
 

Schepencollege van 19.02.2019 

Aanwezig 

Philippe De Coninck 

Burgemeester-voorzitter 

  

Servaas Van Eynde 

Burgemeester-voorzitter wnd. voor agendapunt 69 tot en met 107.  

  

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

Schepenen 

  

Frederik Willems 

Algemeen directeur 

Verontschuldigd 

Philippe De Coninck 

Burgemeester-voorzitter verontschuldigd voor agendapunt 69 tot en met 107  

 

1.  Goedkeuren redactie notulen schepencollege 
Goedkeuren redactie notulen schepencollege 

2.  Definitief voorstel van de volledige agenda voor de gemeenteraad van 28.02.2019. 
De definitieve agenda voor de gemeenteraad van 28.02.2019 wordt aan de voorzitter voorgelegd. 

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

van 28.02.2019. 
Er wordt een definitief voorstel gedaan van de agendapunten van het secretariaat voor de 

gemeenteraad van 28.02.2019. 

4.  Vraag vanuit diensthoofdoverleg n.a.v. beslissing college om bevorderingsprocedures 

uit te stellen. 

5.  Punt voor de gemeenteraad 'Aanduiden van een volmachtdrager en 

plaatsvervangende volmachtdrager voor de algemene vergaderingen van cvba Zefier'.  

Voorstel van het dossier (ontwerpbesluit, toelichtende nota en bijlagen) 
Het voorstel van het gemeenteraadsdossier i.v.m. 'Aanduiden van een volmachtdrager en 

plaatsvervangende volmachtdrager voor de algemene vergaderingen van cvba Zefier'. wordt 

besproken. 

6.  GR - Oprichten deontologische commissie, vaststellen huishoudelijk reglement en 

aannemen deontologische code van de gemeenteraad. 

7.  Punt voor de gemeenteraad 'Goedkeuren aanpassing van de reglementen in het kader 

van GDPR'.  

Voorstel van het dossier (ontwerpbesluit, toelichtende nota) 
Het voorstel van het gemeenteraadsdossier i.v.m. 'Goedkeuren aanpassing van de reglementen in 

het kader van GDPR' wordt besproken. 

8.  Basics projectmanagement 
Het college neemt kennis van document basics projectmanagement. 

9.  Klachten- en meldingenbehandeling 2018 
In artikel 9 van het gewijzigd reglement klachtenbehandeling, dat goedgekeurd werd in de 

gemeenteraadszitting van 29.10.2009, staat beschreven dat er jaarlijks een verslag wordt opgemaakt 



  

en dat dit aan de gemeenteraad gerapporteerd wordt. Sinds 4 juli 2017 beschikken we over een 

online meldpunt op de gemeentelijke website. De rapportage van beide meldpunten wordt 

voorgelegd aan het college.  

 

10.  AED-toestellen 
Overname en onderhoud AED-toestellen 

11.  Ontvangst 60-jarigen Assenede 
Ontvangst 60-jarigen Assenede 

12.  School De Wegwijzer - Inkomdeur. 

13.  Verbouwing Bibliotheek - Goedkeuren gunningsverslag uitvoering. 
Dit punt wordt verdaagd naar een volgend college. 

14.  School Bassevelde - Herstellen balk - betwisting vorderingsstaat. 

15.  Boekhoute Dorpshuis - Verlichting zaaltje. 
De armaturen in het zaaltje in het dorpshuis Boekhoute zullen vervangen worden. 

16.  Aanduiden gemeentelijk mandataris en plaatsvervanger in het bekkenbestuur van het 

bekken van de Gentse Kanalen. 
Aanduiden gemeentelijk mandataris en plaatsvervanger in het bekkenbestuur van het bekken van de 

Gentse Kanalen. 

17.  Aanvaarden BNIP (Bijzonder Nood- en Interventieplan) Halfvastenstoet te Oosteeklo 

op 31.03.2019. 
Naar aanleiding van de halfvastenstoet te Oosteeklo op 31.03.2019 moet er een Bijzonder Nood- en 

Interventieplan worden opgemaakt.  

18.  Aanvaarden BNIP (Bijzonder Nood- en Interventieplan) Carnavalstoet te Assenede op 

10.03.2019. 
Naar aanleiding van de carnavalstoet te Assenede op 10.03.2019 moet er een Bijzonder Nood- en 

Interventieplan worden opgemaakt.  

19.  TMVS dv - Definitief voorstel GR-dossier betreffende de voordracht van een 

kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van en het aanduiden van een 

mandataris-vertegenwoordiger en een mandataris-plaatsvervanger voor de algemene 

vergadering. 

20.  TMVS dv - Definitief voorstel GR-dossier betreffende het goedkeuren van de agenda 

voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv van 20.03.2019. 

21.  De Watergroep - Certificaat deelneming van de gemeente Assenede in de 

drinkwateractiviteit van De Watergroep op 31.12.2018. 

22.  Meetjesland Klimaatgezond - Uitnodiging en agenda voor de stuurgroepbijeenkomst 

van 11.03.2019 in Eeklo. 

23.  Splitsen eigendommen Trieststraat 10 Assenede 
Splitsen eigendommen Trieststraat 10 Assenede 

24.  Splitsen eigendommen Kon. Albertstr. Oosteeklo 
Splitsen eigendommen Kon. Albertstr. Oosteeklo 

25.  Omgevingsvergunning Persan-Vanhooren Dorp 27 Bassevelde 
Verbouwen van een woning 

26.  Omgevingsvergunning Claeys Niki Wildestraat 6 Boekhoute 
Plaatsen façadesteen en isolatie aan voorgevel woning en wijzigen raam- en deuropeningen 



  

27.  Omgevingsvergunning De Smet Jan Vlasgaardstraat 23A Oosteeklo. 
Bouwen van een loods en slopen van een bestaande serre 

28.  Onderschrijven bijkomende aandelen cvba Wonen. 
Onderschrijven bijkomende aandelen cvba Wonen 

29.  Voorstel dagorde gemeenteraad 28-02-2019. 

30.  Zonevreemde functiewijziging van bedrijfswoning naar zuivere woonfunctie 
Dit punt werd verdaagd. 

31.  Huisnummers 4e kwartaal 2018. 
lijst van toegekende huisnummers voor nieuwbouw 

32.  RUP ECA site Leegstraat. 

33.  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. 

n.a.v. Lester Square te Bassevelde, Blokmeersstraat op 11.05.2019. 
Dit punt werd verdaagd. 

34.  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. 

n.a.v. Baar Oost te Oosteeklo, Oosthoek 43 op 11-12-13 juli 2019 
Geluidsafwijking voor Baar Oost te Oosteeklo, Oosthoek 43 op 11-12-13 juli 2019 

35.  Fietspad oude spoorwegbedding - Geert De Smet 

36.  Stroomstraat 80- Schade aan oprit 

37.  Opleiding onderhoudsarm openbaar groen 

38.  Overleg IVM 
Er zijn twee vergadering gepland met IVM. 

39.  Nieuw te openen onderzoek 1ste klasse 
Openbaar onderzoek voor het verder exploiteren en het veranderen door wijziging en uitbreiding 

van een varkenshouderij te Bassevelde, Meerstraat 2 van 21.02.2019 tot en met 22.03.2019. 

40.  Boom Basseveldedorp - Verslag boomverzorger 
Verslag van boomverzorger over de gerooide boom ter hoogte van Bassevelde, Dorp.  

41.  Departement Omgeving - Vaststelling overtreding, Veldstraat 12 

42.  Besluit deputatie 1ste klasse 
Door de deputatie werd op 07.02.2019 een omgevingsvergunning verleend voor het veranderen van 

een rundveehouderij door verplaatsing, wijziging en uitbreiding en bouwen van een machineloods en 

rundveestal te 9961 Boekhoute, Wildestraat 8. 

43.  Omgevingsvergunning - melding 1ste klasse overname varkensbedrijf te Bassevelde, 

Knokstraat 10 
Aktename door deputatie betreffende overname varkensbedrijf te 9968 Bassevelde, Knokstraat 10 

44.  Verkaveling Noordstraat Recon  
Goedkeuring van het proces - verbaal van voorlopige oplevering mbt de infrastructuur verkaveling 

Noordstraat Recon 

45.  Onderhoudswerken 2019 deel 1 
Gunnen van de opdracht voor onderhoudswerken 2019 deel 1 aan de weginfrastructuur. 

46.  Heraanleg Kriekerijstraat 
Goedkeuren van vorderingsstaat 4 mbt de heraanleg van de Kriekerijstraat. 

 



  

47.  Heraanleg Kriekerijstraat 
Goedkeuren van het proces-verbaal van voorlopige oplevering mbt de heraanleg Kriekerijstraat. 

48.  Verkeerplateau Staakstraat - Sasdijkstraat. 
Verkeerplateau Staakstraat - Sasdijkstraat - goedkeuren lastenvoorwaarden en bestek. 

49.  Brug Stroomstraat  
Voorleggen van het werfverslag van 06.02.2019 mbt de aanleg van de brug Stroomstraat over de 

E34. 

50.  Asfalteren Ter Loveren Dreef  
Voorstel om een deel van Ter Loveren dreef te asfalteren. 

51.  Rioleringsaansluiting Haantjen 18. 

52.  Aanleg Gietasfalt 2019  

53.  Markt - parkeerplaatsen voor ceremoniewagens. 

54.  Leegstraat - Rusthalte bussen De Lijn. 

55.  Poelstraat - verkeerskussen. 

56.  Signalisatievergunning - 2 boringen - Group Van Vooren. 

57.  Signalisatie vergunning - Dorp 118 

58.  Signalisatievergunning - Kloosterstraat zijkant Hoogstraat 2 

59.  Signalisatievergunning - Marktplein 

60.  Signalisatievergunning - Diederikstraat 5 Assenede. 
Signalisatievergunning - Diederikstraat 5 Assenede. 

61.  Signalisatievergunning - Dorp 8 

62.  Signalisatievergunning - Stroomstraat 86 

63.  Signalisatievergunning - Groenstraat 12 

64.  Signalisatievergunning - Molenbosstraat Zelzatestraat. 

65.  Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar 

aanleiding van de Koude Neuzentocht op 23.02.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de Koude 

Neuzentocht op 23.02.2019 

66.  Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van Sloezenmaandag 

in Prins Cardinael in Assenede op 04.03.2019. 
 Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van Sloezenmaandag in Prins Cardinael in 

Assenede op 04.03.2019. 

67.  Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Motorcross 

Planterijstraat in Assenede op 09 en 10.03.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Motorcross Planterijstraat in Assenede op 

09 en 10.03.2019 

68.  Antwoorden op vragen vanuit de gemeenteraad van 20.12.2018. 

69.  Definitief voorstel agendapunten gemeenteraad 28.02.2019. 

70.  Grafconcessies. 
Grafconcessies. 

 

 

 



  

71.  Agendapunt gemeenteraad mbt goedkeuren agenda algemene vergadering IGS 

Westlede op 19.03.2019 
Het college dient volgend punt op de agenda van de gemeenteraad van 28.02.2019 te plaatsen 

"Goedkeuren agenda buitengewone algemene vergadering IGS Westlede op 19.03.2019 met de 

samenstelling van de raad van bestuur als enig agendapunt" 

72.  Goedkeuren bestelbons. 
Goedkeuren bestelbonnen vanaf nr. 169 tot en met nr. 199 

73.  Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier milieubelasting bedrijven 2018. 
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier milieubelasting bedrijven 2018 inhoudend 32 artikels 

voor een totaal bedrag van € 4.075,00. 

74.  Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 
Betaalbaar stellen mandaten. 

75.  Vaststellen contingent en bezoldiging hoofdanimatoren en jobstudenten. 
Door de jeugddienst en de buitenschoolse kinderopvang werd een gezamenlijk voorstel uitgewerkt 

voor de zomervakantie 2019. Om dit te kunnen realiseren wordt voorgesteld om hoofdanimatoren 

aan te werven. Tevens wordt beroep gedaan op jobstudenten om het verlof van vaste medewerkers 

in de Techn.dienst, dienst burgerzaken en jeugddienst op te vangen. 

76.  Aanstellen van een deeltijdse contractuele functie van technisch beambte (E-niveau) 

voor onbepaalde duur.  
Voor het onderhoud van de Bass'cul is het noodzakelijk om een deeltijds contractueel technisch 

beambte (E-niveau) aan te stellen. De selectieprocedure werd op 13.02.2019 afgerond.  

77.  Aanvraag vorming "beheer van verzekeringsdossiers" 
De dossierbeheerder en zijn back-up vragen om de opleiding "beheer van verzekeringsdossiers" te 

mogen volgen. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over vorming met een kostprijs boven de €250. 

78.  Openverklaren van een voltijdse contractuele functie van technisch assistent 

gebouwen/feestelijkheden (D-niveau) voor onbepaalde duur.  

79.  Aanstellen van een voltijds, contractueel technisch assistent 

gebouwen/feestelijkheden (D-niveau) voor onbepaalde duur uit de werfreserve. 
Het schepencollege stelt een voltijds,contractueel technisch assistent gebouwen/feestelijkheden (D-

niveau) voor onbepaalde duur aan uit de werfreserve. 

80.  Gratis ter beschikking stellen van gemeentelijke infrastructuur voor "technopolis on 

tour" voor het onderwijs 
"Technopolis on tour" vraagt om gratis gemeentelijke infrastructuur te mogen gebruiken voor een 

show voor de scholen 

81.  Bevraging intentie benoemen stadsdichter 2019. 
Het punt wordt verdaagd. 

82.  Definitief voorstel voor het nieuw reglement voor de organisatie van het feest van de 

Vlaamse Gemeenschap. 

83.  Jeugd - ondersteuning technische dienst op de Kaboemdag van de jeugdraad.0 

84.  Carnaval en Halfvastenstoet Oosteeklo 29.03.2019 tem 31.03.2019. 
Carnaval en Halfvastenstoet Oosteeklo 29.03.2019 tem 31.03.2019 

85.  Motorcross Bijsterveld Oosteeklo 23 en 24 maart 2019. 
Motorcross Bijsterveld Oosteeklo 23 en 24 maart 2019 

 



  

86.  Hot Shot Party 13.04.2019. 
Hot Shot Party 13.04.2019 

87.  Los Marginalos Weekend 19 en 20 april 2019. 
Los Marginalos Weekend 19 en 20 april 2019 

88.  Nacht van de Ambiance en Switched into The Universe 26 en 27 april 2019. 
Nacht van de Ambiance en Switched into The Universe 26 en 27 april 2019 

89.  Aanvraag vreugdeschoten huwelijk 17.05.2019. 
Aanvraag vreugdeschoten huwelijk 17.05.2019 

90.  Stoeperommelmarkt 28.04.2019. 
Stoeperommelmarkt 28.04.2019 

 

91.  Rommelmarkt Bassevelde 01.05.2019. 
Rommelmarkt Bassevelde 01.05.2019. 

92.  Vraag voor standplaats circus Pepino 
Bekomen standplaats circus Pepino 

93.  Wijziging bestuur werkgroep carnaval 2019-2020. 
Wijziging bestuur werkgroep carnaval 2019-2020 

94.  Punt voor de gemeenteraad 'Vertegenwoordigers in VVSG-bestuursorganen'. 
Het voorstel voor de gemeenteraad ivm aanduiden/voordragen gemeentelijke vertegenwoordigers 

in de VVSG wordt besproken. 

95.  Fluvius - Aanvraag tot vergunning voor het plaatsen van ondergrondse leidingen in de 

Fontijnestraat te Assenede. 
Het college keurt de vergunningsaanvraag van Fluvius voor het plaatsen van ondergrondse leidingen 

- uitbreiding van het LD net in de Fontijnestraat te Assenede goed. 

96.  Nutsmaatschappijen - Verslag overleg d.d. 22.01.2018. 

97.  Generale Vrije Polders - Plaatsbezoek Laureinepomp naar aanleiding van afrekening 

2018. 

98.  Fluvius - Aanvraag tot vergunning voor het uitvoeren van graafwerken ter hoogte van 

de Eendrachtstraat 15 te Bassevelde. 
Voor een huisaansluiting in de Eendrachtstraat 15 te Bassevelde, dient Fluvius graafwerken uit te 

voeren. Het college keurt de vergunningsaanvraag voor deze graafwerken goed. 

99.  Isabellapolder - Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering op woensdag 

27.02.2019 in Kaprijke. 

100.  Gemeenteraad 28.02.2019 - Voordracht van een kandidaat voor de raad van 

bestuur van vzw Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord. 

101.  Gemeenteraad 28.02.2019 - Voordracht kandidaat-vertegenwoordiger voor de raad 

van bestuur en financieel comité van vzw Vereniging voor Openbaar Groen. 

102.  Zaak Cornelis/Mestdagh  

103.  Aanstellen van een voltijdse, contractuele functie van technisch assistent 

plantsoendienst (D-niveau) voor onbepaalde duur. 
Het schepencollege stelt een voltijdse contractuele technisch assistent plantsoendienst (D-niveau) 

voor onbepaalde duur aan. 

 



  

104.  Vaststellen van een werfreserve voor een voltijdse contractuele functie van 

technisch assistent plantsoendienst (D-niveau) voor onbepaalde duur. 
Het schepencollege stelt de werfreserve voor de duur van 1 jaar vast voor de voltijdse contractuele 

functie van technisch assistent (D-niveau) voor de plantsoendienst. 

105.  Openverklaren van een tijdelijke voltijdse, contractuele functie van technisch 

assistent ploeg wegen (D-niveau) voor bepaalde duur (voor de duur van een 

ziekteverlof). 
Het schepencollege verklaart de functie van technisch assistent ploeg wegen (voltijds, contractueel, 

D-niveau) voor de duur van een ziekteverlof open. 

106.  Aanstellen van een tijdelijke voltijdse contractuele functie van technisch assistent 

ploeg wegen (D-niveau) voor de duur van een ziekteverlof vanuit de werfreserve. 
Het schepencollege stelt een tijdelijke voltijdse contractuele technisch assistent voor de ploeg wegen 

(D-niveau) voor de duur van een ziekteverlof vanuit de geldige werfreserve aan. 

107.  Toerisme - aanduiding vertegenwoordiging gemeentebestuur bij Toerisme Oost-

Vlaanderen vzw. 
 

Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten 

 

 

 

Frederik Willems Philippe De Coninck 

Algemeen directeur Burgemeester-voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


