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Raad voor maatschappelijk welzijn van 29.04.2021 

Notulen 

Aanwezig 

Lieven Rummens 

Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn 

  

Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, 

Hilde Baetslé, Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, Nic Van Zele, 

Dominique Buysse, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Dieter Vercauter, 

Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals, Dimitri Van Vooren, Pieter Dobbelaere, 

Stijn Van Hamme, Axl Van Boven 

Raadsleden 

  

Frederik Willems 

Algemeen directeur 

 

Openbare zitting 

1. Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 

25.03.2021. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De notulen en zittingsverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25.03.2021 worden 

goedgekeurd. 

Het zittingsverslag kan geraadpleegd worden via https://www.assenede.be/nl/over-assenede-en-

bestuur/verslagen-raad-voor-maatschappelijk-welzijn-2021   

 

2. Rioleringsproject ASN3008 Prins Boudewijnlaan - Inneming 023 - Goedkeuren van de 

terreinbeschrijving en de overeenkomst tot het vestigen van erfdienstbaarheden.  

Bevoegdheid 

• Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 artikels 77 en 78.  

Wetten en Reglementen 

• De wet van 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en 

latere wijzigingen. 

• De wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 

en latere wijzigingen en aanvullingen. 

https://www.assenede.be/nl/over-assenede-en-bestuur/verslagen-raad-voor-maatschappelijk-welzijn-2021
https://www.assenede.be/nl/over-assenede-en-bestuur/verslagen-raad-voor-maatschappelijk-welzijn-2021
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• Het besluit van de Vlaamse Regering van 30.06.1996 houdende vaststelling van de voorwaarden 

onder dewelke, alsook de verhouding in welke het Vlaamse Gewest bijdraagt in de kosten 

verbonden aan de aanleg en de verbetering door de gemeenten van openbare riolen, andere dan 

prioritaire rioleringen, evenals houdende vaststellingen van nadere regels met betrekking tot de 

procedure tot vaststelling van subsidiëringsprogramma’s. 

• Het besluit van de Vlaamse Regering van 13.03.1999 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 

Regering 30.03.1996 houdende vaststellingen van de voorwaarden onder dewelke het Vlaamse 

Gewest bijdraagt in de kosten verbonden aan de aanleg en de verbetering door de gemeenten 

van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, evenals de vaststelling van nadere 

regels met betrekking tot de procedure tot vaststelling van subsidiëringsprogramma’s. 

• Het decreet van 24.05.2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwendingen en latere 

wijzigingen en aanvullingen.  

Verwijzingsdocumenten 

• Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10.12.2019 betreffende 

collector Prins Boudewijnlaan – Goedkeuring van het voorontwerp. 

• Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10.12.2019 betreffende Riopact 

takenpakket 2020. 

• Het Riopact-takenpakket 2020.  

• Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12.01.2021 betreffende Riopact 

takenpakket 2021. 

• Het Riopact-takenpakket 2021. 

• De terreinbeschrijving met betrekking tot inname 023, perceel kadastraal gekend onder nr. 342 D 

2 der sectie E van de 1e afdeling Assenede, eigendom van OCMW Assenede, Kasteelstraat 1-3 in 

9960 Assenede, gebruiker idem.  

• De overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden met betrekking tot inn. 023, perceel 

kadastraal gekend onder nr. 342 D 2 der sectie E van de 1e afdeling Assenede, eigendom van 

OCMW Assenede, Kasteelstraat 1-3 in 9960 Assenede. 

• Het plan waarop inneming 023, perceel kadastraal gekend onder nr. 342 D 2 der sectie E van de 

1e afdeling Assenede, eigendom van OCMW Assenede, Kasteelstraat 1-3 in 9960 Assenede, is 

aangeduid. 

Verantwoording 

• De onderhandelingen voor de grondverwerving, het vestigen van erfdienstbaarheden… voor het 

rioleringsproject ASN3008 Prins Boudewijnlaan, zijn opgestart. 

• In toepassing van het Riopact-takenpakket gebeurt dit door een onderhandelaar die aangesteld 

wordt door Aquafin NV. 

 

• Voor inname 023 ontving het OCMW intussen: 

- De terreinbeschrijving met betrekking tot het perceel kadastraal gekend onder nr. 342 D 2, 

sectie E van de 1e afdeling Assenede, eigendom van OCMW Assenede, Kasteelstraat 1-3 in 

9960 Assenede, eigen gebruiker. 

- De overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden met betrekking tot inn. 023, perceel 

kadastraal gekend onder nr. 342 D 2 van de 1e afdeling Assenede, eigendom van OCMW 

Assenede, Kasteelstraat 1-3 in 9960 Assenede.  

• Voor het vestigen van deze erfdienstbaarheid ontvangt OCMW Assenede een forfaitaire 

vergoeding van € 624,00 van Gemeente Assenede, Kasteelstraat 1-3 in 9960 Assenede.  
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• De terreinbeschrijving en de overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden dienen te 

worden goedgekeurd.  

• In toepassing van artikel 78, 2e lid, 11e van het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 behoort 

het tot de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn om daden van beschikking 

met betrekking tot onroerende goederen te stellen.   

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

OCMW Assenede verklaart zich akkoord met het vestigen van een erfdienstbaarheid op haar perceel, 

kadastraal gekend onder nr. 342 D 2, sectie E 1e afdeling Assenede. De overeenkomst tot vestiging 

van erfdienstbaarheden met betrekking tot inn. 023 op dit perceel wordt goedgekeurd.  

Art. 2 

De terreinbeschrijving met betrekking tot inn. 023, perceel kadastraal gekend onder nr. 342 D 2, 

sectie E 1e afdeling Assenede, eigendom van OCMW Assenede, Kasteelstraat 1-3 in 9960 Assenede, 

met als gebruiker OCMW Assenede, wordt goedgekeurd.  

Art. 3 

OCMW Assenede ontvangt € 624,00 van Gemeente Assenede, Kasteelstraat 1-3 in 9960 Assenede, 

voor het vestigen van erfdienstbaarheden op het perceel kadastraal gekend onder nr. 342 D 2, sectie 

E, 1e afdeling Assenede.  

Art. 4 

Afschrift van deze beslissing en van de goedgekeurde terreinbeschrijving en overeenkomst tot 

vestigen van erfdienstbaarheden over te maken aan NV Aquafin, Dienst Grondverwervingen, 

Dijkstraat 8 in 2630 Aartselaar.  

 

3. Voorstel van beslissing: overzicht subsidies. 

Bevoegdheid 

• Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, artikels 77 en 78. 

Wetten en Reglementen 

• Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017. 

Verwijzingsdocumenten 

• Voorstel van beslissing van Vlaams Belang 

• Amendement ingediend door de fractie SamenPlus op 29.04.2021. 

Verantwoording 

• Het OCMW deelt ieder jaar verschillende subsidies uit. Aangezien deze subsidies afkomstig zijn 

van het belastinggeld van onze inwoners, hebben zij recht om te weten waaraan hun 
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belastinggeld gespendeerd wordt. Bovendien zijn transparantie en verantwoordelijk omgaan met 

belastinggeld hoekstenen van goed bestuur.  

• Overwegende de recente berichtgeving in de nationale media rond misbruik van subsidiegelden 

en het belang van transparantie bij de omgang met belastinggeld, legt de Vlaams Belang-fractie 

volgend voorstel van beslissing voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn van Assenede: 

Gelet op:  

- Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 

- De recente berichtgeving omtrent het misbruik van subsidiegelden  

- De nood aan transparantie omtrent omgang met belastinggeld  

Vraagt de Vlaams Belang-fractie aan de raad voor maatschappelijk welzijn van Assenede te 

beslissen om jaarlijks een overzicht op te maken van alle in dat jaar toegekende subsidies, dit 

overzicht jaarlijks ter kennisname voor te leggen aan de raad voor maatschappelijk welzijn en dit 

overzicht na kennisname bekend te maken door publicatie op de website. Voorstel van beslissing 

van het Vlaams Belang:  

Artikel 1  
De raad voor maatschappelijk welzijn van Assenede beslist om jaarlijks een overzicht op te maken 
van alle in dat jaar uitgekeerde subsidies.  
Artikel 2  
Het vast bureau wordt belast met de uitvoering van deze beslissing.  
Artikel 3  
Het in artikels 1 en 2 vernoemde overzicht wordt ieder jaar ter kennisname voorgelegd aan de 
raad voor maatschappelijk welzijn. Deze kennisname gebeurt ten laatste in de raad voor 
maatschappelijk welzijn van februari van het jaar volgend op het jaar waarin de subsidies werden 
uitbetaald.  
Artikel 4  
Na kennisname wordt dit overzicht binnen de 5 werkdagen gepubliceerd op de website. 

Stemmen over het amendement van SamenPlus 

In het amendement van SamenPlus vraagt de fractie om artikel 1 als volgt te wijzigen:  

De raad voor maatschappelijk welzijn van Assenede beslist om jaarlijks een overzicht op te maken 

van alle in dat jaar uitgekeerde nominatief benoemde subsidies zoals voorzien in het meerjarenplan.  

Artikel 3 als volgt te wijzigen:  

Het in artikel 1 vernoemde overzicht wordt ieder jaar ter kennisname voorgelegd aan de raad voor 

maatschappelijk welzijn. Deze kennisname gebeurt ten laatste in de raad voor maatschappelijk 

welzijn waarin de jaarrekening wordt vastgelegd, volgend op het jaar waarin de subsidies werden 

uitbetaald. 

 

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

Artikel 1 

De raad voor maatschappelijk welzijn van Assenede beslist om jaarlijks een overzicht op te maken 

van alle in dat jaar uitgekeerde nominatief benoemde subsidies zoals voorzien in het meerjarenplan.  

Art. 2 

Het vast bureau wordt belast met de uitvoering van deze beslissing.  

Art. 3 

Het in artikel 1 vernoemde overzicht wordt ieder jaar ter kennisname voorgelegd aan de raad voor 

maatschappelijk welzijn. Deze kennisname gebeurt ten laatste in de raad voor maatschappelijk 

welzijn waarin de jaarrekening wordt vastgelegd, volgend op het jaar waarin de subsidies werden 

uitbetaald. 

Art.4  

Na kennisname wordt dit overzicht binnen de 5 werkdagen gepubliceerd op de website. 

 

4. Voorstel van beslissing: overzicht onkosten mandatarissen. 

Bevoegdheid 

• Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, artikels 77 en 78. 

Wetten en Reglementen 

• Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017. 

Verwijzingsdocumenten 

• Voorstel van beslissing van Vlaams Belang. 

• Amendement ingediend door de fractie SamenPlus op 29.04.2021. 

Verantwoording 

• Ieder jaar betaalt ons OCMW onkosten van mandatarissen terug. De terugbetaling van dergelijke 

onkosten is gebonden aan duidelijke regels. Zo dienen deze onkosten een duidelijk verband te 

hebben met het mandaat, moeten ze noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het mandaat en 

moeten ze bewezen zijn. De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt zelf het kader in het 

huishoudelijk reglement. Daarnaast stelt het besluit van de Vlaamse Regering houdende het 

statuut van de lokale mandataris dat er jaarlijks een overzicht wordt opgemaakt van de 

terugbetaling van kosten aan mandatarissen en dat dit overzicht openbaar is.  

• Overwegende gevallen van onrechtmatig terugbetaalde onkosten zoals in het verleden reeds in 

de pers opdoken en gelet op het belang van transparantie bij de omgang met belastinggeld, legt 

de Vlaams Belang-fractie volgend voorstel van beslissing voor aan de raad voor maatschappelijk 

welzijn van Assenede.  

Gelet op:  

− Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 

− Het belang van transparantie bij de omgang met en het aanwenden van belastinggeld  

− Het besluit van de Vlaamse Regering houdende het statuut van de lokale mandataris van 6 

juli 2018  

− Het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn van Assenede  
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Voorstel van beslissing  

Artikel 1  

Het jaarlijks overzicht van terugbetaalde kosten aan mandatarissen wordt ter kennisname 

voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn van Assenede.  

Artikel 2  

Het in artikel 1 in vernoemde overzicht wordt ter kennisname voorgelegd ten laatste op de 

raad voor maatschappelijk welzijn van februari van het jaar volgend op het jaar waarin de 

kosten worden terugbetaald.  

Artikel 3  

Na kennisname wordt dit overzicht binnen de 5 werkdagen gepubliceerd op de website 

 

Stemmen over het amendement van SamenPlus 

In het amendement van SamenPlus vraagt de fractie om artikel 2 als volgt te wijzigen:  

Het in artikel 1 vernoemde overzicht wordt ieder jaar ter kennisname voorgelegd aan de raad voor 

maatschappelijk welzijn. Deze kennisname gebeurt ten laatste in de raad voor maatschappelijk 

welzijn waarin de jaarrekening wordt vastgesteld, volgend op het jaar waarin de kosten werden 

terugbetaald. 

 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1  

Het jaarlijks overzicht van terugbetaalde kosten aan mandatarissen wordt ter kennisname 

voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn van Assenede.  

Art. 2 

Het in artikel 1 vernoemde overzicht wordt ieder jaar ter kennisname voorgelegd aan de raad voor 

maatschappelijk welzijn. Deze kennisname gebeurt ten laatste in de raad voor maatschappelijk 

welzijn waarin de jaarrekening wordt vastgesteld, volgend op het jaar waarin de kosten werden 

terugbetaald. 

Art. 3 

Na kennisname wordt dit overzicht binnen de 5 werkdagen gepubliceerd op de website 

 

Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten. 

 

 

 

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn 

 
Get. Frederik Willems Get. Lieven Rummens 

Algemeen directeur Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn 


