 Van Hamme Stijn 

Stemmen 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

De volgende kandidaat leden voor de Raad van Bestuur van het AGB Assenede worden benoemd als 

effectief lid: 

o De Coninck Philippe 

o Baetslé Hilde 

o Dobbelaere Pieter 

o Vercauter Dieter 

o Van Eynde Servaas 

o Buysse Dominique 

o Van den Bossche Brenda 



  

31 

 

o Van de Veire Guido 

o Van Eykeren Trees 

o Van Vooren Dimitri 

o Van Hamme Stijn 

Art. 2 

De leden van de Raad van Bestuur van het AGB Assenede blijven maximaal in functie totdat bij het 

begin van de nieuwe legislatuur in 2025 de leden van de vernieuwde gemeenteraad overgaan tot de 

volledige vernieuwing van de Raad van Bestuur van het AGB Assenede. 

 

14.  Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger en een mandataris-plaatsvervanger voor de  

algemene vergadering van de Intercommunale Crematoriumbeheer Oost-Vlaanderen voor alle 

algemene vergaderingen tot de hernieuwing van de gemeenteraad in 2025 en eventuele 

voordracht van een bestuurder voor de verkiezing van de raad van bestuur voor de 

Intercommunale Crematoriumbeheer Oost-Vlaanderen op de algemene vergadering. 

Bevoegdheid 

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

Wetten en Reglementen 

 Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, deel 3 Deelname in rechtspersonen en 

samenwerking, Titel 3 De intergemeentelijke samenwerking artikels 388-391. 

Verwijzingsdocumenten    

 De statuten van de Intercommunale. 

 Het gemeenteraadsbesluit van 03.01.2019 houdende de installatie van de nieuwe 

gemeenteraad. 

 Stembiljetten. 

Verantwoording 

 De gemeente Assenede is toegetreden tot de Intercommunale Crematoriumbeheer Oost-

Vlaanderen, kortweg IGS Westlede. 

 De noodzakelijkheid om opnieuw vertegenwoordigers van de gemeente aan te stellen om de 

vergaderingen e.d. bij te wonen. 

 De vertegenwoordiger en de plaatsvervanger dienen gemeenteraadsleden te zijn. 

 Volgens artikel 13 van de statuten van IGS Westlede wordt de vereniging bestuurd door een 

Raad van Bestuur samengesteld uit maximum 15 stemgerechtigde leden, door de algemene 

vergadering benoemd op voordracht van de deelnemers.  

 De toewijzing van de mandaten gebeurt volgens twee principes 

1) Elke gemeente/stad waar een crematorium is gevestigd heeft recht op één bestuurder. 

Concreet zijn dit Lochristi, Sint-Niklaas en Aalst 

2) Per begonnen schijf van 150.000 inwoners heeft elk arrondissement recht op één bestuurder 

(1 voor Assenede).  

 Iedere deelnemende gemeente heeft het recht, tot lid van de raad van bestuur met raadgevende 

stem, een gemeenteraadslid aan te duiden, verkozen op een lijst waarvan geen enkele gekozene 
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deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen, en deze aanduiding voor te 

leggen aan de algemene vergadering. 

 Indien meerdere gemeenten van dit recht gebruik maken, neemt de algemene vergadering akte 

van de gemeenteraadsbeslissingen en bepaalt zij de rangorde van de aangeduide leden met 

raadgevende stem in afdalende volgorde volgens de omvang van het aantal maatschappelijke 

aandelen in het bezit van de aanduidende gemeenten. 

Tussenkomsten 

 SamenPlus draagt Dieter Vercauter als mandataris-vertegenwoordiger en Dominique Buysse als 

mandataris-plaatsvervanger voor voor de algemene vergadering. 

 SamenPlus draagt Servaas Van Eynde voor als kandidaat mandataris-bestuurder. 

 Anders en Vlaams Belang doen geen voordrachten. 

 Op vraag van de voorzitter en met akkoord van de voltallige gemeenteraad wordt er gestemd 

met handopsteking. 

Stemmen 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 

BESLUIT  

Artikel 1 

De heer Dieter Vercauter, wonende te Assenede, Schaapherderstraat 21,  wordt aangesteld als 

mandataris-vertegenwoordiger van de gemeente Assenede bij de Intercommunale 

Crematoriumbeheer Oost-Vlaanderen met als plaatsvervanger mevrouw Dominique Buysse , 

wonende te Assenede, Vrijestraat 25, voor de komende algemene vergaderingen tot de hernieuwing 

van de gemeenteraad in 2025. 

Art. 2 

De heer Servaas Van Eynde, wonende te Assenede, Braakmanstraat 3, wordt voorgedragen als 

mandataris-bestuurder van de gemeente Assenede bij de Intercommunale Crematoriumbeheer 

Oost-Vlaanderen. 

Art. 3 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Intercommunale Crematoriumbeheer  

Oost-Vlaanderen, Smalle Heerweg 60 te 9080 Lochristi en aan de betrokken aangestelde personen. 

 

15.  Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger met stemrecht en een mandataris-

vertegenwoordiger zonder stemrecht in de raad van bestuur van de projectvereniging Regionale 

Jeugddienst Meetjesland. 

Bevoegdheid 

 Decreet lokaal bestuur dd. 22.12.2017 art. 40 en 41. 

Wetten en Reglementen 

 Decreet lokaal bestuur dd. 22.12.2017. 

 Decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid artikel 16 

betreffende de aanduiding van de leden van de raad van bestuur van een projectvereniging. 
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Verwijzingsdocumenten 

 Statuten van de projectvereniging Regionale Jeugddienst Meetjesland, artikels 8, 9 en 10 waarin 
wordt bepaald dat de raad van bestuur bestaat uit twee vertegenwoordigers per gemeente, 
aangeduid door de gemeenteraad: 

 Een vertegenwoordiger met stemrecht: volgens het decreet en de statuten van de 
projectvereniging is dit de burgemeester, een schepen of gemeenteraadslid 

 Een vertegenwoordiger zonder stemrecht: volgens het decreet en statuten is dit een raadslid 
uit de betrokken gemeente verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel 
uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van 
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 

 Gemeenteraadsbesluit dd. 14.12.2017 VRIJE TIJD – Goedkeuren verlenging interlokale vereniging 

Regionale Jeugddienst Meetjesland 

 Brief van de Regionale Jeugddienst Meetjesland betreffende de vervanging van de gemeentelijk 

vertegenwoordigers Raad van Bestuur Regionale Jeugddienst, met de statuten en de formulieren 

kandidaatstelling als bijlage. 

 Gemeenteraadsbeslissing dd. 03.01.2019 houdende de installatie van de nieuwe gemeenteraad. 

 De voordrachtakte van de politieke fractie SamenPlus, die Servaas Van Eynde, Braakmanstraat 3, 

9961 Boekhoute voordraagt als kandidaat mandataris-vertegenwoordiger met stemrecht. 

 De voordrachtakte van de politieke fractie Vlaams Belang, die Stijn Van Hamme, Landsdijk 15, 

9961 Boekhoute voordraagt als kandidaat mandataris-vertegenwoordiger zonder stemrecht. 

 Stembiljet. 

Verantwoording 

 Gemeente Assenede is lid van de projectvereniging Regionale Jeugddienst Meetjesland.  

 Gemeentebestuur Assenede dient een mandataris-vertegenwoordiger met stemrecht en een 
mandataris-vertegenwoordiger zonder stemrecht aan te duiden voor deze projectvereniging 

 Het is aangewezen dat de schepen van jeugd wordt aangeduid als mandataris-
vertegenwoordiger met stemrecht. 

 Schepen Servaas Van Eynde werd op de installatievergadering dd. 03.01.2019 aangeduid als 
schepen van jeugd. 

Tussenkomsten : 

 SamenPlus draagt via een voordrachtsakte Servaas Van Eynde voor als mandataris-
vertegenwoordiger met stemrecht. 

 Vlaams Belang merkt op dat Servaas Van Eynde op zijn voordracht geen beroep heeft ingevuld.  

 Dit wordt rechtgezet op de zitting en het beroep ‘projectmanager’ wordt ingevuld op de 
voordrachtsakte. 

 Het Vlaams Belang draagt via een voordrachtsakte Stijn Van Hamme voor als mandataris-
vertegenwoordiger zonder stemrecht. 

 De fractie Anders doet geen voordracht. 
 

Op vraag van de voorzitter en met akkoord van de voltallige gemeenteraad wordt er gestemd met 
handopsteking. 

Stemmen 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 
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BESLUIT 

Artikel 1 

De heer Servaas Van Eynde, wonende te Braakmanstraat 3 9961 Boekhoute, wordt aangeduid als 

mandataris-vertegenwoordiger met stemrecht in de raad van bestuur van de projectvereniging 

Regionale Jeugddienst Meetjesland. 

Art. 2 

De heer Stijn Van Hamme, wonende te Landsdijk 15, 9961 Boekhoute, wordt aangeduid als 

mandataris-vertegenwoordiger zonder stemrecht in de raad van bestuur van de projectvereniging 

Regionale Jeugddienst Meetjesland. 

Art. 3 

Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing zijn deze aanduidingen geldig tot de 

volgende vernieuwing van de gemeenteraad en zolang de projectvereniging bestaat.  

Art. 4 

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de mandataris-vertegenwoordiger met 

stemrecht, de mandataris-vertegenwoordiger zonder stemrecht (raadgevende stem) en de 

projectvereniging Regionale Jeugddienst Meetjesland. 

 

16.  Kennisnemen van de schepen van cultuur als mandataris-vertegenwoordiger met stemrecht en 

aanstellen van een gemeenteraadslid uit de oppositie als mandataris-vertegenwoordiger met 

raadgevende stem voor de raad van bestuur van COMEET (Cultuuroverleg Meetjesland). 

Bevoegdheid 

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

Wetten en Reglementen 

 Het decreet lokaal bestuur d.d. 22.12.2017. 

 Het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

Verwijzingsdocumenten 

 Het schrijven van COMEET d.d. 26.10.2018 betreffende ‘Aanstelling nieuwe bestuursleden 

COMEET’. 

 De statuten van COMEET. 

 Het gemeenteraadsbesluit d.d. 03.01.2019 betreffende de installatie van de nieuwe 

gemeenteraad.  

 Stembiljetten. 

 De akte van voordracht van de kandidaten. 

Verantwoording 

 Gemeentebestuur Assenede is één van de aangesloten gemeentebesturen bij de 

intergemeentelijke projectvereniging COMEET.  

 Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur wordt de Raad van Bestuur van COMEET opnieuw 

samengesteld.  

 Volgens de statuten van COMEET zijn de schepenen van cultuur automatisch stemgerechtigd lid. 
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 In de gemeenteraadszitting van 03.01.2019 legde Chantal Bobelijn de eed af als schepen van 

Cultuur.  

 Elke gemeente kan ook één gemeenteraadslid afvaardigen met raadgevende stem vanuit de 

oppositie. Op 11.01.2019 ontvingen de fractieleiders van de oppositiepartijen in dit verband een 

voordrachtakte.  

 De gemeenteraad moet een mandataris-vertegenwoordiger met raadgevende stem aanstellen. 

Tussenkomsten 

 De fractie Anders draagt Marc Bobelyn voor als mandataris-vertegenwoordiger met raadgevende 

stem. 

 Het Vlaams Belang doet geen voordracht. 

 Op vraag van de voorzitter en met akkoord van de voltallige gemeenteraad wordt er gestemd 

met handopsteking. 

Stemmen 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad neemt kennis dat mevrouw Chantal Bobelijn, wonende te Molenstraat 17, 9960 

Assenede, als schepen van Cultuur, mandataris-vertegenwoordiger met stemrecht is van het 

gemeentebestuur Assenede in de Raad van Bestuur van COMEET (Cultuuroverleg Meetjesland). 

Art. 2 

De gemeenteraad stelt Marc Pierre Bobelyn wonende te Otegemstraat 4 9961 Boekhoute, 

vertegenwoordiger voorgedragen door de fractie Anders, aan als mandataris-vertegenwoordiger met 

raadgevende stem voor gemeentebestuur Assenede in de Raad van Bestuur van COMEET 

(Cultuuroverleg Meetjesland). 

Art. 3 

Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing, is deze aanduiding geldig tot de volgende 

vernieuwing van de gemeenteraad. 

Art. 4 

Een afschrift van deze beslissing wordt voor kennisgeving aan COMEET en aan de aangestelde 

personen overgemaakt. 

 

17.  Kennisnemen van de schepen van sport als mandataris-vertegenwoordiger en aanduiden van 

een mandataris-plaatsvervanger voor Interlokale Vereniging Meetjeslandse Burensportdienst. 

Bevoegdheid 

 Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017, artikels 40 en 41 

Wetten en Reglementen 

 Het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 
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Verwijzingsdocumenten 

 De oprichtingsovereenkomst met statutaire draagkracht van de Interlokale Vereniging 

‘Meetjeslandse Burensportdienst’. 

 Het gemeenteraadsbesluit dd. 26.02.2015 houdende het aanstellen van een plaatsvervangend 

mandataris-vertegenwoordiger voor de Interlokale Vereniging ‘Meetjeslandse Burensportdienst’. 

 Het gemeenteraadsbesluit dd. 03.01.2019 betreffende de installatie van de nieuwe 

gemeenteraad. 

 Brief Meetjeslandse Burensportdienst dd. 11.01.2019 betreft aanduiding vertegenwoordigers 

Interlokale Vereniging Meetjeslandse Burensportdienst. 

 Stembiljet. 

Verantwoording 

 Gemeente Assenede is lid van de Interlokale Vereniging ‘Meetjeslandse Burensportdienst’. 

 Mevr. Chantal Bobelijn legde op 03.01.2019 de eed af als schepen van Sport. 

 De schepen van Sport is automatisch vertegenwoordiger met stemrecht binnen de Interlokale 

Vereniging ‘Meetjeslandse Burensportdienst’. 

 Er moet een plaatsvervangend mandataris-vertegenwoordiger aangesteld worden. 

Tussenkomsten 

 SamenPlus draagt Dieter Vercauter voor als plaatsvervangend mandataris-vertegenwoordiger. 

 Anders en Vlaams Belang doen geen voordrachten. 

 Op vraag van de voorzitter en met akkoord van de voltallige gemeenteraad wordt er gestemd 

met handopsteking. 

Stemmen 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad neemt kennis dat mevrouw Chantal Bobelijn, wonende te Molenstraat 17, 9960 

Assenede, als schepen van Sport, mandataris-vertegenwoordiger is van de gemeente Assenede bij de 

Interlokale Vereniging ‘Meetjeslandse Burensportdienst’. 

 

Art. 2 

Dieter Vercauter, wonende te Schaapherderstraat 21, 9960 Assenede, wordt aangesteld als 

plaatsvervangend mandataris-vertegenwoordiger bij de Interlokale Vereniging ‘Meetjeslandse 

Burensportdienst’. 

 

Art. 3 

Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing, is deze aanduiding geldig tot de volgende 

vernieuwing van de gemeenteraad. 

 

Art. 4 

Een afschrift van deze beslissing zal voor kennisgeving aan de Meetjeslandse Burensportdienst en 

aan de aangestelde personen worden overgemaakt. 
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18.  Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger  voor de algemene vergadering van vzw 

Toerisme Meetjesland. 

Bevoegdheid 

 Decreet lokaal bestuur dd. 22.12.2017, artikels 40 en 41. 

Wetten en Reglementen 

 Decreet lokaal bestuur dd. 22.12.2017. 

 Gemeenteraadsbeslissing dd. 03.01.2019 houdende de installatie van de nieuwe gemeenteraad. 

Verwijzingsdocumenten 

 E-mail van Toerisme Meetjesland vzw dd. 09.01.2019 betreffende vertegenwoordiging en 

statuten vzw Toerisme Meetjesland. 

 Statuten van Toerisme Meetjesland vzw. 

 Stembiljet. 

Verantwoording 

 Gemeente Assenede is lid van Toerisme Meetjesland vzw. 

 Gemeentebestuur Assenede dient een vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene 

vergadering. 

Tussenkomsten 

 SamenPlus draagt Chantal Bobelijn voor als mandataris-vertegenwoordiger. 

 Anders en Vlaams Belang doen geen voordrachten Op vraag van de voorzitter en met akkoord 

van de voltallige gemeenteraad wordt er gestemd met handopsteking. 

Stemmen 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

Mevrouw Chantal Bobelijn, Molenstraat 17, 9960 Assenede, als schepen van Toerisme, wordt 

aangeduid als mandataris-vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Toerisme 

Meetjesland. 

 

Art. 2 

Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig tot de volgende 

vernieuwing van de gemeenteraad en zolang de intergemeentelijke vereniging bestaat. 

 

Art. 3 

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de vertegenwoordiger en Toerisme Meetjesland 

vzw. 

 

 



  

38 

 

19.  Voordragen van een mandataris-vertegenwoordiger en een mandataris-plaatsvervanger in de 

raad van bestuur en aanstellen van een mandataris-vertegenwoordiger en een mandataris-

plaatsvervanger in de algemene vergadering van de Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor 

Volkswoningen. 

Bevoegdheid 

 Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikels 40 en 41. 

Wetten en Reglementen 

 Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017. 

Verwijzingsdocumenten 

 Statuten van de Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen. 

 Schrijven van de Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen dd. 07.12.2018. 

 Besluit gemeenteraad dd. 03.01.2018 houdende installatie van de nieuwe gemeenteraad. 

 De vorm en de inhoud van de ter beschikking gestelde stembiljetten. 

Verantwoording 

 Na installatie van de nieuwe gemeenteraad dient iedere gemeente met sociale huurwoningen  

van de MBV op hun grondgebied een nieuwe bestuurder (+ plaatsvervanger) in de Raad van 

Bestuur voor te stellen en een nieuwe vertegenwoordiger (+ plaatsvervanger) in de Algemene 

Vergadering aan te duiden. 

Tussenkomsten 

 SamenPlus draagt Dominique Buysse als mandataris-vertegenwoordiger en Lieselotte Van Hoecke 

als mandataris-plaatsvervanger voor voor de raad van bestuur. 

 SamenPlus draagt Pieter Dobbelaere als mandataris-vertegenwoordiger en Lieve Goethals als 

mandataris-plaatsvervanger voor voor de algemene vergadering. 

 Anders en Vlaams Belang doen geen voordrachten 

 Op vraag van de voorzitter en met akkoord van de voltallige gemeenteraad wordt er gestemd met 

handopsteking 

 

Stemming vertegenwoordigers raad van bestuur : 

23 ja-stemmen 

Stemming vertegenwoordigers algemene vergadering : 

23 ja-stemmen 

BESLUIT 

Artikel 1 

Mevrouw Dominique Buysse wordt voorgedragen als mandataris-vertegenwoordiger voor de 

gemeente Assenede in de Raad van Bestuur van de Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor 

Volkswoningen. 
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Art. 2 

Mevrouw Lieselotte Van Hoecke wordt voorgedragen als mandataris-plaatsvervanger voor de 

gemeente Assenede in de Raad van Bestuur van de Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor 

Volkswoningen. 

Art. 3 

De heer Pieter Dobbelaere wordt aangesteld als mandataris-vertegenwoordiger voor de gemeente 

Assenede in de Algemene Vergadering van de Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor 

Volkswoningen. 

Art. 4 

Mevrouw Lieve Goethals wordt aangesteld als mandataris-plaatsvervanger voor de gemeente 

Assenede in de Algemene Vergadering van de Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor 

Volkswoningen. 

Art. 5 

Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing zijn deze aanduidingen geldig tot de 

volgende vernieuwing van de gemeenteraad. 

Art. 6 

Afschrift van deze beslissing over te maken aan de aangeduide personen en aan de Meetjeslandse 

Bouwmaatschappij voor Volkswoningen. 

 

 

20.  Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger en mandataris-plaatsvervanger voor de 

gemeente in kredietcommissie Energiehuis Veneco. 

Bevoegdheid 

 Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikels 40 en 41. 

Wetten en Reglementen 

 Het Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017. 

Verwijzingsdocumenten 

 Schrijven van Veneco 08.01.2019 houdende voordrachten voor de kredietcommissie van het 

Energiehuis Veneco. 

 Besluit gemeenteraad van 03.01.2019 houdende installatie van de nieuwe gemeenteraad. 

 Stembiljet. 

Verantwoording 

 De gemeente Assenede is aangesloten bij de door Veneco aangeboden dienstverlening. 

 Veneco is door VEA ( Vlaams Energieagentschap ) erkend is als ‘Energiehuis’. 

 Het kredietreglement van VEA voorziet in de samenstelling van een Kredietcommissie, die instaat 

voor het operationaliseren van de goede werking van het Energiehuis Veneco. 

 De beslissing van de gemeenteraad van 03.01.2019 houdende installatie van de nieuwe 

gemeenteraad. 
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Tussenkomsten 

 SamenPlus draagt Dominique Buysse als mandataris-vertegenwoordiger en Dieter Vercauter als 

mandataris-plaatsvervanger voor. 

 Anders en Vlaams Belang doen geen voordrachten. 

 Op vraag van de voorzitter en met akkoord van de voltallige gemeenteraad wordt er gestemd 

met handopsteking. 

Stemmen 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

Mevrouw Dominique Buysse wordt aangeduid als mandataris-vertegenwoordiger van de gemeente 

in de Kredietcommissie, opgericht binnen de schoot van Veneco, dat fungeert als Energiehuis voor 

het VEA. 

Art. 2 

De heer Dieter Vercauter wordt aangeduid als mandataris-plaatsvervanger van de gemeente in de 

Kredietcommissie, opgericht binnen de schoot van Veneco, dat fungeert als Energiehuis voor het 

VEA. 

Art. 3. 

Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig tot de volgende 

vernieuwing van de gemeenteraad. 

Art. 4 

Afschrift van deze beslissing over te maken aan de aangeduide personen en aan Veneco, 

Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen. 

 

21.  Voordracht van een mandataris-vertegenwoordiger met een mandataris-plaatsvervanger en 

voordracht van een mandataris-vertegenwoordiger met raadgevende stem in de raad van 

bestuur en aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger met plaatsvervanger in de 

algemene vergadering van IVM.  

Bevoegdheid 

 Decreet Lokaal bestuur van 22.12.2017, artikels 40 en 41. 

Wetten en Reglementen 

 Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017. 

Verwijzingsdocumenten 

 De statuten van de IVM. 

 Schrijven 20.11.2018 van de IVM met informatie over de afvaardiging van vertegenwoordigers 

door de gemeente. 

 Schrijven 09.01.2019 van de IVM over de samenstelling van de raad van bestuur.  

 Besluit gemeenteraad van 03.01.2019 houdende de installatie van de nieuwe gemeenteraad. 
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 Stembiljetten. 

Verantwoording 

 Na de installatie van de nieuwe gemeenteraad dienen er nieuwe vertegenwoordigers voor de 

raad van bestuur en de algemene vergadering van IVM voorgedragen en aangeduid worden. 

 Elk gemeente of stad heeft recht op 1 vertegenwoordiger in de raad van bestuur. Per 

vertegenwoordiger wordt tevens een plaatsvervanger aangeduid. 

 Maximaal 2/3 van het aantal bestuurders mogen van hetzelfde geslacht zijn. IVM vraagt om twee 

mogelijke kandidaat vertegenwoordigers voor de raad van bestuur voor te dragen (een van elk 

geslacht).  Op die manier kan bij de samenstelling van de raad van bestuur rekening gehouden 

worden met de verhouding man/vrouw. 

 Iedere gemeente of stad heeft het recht 1 gemeenteraadslid voor te dragen tot lid van de raad 

van bestuur met raadgevende stem, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel 

uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen. 

 De gemeente Assenede mag 1 afgevaardigde en 1 plaatsvervanger aanduiden als 

vertegenwoordiger in de algemene vergadering van IVM. 

Tussenkomsten 

 SamenPlus draagt Dieter Vercauter en Lieve Goethals als mandataris-vertegenwoordigers met 

stemrecht voor voor de raad van bestuur. 

 SamenPlus draagt Hilde Baetslé als mandataris-vertegenwoordiger en Alex Meulebroeck als 

mandataris-plaatsvervanger voor voor de algemene vergadering. 

 Anders draagt Trees Van Eykeren voor als mandataris-vertegenwoordiger zonder stemrecht voor 

de raad van bestuur. 

 Op vraag van de voorzitter en met akkoord van de voltallige gemeenteraad wordt er gestemd 

met handopsteking. 

Stemming over mandataris-vertegenwoordigers raad van bestuur met stemrecht: 

23 ja-stemmen 

Stemming over mandataris-vertegenwoordiger raad van bestuur zonder stemrecht: 

23 ja-stemmen 

 Er ontstaat enige verwarring op de gemeenteraad omdat de algemeen directeur aangeeft dat er 

ook nog een mandataris-plaatsvervanger moet worden aangesteld en het niet helemaal duidelijk 

is waarom twee mandataris-vertegenwoordigers moeten worden aangesteld. 

 De gemeenteraad wordt tien minuten geschorst. 

 Nic Van Zele verlaat de zitting. 

 De algemeen directeur legt uit dat IVM vraagt om zowel een man als een vrouw aan te duiden als 

mandataris-vertegenwoordiger omdat anders de kans bestaat dat zij hun raad van bestuur niet 

kunnen samenstellen. Minstens 1/3 van de bestuursleden moet van het andere geslacht zijn. 

 SamenPlus stelt voor om Lieve Goethals en Dieter Vercauter aan te duiden als plaatsvervanger-

vertegenwoordigers. Als de ene wordt aangeduid als mandataris-vertegenwoordiger zal de 

andere optreden als plaatsvervanger. 
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Stemming over mandataris-plaatsvervangers raad van bestuur met stemrecht: 

22 ja-stemmen 

Stemming over vertegenwoordigers voor de algemene vergadering: 

22 ja-stemmen  

BESLUIT 

Artikel 1 

Mevrouw Lieve Goethals wonende te Kasteelstraat 29, 9960 Assenede wordt voorgedragen als 

kandidaat mandataris-vertegenwoordiger in de raad van bestuur van IVM. 

De  heer  Dieter Vercauter wonende te Schaapherderstraat 21, 9960 Assenede wordt voorgedragen 

als kandidaat mandataris-vertegenwoordiger in de raad van bestuur van IVM. 

Beiden worden ook voorgedragen als kandidaat mandataris-plaatsvervanger in de raad van bestuur 

van IVM. 

 

Art. 2 

Mevrouw Trees Van Eykeren wonende te  Hazenstraat 2, 9961 Assenede wordt voorgedragen als 

kandidaat mandataris-vertegenwoordiger met raadgevende stem in de raad van bestuur van IVM. 

 

Art. 3 

Mevrouw Hilde Baetslé wonende te Sperbeekstraat 7, 9960 Assenede wordt voorgedragen als 

mandataris-vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IVM voor de duurtijd van de 

huidige legislatuur (2019 – 2025). 

De heer Alex Meulebroeck wonende te Nieuwe Boekhoutestraat 27, 9968 Assenede wordt 

voorgedragen als mandataris-plaatsvervanger voor de algemene vergadering van IVM voor de 

duurtijd van de huidige legislatuur (2019 – 2025). 

 

Art. 4 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan IVM en aan de aangeduide personen. 

 

22.  Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger met een mandataris-plaatsvervanger bij vzw 

Regionaal Landschap Meetjesland.  

Bevoegdheid 

 Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikels 40 en 41. 

Wetten en Reglementen 

 Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017. 

Verwijzingsdocumenten 

 Het gemeenteraadsbesluit van 03.01.2019 houdende installatie van de nieuwe gemeenteraad. 

 Het schrijven van  18.12.2018 van het Regionaal Landschap Meetjesland over de gemeentelijke 

vertegenwoordiging.  

 Stembiljet. 
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Verantwoording 

 De nieuwe gemeenteraad werd geïnstalleerd op 03.01.2019. 

 Bijgevolg is het noodzakelijk opnieuw een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te 

stellen om de algemene vergadering bij te wonen. 

 

Tussenkomsten 

 SamenPlus draagt Servaas Van Eynde als mandataris-vertegenwoordiger en Evert Geldhof als 

mandataris-plaatsvervanger voor. 

 Anders en Vlaams Belang doen geen voordrachten. 

 Op vraag van de voorzitter en met akkoord van de voltallige gemeenteraad wordt er gestemd 

met handopsteking. 

Stemmen 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

De heer Servaas Van Eynde wonende te Braakmanstraat 3, 9961 Assenede wordt aangeduid als 

mandataris-vertegenwoordiger in de algemene vergadering van vzw Regionaal Landschap 

Meetjesland voor de duurtijd van de huidige legislatuur (2019 – 2025). 

 

Art. 2 

De heer Evert Geldhof wonende te  Bijenkorf 15, 9960 Assenede wordt aangeduid als mandataris-

plaatsvervanger in de algemene vergadering van vzw Regionaal Landschap Meetjesland voor de 

duurtijd van de huidige legislatuur (2019 – 2025). 

 

Art. 3 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan vzw Regionaal Landschap en aan de aangeduide 

personen. 

 

23.  Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger met een mandataris-plaatsvervanger bij de 

vzw Vereniging voor Openbaar Groen. 

Bevoegdheid 

 Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikels 40 en 41. 

Wetten en Reglementen 

 Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017. 

Verwijzingsdocumenten 

 Het gemeenteraadsbesluit van 03.01.2019 houdende installatie van de nieuwe gemeenteraad. 

 Het schrijven van 26.10.2018 van de vzw Vereniging voor Openbaar Groen over de gemeentelijke 

mandaten. 

 Stembiljet. 

 



  

44 

 

Verantwoording 

 De nieuwe gemeenteraad werd geïnstalleerd op 03.01.2019. 

 Bijgevolg is het noodzakelijk opnieuw een vertegenwoordiger met plaatsvervanger aan te stellen 

om de algemene vergadering bij te wonen. 

 

Tussenkomsten 

 SamenPlus draagt Evert Geldhof als mandataris-vertegenwoordiger en Servaas Van Eynde als 

mandataris-plaatsvervanger voor. 

 Anders en Vlaams Belang doen geen voordrachten. 

 De algemeen directeur geeft aan dat er ook een eventuele voordracht voor de raad van bestuur 

en het financieel comité kan gedaan worden. Die vraag is echter niet expliciet gesteld aan de 

fracties, maar stond wel in de begeleidende brief van de Vereniging voor Openbaar Groen. 

 De voorzitter stelt voor om die vraag volgende gemeenteraad te agenderen zodat alle fracties 

eerst de tijd hebben om dit te bespreken. 

 Op de vraag van de voorzitter en met akkoord van de voltallige gemeenteraad wordt er gestemd 

met handopsteking. 

Stemmen 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

De heer Evert Geldhof wonende te Bijenkorf 15, 9960 Assenede wordt aangeduid als mandataris- 

vertegenwoordiger in de algemene vergadering van vzw Vereniging voor Openbaar Groen voor de 

duurtijd van de huidige legislatuur (2019 – 2025). 

 

Art. 2 

De heer Servaas Van Eynde wonende te  Braakmanstraat 3, 9961 Assenede wordt aangeduid als 

mandataris-plaatsvervanger in de algemene vergadering van vzw Vereniging voor Openbaar Groen 

voor de duurtijd van de huidige legislatuur (2019 – 2025). 

 

Art. 3 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan vzw Vereniging voor Openbaar Groen en aan de 

aangeduide personen. 

 

24.  Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger met een mandataris-plaatsvervanger bij de 

vzw Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord. 

Bevoegdheid 

 Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikels 40 en 41. 

Wetten en Reglementen 

 Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017. 

Verwijzingsdocumenten 

 Het gemeenteraadsbesluit van 03.01.2019 over de installatie van de nieuwe gemeenteraad. 
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 Stembiljet. 

Verantwoording 

 De nieuwe gemeenteraad werd geïnstalleerd op 03.01.2019 

 Het is bijgevolg noodzakelijk opnieuw vertegenwoordigers van de gemeente aan te stellen om de 

algemene vergadering bij te wonen. 

 

Tussenkomsten 

 SamenPlus draagt Evert Geldhof als mandataris-vertegenwoordiger en Hilde Baetslé als 

mandataris-plaatsvervanger voor. 

 Anders en Vlaams Belang doen geen voordrachten. 

 Op vraag van de voorzitter en met akkoord van de voltallige gemeenteraad wordt er gestemd 

met handopsteking. 

Stemmen 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

De heer Evert Geldhof wonende te Bijenkorf 15, 9960 Assenede wordt aangeduid als mandataris-

vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de vzw Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord voor 

de duurtijd van de huidige legislatuur (2019 -2015). 

 

Art. 2 

Mevrouw Hilde Baetslé wonende te Sperbeekstraat 7, 9960 Assenede wordt aangeduid als 

mandataris-plaatsvervanger in de algemene vergadering van de vzw Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord 

voor de duurtijd van de huidige legislatuur (2019 – 2025). 

 

Art. 3 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan vzw Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord en aan de 

aangeduide personen. 

 

25.  Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger met een mandataris-plaatsvervanger bij vzw 

RATO. 

Bevoegdheid 

 Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikels 40 en 41. 

Wetten en Reglementen 

 Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017. 

Verwijzingsdocumenten 

 Het gemeenteraadsbesluit van 03.01.2019 over de installatie van de nieuwe gemeenteraad. 

 Het schrijven van 24.10.2018 van vzw RATO over de gemeentelijke vertegenwoordiging in de 

algemene vergadering. 

 Stembiljet. 
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Verantwoording 

 De gemeenteraad werd op 03.01.2019 opnieuw geïnstalleerd. 

 Het is bijgevolg noodzakelijk opnieuw vertegenwoordigers van de gemeente aan te stellen om de 

algemene vergadering bij te wonen. 

 

Tussenkomsten 

 SamenPlus draagt David Vercauteren als mandataris-vertegenwoordiger en Alex Meulebroeck als 

mandataris-plaatsvervanger voor. 

 Anders en Vlaams Belang doen geen voordrachten. 

 Op vraag van de voorzitter en met akkoord van de voltallige gemeenteraad wordt er gestemd 

met handopsteking. 

Stemmen 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

De heer David Vercauteren wonende te Assenedestraat 3, 9968 Assenede wordt aangeduid als 

mandataris-vertegenwoordiger in de algemene vergadering van vzw RATO voor de duurtijd van de 

huidige legislatuur (2019 – 2025). 

 

Art. 2 

De heer Alex Meulebroeck wonende te Nieuwe Boekhoutestraat 27, 9968 Assenede wordt 

aangeduid als mandataris-plaatsvervanger in de algemene vergadering van vzw RATO voor de 

duurtijd van de huidige legislatuur (2019 – 2025). 

 

Art. 3 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan vzw RATO en aan de aangeduide personen. 

 

26.  Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger met een mandataris-plaatsvervanger bij vzw 

Kringwinkel Meetjesland. 

Bevoegdheid 

 Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikels 40 en 41. 

Wetten en Reglementen 

 Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017. 

Verwijzingsdocumenten 

 Het gemeenteraadsbesluit van 03.01.2019 houdende installatie van de nieuwe gemeenteraad. 

 Het schrijven van 16.01.2019 van vzw Kringwinkel Meetjesland over de gemeentelijke 

vertegenwoordiging in de algemene vergadering. 

 Stembiljet. 

Verantwoording 

 De nieuwe gemeenteraad werd geïnstalleerd op 03.01.2019. 
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 Het is bijgevolg noodzakelijk opnieuw vertegenwoordigers van de gemeente aan te stellen om de 

algemene vergadering bij te wonen. 

 

Tussenkomsten 

 SamenPlus draagt Lieselotte Van Hoecke als mandataris-vertegenwoordiger en Hilde Baetslé als 

mandataris-plaatsvervanger voor. 

 Anders en Vlaams Belang doen geen voordrachten. 

 Op vraag van de voorzitter en met akkoord van de voltallige gemeenteraad wordt er gestemd 

met handopsteking. 

Stemmen 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

Mevrouw  Lieselotte Van Hoecke wonende te Oosthoek 66, 9968 Assenede wordt aangeduid als 

mandataris-vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de vzw Kringwinkel Meetjesland 

voor de duurtijd van de huidige legislatuur (2019 -2025). 

 

Art. 2 

Mevrouw Hilde Baetslé wonende te Sperbeekstraat 7, 9960 Assenedewordt aangeduid als mandataris-

plaatsvervanger in de algemene vergadering van de vzw Kringwinkel Meetjesland voor de duurtijd van 

de huidige legislatuur (2019 – 2025). 

 

Art. 3 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan vzw Kringwinkel Meetjesland en aan de 

aangeduide personen. 

 

27.  Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger bij vzw Meetjeslandse Dierenbescherming. 

Bevoegdheid 

 Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikels 40 en 41. 

Wetten en Reglementen 

 Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017. 

Verwijzingsdocumenten 

 Het gemeenteraadsbesluit van 03.01.2019 over de installatie van de nieuwe gemeenteraad. 

 Stembiljet. 

Verantwoording 

 De nieuwe gemeenteraad werd geïnstalleerd op 03.01.2019 

 Het is bijgevolg noodzakelijk om opnieuw een vertegenwoordiger van de gemeente aan te 

stellen. 
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Tussenkomsten 

 SamenPlus draagt Chantal Bobelijn als mandataris-vertegenwoordiger voor. 

 Anders en Vlaams Belang doen geen voordracht. 

 Op vraag van de voorzitter en met akkoord van de voltallige gemeenteraad wordt er gestemd 

met handopsteking. 

Stemmen 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

Mevrouw Chantal Bobelijn wonende te Molenstraat 17, 9960 Assenede wordt aangeduid als 

mandataris-vertegenwoordiger van de gemeente bij de vzw Dierenbescherming Meetjesland. 

 

Art. 2 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan vzw Dierenbescherming Meetjesland en de 

aangeduide persoon. 

 

28.  Aanduiden van een bestuurlijk en ambtelijk vertegenwoordiger voor de stuurgroep van 

Meetjesland Klimaatgezond. 

Bevoegdheid 

 Het decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017 artikels 40 en 41. 

Wetten en Reglementen 

 Het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

Verwijzingsdocumenten 

 De brief van Veneco d.d. 08.01.2019 betreffende de voordrachten voor de stuurgroep 

Meetjesland Klimaatgezond. 

 De startnota ‘Samenwerking tussen de Provincie Oost-Vlaanderen en Veneco voor het realiseren 

van gemeenschappelijke klimaatdoelstellingen en ondersteuning van de gemeenten in het 

Meetjesland’ d.d. 15.02.2017. 

 Het verslag van het gezamenlijk burgemeesters- en secretarissenoverleg op 10.03.2017. 

 Het gemeenteraadsbesluit van 27.04.2017 waarin de gemeente Assenede de ondertekening van 

het Europese Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie en de toetreding tot de 

samenwerking Meetjesland Klimaatgezond goedkeurt. 

 De gemeenteraadsbeslissing van 03.01.2019 betreffende de installatie van de nieuwe 

gemeenteraad. 

 De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 15.01.2019 houdende de 

verdeling van de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen. 

 Stembiljet. 

 

 



  

49 

 

Verantwoording 

 In 2017 beslisten de 14 Meetjeslandse gemeenten om deel te nemen aan de samenwerking 

Meetjesland Klimaatgezond. Dit samenwerkingsproject met Veneco en de Provincie Oost-

Vlaanderen heeft als doel gemeenschappelijke klimaatdoelstellingen te realiseren.  

 De samenwerking Meetjesland Klimaatgezond wordt aangestuurd door een stuurgroep waarin 

twee vertegenwoordigers per gemeente worden aangeduid (1 bestuurlijke en 1 ambtelijke 

vertegenwoordiger). Deze stuurgroep komt 2-3 keer per jaar samen. Er zijn geen vergoedingen 

voorzien. 

 Gezien de hernieuwing van de gemeenteraden dienen er nieuwe vertegenwoordigers aangeduid 

te worden voor de duur van de gemeentelijke legislatuur. 

 Het college draagt de stafmedewerker technische dienst, verantwoordelijk voor het 

klimaatactieplan, voor als ambtelijk vertegenwoordiger. 

 De bestuurlijk vertegenwoordiger is doorgaans de schepen voor klimaat, milieu en/of 

duurzaamheid. 

Tussenkomsten 

 SamenPlus draagt Servaas Van Eynde voor als bestuurlijk vertegenwoordiger. 

 Anders en Vlaams belang doen geen voordrachten. 

 Op vraag van de voorzitter en met akkoord van de voltallige gemeenteraad wordt er gestemd 

met handopsteking. 

Stemmen 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

Dhr. Servaas Van Eynde (servaas.vaneynde@assenede.be), wonende in de Braakmanstraat 3 te 9961 

Boekhoute, wordt aangeduid als bestuurlijke vertegenwoordiger voor de stuurgroep Meetjesland 

Klimaatgezond voor de duur van de gemeentelijke legislatuur. 

Art. 2 

De stafmedewerker technische dienst, verantwoordelijk voor het klimaatactieplan, wordt aangeduid 

als ambtelijk vertegenwoordiger voor de stuurgroep Meetjesland Klimaatgezond voor de duur van de 

gemeentelijke legislatuur. 

Art. 3 

Het college wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen beslissingen en dient deze over te 

maken aan Veneco, Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen (info@veneco.be) en de aangeduide 

personen. 

 

29.  Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger en een mandataris-plaatsvervanger voor de 

algemene vergadering van Imewo.  

Bevoegdheid 

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

 Het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

 Het decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017. 

 Het besluit van de Vlaamse Regering houdende het statuut van de lokale mandataris van 

06.07.2018. 

Verwijzingsdocumenten 

 De brief van Imewo d.d. 03.01.2019 betreffende de oproeping om deel te nemen aan de 

algemene vergadering in buitengewone zitting van 19.03.2019. 

 De principenota van Imewo betreffende statutaire benoemingen n.a.v. de vernieuwing van de 

gemeenteraden, die als documentatie aan de gemeente werd overgemaakt op 20.11.2018. 

 De gemeenteraadsbeslissing van 03.01.2019 betreffende de installatie van de nieuwe 

gemeenteraad. 

 De statuten van Imewo. 

 Stembiljet. 

Verantwoording 

 De gemeente Assenede is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging Imewo.  

 Gezien de vernieuwing van de gemeenteraden, dient de gemeenteraad een vertegenwoordiger 

en plaatsvervanger aan te duiden voor de algemene vergadering van Imewo. 

 Volgens art. 432, alinea 1 van het decreet Lokaal Bestuur en art. 24 van de statuten dienen de 

vertegenwoordigers rechtstreeks aangeduid te worden door de gemeenteraad uit haar leden. 

 De decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in de principenota van Imewo, 

gelden ook voor de vertegenwoordigers op de algemene vergadering. Bovendien mogen de 

vertegenwoordigers van de algemene vergadering niet voorgedragen worden voor het regionaal 

bestuurscomité (RBC) of voor de raad van bestuur van Imewo. 

 Vertegenwoordigers voor een algemene vergadering kunnen aangeduid worden voor de 

volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024. 

 Volgens art. 432, alinea 3 van het decreet Lokaal Bestuur en art. 24 van de statuten dient de 

vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers te worden herhaald voor elke algemene 

vergadering. 

 In principe is er in juni een jaarvergadering en in december een buitengewone algemene 

vergadering. De eerstvolgende algemene vergadering in buitengewone zitting gaat door op 

19.03.2019 in de Ghelamco Arena, Ottergemsesteenweg Zuid 808 te 9000 Gent. 

 Het mandaat van vertegenwoordiger (volmachtdrager) voor de algemene vergadering is 

onbezoldigd. 

Tussenkomsten 

 SamenPlus draagt David Vercauteren voor als mandataris-vertegenwoordiger en Dieter 

Vercauter als mandataris-plaatsvervanger voor de algemene vergadering.  

 Anders en Vlaams Belang doen geen voordrachten. 

 Op vraag van de voorzitter en met akkoord van de voltallige gemeenteraad wordt er gestemd 

met handopsteking. 
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Stemmen 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Dhr. David Vercauteren (david.vercauteren@assenede.be), wonende in de Assenedestraat 3 te 9968 

Bassevelde, wordt aangeduid als mandataris-vertegenwoordiger in de (buitengewone) algemene 

vergadering van Imewo voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur. 

Art. 2 

Dhr. Dieter Vercauter (dieter.vercauter@telenet.be), wonende in de Schaapherderstraat 21 te 9960 

Assenede, wordt aangeduid als mandataris-plaatsvervanger in de (buitengewone) algemene 

vergadering van Imewo voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur. 

Art. 3 

Het college wordt belast met de uitvoering van bovenvermelde beslissingen en dient deze over te 

maken aan de opdrachthoudende vereniging Imewo, ter attentie van het secretariaat, 

Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle (vennootschapssecretariaat@fluvius.be) en aan de aangeduide 

personen. 

 

30.  Goedkeuren van de agenda buitengewone algemene vergadering van 19.03.2019 en voordracht 

kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité en voor de raad van bestuur van Imewo. 

Bevoegdheid 

 Het decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017 artikels 40 en 41. 

Wetten en Reglementen 

 Het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

 Het decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017. 

 Het besluit van de Vlaamse Regering houdende het statuut van de lokale mandataris van 

06.07.2018. 

Verwijzingsdocumenten 

 De brief van Imewo d.d. 03.01.2019 betreffende de oproeping om deel te nemen aan de 

algemene vergadering in buitengewone zitting van 19.03.2019. 

 De principenota van Imewo betreffende statutaire benoemingen n.a.v. de vernieuwing van de 

gemeenteraden, die als documentatie aan de gemeente werd overgemaakt op 20.11.2018. 

 De gemeenteraadsbeslissing van 03.01.2019 betreffende de installatie van de nieuwe 

gemeenteraad. 

 De gemeenteraadsbeslissing van 31.01.2019 betreffende de aanduiding van vertegenwoordigers 

in de algemene vergadering van Imewo. 

 De statuten van Imewo. 

 Stembiljet. 
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Verantwoording 

 De gemeente Assenede is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging Imewo. 

 In de gemeenteraadszitting van heden werden de heer David Vercauteren en de heer Dieter 

Vercauter aangeduid als resp. mandataris-vertegenwoordiger en mandataris-plaatsvervanger van 

de algemene vergadering van Imewo voor de periode van heden tot het einde van de 

gemeentelijke legislatuur. 

 Overeenkomstig art. 18 van de statuten van Imewo vervallen alle huidige mandaten onmiddellijk 

na de eerste algemene vergadering die volgt op de hernieuwing van de gemeenteraden. Deze 

algemene vergadering dient over te gaan tot een algehele vervanging van de bestuursorganen. 

 De vertegenwoordiger van de algemene vergadering wordt uitgenodigd op de buitengewone 

algemene vergadering van Imewo die zal bijeenkomen op dinsdag 19 maart 2019 om 18:00 uur 

in de Ghelamco Arena, Ottergemsesteenweg Zuid 808 te 9000 Gent, met als enig agendapunt 

‘Statutaire ontslagnemingen en benoemingen’. Deze algemene vergadering zal worden gevolgd 

door (korte) installatievergaderingen van de diverse bestuursorganen, waarbij ook telkens de 

samenstelling van het bureau zal worden doorgevoerd. 

 De gemeente Assenede is ingedeeld bij de het regionale bestuurscomité (RBC) Oost. 

 Overeenkomstig art. 17 punt 2 van de statuten heeft elke gemeente het recht om één kandidaat-

lid voor te dragen voor het regionaal bestuurscomité (RBC).  

 Overeenkomstig art. 12 punt 2 van de statuten hebben de deelnemende gemeenten het recht 

om maximaal 9 kandidaat-bestuurders voor te dragen. Het moet om dezelfde persoon gaan die 

voorgedragen wordt als kandidaat-lid voor het RBC. 

 Het totaal aantal door de algemene vergadering te benoemen leden van de raad van bestuur is 

beperkt tot 9. Maximaal twee derden van de bestuurders is van hetzelfde geslacht. 

 Het moet om ‘onafhankelijke bestuurders’ gaan zoals omschreven in punt 3 van de principenota. 

De decretale en statutaire onverenigbaarheden zoals omschreven in punt 2 van de principenota, 

zijn ook van toepassing voor kandidaat-leden voor het RBC en de raad van bestuur. 

 De bestuurders en de leden van de RBC’s van Imewo kunnen geen vertegenwoordiger zijn voor 

de algemene vergadering. 

 Er zijn op jaarbasis in principe 7 zittingen van het regionaal bestuurscomité (RBC) en 6 van de 

raad van bestuur. 

 Voor het bijwonen van de zittingen van de raad van bestuur wordt een presentiegeld uitgekeerd 

dat ten hoogste gelijk is aan het hoogste bedrag dat uitkeerbaar is aan een gemeenteraadslid 

voor een gemeenteraadszitting in een van de deelnemende gemeenten van Imewo, rekening 

houdend met de toestand van 1 januari van elk jaar (voor het jaar 2018 is dit 209,14 euro). 

 Het mandaat van een lid van het regionaal bestuurscomité (RBC) is onbezoldigd. 

 Voor de verplaatsingen van en naar de vergaderingen worden reisvergoedingen toegekend die 

overeenstemmen met de vergoedingen toegekend aan de ambtenaren van de Vlaamse 

Gemeenschap (voor het jaar 2018 is dit 0,35 euro/km). 

 De gemeenteraad dient de agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting van 

19.03.2019 goed te keuren en een kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité (RBC) voor te 

dragen. 

 Eventueel kan de gemeenteraad ook een kandidaat-lid voordragen voor de raad van bestuur. Dit 

is dezelfde persoon als het kandidaat-lid voor het RBC Oost. 

 Volgens art. 432, alinea 3 van het decreet Lokaal Bestuur dient de vaststelling van het mandaat 

van de vertegenwoordigers te worden herhaald voor elke algemene vergadering. 
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Tussenkomsten 

 SamenPlus draagt Chantal Bobelijn voor als kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité Oost 

en de raad van bestuur. 

 Anders en Vlaams belang doen geen voordrachten. 

 Op vraag van de voorzitter en met akkoord van de voltallige gemeenteraad wordt er gestemd 

met handopsteking. 

Stemmen 

Stemresultaat artikel 1 en 4: Met eenparigheid van stemmen 
Stemresultaat artikel 2 en 3: Met eenparigheid van stemmen 

BESLUIT 

Artikel 1 

De agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting van Imewo d.d. 19.03.2019 met als 

enig agendapunt ‘Statutaire ontslagnemingen en benoemingen’ wordt goedgekeurd. 

Art. 2 

Mevr. Chantal Bobelijn (chantal.bobelijn@assenede.be), wonende in de Molenstraat 17 te 9960 

Assenede, wordt voorgedragen als kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité (RBC) Oost van 

Imewo, voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene vergadering van 19.03.2019 tot aan de eerste 

algemene vergadering in het jaar 2025. 

Art. 3 

Dezelfde persoon vermeld in artikel 2 wordt tevens voorgedragen als kandidaat-lid voor de raad van 

bestuur van de opdrachthoudende vereniging, voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene 

vergadering van 19.03.2019 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2025. 

Art. 4 

De vertegenwoordiger van de gemeente Assenede die zal deelnemen aan de algemene vergadering 

in buitengewone zitting van Imewo op 19.03.2019, wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen 

op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen. 

Art. 5 

Het college wordt belast met de uitvoering van bovenvermelde beslissingen en dient deze over te 

maken aan de opdrachthoudende vereniging Imewo, ter attentie van het secretariaat, 

Brusselsesteenweg 199 te 9090 Brussel (vennootschapssecretariaat@fluvius.be) en aan de 

aangeduide kandidaat. 

 

31.  Aanduiden van vertegenwoordigers voor het aandeelhoudersbestuur drinkwater en de 

algemene vergadering van De Watergroep. 

Bevoegdheid 

 Het decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017 artikels 40 en 41. 

Wetten en Reglementen 

 Het decreet van 28.06.1983 houdende oprichting van de instelling Vlaamse Maatschappij voor 

Watervoorziening. 
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Verwijzingsdocumenten 

 Het schrijven van De Watergroep d.d. 24.10.2018 met ref. OCC/18/4283 betreffende het 

aanduiden van de vertegenwoordigers in de aandeelhoudersbesturen en algemene vergadering 

van De Watergroep. 

 De gemeenteraadsbeslissing van 03.01.2019 betreffende de installatie van de nieuwe 

gemeenteraad. 

 De statuten van de CVBA Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, zoals goedgekeurd door 

de bijzondere algemene vergadering van De Watergroep op 08.12.2017. 

 Stembiljetten. 

Verantwoording 

 Vanaf 01.01.2019 werden de bureaus van de provinciale comités afgeschaft en werden de 

provinciale comités omgevormd tot één aandeelhoudersbestuur voor de drinkwaterdiensten en 

één aandeelhoudersbestuur voor de rioolwaterdiensten, het Riopactcomité genoemd. De 

aandeelhoudersbesturen hebben een adviserende functie, zoals vermeld in art. 27 van de 

statuten. 

 De gemeente Assenede is vennoot bij De Watergroep voor het drinkwater, maar niet voor het 

rioolbeheer. 

 In navolging van de hernieuwing van de gemeenteraad, dient de gemeenteraad een 

vertegenwoordiger aan te duiden voor het aandeelhoudersbestuur drinkwater voor de duur van 

de gemeentelijke legislatuur.  

 Deze persoon treedt op als afgevaardigde van het gemeentebestuur en dient lid te zijn van de 

gemeenteraad, zoals bepaald in art. 26 §2 van de statuten. De vertegenwoordiger heeft bij 

voorkeur een bevoegdheid die aansluit bij de maatschappelijke opdracht van De Watergroep. 

 Voor dit mandaat mogen geen personen worden aangeduid die reeds lid zijn van de raad van 

bestuur van De Watergroep. De overige onverenigbaarheden worden vermeld in art. 26 § 2 van 

de statuten. 

 Er worden voor de aandeelhoudersbesturen geen plaatsvervangers aangeduid.  

 De vergaderingen van de aandeelhoudersbesturen zullen trimestrieel worden georganiseerd op 

verschillende locaties verspreid over de betrokken provincies. De gemeentelijke 

vertegenwoordiger is niet verplicht de vergadering in zijn provincie te volgen maar mag de 

vergadering ook op een andere locatie bijwonen.  

 De vertegenwoordiger ontvangt per vergadering een geïndexeerd presentiegeld van 213,13 euro 

en een kilometervergoeding zoals die wordt vastgesteld voor de overheidssector. 

 De gemeente dient ook een afgevaardigde én een plaatsvervanger in de algemene vergadering 

van De Watergroep aan te duiden voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke 

legislatuur. Deze personen hoeven geen lid te zijn van de gemeenteraad. 

 De Watergroep organiseert haar jaarlijkse algemene vergadering in principe op de eerste vrijdag 

van de maand juni. De afgevaardigden ontvangen geen presentatiegeld of kilometervergoeding. 

 

Tussenkomsten 

 SamenPlus draagt Alex Meulebroeck voor als mandataris-vertegenwoordiger voor het 

aandeelhoudersbestuur drinkwater. 

 SamenPlus draagt Hilde Baetslé voor als mandataris-vertegenwoordiger en Lieselotte Van 

Hoecke als plaatsvervanger voor de algemene vergadering. 

 Anders en Vlaams Belang doen geen voordrachten. 
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 Op vraag van de voorzitter en met akkoord van de voltallige gemeenteraad wordt er gestemd 

met handopsteking. 

Stemmen 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad duidt dhr. Alex Meulebroeck (alex.meulebroeck@assenede.be), wonende in de 

Nieuwe Boekhoutestraat 17 te 9968 Bassevelde, aan als mandataris-vertegenwoordiger voor het 

aandeelhoudersbestuur drinkwater van De Watergroep voor de periode van heden tot het einde van 

de gemeentelijke legislatuur. 

Art. 2 

De gemeenteraad duidt mevr. Hilde Baetslé (hilde.baetsle@assenede.be), wonende in de 

Sperbeekstraat 7 te 9960 Assenede, aan als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 

De Watergroep voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur. 

Art. 3 

De gemeenteraad duidt mevr. Lieselotte Van Hoecke (lieselotte.vanhoecke@gmail.com), wonende in 

de Oosthoek 66 te 9968 Oosteeklo, aan als plaatsvervanger voor de algemene vergadering van De 

Watergroep voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur. 

Art. 4 

De vertegenwoordigers aangeduid in art. 1, 2 en 3 worden gevolmachtigd in naam van de gemeente 

deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en 

andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van 

de gemeente te behartigen op deze vergaderingen. 

Art. 5 

Het college wordt belast met de uitvoering van bovenvermelde beslissingen en dient deze over te 

maken aan De Watergroep, afdeling juridische zaken, Vooruitgangstraat 189 te 1030 Brussel 

(www.dewatergroep.be/aandeelhoudersbesturen2019) en aan de aangeduide personen. 

 

32.  Aanduiden van vertegenwoordigers in Vervoerregioraad.  

 

Bevoegdheid  

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

 

Wetten en Reglementen 

 Het gemeentedecreet van 15.07.2005, laatst gewijzigd bij het hersteldecreet van 23.01.2009. 

 Het gemeenteraadsbesluit van 31.01.2019 betreffende vaststellen begrip “Dagelijks Bestuur”. 

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017. 

 De goedkeuring op 20.07.2018 door de Vlaamse Regering van de indeling van het grondgebied 

van het Vlaams Gewest in 15 vervoerregio’s en de afbakening van deze vervoerregio’s. 
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 De goedkeuring op 21.12.2018 door de Vlaamse regering van het ontwerp van decreet 

betreffende de basisbereikbaarheid. 

 

Verwijzingsdocumenten    

 De e-mail van 09.01.2019 van mw. Hannelore Deblaere, vervoerregio Gent betreffende 

aanduiding gemeentelijk vertegenwoordiger en het daarbij gevoegde ontwerp 

gemeenteraadsbeslissing. 

 De e-mail van 10.01.2019 van Hannelore Deblaere, vervoerregio Gent betreffende aanduiding 

gemeentelijke vertegenwoordiger. 

 Het stembiljet voor het aanduiden van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend 

vertegenwoordiger in de vervoerregioraad van de vervoerregio Gent. 

 

Verantwoording 

 De gemeente Assenede behoort tot de vervoerregio Gent. 

 De vervoerregio Gent omvat volgende gemeenten:  

- Maldegem 

- Aalter (voorheen Aalter en Knesselare) 

- Deinze (voorheen Deinze en Nevele)  

- Lievegem (voorheen Zomergem, Waarschoot en Lovendegem) 

- Eeklo 

- Sint-Laureins  

- Assenede 

- Zelzate 

- Kaprijke 

- Sint-Martens-Latem  

- Nazareth 

- Merelbeke  

- Oosterzele 

- Sint-Lievens-Houtem  

- Wetteren  

- Melle 

- Laarne 

- Destelbergen  

- Gent 

- De Pinte 

- Lochristi 

- Wachtebeke  

- Evergem  

 Per vervoerregio dient een vervoerregioraad te worden opgericht welke als overlegorgaan zal 

fungeren. 

 De vervoerregioraad bestaat minimaal uit volgende vaste leden:  

- een vertegenwoordiging van elke gemeente in de vervoerregio 

- een vertegenwoordiging van het departement Mobiliteit en Openbare Werken  

- een vertegenwoordiging van het agentschap Wegen en Verkeer 

- een vertegenwoordiging van de interne exploitant van het kernnet en het aanvullend net 

- een vertegenwoordiging van De Vlaamse Waterweg NV 
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- een vertegenwoordiger van de provincie indien het grondgebied van de provincie gelijk valt 

met de afbakening van de vervoerregio 

met daarnaast mogelijks een aantal adviserende leden. 

 Voor iedere vervoerregio dient een regionaal mobiliteitsplan te worden opgemaakt.  

 De opmaak en de goedkeuring van het regionaal mobiliteitsplan is de taak van de op te richten 

vervoerregioraad. 

 De gemeenten behorende tot de vervoerregio worden via de vervoerregioraad op deze wijze 

integraal en rechtstreeks betrokken bij het uittekenen van het mobiliteitsbeleid voor deze 

regio. Zij krijgen daardoor onder andere een belangrijke rol in de gelaagde organisatie van het 

openbaar vervoer, de synchromodaliteit en de combimobiliteit, het prioriteren, het opvolgen 

en evalueren van maatregelen inzake verkeersveiligheid alsook de doorstroming, het bepalen 

van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk met uitzondering van fietssnelwegen, het 

geven van advies aan de gewestelijke overheden bij de opmaak van het geïntegreerd 

investeringsprogramma en het prioriteren, opvolgen en evalueren van regionale 

mobiliteitsprogramma’s en –projecten die van strategisch belang zijn op het niveau van de 

vervoersregio.  

 Het engagement van de gemeente omvat het volgende:  

- actief participeren aan de werking en de overlegmomenten van de vervoerregioraad 

- beschikbare informatie delen (o.m. uit het eigen mobiliteitsplan) 

- het constructief meewerken aan de uitvoering van concrete acties. 

 Voor iedere gemeente die deel uitmaakt van de vervoerregio dient:  

- een vertegenwoordiger te worden aangeduid  

- een plaatsvervangend vertegenwoordiger te worden aangeduid 

De vertegenwoordiger en de plaatsvervangend vertegenwoordiger dient ofwel burgemeester, 

schepen of lid van de gemeenteraad te zijn . 

 Naast de vervoerregioraad wordt ook een ambtelijke raad samengesteld waarbij een 

ambtenaar de vergaderingen van de werkgroepen zal bij wonen. 

 

Tussenkomsten  

 SamenPlus draagt Philippe De Coninck voor als bestuurlijke vertegenwoordiger en Hilde 

Baetslé als plaatsvervanger. 

 Anders en Vlaams Belang doen geen voordrachten. 

 Op vraag van de voorzitter en met akkoord van de voltallige gemeenteraad wordt er gestemd 

met handopsteking. 

 

Stemmen  

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 

BESLUIT 

Artikel 1 

Dhr Philippe De Coninck, burgemeester wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente 

Assenede in de vervoerregioraad van de vervoerregio Gent.  
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Art. 2 

Mw Hilde Baetslé, schepen bevoegd voor sociale zaken, welzijn en seniorenbeleid, stedenbouw en 

milieu wordt aangesteld als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Assenede in de 

vervoerregioraad van de vervoerregio Gent.  

 

Art. 3 

Bij ontstentenis van herroeping van deze beslissing is deze aanduiding geldig tot de volgende 

vernieuwing van de gemeenteraad.  

 

Art. 4 

De deskundige Verkeer en Patrimonium en het diensthoofd van de Technische dienst worden 

aangesteld als respectievelijk ambtelijke vertegenwoordiger en vervangend ambtelijke 

vertegenwoordiger van de gemeente in de vervoerregio Gent.   

De ambtelijke vertegenwoordiger van de gemeente is gemachtigd de vergaderingen van de 

werkgroepen bij te wonen. 

 

Art. 5 

De gemeente engageert zich om mee te werken aan het opstellen van het mobiliteitsplan van de 

vervoerregio Gent.   

Alle gegevens die de gemeente heeft verzameld voor de opmaak van het gemeentelijk 

mobiliteitsplan, worden op eenvoudig verzoek ter beschikking gesteld van de vervoerregioraad in 

functie van de opmaak van het mobiliteitsplan voor de vervoerregio en/of voor de voorbereiding van 

concrete projecten.  

 

Art. 6 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.  

 

Art. 7 

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het secretariaat van de vervoerregio Gent, Koningin 

Maria Hendrikaplein 70 bus 80 te 9000 Gent en/of vervoerregio.gent@vlaanderen.be en aan de 

aangeduide personen. 

 

33.  Opstalrecht brandweerkazerne Molenstraat 54A in Assenede: princiepbeslissing, aanstellen 

notaris en goedkeuren ontwerpakte. 

 

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. 

 Het gemeenteraadsbesluit van 31.01.2019 betreffende vaststellen begrip “Dagelijks Bestuur”. 

 

Verwijzingsdocumenten    

 De bruikleenovereenkomst afgesloten tussen de gemeente Assenede en de 

Hulpverleningszone Centrum voor een periode van 3 jaar ingaand op 01.01.2015. 

mailto:vervoerregio.gent@vlaanderen.be
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 Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28.01.2016 betreffende 

brandweer – goedkeuren aangepaste bruikleenovereenkomst brandweerkazerne Assenede 

voor de periode 2015-2016-2017. 

 De e-mail van 31.10.2018 van mw. Elina Vanhauter, Notas betreffende ontwerpakte opstal 

HVZC – Assenede. 

 De ontwerpakte opstalrecht met betrekking tot het terrein en de brandweerkazerne, 

Molenstraat 54A te 9960 Assenede, kadastraal gekend onder nr. 1250D P0000 der sectie E van 

de 1e afdeling Assenede opgemaakt door notaris Christophe Blindeman, Notas, Kouter 27 te 

9000 Gent. 

 

Verantwoording 

 Tussen de gemeente Assenede en de Hupverleningszone centrum wordt voorgesteld om geen 

bruikleenovereenkomst meer op te maken, maar om voor het terrein en het erop staande 

gebouw opstalrecht te verlenen aan de Hulpverleningszone Centrum, Roggestraat 70 te  

9000 Gent. 

 Het opstalrecht gaat in op 01.07.2018 en heeft een looptijd van 39 jaar en 6 maand. 

 Het opstalrecht zal om niet verleend worden. 

 Door de Hulpverleningszone Centrum werd voor het verlijden van de akte contact opgenomen 

met het notariskantoor Notas, Kouter 27 te 9000 Gent. 

 Voor dit opstalrecht  zijn geen kredieten voorzien in het budget.  

 Het is aangewezen om voor deze opdracht te werken met het notariskantoor Notas om reden 

dat het notariskantoor voor het verlijden van deze akte werd aangesteld door de 

Hulpverleningszone Centrum. 

 

Tussenkomsten  

 Op verzoek van de algemeen directeur worden de verwijzingen naar het gemeentedecreet in 

het ontwerpbesluit bij ‘wetten en reglementen’ en bij ‘verantwoording’ geschrapt omdat die 

niet meer van toepassing zijn. 

 

Stemmen  

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

In principe over te gaan tot het verlenen van opstalrecht met betrekking tot het terrein en het erop 

staande gebouw Molenstraat 54A te 9960 Assenede, kadastraal gekend onder nr. 1250D P0000 der 

sectie E van de 1e afdeling Assenede aan de Hulpverleningszone Centrum, Roggestraat 70 te 9000 

Gent. 

 

Art. 2 

Het notariskantoor Notas, Kouter 27 te 9000 Gent aan te stellen voor het verlijden van de akte.  

 

Art. 3 

De ontwerpakte opstalrecht opgemaakt door notariskantoor Notas, Kouter 27 te 9000 Gent met 

betrekking tot het terrein en het erop staande gebouw Molenstraat 54A te 9960 Assenede, 
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kadastraal gekend onder nr. 1250D P0000 der sectie E van de 1e afdeling Assenede aan de 

Hulpverleningszone Centrum, Roggestraat 70 te 9000 Gent ingaande op 01.07.2018 met looptijd van 

39 jaar en 6 maand, wordt goedgekeurd.  

 

Art. 4 

De erelonen en aktekosten van het notariskantoor Notas, Kouter 27 te 9000 Gent zijn ten laste van 

de opstalhouder Hulpverleningszone Centrum, Roggestraat 70 te 9000 Gent. 

 

Art. 5 

Twee afschriften van deze beslissing en van de goedgekeurde ontwerpakte opstalrecht over te 

maken aan notariskantoor Notas, Kouter 27 te 9000 Gent. 

 

34.  Nieuwe Boekhoutestraat - kosteloze overname wegenis: princiepbeslissing, aanstellen notaris 

en goedkeuren ontwerpakte. 

 

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. 

 Het gemeenteraadsbesluit van 31.01.2019 betreffende vaststellen begrip “Dagelijks Bestuur”. 

 

Verwijzingsdocumenten    

 De e-mail van 30.10.2017 van Notaris G. Cuelenaere, Assenedestraat 9 te 9968 Bassevelde  

betreffende te koop perceel grond familie Lips en het bijhorende plan. 

 De brief van 20.11.2017 aan Notaris G. Cuelenaere betreffende Bassevelde – Nieuwe 

Boekhoutestraat. 

 Het e-mailbericht van 24.11.2017 van Notaris G. Cuelenaere, Assenedestraat 9 te 9968 

Bassevelde betreffende  afstand grond aan gemeente. 

 De brief van 30.11.2017 aan Notaris G. Cuelenaere betreffende Nieuwe Boekhoutestraat – 

kosteloze overname weg. 

 De e-mail van 04.12.2017 van Notaris G. Cuelenaere, Assenedestraat 9 te 9968 Bassevelde  

betreffende afstand grond aan de gemeente. 

 De brief van 02.01.2018 aan Notaris G. Cuelenaere betreffende Bassevelde – Nieuwe 

Boekhoutestraat – kosteloze overname wegenis.  

 De brief van 29.01.2018 van Landmeter-expert Ermé Van Hyfte, Moershoofde 43 te 9980 Sint-

Laureins. 

 Het opmetingsplan van 20.01.2018 opgemaakt door Landmeter-expert Ermé Van Hyfte, 

Moershoofde 43 te 9980 Sint-Laureins met betrekking tot een deel van het perceel gelegen 

Nieuwe Boekhoutestraat, kadastraal gekend onder nr. 930X der sectie B van de 3e afdeling 

Assenede. 

 Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 20.03.2018 betreffende Nieuwe 

Boekhoutestraat – Goedkeuren opmetingsplan gedeelte toegangsweg naar Nieuwe 

Boekhoutestraat 24.  
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 De brief van 26.03.2018 aan Notaris G. Cuelenaere betreffende Bassevelde – Nieuwe 

Boekhoutestraat – kosteloze overname wegenis. 

 De e-mail van 13.11.2018 van het kantoor van Notaris G. Cuelenaere betreffende afstand Lips / 

Gemeente Assenede met de daarbij horende ontwerpakte kosteloze afstand grond Lips Willy / 

Gemeente Assenede. 

 

Verantwoording 

 Door Notaris G. Cuelenaere wordt aan  het college van burgemeester en schepenen voorgesteld 

om een gedeelte van de private weg van dhr. Willy Lips, Staakstraat 123 te 9960 Assenede, 

kosteloos over te nemen.  

 Hierdoor komen een aantal woningen in een zijgedeelte van de Nieuwe Boekhoutestraat aan een 

openbare weg te liggen.  

 Voor deze kosteloze overname zijn geen kredieten voorzien in het budget.  

 Het is aangewezen om voor deze opdracht te werken met het kantoor van Notaris G. Cuelenaere 

om reden dat dit kantoor ook de notaris is van dhr. Willy Lips. 

 Voor het verlijden van de akte kredieten te voorzien in budget 2019 onder art. 011900 6130100 

der uitgaven van het exploitatiekrediet o.a. voor erelonen van notarissen. 

 

Tussenkomsten  

 Op verzoek van de algemeen directeur worden de verwijzingen naar het gemeentedecreet in het 

ontwerpbesluit ‘ wetten en reglementen’ geschrapt opdat die niet meer van toepassing zijn. 

 

Stemmen  

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

In principe over te gaan tot de kosteloze overname van een gedeelte van het perceel gelegen Nieuwe 

Boekhoutestraat te 9968 Bassevelde, kadastraal gekend onder nr. 930X der sectie B van de  

3e afdeling Assenede met gereserveerd perceelsidentificatienummer 930/M2/P0000, met een 

oppervlakte van 88,63m² volgens het opmetingsplan van 20.01.2018 opgemaakt door Landmeter-

expert Ermé Van Hyfte, Moershoofde 43 te 9980 Sint-Laureins, momenteel eigendom van dhr. Willy 

Lips, Staakstraat 123 te 9960 Assenede.  

Art. 2 

Het kantoor van Notaris G. Cuelenaere, Assenedestraat 9 te 9968 Bassevelde aan te stellen voor het 

verlijden van de akte.  

Art. 3 

De ontwerpakte met betrekking tot de kosteloze overname van een gedeelte van het perceel 

gelegen Nieuwe Boekhoutestraat te 9968 Bassevelde, kadastraal gekend onder nr. 930X der sectie B 

van de 3e afdeling Assenede met gereserveerd perceelsidentificatienummer 930/M2/P0000, met een 

oppervlakte van 88,63m² volgens het opmetingsplan van 20.01.2018 opgemaakt door Landmeter-

expert Ermé Van Hyfte, Moershoofde 43 te 9980 Sint-Laureins, momenteel eigendom van dhr. Willy 

Lips, Staakstraat 123 te 9960 Assenede, wordt goedgekeurd.  
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Art. 4 

De erelonen en aktekosten van Notariskantoor G. Cuelenaere te betalen van de kredieten te voorzien 

in budget 2019 onder art. 011900 6130100 der uitgaven van het exploitatiekrediet. 

Art. 5 

Twee afschriften van deze beslissing en van de goedgekeurde ontwerpakte kosteloze afstand grond 

Lips Willy / Gemeente Assenede over te maken aan het kantoor van Notaris G. Cuelenaere, 

Assenedestraat 9 te 9968 Bassevelde. 

 

Aanvullende dagorde van de fractie Anders 
 

35.  Interpellatie: aanleg bufferbekken Kerrestraat t.h.v. huisnummers 2 en 4 te Oosteeklo. 

De Anders-fractie geeft aan dat de inwoners van de Kerrestraat in Oosteeklo zich vragen stellen 

omtrent de aanleg van een bufferbekken in hun straat ter hoogte van de huisnummers 2 en 4 omdat 

ze via via in kennis zijn gesteld van de geplande werken. De volgende vragen stellen zich: Is er voor 

deze werken een openbaar onderzoek gebeurd? Niemand van de gebuurte heeft ooit een brief zien 

uithangen of is daar persoonlijk in kennis van gesteld. Wat is de bedoeling van de aanleg van dit 

bufferbekken? Wanneer worden deze werken uitgevoerd? Zijn er in de toekomst andere werken in 

verband met de riolering gepland die daar verband mee houden? Wat is de planning? 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat Aquafin met dit project gestart is in 

2017. De werken maken deel uit van een groter project waarbij in een eerste fase een collector 

wordt aangelegd in de Rijkestraat. Het bufferbekken is wettelijk verplicht voor de buffering van het 

regenwater afkomstig van de Rijkestraat. Het gaat om een gecontroleerd overstort van 

oppervlaktewater zoals bepaald wordt in het hemelwaterdecreet. In een 2e fase zal ook de 

Ledestraat, Abdijstraat en Molenhoek voorzien worden van riolering. Het bufferbekken ligt op een 

perceel van 1.054 m² en heeft een wateroppervlak van 350 m². Het buffervolume is 132 m³.  Er is een 

overstort in waterloop nummer 11. Eerst wou men een bufferbekken aanleggen in 

woonuitbreidingsgebied, maar wellicht was het goedkoper om dit te doen in agrarisch gebied. Het 

concept is nu in opmaak. De aanbesteding is voorzien in 2020 en de werken zijn gepland in 2021 en 

2022. Eerst moeten de plannen opgemaakt worden en dan volgt er een openbaar onderzoek. Op dit 

perceel zal ook nog een metalen elektriciteitscabine vervangen worden.  

De Anders-fractie vindt het vreemd dat er eerst onteigeningen gedaan worden en dan openbaar 

onderzoek. Het lijkt alsof de locatie al vastligt. Honderd meter verder is er een laag gelegen weiland 

dat veel beter geschikt lijkt. Anders vraagt welke impact dit op de bewoners zal hebben. Moeten zij 

allemaal aansluiten? Nu lozen de meeste hun water in de gracht aan de andere kant van hun woning. 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat iedereen zal begeleid worden door 

Rioact. Er zijn verschillende regels afhankelijk van oa. aanééngesloten, open of halfopen bebouwing. 

Dit zal wel gecontroleerd worden. Wie na verschillende aanmaningen weigert aan te sluiten zal een 

PV krijgen. We moeten die controle en sanctionering doen omdat we anders geen subsidies krijgen. 

Het college zal het voorstel om de grond enkele honderden meter verder te bekijken doorspelen aan 

de ontwerper. 

 

36.  Interpellatie: bereikbaarheid stembureaus 

De Anders-fractie vindt dat het naar aanleiding van de komende verkiezingen op 26 mei het 

moment is om de toegankelijkheid van onze stembureaus te evalueren, bij te sturen en eventueel 
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uit te breiden. Is het niet mogelijk om stembureaus in de rusthuizen te organiseren? Er was ook 

een probleem in Oosteeklo waar de afstand tussen parking en stembureau voor ouderen en 

mindervaliden behoorlijk groot is. Blijkbaar kon er ook dichter geparkeerd worden op de parking 

van De Aster, maar niet iedereen was hiervan op de hoogte. Hoe zie de gemeente dit? 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat er eind november een 

dienstoverschrijdende werkgroep startte die de organisatie van de komende verkiezingen op zich 

neemt. De toegankelijkheid van de verschillende stemlocaties is één van de aandachtspunten die in 

deze werkgroep aan bod komt. We richten ons op de richtlijnen die de Vlaamse Overheid voorzag 

voor de lokale verkiezingen van 14 oktober 2018. Op elke stemlocatie is minstens één aangepast 

stemhokje, zodat rolstoelgebruikers hun stem vlot kunnen uitbrengen. Vlakbij de ingang van de 

stemlocaties worden parkeerplaatsen vrijgehouden voor rolstoelgebruikers en mensen met een 

beperkte mobiliteit. Bij de ingang van de stembureaus worden stoelen voorzien voor wachtende 

kiezers. Waar nodig wordt de inrichting van de stemlocaties aangepast in vergelijking met de 

verkiezingen van 14 oktober, zodat er een vlottere doorstroming van kiezers ontstaat. De vraag om 

een stembureau in de woonzorgcentra te organiseren is al voorgelegd aan de directie van het woon- 

zorgcentrum in Assenede. Zij zijn niet direct voorstander. Het is niet evident omdat een stembureau 

normaal een 600-tal kiezers moet ontvangen. In het woonzorgcentrum van Assenede zijn er tussen 

de 80 en de 100 kiezers. Er zal gevraagd worden aan de werkgroep om beter te communiceren over 

de parkeerplaatsen in de Aster.  

 

37.  Interpellatie: personeel. 

De Ander-fractie heeft vastgesteld dat er een vacature is (solliciteren tot ten laatste 30 januari 

2019) voor een technisch beambte voor het dorpshuis in Bassevelde. Het gaat om een deeltijdse 

contractuele functie voor onbepaalde duur. Het personeel geeft echter aan dat er tegelijkertijd 

nood is aan een collega die kan worden ingezet wanneer iemand om bepaalde redenen afwezig is. 

Waarom wordt er niet ingespeeld op die behoefte? 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat bij vervanging van afwezige 

medewerkers de standaardregel is dat de vervanging van een contractueel personeelslid pas 

wordt voorzien op moment dat de loonkost voor het bestuur vervalt en het personeelslid 

uitkeringen ontvangt van de mutualiteit. Een statutair personeelslid ontvangt zijn volledige wedde 

indien hij of zij beschikt over ziektekredietdagen. De doktersattesten worden zelden geschreven 

voor meer dan één week, tenzij in expliciete gevallen. De personeelsdienst is dus afhankelijk van 

de input die we krijgen van het zieke personeelslid of het doktersattest eventueel zal verlengd 

worden. Bij het opstarten van de vervangingsprocedure is er de verplichting om de vacature 1 

week te publiceren op de WIS-computer van de VDAB en op eventueel andere kanalen (zoals 

eigen website, social media, sollicitantenbestand,….). De ingekomen kandidaturen moeten geldig 

verklaard worden en de selectiecommissie moet vastgesteld worden. Na de geldigverklaring van 

de kandidaturen moeten de kandidaten uitgenodigd worden voor een gesprek en/of een 

praktische proef. Daarna gebeurt de aanstelling door het schepencollege. Vanaf de opstart van de 

vervangingsprocedure tot afronding verlopen vlug 3 à 4 weken waardoor de titularis van de 

functie soms reeds het werk hervat heeft. Door het Decreet van 27 april 2018 is het voor de lokale 

besturen met ingang van 26.05.2018 mogelijk om uitzendkrachten in te schakelen voor 

vervangingen. De gemeenteraad moet, binnen de krijtlijnen van het decreet, bepalen in welke 

gevallen uitzendarbeid mogelijk is. Vervolgens is er overleg met het BOC. Het schepencollege is 

het uitvoerend orgaan en moet dan een overheidsopdracht uitschrijven om na te gaan welk 

interimkantoor het meest voordelig is. Eventueel kunnen we hiervoor samen werken met 
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Poolstok, het vroeger Jobpunt Vlaanderen. 

De Anders-fractie stelt vast dat de opdracht niet duidelijk staat omschreven in de vacature. De 

persoon kan ingezet worden op afroep en naargelang de noodwendigheid van de diensten. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op dit moment nog geen duidelijk zicht op het 

totaal aantal uren omdat het aantal activiteiten niet vastligt. Er zal dus flexibiliteit worden 

gevraagd om deze medewerker in te zetten in andere gebouwen als er onvoldoende werk is. 

 

38.  Interpellatie: vervoerregio's 

De Anders-fractie stelt vast dat kleinere gemeenten als Assenede samen in de vervoersregio zitten 

met een grote stad als Gent. Hoe zal men het openbaar vervoer in Assenede kunnen houden? Hoe 

ziet de gemeente de aanpassingen in het openbaar vervoer door de invoering van vervoerregio’s? 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat er een eerste vergadering over de 

vervoersregio is doorgegaan in Gent. Assenede behoort tot de vervoerregio Gent en heeft als 

plattelandsgemeente vaak andere belangen op vlak van vervoer. In het vervoersmodel wordt 

gekozen voor een gelaagd netwerk waarbij er geen concurrentie mag zijn met een hoger net.  

Het gelaagd model bestaat uit  

1. het treinnet (op Belgisch niveau) 

2. het kernnet (o.a. tussen kernen, dorpen, attractiepolen,….). Dit net heeft een verbindend 

karakter en de lijnen zullen frequent bediend worden. Er wordt een onderscheid gemaakt 

tussen A, B en C- lijnen afhankelijk van de tijd tussen twee ritten. Dit net wordt uitgetekend 

door de diensten van De Lijn. 

3. het aanvullend net. Hierover hebben de vervoersregioraden inspraak. Dit net moet functioneel 

zijn en moet een ontsluitend karakter hebben. Een voorstel van het aanvallend net wordt 

opgemaakt door de diensten van De Lijn. 

4 het vervoer op maat. Dit is o.a. ter vervanging van de belbussen. Hier kan gedacht worden aan 

beltaxi’s, buurtbussen, autodelen,….. 

In het nieuwe decreet zal niet meer gesproken worden over basismobiliteit maar over 

basisbereikbaarheid. Assenede zal vooral aandacht moeten hebben op de vierde laag: het 

vervoer op maat. De volgende vergadering zal voor de ambtenaren zijn en gaat door op 

22.03.2019. 

De Anders-fractie vraagt wat de tijdlijn is voor het opstarten van de vervoersregio’s? 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat er dit jaar een vijftal 

bijeenkomsten worden georganiseerd. Er wordt een huishoudelijk reglement en een dagelijks 

bestuur samengesteld. Eind 2019 zou dit moeten leiden tot een resultaat. 

 

Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten 

 

 

 

 

Frederik Willems Philippe De Coninck 

Algemeen directeur Burgemeester-voorzitter 


