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In toepassing van art. 285 § 1 decreet lokaal bestuur wordt de lijst met 

beknopte inhoud van de behandelde punten in de gemeenteraad van 

31.01.2019 bekendgemaakt. 

 
 

Openbare zitting 
 

Openbare zitting 
 

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

installatieraad van 03.01.2019. 

De notulen van de gemeenteraad dd. 20.12.2018 en de installatieraad van 03.01.2019 worden 

goedgekeurd. 

 

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

geloofsbrieven en eedaflegging van nieuw gemeenteraadslid Axl Van Boven. 

De raad neemt kennis van het ontslag van een gemeenteraadslid en het goedkeuren van de 

geloofsbrieven en de eedaflegging van het nieuwe gemeenteraadslid. 

 

3.  Vaststellen van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. 

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt vastgesteld. 

 

4.  Vaststellen van het begrip 'dagelijks bestuur'. 

Het college van burgemeester en schepenen is conform artikel 41 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. Daarom wordt in 

deze nieuwe legislatuur bepaald wat onder het begrip dagelijks bestuur moet worden verstaan. 

 

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

De Bijzondere Algemene Vergadering van de vzw PWA Regio Noord besliste op 05.12.2018 tot de 

ontbinding en vereffening. 

De gemeenteraad neemt kennis van dit verslag en beslissing van PWA Regio Noord. 

 

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

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

 

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

De rekening van scholengemeenschap "Meetjesland" voor het schooljaar 2017/2018 wordt door de 

gemeenteraad goedgekeurd 

 

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

beheerscomité van de scholengemeenschap "Meetjesland". 

Bij het begin van een nieuwe legislatuur moet een mandataris-vertegenwoordiger en een 

mandataris-plaatsvervanger bij het beheerscomité van de scholengemeenschap "Meetjesland" 

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

OVSG. 

Bij het begin van een nieuwe legislatuur moet een mandataris-vertegenwoordiger en een 

mandataris-plaatsvervanger worden aangesteld bij het OVSG. 

 

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

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

mandataris-vertegenwoordiger en een mandataris-plaatsvervanger bij Ethias.  

 

11.  Vaststellen van de statuten van het AGB Assenede. 

Aanpassen van de statuten van het AGB Assenede na advies van de raad van bestuur AGB Assenede. 

 

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

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

wordt vastgelegd op 11. 

De zetelverdeling wordt gedaan. 

 

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

De leden van de Raad van Bestuur van het AGB Assenede worden benoemd. 

 

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. 

De mandataris-vertegenwoordiger en mandataris-plaatsvervanger voor alle algemene vergaderingen 

tot hernieuwing gemeenteraad in 2025 voor Intercommunale Crematoriumbeheer Oost-Vlaanderen 

worden aangeduid. 

 

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. 

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. 

 

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). 

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

een mandataris-plaatsvervanger voor Interlokale Vereniging Meetjeslandse Burensportdienst. 

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. 

 

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

Toerisme Meetjesland. 

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. 

 

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. 

Er wordt voordracht gedaan 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. 

 

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

gemeente in kredietcommissie Energiehuis Veneco. 

Er wordt een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de gemeente in kredietcommissie 

Energiehuis Veneco aangeduid door de gemeenteraad. 

 

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.  

Voordracht van 1 vertegenwoordiger met plaatsvervanger en voordracht van 1 vertegenwoordiger 

met raadgevende stem in de raad van bestuur en aanduiden 1 vertegenwoordiger met 

plaatsvervanger in de algemene vergadering van IVM.  

 

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

Regionaal Landschap Meetjesland.  

De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger met plaatsvervanger aan bij vzw Regionaal 

Landschap Meetjesland.  

 

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

vzw Vereniging voor Openbaar Groen. 

De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger met plaatsvervanger bij de vzw Vereniging voor 

Openbaar Groen aan. 

 

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

vzw Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord. 

De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger met plaatsvervanger bij de vzw Bosgroep Oost-

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

RATO. 

Een vertegenwoordiger met plaatsvervanger bij de vzw RATO wordt door de gemeenteraad 

aangeduid. 

 

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

Kringwinkel Meetjesland. 

De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger met plaatsvervanger bij vzw Kringwinkel 

Meetjesland aan. 

 

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

De raad duidt een vertegenwoordiger van de gemeente aan bij vzw Meetjeslandse 

Dierenbescherming. 

 

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

Meetjesland Klimaatgezond. 

De gemeente Assenede is aangesloten bij 'Meetjesland Klimaatgezond', een samenwerking tussen 

Veneco, de Provincie Oost-Vlaanderen en de Meetjeslandse gemeenten voor het realiseren van 

gemeenschappelijke klimaatdoelstellingen. De gemeenteraad dient een bestuurlijk en een ambtelijk 

vertegenwoordiger aan te duiden voor de stuurgroep Meetjesland Klimaatgezond voor de duur van 

de legislatuur. 

 

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

algemene vergadering van Imewo.  

De gemeente Assenede is lid van de intercommunale maatschappij voor energievoorziening in West- 

en Oost-Vlaanderen (Imewo). De gemeenteraad dient een vertegenwoordiger en een 

plaatsvervanger voor de algemene vergadering aan te duiden voor de duur van de gemeentelijke 

legislatuur. 

 

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. 

De gemeente Assenede is lid van de intercommunale maatschappij voor energievoorziening in West- 

en Oost-Vlaanderen (Imewo). De gemeenteraad dient de agenda van de algemene vergadering in 

buitengewone zitting van 19.03.2019 goed te keuren. Daarnaast dient de gemeenteraad een 

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

te dragen tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2025. 

 

31.  Aanduiden van vertegenwoordigers voor het aandeelhoudersbestuur drinkwater en de 

algemene vergadering van De Watergroep. 

De gemeenteraad dient een vertegenwoordiger voor het aandeelhoudersbestuur drinkwater van De 

Watergroep aan te duiden voor de duur van de gemeentelijke legislatuur. Daarnaast dient de 

gemeenteraad een vertegenwoordiger én een plaatsvervanger voor de algemene vergadering van De 

Watergroep aan te duiden voor de duur van de gemeentelijke legislatuur. 
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32.  Aanduiden van vertegenwoordigers in Vervoerregioraad.  

De raad duidt een vertegenwoordigers van de gemeente aan in Vervoerregioraad. 

 

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

notaris en goedkeuren ontwerpakte. 

Verlenen van opstalrecht voor de brandweerkazerne Molenstraat 54A in Assenede aan de 

hulpverleningszone Centrum.  

Princiepbeslissing, aanstellen notaris en goedkeuren ontwerpakte opstalrecht. 

 

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

en goedkeuren ontwerpakte. 

Nieuwe Boekhoutestraat - Kosteloze overname wegenis naar woningen 22 en 24.  

Treffen van princiepbeslissing, het aanstellen van een notaris voor het verlijden van de akte en het 

goedkeuren van de ontwerpakte kosteloze overname. 

 

Aanvullende punten van de Anders-fractie 
 

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

Anders stelt vragen namens de bewoners van de Kerrestraat n.a.v. de aanleg bufferbekken. 

Bespreking. 

 

36.  Interpellatie: bereikbaarheid stembureaus 

Anders wenst de toegankelijkheid van de stembureaus te evalueren, bij te sturen en eventueel uit te 

breiden. 

Bespreking. 

 

37.  Interpellatie: personeel. 

Er wordt een bespreking gedaan met betrekking tot vacature technisch beambte voor het dorpshuis 

te Bassevelde. 

 

38.  Interpellatie: vervoerregio's 

Er wordt een bespreking gedaan omtrent de aanpassingen in het openbaar vervoer door de invoering 

van vervoerregio's. 

 


