
 

Schepencollege van 09.07.2019 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 09.07.2019. 

 

Goedkeuren redactie notulen schepencollege 

Goedkeuren afsprakennota tussen algemeen directeur, managementteam, 

diensthoofdenoverleg, burgemeester, college van burgemeester en schepenen, voorzitter 

vast bureau, bijzonder comité voor de sociale dienst en de voorzitter van het bijzonder 

comité voor de sociale dienst. 

Na iedere volledige vernieuwing van de gemeenteraad sluit de algemeen directeur mede namens het 

managementteam een afsprakennota met de bestuurders over de wijze van samenwerken om de 

beleidsdoelstellingen te realiseren en over de omgangsvormen tussen bestuur en administratie. Dit 

punt wordt verdaagd. 

Toetreding raamcontract Vlaamse Gemeenschap "Telecommunicatiediensten ten behoeve 

van de Vlaamse overheid, lokale en provinciale besturen". 

Toetreden raamcontract van de Vlaamse Gemeenschap voor telecommunicatiediensten zodat de 

gemeente Assenede voordeliger telefoon- en datatarieven verkrijgt. 

Aankoop wegenzout winterperiode 2019-2020 - Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te 

nodigen firma's 

Aanschrijven firma's voor indienen offertes voor aankoop wegenzout voor de komende 

winterperiode 

Aankoop digitale borden gemeentelijke scholen. 

 

Via het raamcontract van de scholengemeenschap Meetjesland kan er een smartbord aangekocht 

worden. 

Uitvoeren strooiwerken winterperiode 2019-2020 

Dit punt wordt verdaagd. 

Proximus - Aanvraag tot vergunning voor het uitvoeren van telecommunicatiewerken in de 

Hospicestraat te 9960 Assenede. 

Het college keurt de vergunningsaanvraag van Proximus voor het  uitvoeren van 

telecommunicatiewerken in de Hospicestraat te 9960 Assenede goed. 

Omgevingsvergunning Nieuwe Boekhoutestraat Bassevelde. 

Plaatsen van een stal/schuilplaats en hooiberging 

Verdaagd dossier Dorp 82, 82A en 82A/1 Bassevelde. 

Sloop van handelszaak en nieuwbouw meergezinswoning met 3 woonentiteiten 

Omgevingsvergunning Hollekenstraat 12 Assenede. 

Sloop en bouw van een loods 



  

Omgevingsvergunning Ledestraat 41 Oosteeklo. 

Verbouwen ééngezinswoning 

Bijstelling verkaveling Trieststraat 154 en 156 Assenede. 

Bijstelling voor het splitsen van lot 1 van de verkaveling in 2 loten voor halfopen bebouwing 

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. 

Oogstfeesten te Assenede, Burgstraat 21 op 31.08.2019. 

Het schepencollege verleent een afwijking op de geluidsnormen voor het inrichten van de 

oogstfeesten te Assenede, Burgstraat 21 op 31.08.2019. 

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. Ville en 

Vert te Assenede, Burgstraat t.h.v. nr. 25 op 14.09.2019. 

Het schepencollege verleent een afwijking op de geluidsnormen voor het inrichten van Ville en vert 

te Assenede, Burgstraat t.h.v. nr. 25 op 14.09.2019. 

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. 

Aankomst 'Omloop van de slagvelden' + vredesfeesten op 30.08 31.08 en 01.09.2019. 

Het schepencollege verleent afwijking van de geluidsnormen voor het inrichten van Aankomst 

'Omloop van de slagvelden' + vredesfeesten op 30.08 31.08 en 01.09.2019. 

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. Bal 

D'Assnee te Assenede, Evenementenweide op 27.07.2019. 

Het schepencollege verleent een afwijking voor de geluidsnormen voor het inrichten van Bal 

D'Assnee (kramping kiets)  

Afkoppeling Kraaigemstraat 

Goedkeuren optie mbt het poorteffect aan te leggen in de Kraaigemstraat in het kader van het 

afkoppelingsproject van Aquafin. 

VK Jos Van Den Bogaertstraat 

Goedkeuren van de aanleg van een nieuwe toplaag in de Jos Van Den Bogaertstraat. 

Vk Jos Van Den Bogaertstraat 

Goedkeuren van het gemeentelijke aandeel in de verkaveling Jos Van Den Bogaertstraat voor de 

aanleg van de persleiding in het kader van de vuilvrachten St Andriesstraat en Polderstraat. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de doortocht 

wielerwedstrijd De Katte in Assenede op 02 en 05.08.2019. 

Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de doortocht wielerwedstrijd De Katte in 

Assenede op 02 en 05.08.2019. 



  

Evenement - Plaatsen van voorsignalisatie op grondgebied Assenede naar aanleiding van 

Katte kermis van 02.08.2019 tot en met 06.08.2019. 

Plaatsen van voorsignalisatie op grondgebied Assenede naar aanleiding van Katte kermis van 

02.08.2019 tot en met 06.08.2019. 

Evenement - Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een tijdelijk 

terras ter hoogte van Dorp 84 in Bassevelde op 14.07.2019. 

Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een tijdelijk terras ter hoogte van 

Dorp 84 in Bassevelde op 14.07.2019. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar 

aanleiding van de fietstocht in Assenede op 17.08.2019. 

Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de fietstocht in 

Assenede op 17.08.2019. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Oogstfeesten in 

Assenede van 30.08.2019 tot en met 01.09.2019. 

Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Oogstfeesten in Assenede van 30.08.2019 

tot en met 01.09.2019. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de doortocht 

wielerwedstrijd 'Internationaal Beloften Weekend' in Boekhoute op 13.07.2019. 

 Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de doortocht wielerwedstrijd 'Internationaal 

Beloften Weekend' in Boekhoute op 13.07.2019. 

Evenement - Omleiding voorzien op grondgebied Oosteeklo naar aanleiding van 

muziekfestival Gooikenshoeve op 17 en 18.08.2019. 

Omleiding voorzien op grondgebied Oosteeklo naar aanleiding van muziekfestival Gooikenshoeve op 

17 en 18.08.2019. 

Evenement - Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht motorrondrit op 

24.08.2019. 

Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht motorrondrit op 24.08.2019. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar 

aanleiding van de fietstocht in Boekhoute/Bassevelde op 15.08.2019. 

Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van een fietstocht in 

Boekhoute/Bassevelde op 15.08.2019. 

Grafconcessies. 

Grafconcessies. 

Goedkeuren bestelbons. 

Goedkeuren bestelbonnen vanaf nr. 699 tot en met nr. 709 

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 



  

Betaalbaar stellen mandaten 

Beëindiging arbeidsovereenkomst (monitorenovereenkomst) met wederzijdse 

toestemming.  

De monitorenovereenkomst voor tewerkstelling in de buitenschoolse kinderopvang wordt in 

onderling overleg stopgezet wegens privé-ongeval.  

Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur. 

In het kader van het dagelijks personeelsbeheer is de algemeen directeur bevoegd voor het 

vaststellen van de individuele jaarwedde van een deeltijds contractueel technisch beambte.  

Aanstellen van een hoofdmonitor buitenschoolse kinderopvang.  

Door het verlof van vaste medewerkers en het stopzetten van een monitorenovereenkomst met 

wederzijdse toestemming is het noodzakelijk om een hoofdmonitor aan te stellen in de 

buitenschoolse kinderopvang.  

Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur. 

In het kader van het dagelijks personeelsbeheer is de algemeen directeur bevoegd om de individuele 

jaarwedde van een halftijds contractueel technisch assistent vast te stellen.  

Verlenging verlof voor opdracht aan een voltijds statutair communicatieambtenaar (B-

niveau) tot en met 07.07.2019. 

Om de lopende zaken af te ronden wordt een verlenging van verlof voor opdracht aan een voltijds 

statutair communicatieambtenaar (B-niveau) toegekend tot en met 07.07.2019. 

Beslissing tot toetreding IOED Meetjesland 

Dit punt wordt verdaagd. 

Wielerwedstrijden Kattekermis 02 en 05 augustus 2019. 

Toestemming Wielerwedstrijden Kattekermis 02 en 05 augustus 2019 

Aanvraag vreugdeschoten 14.08.2019. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Aanvraag vreugdeschoten 17.08.2019. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Bal D'Assnee (Kramping Kiets) 27.07.2019-28.07.2019. 

Toestemming Bal D'Assnee (Kramping Kiets) 27.07.2019-28.07.2019 

Doortocht internationaal Beloften weekend 13.07.2019. 

Toestemming Doortocht Internationaal beloften weekend 13.07.2019 

Doortocht oldtimerrit 28.07.2019. 

Toestemming doortocht Oldtimerrit 28.07.2019 

Doortocht fietstocht Meetjesband 04.08.2019. 

Toestemming doortocht fietstocht Meetjesband 04.08.2019. 



  

Kermis Oosteeklo 16.08.2019-21.08.2019. 

Toestemming Kermis Oosteeklo 16.08.2019-21.08.2019 

Memorial Romain Vercauter 17.08.2019. 

Toestemming Memorial Romain Vercauter 17.08.2019. 

Oosteeklo loopt 18.08.2019. 

Toestemming Oosteeklo loopt 18.08.2019 

Toetreding Raamcontract Stad Brugge 
De Stad Brugge heeft een voordelig raamcontact gegund voor IT, dat toelaat dat zowat alle materiaal 

zonder prijsvraag kan besteld worden. Het geheel beslaat 11 percelen. 

Toetreding raamcontract gemeente Houthalen-Helchteren 

De gemeente Houthalen-Helchteren heeft een voordelig raamcontact uitgeschreven, dat toelaat dat 

we bestellen bij onze huidige leverancier IT1 via het bedrijf Trius. 

Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's voor de overheidsopdracht 

'Onderhoudswerken aan baangrachten op het grondgebied van Assenede op afroep'. 

Het college keurt de lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's voor de overheidsopdracht 

'Onderhoudswerken aan baangrachten op het grondgebied van Assenede op afroep' goed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


