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Verontschuldigd 

Philippe De Coninck 

Burgemeester-voorzitter verontschuldigd voor agendapunt 59.  
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Algemeen directeur 

 

1.  Goedkeuren redactie notulen schepencollege 

2.  Kennisneming van de overzichtslijst van de besluiten van de OCMW- Raad dd. 

31.01.2019. 
Het college van burgemeester en schepenen neemt zonder opmerkingen kennis van de overzichtslijst 

van de besluiten van de OCMW-raad dd. 31.01.2019. 

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

28.03.2019. 
Er wordt een eerste voorstel van de agendapunten van het secretariaat voor de gemeenteraad van 

28.03.2019 voorgelegd. 

4.  Afname brandstof voor gemeentelijke voertuigen - gunning 
Gunning opdracht afname brandstof voor gemeentelijke voertuigen van 01.04.2019 tot 31.03.2022. 

5.  Opmaak en drukken van de Belleman - Goedkeuren gunning. 
Het gemeentebestuur bericht zijn bewoners via het infoblad "de Belleman" Daarvoor dient een 

prijsvraag georganiseerd te worden aan diverse firma's. Deze prijsvraag is gebeurd maar dient nog 

gegund te worden aan de meest voordelige inschrijver. 

6.  Snoeien houtachtige gewassen, vellen van bomen, uitfrezen boomstronken - 

Goedkeuren gunning. 
Voor voormeld dossier werd een prijsvraag georganiseerd en de werken dienen gegund te worden 

aan de meest voordelige aanbieder zijnde Levin Murre uit Bassevelde. 

7.  Aankoop columbariumnissen Landsdijk Bassevelde - Goedkeuren gunning. 
Voormelde werken werden georganiseerd via een prijsvraag. Na het houden van deze prijsvraag 

kunnen de werken gegund worden aan de meest voordelige aanbieder zijnde de firma Centa bvba. 

8.  Onderhoud begraafplaatsen Assenede - Oosteeklo en Boekhoute. Goedkeuren 

gunning. 
Voor voormelde werken werd een prijsvraag georganiseerd waarbij verschillende firma's werden 

aangeschreven. Dit dossier werd gegund in verschillende percelen. Begraafplaats Assenede en 

Boekhoute aan Groep Intro en begraaplaats Oosteeklo aan Pro Natura.   

 



  

9.  Restauratiewerken Kerkfabriek O.L.V. Hemelvaartkerk Bassevelde. 
Er dienden meerwerken uitgevoerd te worden aan de O.L.V. Hemelvaartkerk Bassevelde met name 

het plaatsen van een pad voor de kerkingang en een acodrain. De eindafrekening dient goedgekeurd 

te worden.  

10.  Aanvraag heraanleg oprit Knikkerstraat 20 
Aanvraag voor de heraanleg van de oprit in de Knikkerstraat 20 

11.  Aanvraag standplaats buiten de wekelijkse markt 
Aanvraag voor een standplaats buiten de wekelijkse markt 

12.  Aanvraag standplaats op avond- en jaarmarkten te Assenede 
Aanvraag tot het bekomen van een standplaats op de diverse avond- en jaarmarkten te Assenede 

met mobiele frituur 

13.  Aanvraag standplaats foodtruck op carnavalstoet te Oosteeklo op 31.03.2019 
Tijdelijke standplaats aanvraag voor een foodtruck te Oosteeklo op 31.03.2019 tijdens carnavalstoet 

14.  Aanvraag tot het bekomen van een standplaats op carnaval oosteeklo 
Aanvraag voor het innemen van een standplaats met een kermisattractie tijdens het weekend van 30 

en 31 maart 2019 (carnaval Oosteeklo) 

15.  Aanplakborden voor de komende verkiezingen 
Voor de komende verkiezingen : wil de gemeente aanplakborden en zo ja , waar? 

16.  Herdenkingszuil voor "Verloren helden uit WOI"- CBS 22.01.2019 
Er worden kredieten voorzien voor het plaatsen van een rechthoekige zuil. 

17.  De gemeenteraad van Kaprijke heeft in zitting van 26.11.2018 bestendige aanvullende 

politiereglementen vastgesteld. 

18.  Splitsen eigendommen Nieuwe Boekhoutestr.7 Bassevelde 
Splitsen eigendommen Nieuwe Boekhoutestr.7 Bassevelde 

19.  Aktename melding Molenstraat 16 Assenede 
Slopen en bouwen van een veranda 

20.  Omgevingsvergunning Kloosteraprilstraat 18 Assenede 
Bouwen van een open carport aan de woning. 

De aanvraag wordt geweigerd. 

21.  Omgevingsvergunning Noordstraat 16-16/4 en Mouterij 2, 4, 6 en 8 
Dit punt wordt verdaagd. 

22.  Verdaagd dossier vastgoedvraag inzake rooilijn Staakstraat 96 
Zal er afstand van meerwaarde gevraagd worden bij verbouwing van een woning getroffen door de 

rooilijn ? 

23.  OVAM - Adviesaanvraag over een bodemsaneringsproject 
Het schepencollege verleend gunstig advies voor een bodemsaneringsproject te Assenede, 

Hendekenstraat 3. 

24.  Omgevingsvergunning - nieuw te openen onderzoek 2de klasse Hyde Bart. 
Aanvraag tot exploiteren van een rundveehouderij te 9960 Assenede, Burgstraat 29. 

25.  Huisvuil - verkoop huisvuilzakken 

26.  Kapmachtiging - Agentschap voor Natuur en Bos 

27.  Omgevingsvergunning - melding Verschueren Tijl, Planterijstraat 3, 9960 Assenede 
Aktename door schepencollege voor het plaatsen van een propaangastank 1600 L te 9960 Assenede, 

Planterijstraat 3 

 



  

28.  Omgevingsvergunning - melding Club 28, Markt 1, 9960 Assenede 
Door het schepencollege wordt akte genomen voor het uitbaten van een publiek toegankelijke 

inrichting voor muziekactiviteiten tussen 85 en 95 DB te 9960  Assenede, Markt 1. 

29.  Verkaveling Keurestraat  

30.  Brug Stoepestraat 

31.  Beslastingsregeling aansluiting op rioleringen 

32.  Markt 20-22 - Kosteloze overname gedeelte van het voetpad. 

33.  Waalpoelstraat 26 - verkoop perceelsgedeelte. 

34.  Kapellestraat - Vraag voor kosteloze overname dijkgronden. 
Dit punt wordt verdaagd. 

35.   Fietspad op de oude spoorwegbedding - e-mail. 

36.  Mobiliteit Oosteeklo - vragen van Maarten Lippens. 

37.  Oude Boekhoutestraat - meldingskaart snelheid voertuigen. 

38.  Huisartsenpost Meetjesland - parkeerbeleid. 

39.  Krekelmijt - verkeerssituatie. 

40.  Posthoorn- Hollekenstraat - zwaar verkeer. 

41.  Poeldijkstraat - Omleiding door werken in Sas van Gent. 

42.  Oosteeklo-Dorp 32 - parkeerverbod -goedkeuring door Vlaamse Overheid.  
Ter hoogte van Oosteeklodorp 32 ontbrak het onderbord om het begin van het parkeerverbod aan te 

duiden.  

Hiervoor werd een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer gemaakt. Dit werd om 

reden dat Oosteeklo-Dorp een gewestweg is voor goedkeuring overgemaakt aan de Vlaamse 

Overheid. Op 06.03.2019 werd dit reglement goedgekeurd. 

43.  Brug over N49 ter hoogte van de Stroomstraat - snelheidsbeperking op de brug - 

goedkeuring besluit. 
Op de werfvergadering voor de brug over de N49 ter hoogte van de Stroomstraat werd voorgesteld 

om de snelheid op de brug te beperken tot 50km/uur. Hiervoor werd door het college van 

burgemeester en schepenen een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer getroffen. 

Dit reglement werd goedgekeurd door de Vlaamse Overheid. 

44.  Signalisatievergunning - Stoepestraat te Assenede 

45.  Signalisatievergunning - Rozemarijnstraat te Bassevelde. 

46.  Signalisatievergunning - Fonteinestraat te Assenede 

47.  Signalisatievergunning -Diederikplein 13 te Assenede. 

48.  Signalisatievergunning - Hoogstraat 58 - 56 in Assenede. 

49.  Signalisatievergunning - Noordstraat 39a. 

50.  Signalisatievergunning - Abdijstraat 7 

51.  Signalisatievergunning - Ter Pietestraat en Waterdijkstraat 

52.  Signalisatievergunning - Brouwershofstraat 

53.  Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de 

wielerwedstrijd in Bassevelde op 27.04.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de wielerwedstrijd in Bassevelde op 

27.04.2019. 

 



  

54.  Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering en -

publiciteit naar aanleiding van Stoeperommelmarkt in Assenede op 28.04.2019. 
 Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering en -publiciteit naar aanleiding van 

Stoeperommelmarkt in Assenede op 28.04.2019. 

55.  Evenement - Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht fietstocht Het 

Oude Gemeentehuis in Oosteeklo op 09.05.2019. 
Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht fietstocht Het Oude Gemeentehuis in 

Oosteeklo op 09.05.2019. 

56.  Gemeenteraad 28.03.2019 - Eerste voorstel agendapunten. 

57.  Vernietigen grafconcessie 
Vernietigen grafconcessie op verzoek van concessionaris 

58.  Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters. 
Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters. 

59.  Aanvraag verkrijgen van informatie uit het bevolkings- en vreemdelingenregister - 

afgifte van informatie aan derden. 
Het schepencollege beslist over het verlenen van toestemming voor het afleveren van een bewijs 

adresgegevens aan derden conform het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen 

van informatie uit het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister, artikel 3. 

60.  Goedkeuren bestelbons. 
Goedkeuren lijst bestelbonnen vanaf nr. 271 tot en met nr. 296. 

61.  Oninbare posten - Retributie milieupark 2012. 
Vaststellen van de staat van oninbare posten inzake de retributie voor het aanbrengen van 

huishoudelijke afvalstoffen op het gemeentelijk milieupark voor 2012. 

62.  Oninbare posten - Retributie milieupark 2013. 
Vaststellen van de staat van oninbare posten inzake de retributie voor het aanbrengen van 

huishoudelijke afvalstoffen op het gemeentelijk milieupark voor 2013. 

63.  Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de afgifte van 

omgevingsvergunningen en vergunningen inzake springstoffen en ioniserende 

stralingen - aanslagjaar 2019 - maand februari. 
Het college stelt het kohier op de afgifte van omgevingsvergunningen en vergunningen inzake 

springstoffen en ioniserende stralingen - maand februari 2019 vast en verklaart het kohier 

uitvoerbaar. Het kohier omvat 26 artikels. 

64.  Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 
Betaalbaar stellen mandaten 

65.  Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur. 
In het kader van het dagelijks personeelsbeheer kan de algemeen directeur een aantal beslissingen 

nemen (o.a. toekennen verlof). Het college neemt kennis van de beslissing omtrent het toekennen 

van een loopbaanvermindering ikv ouderschapsverlof.  

66.  Verlengen termijn voor indiening van de kandidaturen voor de halftijdse contractuele 

functie van deskundige burgerzaken (B-niveau) en deskundige personeel (B-niveau). 
Het punt wordt hier verdaagd. 

Er volgt verdere bespreking onder pnt nr 70. 

 

 



  

67.  Deeltijdse werkhervatting van een contractueel technisch assistent (D-niveau) wegens 

medische redenen.  
Conform artikel 313 van onze rechtspositieregeling kan een contractueel personeelslid het werk 

deeltijds hervatten met de voorafgaande toelating van de adviserend geneesheer van het 

ziekenfonds en de toestemming van de werkgever. 

68.  Aanstellen van een halftijds contractueel technisch assistent (D-niveau) voor de duur 

van een tewerkstelling in het kader van medisch deeltijds.  
Ingevolge de deeltijdse werkhervatting van een technisch assistent ikv medisch deeltijds vervalt de 

voltijdse vervangingsovereenkomst en wordt een technisch assistent halftijds aangesteld voor de 

duur van de deeltijdse tewerkstelling ikv medisch deeltijds.  

69.  Voorstel inzetten uitzendkrachten binnen ons bestuur.  
Door het decreet 27 april 2018 is het mogelijk om gebruik te maken van uitzendkrachten in de lokale 

sector. Door het schepencollege wordt een voorstel uitgewerkt dat door de gemeenteraad wordt 

goedgekeurd.  

70.  Principieel akkoord interne personeelsverschuivingen.  
Ingevolge de pensionering van de voltijds statutair administratief assistent op het secretariaat is het 

aangewezen om via interne personeelsverschuivingen de vacature in te vullen.  

71.  Voorstel aanpassing personeelsformatie. 
De personeelsformatie wordt aangepast in die zin dat een voltijdse contractuele functie van 

beleidsmedewerker op B-niveau wordt voorzien en dat de functie van sportpromotor op B-niveau 

wordt voorzien.  

72.  Samenroepen Bijzonder Onderhandelings- en Overlegcomité. 
Het BOC wordt samengeroepen op maandag 18.03.2019.  

73.  Rechtzetting periode buitenschoolse kinderopvang tijdens zomermaanden wat betreft 

aanstelling hoofdmoitoren.  
Tijdens de zomermaanden wordt er in de buitenschoolse kinderopvang gewerkt met 

hoofdmonitoren. Het contingent en de bezoldiging werden vastgesteld in zitting van het college dd. 

19.02.2019. De opgegeven periode was foutief en wordt nu correct vastgesteld.  

74.  locatie bepalen nieuw attribuut bezoekerscentrum (oude weegschaal) 

75.  Bekrachtiging beslissing 07.02.2017 i.v.m. Vredesfeesten 2019 en beslissing tot 

opmaak overeenkomst die de betaling van deze toelage regelt. 
Op vraag van feestcommissie Oosteeklo, de organisator van de Bloemenstoet en Heemkundige Kring 

De Twee Ambachten werd in 2017 beslist de subsidie voor de Bloemenstoet 2018, 2019 en 2020 toe 

te wijzen aan het project 'Vredesfeesten 2019'. In het kader van de uitbetaling wordt deze beslissing 

bekrachtigd en een overeenkomst tussen de partijen opgemaakt. 

76.  Toestemming tot het uitbetalen van de werkingssubsidie van feestcommissie 

Boekhoute op basis van financieel verslag werkjaar 2018. 
De gemeentelijke feestcommissies ontvangen jaarlijks een werkingssubsidie van het 

gemeentebestuur na het indienen van de financiële verslaggeving van vorig werkjaar. 

77.  Goedkeuren uitbetaling subsidies socio-culturele projecten 2018 op basis van advies 

van Cultuurraad Assenede d.d. 07.03.2019. 
Het gemeentebestuur stelt een bedrag van 5000,- euro ter beschikking voor de organisatie van 

gemeenschapsvormende activiteiten door verenigingen via de cultuurraad. De cultuurraad adviseert 

het gemeentebestuur in verband met de verdeling op basis van het subsidiereglement voor socio-

culturele projecten goedgekeurd door de gemeenteraad op 30.03.2017.  



  

78.  Vastleggen datum voor verkennend gesprek met IOED Meetjesland. 

79.  retributie moniweekend speelplein Sloeberslot 
retributie moniweekend speelplein Sloeberslot 

80.  Adressenlijsten geboren 2001 - 2002 moniwerving speelplein 

81.  Noordrit motortoertocht 04 en 05 mei 2019. 
Noordrit motortoertocht 04 en 05 mei 2019 

82.  Doortocht sneukeltoer LG Sleidinge 05.05.2019. 
Doortocht sneukeltoer LG Sleidinge 05.05.2019 

83.  Doortocht fietstocht Het Oude Gemeentehuis 09.05.2019. 
Doortocht fietstocht Het Oude Gemeentehuis 09.05.2019 

84.  Evenementen : Dansevenement Right here right now 30-31 mei en 01 juni 2019. 
Dansevenement Right here right now 30-31 mei en 01 juni 2019 

85.  Plaatsen kermisattracties Boekhoute 28.05.2019 tem 04.06.2019. 
Plaatsen kermisattracties Boekhoute 28.05.2019 tem 04.06.2019 

86.  Schoolfeest Het Ooievaarsnest en Het Anker 25.05.2019. 
Schoolfeest Het Ooievaarsnest en Het Anker 25.05.2019 

87.  Evenementen : Stoepe wandeling 04.05.2019. 
Stoepe wandeling 04.05.2019 

88.  Avondmarkt Boekhoute 04.06.2019. 
Avondmarkt Boekhoute 04.06.2019 

89.  Bio eco markt Oosteeklo 09.06.2019. 
Bio eco markt Oosteeklo 09.06.2019 

90.  Plaatsen kermisattracties zomerkermis Bassevelde 18.06.2019 tem 25.06.2019 
Plaatsen kermisattracties zomerkermis Bassevelde 18.06.2019 tem 25.06.2019 

91.  50ste Omloop van de Braakman 30.03.2019. 
50ste Omloop van de Braakman 30.03.2019 

92.  Doortocht openingsrit Yeomanry 24.03.2019. 
Doortocht openingsrit Yeomanry 24.03.2019 

93.  Blackout filmopnames in Assenede van 18.03.2019 tem 27.03.2019. 
Blackout filmopnames in Assenede van 18.03.2019 tem 27.03.2019 

94.  Jubilarissen maart 
Jubilarissen maart 

95.  detailhandelsplan op maat van de gemeente, pilootgemeente 

96.  Omgevingsvergunning Kloosterlandstraat 4. 
Plaatsen van een tuinafsluiting 

97.  Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van Blackout 

filmopnames in Assenede op 18.03 - 26.03.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van Blackout filmopnames in Assenede op 18.03-

26.03.2019 

98.  Signalisatievergunning - Korenmolenstraat 30. 

99.  Sociale Zaken - Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger in LOGO Gezond+ 

vzw. 
Bij het begin van de nieuwe legislatuur dient het gemeentebestuur een nieuwe mandataris-

vertegenwoordiger aan te duiden voor LOGO Gezond+ vzw 

 



  

100.  Regionale Jeugddienst Meetjesland - Onderzoek Jong Geweld in 't Meetjesland. 
Voorstellen resultaten onderzoek Jong Geweld in 't Meetjesland aan college en/of diensthoofden 

101.  Opstellen kermisattractie tijdens uitgestelde carnavalstoet dd. 06.04.2019 
Naar aanleiding van het stormweer werd de carnavalstoet uitgesteld naar 06.04.2019. Aanvraag 

opstellen kermisattracties voor deze datum 

 


