
  

Schepencollege van 22.01.2019 

Aanwezig 

Philippe De Coninck 

Burgemeester-voorzitter 

  

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

Schepenen 
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Algemeen directeur 

 

1.  Goedkeuren redactie notulen schepencollege 

2.  Definitief voorstel van de volledige agenda voor de gemeenteraad van 31.01.2019. 
Het definitief voorstel van de volledige agenda voor de gemeenteraad van 31.01.2019 wordt aan de 

voorzitter voorgelegd. 

3.  Definitief voorstel van de agendapunten van het secretariaat voor de gemeenteraad 

van 31.01.2019. 

 
Het definitief voorstel van de agendapunten van het secretariaat voor de gemeenteraad van 

31.01.2019 worden voorgelegd en besproken. 

4.  Kennisnemen agenda directiecomité AGB van 23.01.2019. 
Er wordt kennis genomen van: agenda directiecomité van 23.01.2019. 

5.  Afname brandstof voor gemeentelijke voertuigen 
Prijsvraag afname brandstof voor gemeentelijke voertuigen 

6.  GSM's 
Overzicht gsm's gemeente Assenede 

7.  Schade aan voertuig 1 JKZ203 
Overzicht schade aan voertuig 1JKZ203 

8.  Kerkfabriek O.L.V. Hemelvaart Bassevelde - Goedkeuren verslag vergadering v.d. 

kerkfabrieksraad van 21.12.2018. 
De kerkfabriek stuurt ons, na iedere vergadering, een overzicht van het verslag door ter 

kennisgeving. Deze vergadering vond plaats op 21.12.2018. 

9.  Zwarte-Sluispolder - Aanduiden vertegenwoordiger voor de algemene vergadering. 
Het college dient een vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van de 

Zwarte-Sluispolder voor de duur van de legislatuur. Deze vertegenwoordiger heeft geen 

medebeslissende stem. Het college duidt schepen Vercauteren aan als vertegenwoordiger en de 

burgemeester als plaatsvervanger. 

10.  Isabellapolder - Aanduiden vertegenwoordiger voor de algemene vergadering. 
Het college dient een vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van de 

Isabellapolder voor de duur van de legislatuur. Deze vertegenwoordiger heeft geen medebeslissende 

stem. Het college duidt schepen Vercauteren aan als vertegenwoordiger en de burgemeester als 

plaatsvervanger. 

 

 



  

11.  Generale Vrije Polders - Aanduiden vertegenwoordiger voor de algemene vergadering. 
Het college dient een vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van de 

Generale Vrije Polders voor de duur van de legislatuur. Deze vertegenwoordiger heeft geen 

medebeslissende stem. Het college duidt schepen Vercauteren aan als vertegenwoordiger en de 

burgemeester als plaatsvervanger. 

12.  De Burggravenstroom - Aanduiden vertegenwoordiger voor de algemene vergadering. 
Het college dient een vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van De 

Burggravenstroom voor de duur van de legislatuur. Deze vertegenwoordiger heeft geen 

medebeslissende stem. Het college duidt schepen Vercauteren aan als vertegenwoordiger en de 

burgemeester als plaatsvervanger. 

13.  Telenet - Aanvraag tot vergunning voor het vervangen van een ondergrondse kabel in 

de Toverheksstraat te Assenede. 
Het college keurt de vergunningsaanvraag van Telenet voor het vervangen van een ondergrondse 

kabel ter hoogte van de Toverheksstraat 16 te Assenede goed. De werken moeten uitgevoerd 

worden volgens de code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen. 

14.  Zwarte-Sluispolder - Goedkeuren afrekening voor uitgevoerde onderhoudswerken aan 

waterlopen van de 3de categorie en baangrachten voor het dienstjaar 2018. 
Het college keurt de afrekening van de Zwarte-Sluispolder voor het uitvoeren van 

onderhoudswerken aan waterlopen van de 3de categorie en baangrachten voor het dienstjaar 2018 

goed. De gemeente dient het bedrag van 4.280,75 euro over te maken op de rekening van de Zwarte-

Sluispolder. 

15.  Aanvraag tot het rechtzetten van watergreppels in Landweg 4 te Boekhoute 
Scheefgezakte watergreppels dienen teruggeplaatst te worden in de Landweg 4 te Boekhoute 

16.  Definitief voorstel gemeenteraad 31.01.2019 - Aanduiden vertegenwoordiger en 

plaatsvervanger voor de algemene vergadering van Imewo. 
Het college keurt het gemeenteraadsdossier 'Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor 

de algemene vergadering van Imewo' van 31.01.2019 goed. 

17.  Definitief voorstel gemeenteraad 31.01.2019 - Goedkeuren agenda BAV van 

19.03.2019 en voordracht kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité (RBC) en 

(eventueel) voor de raad van bestuur van Imewo. 
Het college keurt het gemeenteraadsdossier 'Goedkeuren agenda BAV van 19.03.2019 en voordracht 

kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité (RBC) en (eventueel) voor de raad van bestuur van 

Imewo' van 31.01.2019 goed. 

18.  Brief NSB Oosteeklo met vraag om herdenksteen te plaatsen voor de "verloren 

helden" uit de wereldoorlog 1. 
Dit punt is verdaagd naar een latere collegezitting. 

19.  Eandis - Stand van zaken opvragen verbruiksgegevens laadpaal voor elektrische 

wagens op parking 't Groentjen te Oosteeklo. 
Het college stelde de vraag hoe vaak de laadpaal voor elektrische wagen op parking 't Groentjes te 

Oosteeklo gebruikt wordt. Eandis zal in de loop van januari een rapport aan de gemeente bezorgen 

met verbruiksinformatie. Meer info volgt. 

20.  Review Pluviale Overstromingskaarten  
Verdaagd naar een latere collegezitting. 

 



  

21.  EVENEMENTEN Aanvaarden BNIP (Bijzonder Nood- en Interventieplan) Carnavalstoet 

te Assenede op 10.03.2019. 
Naar aanleiding van de Carnavalstoet te Assenede op 10.03.2019 is er nood aan een Nood- en 

Interventieplan. Dit dient voorgelegd en aanvaard te worden door de gemeenteraad van 31.01.2019.  

22.  Splitsen eigendommen Sasdijkstraat 61 Assenede 
Splitsen eigendommen Sasdijkstraat 61 Assenede 

23.  Omgevingsvergunning Mussche Frederik Karnemelkstraat 7 Assenede 
Bouwen van een ééngezinswoning 

24.  Aktename melding Gemeente Assenede Hoogstraat 57 Assenede 
Dit punt werd verdaagd naar een latere collegezitting. 

25.  Aktename melding Kockx Rosita Staakstraat 13 Assenede 
Aanpassen woning 

26.  Omgevingsvergunning Waelput Luc Meuleken 2 Boekhoute 
Slopen van een woning 

27.  Omgevingsvergunning De Neve Gaston Hogevorst 34-36 Bassevelde 
Rooien van 1 populier 

28.  Omgevingsvergunning Maes Wendy Zelzatestraat 59 Assenede 
Dit punt is na bespreking verdaagd naar een latere collegezitting. 

29.  Omgevingsvergunning Willems Omer Leegstraat 1A Assenede 
Slopen oud KLJ-lokaal 

30.  Bouwprojecten Minnaert-Berth Oosteeklo-dorp 26-28 Oosteeklo 
Bouwen van een woongelegenheid met 5 appartementen en 1 commerciële ruimte, 2 garages en 7 

parkings 

31.  Voorstel agendapunt gemeenteraad 31-01-2019. 
Voorstel agendapunt gemeenteraad 31-01-2019 aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger 

voor de gemeente in kredietcommissie Energiehuis Veneco. 

32.  Parkeerverordening en -belasting Zelzate 
Parkeerverordening en -belasting Zelzate 

33.  Raad voor Vergunningsbetwistingen - verzoekschrift tot tussenkomst 

34.  Werkgroep IGS lokaal woonbeleid 2020 - 2025. 
Op 25 januari wordt in Eeklo een eerste werkgroep intergemeentelijke samenwerking lokaal 

woonbeleid 2020 - 2025 georganiseerd. 

35.  Bespreking aanzet masterplan sport en recreatie Bassevelde. 
Bespreking aanzet masterplan sport en recreatie Bassevelde 

36.  Voorstel agendapunt gemeenteraad 31-01-2019. 
Voorstel agendapunt gemeenteraad 31-01-2019 voordragen van 1 vertegenwoordiger en 1 

plaatsvervanger in de Raad van Bestuur en aanstellen van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger 

in de Algemene Vergadering van de Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen. 

37.  Kennisgeving uitnodiging Departement Omgeving 
Atrium voor lokale mandatarissen ruimtelijke ordening, klimaat en milieu in Oost-Vlaanderen 

38.  Provincie Oost-Vlaanderen - Groepsaankoop asbestverwijdering 
De provincie Oost-Vlaanderen zal starten met een proefproject asbestverwijdering. Het gaat over 

een groepsaankoop voor de verwijdering van asbesthoudende dakbedekking en leidingisolatie. De 

provincie Oost-Vlaanderen peilt naar de interesse bij de gemeente om deel te nemen aan dit 

proefproject 



  

39.  Toestaan afwijking op de geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek in 

openbare inrichtingen in uitvoering van artikel 6.7.2. en artikel 6.7.3. van VLAREM II. 

Hot Shot Party op 13.04.2019 
inrichten hot shot Party te Assenede, thv Veldstraat 5 op 13.04.2019. 

40.  Werkgroep bij-vriendelijke gemeente - Voorstel van een aanplant ter hoogte van de 

Tramstatie 
Dit punt is verdaagd naar een latere collegezitting. 

41.  Definitief voorstel gemeenteraad 31.01.2019 - Aanduiden bestuurlijk en ambtelijk 

vertegenwoordiger voor de stuurgroep van Meetjesland Klimaatgezond. 
Het college keurt het gemeenteraadsdossier 'Aanduiden bestuurlijk en ambtelijk vertegenwoordiger 

voor de stuurgroep van Meetjesland Klimaatgezond' van 31.01.2019 goed. 

42.  Vlaamse Landmaatschappij - Van Remoortel Dirk, Beekstraat 114, 9968 Bassevelde 
Door de toezichthouders van de Mestbank werd op 07.01.2019 een milieumisdrijf vastgesteld te 

Bassevelde, Beekstraat 114. 

43.  Gemeenteraad 31.01.19 - Voordracht van 1 bestuurder met plaatsvervanger en 

voordracht van 1 bestuurder met raadgevende stem in de Raad van Bestuur en 

aanduiden 1 vertegenwoordiger met plaatsvervanger in de algemene vergadering van 

IVM.  
Definitief voorstel agendapunt gemeenteraad 31.01.19 - Voordracht van 1 bestuurder met 

plaatsvervanger en voordracht van 1 bestuurder met raadgevende stem in de Raad van Bestuur en 

aanduiden 1 vertegenwoordiger met plaatsvervanger in de algemene  

44.  Gemeenteraad 31.01.19- Aanduiden van een vertegenwoordiger met plaatsvervanger 

bij de vzw Regionaal Landschap Meetjesland 
Definitief voorstel agendapunt gemeenteraad 31.01.19 - Aanduiden van een vertegenwoordiger met 

plaatsvervanger bij de vzw Regionaal Landschap Meetjesland 

45.  Gemeenteraad 31.01.19 - Aanduiden van een vertegenwoordiger bij de vzw 

Vereniging voor Openbaar Groen 
Definitief voorstel agendapunt gemeenteraad 31.01.19 - Aanduiden van een vertegenwoordiger bij 

vzw Vereniging voor Openbaar Groen 

46.  Gemeenteraad 31.01.19 - Aanduiden van een vertegenwoordiger met plaatsvervanger 

bij de vzw Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord 
Definitief voorstel agendapunt gemeenteraad 31.01.19 - Aanduiden van een vertegenwoordiger met 

plaatsvervanger bij de vzw Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord 

47.  Gemeenteraad 31.01.19 - Aanduiden van een vertegenwoordiger met plaatsvervanger 

bij vzw RATO 
Definitief voorstel agendapunt voor de gemeenteraad 31.01.19 - Aanduiden van een 

vertegenwoordiger met plaatsvervanger bij vzw RATO 

48.  Gemeenteraad 31.01.19 - Aanduiden van een vertegenwoordiger met plaatsvervanger 

bij vzw Kringwinkel Meetjesland 
Definitief voorstel agendapunt gemeenteraad 31.01.2019 - Aanduiden van een vertegenwoordiger 

met plaatsvervanger bij vzw Kringwinkel Meetjesland 

49.  Gemeenteraad 31.01.19 - Aanduiden van een vertegenwoordiger bij de vzw 

Meetjeslandse Dierenbescherming 
Definitief voorstel gemeenteraad 31.01.19 - Aanduiden van een vertegenwoordiger bij de vzw 

Meetjeslandse Dierenbescherming  



  

50.  Nieuw te openen onderzoek 1ste klasse 

Wauters Bart - De Bruycker Elke 
nieuw te openen onderzoek 1ste klasse 

verder exploiteren en veranderen door wijziging en uitbreiding van rundveehouderij +bouwen 

melkveestal en garage/bergplaats, afbraak garage/bergplaats,inplanting sleufsilo's, regularisatie 

machine/aardappelloods,plaatsen HS cabine 

51.  Omgevingsvergunning - melding 

D'Haemers vrienden, Belzeelsestraat 27, Evergem 
inrichten motorcross op 23 en 24 maart 2019 te Oosteeklo, Bijsterveld. 

52.  Gietasfalt 2017-2018  
Goedkeuren van vorderingstaat 7 mbt de aanleg gietasfalt 2017-2018. 

53.  Overstortconstructie Ertveldesteenweg 
Coördinatieverslag betreffende overlegvergadering met de nutsmaatschappijen voor het bouwen 

van een overstort in de Ertveldesteenweg. 

54.  Verkaveling Rozemarijnstraat 
Kennisgeving datum van de vergadering mbt de bespreking van de technische aspecten van de 

verkaveling Rozemarijnstraat/Eendrachtstraat. 

55.  Elektriciteitscabine Pastoriestraat - e-mail Eandis.  
Elektriciteitscabine Pastoriestraat - e-mail ontvangen van Eandis met toestemming om cabine te 

slopen.  

56.  Vraag voor bijkomende aankoop van gedeelte van het perceel op de hoek van de 

Leegstraat met de Markt te Assenede.  
Vraag voor bijkomende aankoop van gedeelte van het perceel op de hoek van de Leegstraat met de 

Markt te Assenede.  

57.  Patrimonium - Nieuwe Boekhoutestraat - Princiepbeslissing voor de aankoop van 

perceel grond en het aanstellen van de notaris. 
Bespreking zonder effectief besluit. 

58.  Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement  naar aanleiding van het invoeren van 

een snelheidsbeperking in de Vlasgaardstraat te Oosteeklo. 
Invoeren van een snelheidsbeperking tot 50km/uur in de Vlasgaardstraat te Oosteeklo.  

59.  Adviseren aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot 

de voorrangsregeling op deel van de noordelijke laterale weg N49 tussen de Oosthoek 

en de Stroomstraat. 
Adviseren aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot de 

voorrangsregeling op deel van de noordelijke laterale weg N49 tussen de Oosthoek en de 

Stroomstraat. De op dit deel van de noordelijke laterale weg uitkomende wegen worden 

ondergeschikt aan deze weg. 

60.  Kruispunt Graafjanstraat - Mouterij - meldingskaart. 
Meldingskaart over de voorrangsregeling ter hoogte van het kruispunt van de Graafjanstraat met de 

Mouterij in Boekhoute. 

61.  Hoogstraat 56 - aanvraag parkeerplaats voor fietsen.  

62.  Mobibad VSV - uitnodiging. 

63.  Signalisatievergunning - Sasdijkstraat 

64.  Signalisatievergunning - Kloosterstraat 



  

65.  Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Ouderavond 

KLJ Bassevelde op 09.03.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Ouderavond KLJ Bassevelde op 09.03.2019.  

66.  Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de tweedehands 

verkoop babybeurs in Oosteeklo op 09.03.2019. 
Verdaagd naar een latere collegezitting. 

67.  Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de fuif 'Top 100' in 

Bassevelde op 20.04.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de fuif 'Top 100' in Bassevelde op 20.04.2019 

68.  Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters. 

69.  Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters. 

70.  Grafconcessies. 
Grafconcessies. 

71.  Agendapunt gemeenteraad 31.01.2019 
Agendapunt gemeenteraad 31.01.2019 

72.  Goedkeuren bestelbons. 

73.  Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 
Betaalbaar stellen mandaten. 

74.  Punten gemeenteraad 31.01.2019 betreffende AGB Assenede 
Punten gemeenteraad 31.01.2019 betreffende AGB Assenede 

75.  Toestemming om het uitoefenen van een bijberoep - aanvraag van dhr. Dirk Lapere.  
Conform de bepalingen van de deontologische code vraagt een personeelslid toestemming om het 

uitoefenen van een functie in bijberoep. Het college van burgemeester en schepenen geeft 

toestemming tot uitoefenen van een bijberoep.  

76.  Aanvraag vorming "vakbekwaamheidsattest code 95" 
aanvraag om de vorming "vakbekwaamheidsattest code 95" te mogen volgen, het college van 

burgemeester en schepenen beslist over vorming met een kostprijs boven de €250 

77.  Aanvraag vorming "basisopleiding voor gemeenschapswachten" 
Verdaagd naar een latere collegezitting. 

78.  Vaststellen personeelsformatie en organogram. 
De statutaire functie van diensthoofd omgeving wordt voorzien op niveau B4-B5. Deze aanpassing 

werd besproken in het BOC dd. 14.11.2018 en er werden geen opmerkingen geformuleerd.  

79.  Herwaarderen van de functies van diensthoofd naar B4-B5. Openverklaren via 

bevordering van: 

- een voltijdse, statutaire functie van diensthoofd personeel 

- een voltijdse, statutaire functie van diensthoofd burgerzaken 

- een voltijdse, statutaire functie van bibliothecaris  

- een voltijdse, contractuele functie van communicatieambtenaar voor onbepaalde 

duur 

- een voltijdse, contractuele functie van diensthoofd vrije tijd voor onbepaalde duur 

- een voltijdse, statutaire functie van diensthoofd omgeving 
Herwaarderen van de functies van diensthoofd naar B4-B5. Openverklaren via bevordering van: 

- een voltijdse, statutaire functie van diensthoofd personeel 

- een voltijdse, statutaire functie van diensthoofd burgerzaken 



  

- een voltijdse, statutaire functie van bibliothecaris  

- een voltijdse, contractuele functie van communicatieambtenaar voor onbepaalde duur 

- een voltijdse, contractuele functie van diensthoofd vrije tijd voor onbepaalde duur 

- een voltijdse, statutaire functie van diensthoofd omgeving 

80.  Nominatieve vaststelling van de selectiecommissie voor de bevorderingsprocedure 

van de diensthoofden (B4-B5). 
De selectiecommissie voor de bevorderingsprocedure van de diensthoofden (B4-B5) wordt 

nominatief vastgesteld. 

81.  Definitieve dagorde gemeenteraad 31.01.2019  
voorstel van de definitieve dagorde voor gemeenteraadszitting van 31.01.2019, dienst personeel en 

onderwijs 

82.  Bijeenroeping Bijzonder Onderhandelings- en Overlegcomité.  
Voor bepaalde personeelsaangelegenheden is een voorafgaandelijk overleg met de vakorganisaties 

verplicht.  

83.  Voorstel vaststellen contingent en bezoldiging hoofdanimatoren IBO en 

speelpleinwerking.  
Tijdens de zomermaanden wordt er door de jeugddienst en de buitenschoolse kinderopvang een 

gezamenlijk voorstel uitgewerkt voor de zomervakantie 2019. Er wordt een vakantievullend aanbod 

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

opvangmogelijkheden.    

84.  Vaststellen contingent en bezoldiging jobstudenten administratie en technische dienst 

tijdens de maanden juli en augustus 2019. 
Om de opvang van verlofperiodes van vaste medewerkers van de technische dienst, jeugddienst en 

de dienst burgerzaken op te vangen worden jobstudenten voorzien tijdens de maanden juli en 

augustus 2019.  

85.  Aanvraag vorming "BTW voor overheden in de praktijk" 
aanvraag om de vorming "BTW voor overheden in de praktijk" te mogen volgen, het college van 

burgemeester en schepenen beslist over vorming met een kostprijs boven de €250 

86.  Vervangen van een vertegenwoordiger en aanduiden van een plaatvervanger voor het 

bijwonen van de algemene vergadering van vzw Toerisme Meetjesland vzw. 
Bij de vernieuwde legislatuur stelt ook vzw Toerisme Meetjesland zijn Algemene Vergadering en 

Raad van Bestuur samen voor de komende 6 jaar. Toerisme Meetjesland vraagt om een nieuwe 

vertegenwoordiger aan te duiden. 

87.  GR - Kennisname 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). 
In navolging van de aanstelling van de nieuwe lokale besturen vanaf 1 januari 2019 moet ook de 

Raad van Bestuur van de projectvereniging COMEET (Cultuuroverleg Meetjesland) opnieuw 

samengesteld worden. Om een goede continuïteit te waarborgen wordt tijdens de 

gemeenteraadszitting van 31 januari 2019 de schepen van cultuur als stemgerechtigd lid en één 

gemeenteraadslid uit de oppositie als lid met raadgevende stem voor de Raad van Bestuur van 

COMEET aangeduid. 



  

88.  GR - Kennisname dat de schepen van sport mandataris-vertegenwoordiger is bij de ILV 

MBSD en aanstellen van een gemeenteraadslid als plaatsvervangend mandataris-

vertegenwoordiger. 
Voor de nieuwe legislatuur moet de schepen van sport aangesteld worden als mandataris-

vertegenwoordiger bij de ILV MBSD en moet een gemeenteraadslid aangesteld worden als 

plaatsvervangend mandataris-vertegenwoordiger. 

89.  VRIJE TIJD Jeugd - Aanduiden van één mandataris-vertegenwoordiger met stemrecht 

en één mandataris-vertegenwoordiger zonder stemrecht in de Raad van Bestuur van 

de projectvereniging Regionale Jeugddienst. 
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen dd. 14.10.2018 volgt een hernieuwing van de 

Raad van bestuur van de Regionale Jeugddienst Meetjesland. De Raad van bestuur bestaat uit twee 

vertegenwoordigers per gemeente. 

90.  Jubilarissen februari 
Afspraak jubilarissen februari 

91.  Toneel KLJ Bassevelde 08.03.2019. 
Toestemming evenement toneelvoorstelling KLJ Bassevelde 08.03.2019 

92.  Evenementen : Pop-up Cambrinus 01.03.2019 tot en met 11.03.2019. 
Toestemming evenement oprichten Pop-up bar in gewezen café Cambrinus, Hoogstraat 13, 9960 

Assenede tijdens carnaval 2019 

93.  Ouderavond KLJ Bassevelde 09.03.2019. 
Toestemming evenement ouderavond KLJ Bassevelde 09.03.2019 met eetfestijn en betreden van de 

KLJ'ers op het podium voor toneel. 

 

 

94.  Carnavalsactiviteiten Germinal in Assenede 02.03.2019 tem 05.03.2019 
Toestemming evenement Carnavalsactiviteiten Germinal in Assenede 02.03.2019 tem 05.03.2019   

95.  Poetsen ramen gemeentelijke gebouwen - Goedkeuren bestek, gunningwijze en 

voorstel aan te schrijven firma's - periode 2019 - 2021. 
De ramen van alle gemeentelijke gebouwen, AGB en OCMW dienen dringend gepoetst te worden. In 

dit verband werd een bestek opgemaakt voor het uitschrijven van een prijsvraag waarbij diverse 

personen worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze prijsofferte. 

96.  Kapelledreef 2 - Herstel dak - offerte.  
Kapelledreef 2 - Herstel dak - We kregen een offerte voor het herstel van het dak.  

Verdaagd naar een latere collegezitting. 

97.  Kapelledreef 2 - Tijdelijke bib - kabel voor data. 
Verbinding van de glasvezel van de sporthal naar de tijdelijke bib is eenvoudig op te lossen volgens 

dienst IT. 

98.  School Bassevelde - Herstellen balk - Verslag overleg 18.01.19 
School Bassevelde - Herstellen balk - Verslag overleg 18.01.19 

99.  Generale Vrije Polders - Goedkeuren afrekening voor het uitvoeren van 

onderhoudswerken en waterlopen van de 3de categorie voor het dienstjaar 2018. 
Verdaagd naar een latere collegezitting. 

 



  

100.  Definitief voorstel gemeenteraad 31.01.2019 - Aanduiden vertegenwoordigers voor 

het aandeelhoudersbestuur drinkwater en de algemene vergadering van De 

Watergroep. 
Het college keurt het gemeenteraadsdossier 'Aanduiden vertegenwoordigers voor het 

aandeelhoudersbestuur drinkwater en de algemene vergadering van De Watergroep' van 31.01.2019 

goed. 

101.  Isabellapolder - Goedkeuren afrekening voor het uitvoeren van onderhoudswerken 

aan waterlopen van de 3de cat. tijdens de maand oktober 2018. 
Het college keurt de afrekening van de Isabellapolder voor het uitvoeren van onderhoudswerken aan 

waterlopen van de 3de categorie tijdens de maand oktober 2018 goed. De gemeente dient het 

bedrag van € 8.632,23 over te maken op de rekening van de Isabellapolder. 

102.  Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 

103.  Aanvraag juridisch advies bij de pensionering van dhr. Urbaan Van Schoote.  
De datum van oppensioenstelling van een statutair medewerker werd door betrokkene gewijzigd na 

de kennisname door de aanstellende overheid. Betrokkene betwist de ingangsdatum pensionering. 

Teneinde dit dossier correct op te volgen wordt juridische ondersteuning gevraagd.  

104.  Nieuwe Office licenties 
Verdaagd naar een latere collegezitting. 

 


