
LIJST GEMEENTERAAD 28.01.2016. 
Conform art. 252 § 1 van het gemeentedecreet van 15.07.2005. 

 
 

Openbare zitting 
 
1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraad dd. 17.12.2015. 

 
De redactie van de notulen van de gemeenteraad dd. 17.12.2015 wordt met eenparigheid van 
stemmen goedgekeurd.  
 

2. Kennisnemen van de klachtenbehandeling 2015. 
 
* De gemeenteraad neemt kennis van de klachtenbehandeling 2015. 
 

3. Goedkeuren aangepaste bruikleenovereenkomst brandweerkazerne Assenede voor de periode 
2015-2016-2017. 
 
* De bestaande bruikleenovereenkomst brandweerkazerne Assenede, goedgekeurd in  
   gemeenteraad van 18.12.2014 wordt aangepast. 
* De herwerkte bruikleenovereenkomst in verband met de terbeschikkingstelling van de  
   brandweerkazerne, gelegen te Assenede, Molenstraat 54a, wordt door de huidige  
   gemeenteraad goedgekeurd. 
 

4. Goedkeuren van het RioAct – takenpakket 2016 in het kader van de uitbouw, het beheer en 
het onderhoud van het gemeentelijk rioleringsstelsel te Assenede. 
 
* Voorwerp : RioAct takenpakket 2016. 
* De raad keurt het betreffend takenpakket goed. 
* De weerhouden taken opgesomd in het RioAct – takenpakket 2016 te financieren via de  
   bijdrage voor opvang en transport van afvalwater ‘BOT’ of vergoeding eigen waterwinning  
   ‘VEW’ en de kredieten in budget 2016. 
 

5. Gemeentelijk RUP “Zonevreemde Sport en Recreatie” – Terrein LRV  
St. Agatha Kraaigemstraat Bassevelde. Aanpassen gemeenteraadsbesluit van 02.07.2015 
betreffende definitieve aanvaarding van het onteigeningsplan. 
 
* Na bespreking en bemerkingen 
* In aanvulling op het gemeenteraadsbesluit dd. 02.07.2015 houdende de definitieve  
   aanvaarding van het onteigeningsplan met betrekking tot het perceel te Assenede, sie C nr  
   1315D eigendom van Van Zele Georges, Dorp 22a te Bassevelde, wordt de motivatienota met  
   betrekking tot de noodzaak en de hoogdringendheid van de onteigening goedgekeurd. 
* Het attest dd. 01.10.2015 in het kader van de Vlarebo-wetgeving, opgemaakt door de  
   gemeentelijke milieudienst wordt goedgekeurd. 
* Aan de opmerkingen van het Agentschap Binnenlands Bestuur wordt gevolg gegeven door deze  
   te vermelden in het besluit. 
* De grondverwerving te betalen van de kredieten voorzien in budget 2015 onder  
   art. 0740 2200007 der uitgaven investeringskredieten 
 
 
 



6. Gemeentelijk RUP “Zonevreemde Sport en Recreatie” -  Terrein LRV  
St. Agatha Kraaigemstraat Bassevelde – Princiepbeslissing tot het opstarten van de procedure 
tot onteigening en voorlopige aanvaarding van het onteigeningsplan met betrekking tot de 
percelen 1307D en 1311D der sectie C van de 3e afdeling Assenede. 
 
* Principieel over te gaan tot het opstarten van de procedure voor het aanvragen van de  
   onteigeningsmachtiging in toepassing van de wet van 26.07.1962 voor het perceel palende aan  
   de Kraaigemstraat te Bassevelde (Assende 3de afd sie C nr 1307D en 1311D, eigendom van  
   Philippe De Coninck, Dorp 69 te Bassevelde) gelegen binnen het gedeelte van het Gemeentelijk  
   RUP ‘Zonevreemde Sport en Recreatie’ voorzien voor de Landelijke Ruitervereniging St. Agatha 
* Het onteigeningsplan met bijhorende onteigeningslijst wordt voorlopig aanvaard. 
* De nodige kredieten voor deze verwerving zijn oorspronkelijk voorzien in budget 2015 onder  
   art. 0740 2200007 der uitgaven investeringskredieten. 
 

7. Goedkeuren uitbreiding van het waterleidingsnet in de Kloosterstraat te Assenede - 
jeugdlokalen. 
 
* De raad keurt het plan van De Watergroep betreffende de uitbreiding van het waterleidingsnet  
   in de Kloosterstraat te Assenede – jeugdlokalen - goed. 
 

8. Aanstellen van een mandataris-vertegenwoordiger in het Regionaal Bestuurscomité van de 
Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen. 
 
* Naar aanleiding van ontslag huidige mandataris-vertegenwoordiger in het Regionaal  
   Bestuurscomité nl. mevrouw Chantal Bobelijn, dient een nieuwe mandataris- 
   vertegenwoordiger aangesteld te worden. 
* Identiteit mandataris-vertegenwoordiger : Hilde Baetslé, Sperbeekstraat 7 te Assenede. 
* Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig tot de  
   volgende vernieuwing van de gemeenteraad. 
 

9. Vaststellen contingent en bezoldiging hoofdmonitoren speelpleinwerking en buitenschoolse 
kinderopvang. 
 
* De raad stelt het contingent hoofdmonitoren vast. 
* Dienstjaar 2016 
* Vaststellen aanwervingsvereisten, functiebeschrijving hoofdmonitoren, selectie en bezoldiging 
 

10. Vaststellen ICT-code gemeentepersoneel. 
 
* Voorwerp : ICT-code gemeentepersoneel. 
* Na bespreking en bemekringen stelt de gemeenteraad de ICT-code gemeentepersoneel vast en  
   ze wordt als bijlage aan het arbeidsreglement gevoegd. 
 

11. Aanvullen deontologische code gemeentepersoneel in het kader van informatieveiligheid bij 
samenwerking gemeente – OCMW. 
 
* Voorwerp : Deontologische code gemeentepersoneel in het kader van informatieveiligheid bij  
   samenwerking gemeente – OCMW. 
* De bestaande deontologische code van het gemeentepersoneel, zoals vastgesteld in de  
   gemeenteraad van 15.03.2007 wordt aangevuld met betrekking tot informatieveiligheid bij  
   samenwerking gemeente – OCMW. 
 



12. Aanstellen van een mandataris-vertegenwoordiger en een mandataris-plaatsvervanger bij het 
beheerscomité van de scholengemeenschap “Meetjesland”. 
 
* Identiteit mandataris-vertegenwoordiger bij het beheerscomité scholengemeenschap  
   “Meetjesland” : Hilde Baetslé, Sperbeekstraat 7 te Asseende. 
* Identiteit van de mandataris-plaatsvervanger : Dominique Buysse, Vrijestraat 25 te Assenede. 
* Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig tot de volgende  

   vernieuwing van de gemeenteraad. 
 

13. Aanstellen van een mandataris-vertegenwoordiger en een mandataris-plaatsvervanger bij het 
OVSG. 
 
* Identiteit mandataris-vertegenwoordiger bij het OVSG : Hilde Baetslé, Sperbeekstraat 7 te  
   Assenede. 
* Identiteit van de mandataris-plaatsvervanger : Dominique Buysse, Vrijestraat 25 te Assenede. 
* Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig tot de volgende  

   vernieuwing van de gemeenteraad. 
 

14. Aanvaarden BNIP (Bijzonder Nood- en Interventieplan) carnavalstoet te Assenede op 
14.02.2016. 
 
* Voorwerp : carnavalstoet te Assenede op 14.02.2016. 
* Aanvaarden BNIP voor dit evenement. 
 

Aanvullende dagorde CD&V 
 
15. Interpellatie : socialemediastrategie. 

Bespreking. 
 

16   Interpellatie : burgemeestersconvenant 
Bespreking 

 

Aanvullende dagorde N-VA 
 

17.   Vraag : Betaalde – terug te vorderen – nalatigheidsintresten 2013. 
         Bespreking. 
 
18.   Interpellatie : Visie ontwikkeling en bouwvoorschriften gemeente. 
         Bespreking. 
 
19.   Interpellatie : Niet-aanplanten van bomen Oosteeklo. 
         Bespreking. 
 
20.   Interpellatie : Neerlegging jaarrekeningen van het AGB bij het Agentschap  
         voor Binnenlands Bestuur. 
         Bespreking. 
 
 
 
 
F. Willems         Ph. De Coninck 
Gemeentesecretaris         Burgemeester 


