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1.  Goedkeuren redactie notulen schepencollege 
Goedkeuren redactie notulen schepencollege 

2.  Verdeling van de bevoegdheden van de schepencollegeleden. 
De verdeling van de bevoegdheden van de schepencollegeleden wordt vastgesteld. 

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

05.12.2018. 
Het college neemt kennis van de overzichtslijst van de besluiten van de OCMW-Raad van 05.12.2018. 

4.  Uitnodiging Werkgroep “intergemeentelijk samenwerkingsverband lokaal woonbeleid 

2020 – 2025”. 
Gemeente Assenede maakt deel uit van “Wooncentrum Meetjesland. Financiering werking door de 

gemeentelijke bijdragen van de deelnemende gemeenten en Vlaamse subsidies. Project bestendigd 

tot eind 2019. 

Een nieuw besluit “Lokaal Woonbeleid” geeft aan gemeenten de mogelijkheid om zich ook na 2019 

te laten ondersteunen. Tegen uiterlijk 30 juni 2019 nieuw subsidiedossier in te dienen. 

5.  Verzoek van Veneco - Mevr. Vanonderbergen om moment in te plannen in agenda 

schepencollege. 

 
Er wordt een moment ingepland in de agenda schepencollege op verzoek van Veneco mbt bespreken 

lopende dossiers en stand van zaken werkprogramma Veneco. 

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

31.01.2019. 
Er wordt een eerste voorstel van agendapunten van het secretariaat voor de gemeenteraad van 

31.01.2019 voorgelegd. 

7.  Uitnodiging studiedag 'Lokaal = Mondiaal: op weg naar 2030' 
Gratis studiedag op 13.02.2019. 

8.  Realisatie boek ‘Alles is gîrnaert’ 
In 2015 won het boek ‘Onvoltooid Verleden Tijd’ de Oost-Vlaamse cultuurprijs. In een afspraak 

tussen auteur Sam De Decker en gemeentebestuur Assenede werd beslist dit geld te investeren in 

een nieuw project rond erfgoed in onze gemeente. Het wordt een boek rond de laatste vissers van 

Boekhoute.  

 



  

9.  Realisatie gemeentegids 2019-2021 
Een nieuwe legislatuur, een nieuwe infogids. De communicatiedienst doet een voorstel voor de 

realisatie van een nieuwe infogids.  

10.  Het bewonersplatform van Oosteeklo heeft zijn memorandum klaar en plant een 

onderhoud met het college van burgemeester en schepenen.  

 

11.  Nieuw concept Belleman 
Momenteel is de communicatiedienst bezig met het uitwerken van een nieuw concept voor de 

Belleman. Bedoeling is om in het voorjaar (lees april/mei) naar buiten te komen met een vernieuwd 

concept. 

12.  Realisatie StadsApp Assenede 
De communicatiedienst denkt na om een app te realiseren om burgers nog beter bij het beleid te 

betrekken.  

13.  Vergadering Bewonersplatform Bassevelde op 17.01.2018 
De agenda van de bijeenkomst van het Bewonersplatform Bassevelde van 17.01.2018 wordt 

besproken.  

14.  GR 31.01.2018: Kennisnemen klachtenbehandeling en online meldingen 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. 

15.  Huurovereenkomst PWA - Kapelledreef 2 
Aanvraag PWA voor opzeg huurovereenkomst 

16.  Straatnaamborden 
Aankoop nieuwe straatnaamborden 

17.  Actueel houden van de theoretische weddendossiers van het gemeente- en OCMW 

personeel en de praktische uitvoering ervan - periode 2018-2020 - Goedkeuren 

gunning. 
Actueel houden van de theoretische weddendossiers van het gemeente- en OCMW personeel en de 

praktische uitvoering ervan - periode 2018 - 2020 - Goedkeuren gunning. 

18.  Onderhoud begraafplaatsen Assenede - Oosteeklo - Boekhoute. Goedkeuren bestek, 

gunningwijze en voorstel aan te schrijven firma's. 
Onderhoud begraafplaatsen Assenede - Oosteeklo - Boekhoute. Goedkeuren bestek, gunningwijze en 

voorstel aan te schrijven firma's. 

19.  Aankoop sjerpen, naamkaartjes e.a. 
Gezien we gestart zijn met een nieuwe legislatuur is er misschien ook nood aan nieuwe 

naamkaartjes, sjerpen e.a. daarom wordt gepeild naar de interesses voor eventuele aankopen. 

20.  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.  

21.  De Burggravenstroom - Goedkeuren afrekening van de uitgevoerde werken aan 

waterlopen van de 3de categorie voor het dienstjaar 2017. 
Het college keurt de afrekening van watering "De Burggravenstroom" van de uitgevoerde werken 

aan waterlopen van de 3de categorie voor het dienstjaar 2017 goed.  De gemeente dient het bedrag 

van € 1.117,58 over te maken op de rekening van De Burggravenstroom. 



  

22.  Uitnodiging algemeen overleg met de nutsmaatschappijen op dinsdag 22.01.2019 om 

13u30 in de collegezaal. 
De gemeente zit driemaandelijks samen met de nutsmaatschappijen (De Watergroep, Eandis, 

Telenet en Proximus) om dossiers en knelpunten te bespreken. Het volgende overleg staat gepland 

op 22.01.2019. 

23.  Aanvraag tot het verhogen van klinkers naar toegang viswinkel Colanbeen 
Aanvraag tot het verhogen van klinkers voetpad  om de toegankelijkheid van de rolstolgebruikers te 

verbeteren aan viswinkel Colanbeen 

24.  Aanvraag tot het plaatsen van watergreppels in de Oude Gentweg 45a 
Dit punt wordt na bespreking verdaagd naar een later college. 

 

25.  De Watergroep - 1ste voorstel GR-dossier betreffende het aanduiden van 

vertegenwoordigers voor het aandeelhoudersbestuur drinkwater en de algemene 

vergadering. 
Het college keurt de titel 'Aanduiden vertegenwoordigers voor het aandeelhoudersbestuur 

drinkwater en de algemene vergadering van De Watergroep' van het gemeenteraadsdossier d.d. 

31.01.2019 goed. 

26.  Aanvraag tot het optrekken van kasseien watergreppel in de Staakstraat 37a 
Verzakte watergreppels in de Staakstraat ter hoogte van huisnummer 37a moeten worden 

opgetrokken 

27.  Imewo - 1ste voorstel GR-dossier betreffende het goedkeuren van de agenda van de 

algemene vergadering in buitengewone zitting d.d. 19.03.2019 en de voordracht van 

een kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité en (eventueel) in de raad van 

bestuur. 
Het college keurt de titel '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 het 

gemeenteraadsdossier d.d. 31.01.2019 goed. 

28.  Imewo - 1ste voorstel GR-dossier betreffende de voordracht van een 

vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de (buitengewone) algemene 

vergadering. 
Het college keurt de titel 'Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene 

vergadering van Imewo' van het gemeenteraadsdossier van 31.01.2019 goed. 

29.  Aanvraag herstel klinkers aan inrit garage gemeentehuis 
de verzakte klinkers aan oprit garage gemeentehuis dienen opgetrokken te worden om schade aan 

voertuigen te vermijden 

30.  TMVS dv - 1ste voorstel GR-dossier betreffende het aanduiden van een 

vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene vergadering van de 

dienstverlenende vereniging TMVS. 
Het college keurt de titel 'Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene 

vergadering van de dienstverlenende vereniging TMVS' van het gemeenteraadsdossier van 

31.01.2019 goed. Het dossier wordt echter uitgesteld tot de gemeenteraad van februari, gezien we 

de documenten van Farys nog niet ontvangen hebben. 

31.  Aanvraag tot het aanleggen van een oprit Kerrestraat 1c te Oosteeklo 
Om toegang te verkrijgen tot de nieuwbouwgarage dient er een oprit op openbaar domein 

aangelegd te worden in de Kerrestraat 1c te Oosteeklo 



  

32.  Eandis - Voorstel mogelijke locaties laadpaal voor elektrische wagens in Boekhoute. 
De gemeenteraad van 20.12.2018 stelt de vraag om de mogelijkheden te bekijken om een laadpaal 

voor elektrische wagens te plaatsen in Boekhoute. Alvorens een kostenraming te kunnen opvragen 

bij Eandis, dient de gemeente de locatie te bepalen. Het college kiest daarbij voor de uiterste 

parkeerplaatsen achter de kerk, maar wil eerst een prijs weten. 

33.  Zwarte-Sluispolder - Verslag van de Algemene Vergadering van 11.09.2018. 
Het verslag van de 64ste Algemene Vergadering van de Zwarte-Sluispolder van 11.09.2018 wordt ter 

kennisgeving voorgelegd aan het college. Er zijn geen opmerkingen. 

34.  Imewo - Uitbetaling interim-dividend boekjaar 2018. 
De intercommunale maatschappij voor energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen (Imewo) 

heeft in december 2018 het interim-dividend uitbetaald aan haar aandeelhouders. Voor de 

gemeente Assenede gaat het over een totaalbedrag van 410.050,29 euro. Het college heeft geen 

opmerkingen. 

35.  Splitsen eigendommen Sint-Bernardusstraat 2 Bassevelde 
Splitsen eigendommen Sint-Bernardusstraat 2 Bassevelde 

36.  Omgevingsvergunning Boxstaele Filip Kraaigemstraat 67 Bassevelde 
Bouwen van een hobbystalling 

37.  Omgevingsvergunning De Wulf Tim Ertveldesteenweg 110 Oosteeklo 
Regularisatie verbouwing woning 

38.  Omgevingsvergunning Van Cleemputte Diederikstraat 7 en 9 Assenede 
Dit punt wordt verdaagd naar een latere zitting van het college. 

39.  Omgevingsvergunning Van de Moere-Morival Muikemstraat 7 Oosteeklo 
Verbouwen van een woning 

40.  Wervencontrole 7.11.2019  
verslag van de plaatsbezoeken 

41.  Voorstel agendapunt gemeenteraad 31-01-2019. 
Voorstel agendapunt gemeenteraad 31-01-2019: voorstellen vertegenwoordiger en plaatsvervanger 

RVB en aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger AV voor de Meetjeslandse 

Bouwmaatschappij voor Volkswoningen. 

42.  Opheffen reservatiestroken. 
Bij besluit van de Vlaamse Regering van 14.12.2018 werden een aantal reservatiestroken zoals 

aangeduid op gewestplannen en APA's opgeheven. 

43.  Kleinschalige waterzuivering - Smoutersdijkstraat 6, 9960 Assenede 
Aanstellen van het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek voor de controle van de kleinschalige 

waterzuivering ter hoogte van Smoutersdijkstraat6, 9960 Assenede. 

44.  Deelname aan Dikketruiendag 2019 op dinsdag 12.02.2019. 
Met Dikketruiendag wil de Vlaamse Overheid klimaatverandering in de kijker zetten door minder 

energie te verbruiken. Dit jaar ligt de focus op 'De klimaatflandriens', de Vlamingen die elke dag door 

weer en wind naar de school of het werk fietsen. De gemeente Assenede zal een actie op poten 

zetten voor het personeel en de inwoners en moedigt iedereen aan om zelf ook deel te nemen aan 

Dikketruiendag. 

 

 



  

45.  Meetjesland Klimaatgezond - 1ste voorstel GR-dossier betreffende het aanduiden van 

een bestuurlijk en een ambtelijk vertegenwoordiger voor de stuurgroep Meetjesland 

Klimaatgezond. 
Het college keurt de titel 'Aanduiden bestuurlijk en ambtelijk vertegenwoordiger voor de stuurgroep 

van Meetjesland Klimaatgezond' van het gemeenteraadsdossier van 31.01.2019 goed. 

46.  Pilootproject circulaire economie i.s.m. Veneco en de Provincie Oost-Vlaanderen - 

Verslag startvergadering project autodelen d.d. 22.10.2018. 
De gemeente Assenede tekende op 04.09.2018 in op het pilootproject circulaire economie van 

Veneco en de Provincie Oost-Vlaanderen. Dit project heeft twee onderdelen: autodelen en de 

gemeente als klimaatgezonde organisatie. Het verslag van de startvergadering van het project 

autdelen wordt ter goedkeuring aan het college voorgelegd. 

47.  VVSG - Uitnodiging overleg klimaatadaptatie voor Vlaamse steden en gemeenten d.d. 

07.02.2019 te Brussel. 
Begin 2019 zal de Vlaamse regering het Vlaams klimaatadaptatieplan voor advies voorleggen aan de 

adviesraden. De VVSG wenst steden en gemeenten die werken rond klimaatadaptatie vooraf samen 

te brengen om ervaringen uit te wisselen. Het overleg gaat door op donderdag 07.02.2019 in Brussel. 

De stafmedewerker technische dienst van de gemeente Assenede, verantwoordelijk voor het 

klimaatactieplan, en de schepen voor klimaat zullen op het overleg aanwezig zijn.  

48.  Provincie Oost-Vlaanderen - Uitnodiging inspiratiemoment voor de 

subsidiereglementen 'projectenfonds en scholenfonds voor duurzame mobiliteit' en 

'energieambassadeurs' op 22.01.2019. 
Tot 01.04.2019 kunnen gemeenten, scholen, verenigingen, ondernemingen, … een subsidiedossier 

indienen bij de Provincie Oost-Vlaanderen voor 'projecten voor duurzame mobiliteit' en 

'energieambassadeurs'. Op dinsdag 22.01.2019 worden de subsidiereglementen toegelicht in het 

Provinciehuis in Gent en worden enkele voorbeeldprojecten voorgesteld. De stafmedewerker 

technische dienst van de gemeente Assenede, verantwoordelijk voor het klimaatplan, zal hierbij 

aanwezig zijn. 

49.  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.  
1ste 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  

50.  Gemeenteraad 31.01.19- Aanduiden van een vertegenwoordiger met plaatsvervanger 

bij de vzw Regionaal Landschap Meetjesland 
1ste voorstel agendapunt gemeenteraad 31.01.19 - Aanduiden van een vertegenwoordiger met 

plaatsvervanger bij de vzw Regionaal Landschap Meetjesland 

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

Vereniging voor Openbaar Groen 
1ste voorstel agendapunt gemeenteraad 31.01.19 - Aanduiden van een vertegenwoordiger bij vzw 

Vereniging voor Openbaar Groen 

 

 



  

52.  Gemeenteraad 31.01.19 - Aanduiden van een vertegenwoordiger met plaatsvervanger 

bij de vzw Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord 
1ste voorstel agendapunt gemeenteraad 31.01.19 - Aanduiden van een vertegenwoordiger met 

plaatsvervanger bij de vzw Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord 

53.  Gemeenteraad 31.01.19 - Aanduiden van een vertegenwoordiger met plaatsvervanger 

bij vzw RATO 
1ste voorstel agendapunt voor de gemeenteraad 31.01.19 - Aanduiden van een vertegenwoordiger 

met plaatsvervanger bij vzw RATO 

54.  Gemeenteraad 31.01.19 - Aanduiden van een vertegenwoordiger met plaatsvervanger 

bij vzw Kringwinkel Meetjesland 
1ste voorstel agendapunt gemeenteraad 31.01.2019 - Aanduiden van een vertegenwoordiger met 

plaatsvervanger bij vzw Kringwinkel Meetjesland 

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

Meetjeslandse Dierenbescherming 
1ste voorstel gemeenteraad 31.01.19 - Aanduiden van een vertegenwoordiger bij de vzw 

Meetjeslandse Dierenbescherming  

56.  M omgevingsvergunning - melding van Hoolants Alain, Planterijstraat zn., 9968 

Assenede motorcross op 9 en 10.03.2019 
Melding van de inrichting van een motorcross te Assenede, Planterijstraat op 10.03.2019. 

57.  Gietasfalt 2019-2020-2021. 
Gunnen van de opdracht voor Gietasfalt 2019-2020-2021. 

58.  Onderhoudsbestek 1/2019. Goedkeuren lastenvoorwaarden, bestek en firma's. 
Goedkeuren van het eerste bestek voor onderhoudswerken 2019, de lastenvoorwaarden en de uit te 

nodigen firma's. 

59.  Brug Stroomstraat 
Passages na gaan in de werfverslagen mbt asfalteren van de Rijkestraat. 

60.  Collector Prins Boudewijnlaan 
Voorstel van schrijven aan de bewoners van de Dijkstraat mbt de ligging van het privé-

rioleringsstelsel. 

61.  Belasting voor het niet voldoen van de afkoppelingsvoorwaarden. 
Voorstel voor het heffen van belastingen voor het niet voldoen aan de afkoppelingsvoorwaarden en 

aansluitingen op het openbaar rioleringsstelsel. 

62.  Brug Stoepestraat 
Datum voor de coördinatievergadering met de nutsmaatschappijen mbt brug Stoepestraat. 

63.  Subsidiëring rioleringsprojecten  
Kennisgeving datum overleg met de VMM mbt de subsidiëring van de rioleringsprojecten. 

64.  Verkeersveiligheid Staakstraat  
bevestiging van het overleg in het kader van het project verkeersveiligheid Staakstraat 

65.  Smoutersdijkstraat  9 - inname openbaar domein. 
Smouterdijkstraat 9 - Inname openbaar domein. 

Opmetingsplan waarop de grens is aangeduid tussen het openbaar domein en de aanpalende 

percelen. 

Opmetingsplan ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.  

 



  

66.  Verkeer - Tweemaandelijks onderhoud schuilhuisjes.  Goedkeuren principe, bijzonder 

bestek en gunningwijze. 

67.  Poelstraat - vekeerskussen. 

68.  Krekelmijt - snelheid voertuigen 

69.  Signalisatievergunning - Diederikstraat 3-5 te Assenede. 

70.  Signalisatievergunning - jaarvergunning THV Llgi 

71.  Signalisatievergunning - parking hoek Hoogstraat / Dijkstraat. 

72.  Signalisatievergunning - Trafiroad. 

73.  Signalisatievergunning - Markt 13 

74.  Signalisatievergunning - Hoogstraat 65-69 

75.  Signalisatievergunning - Diederikplein 10 tem 12 

76.  Signalisatievergunning - NV De Groote. 

77.  Signalisatievergunning - Laterale weg. 

78.  Signalisatievergunning - Hoogstraat 42 - 44 

79.  Signalisatievergunning - Oosthoek 30 

80.  Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar 

aanleiding van de fietstocht "de ronde van Zeeuws Vlaanderen" in 

Assenede/Boekhoute op 23.02.2019. 
Fietstocht "De ronde van Zeeuws-Vlaanderen" op 23.02.2019.  

Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering. 

Deze fietstocht passeert door onze gemeente.  

Om de verkeersveiligheid te verhogen voor de deelnemers is het noodzakelijk dat op sommige 

locaties verkeerssignalisatie geplaatst wordt. 

81.  Evenement - Tijdelijke publiciteit naar aanleiding van het infomoment Het perspectief 

van 16.01.2019 tot 04.02.2019. 
Deze aanvraag wordt geweigerd. 

82.  Eerste voorstel agendapunten gemeenteraad 31.01.2019. 

83.  Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters. 
Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters 

84.  Grafconcessies. 
Grafconcessies. 

85.  Agendapunt gemeenteraad 31.01.2019 
Agendapunt gemeenteraad 31.01.2019 

86.  Goedkeuren bestelbons. 
Goedkeuren bestelbonnen 2019 - nr. 32 tot en met nr. 63 

87.  Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 

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

omgevingsvergunningen en vergunningen inzake springstoffen en ioniserende 

stralingen - aanslagjaar 2018 - maand december. 
Het college stelt het kohier belasting op de afgifte omgevingsvergunningen en vergunningen inzake 

springstoffen en ioniserende stralingen - maand december 2018 vast en verklaart het uitvoerbaar. 

Dit kohier omvat 29 artikels. 

 



  

89.  Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier 2018 - gemeentelijke 

activeringsheffing. 
Het college stelt het kohier 2018 - gemeentelijke activeringsheffing vast en verklaart het uitvoerbaar. 

Het betreft onbebouwde kavels en bouwgronden en omvat 167 artikels. 

90.  Punten gemeenteraad 31.01.2019 betreffende AGB Assenede 
Punten gemeenteraad 31.01.2019 betreffende AGB Assenede 

91.  Nominatieve vaststelling van de selectiecommissie voor een deeltijdse contractuele 

functie van technisch beambte (E-niveau) voor onbepaalde duur.  
Voor de aanwerving van een deeltijds contractueel technisch beambte (E-niveau) voor Den Bass'cul is 

het noodzakelijk een selectiecommissie nominatief vast te stellen.  

92.  Vaststellen geldigheid van een ingediende kandidatuur voor de voltijdse contractuele 

functie van technisch assistent plantsoendienst (D-niveau) voor onbepaalde duur. 
Vaststellen geldigheid van een ingediende kandidatuur voor de voltijdse contractuele functie van 

technisch assistent plantsoendienst (D-niveau) voor onbepaalde duur. 

93.  Voorstel agenda gemeenteraad 31.01.2019 
voorstel agenda gemeenteraad 31.01.2019 

94.  Vrije Tijd - vraag naar organisatie seniorenmiddag 
In 2018 werd een seniorenmiddag georganiseerd met een optreden van Peter Rammeloo. Dit viel erg 

in de smaak bij het doelpubliek. De dienst animatie van WZC Sint-Jozef stelt de vraag of er in 2019 

opnieuw een seniorenmiddag wordt georganiseerd. 

95.  Voorstelling Alex Agnew in de Bijenkorf 03.05.2019 - ondersteuning gemeentebestuur 

Assenede. 
Friends of Comedy organiseert op 03.05.2019 een comedy-avond in de Bijenkorf. Zij vragen voor de 

organisatie ondersteuning van gemeentebestuur Assenede. 

96.  Uitnodigen feestcommissie Bassevelde voor een overleg rond kermissen en 

evenementen. 
Feestcommissie Bassevelde stelt de vraag aan het college van burgemeester en schepenen voor een 

overleg rond de kermissen en evenementen. Op de agenda: een evaluatie van 2018 en visie 2019. 

97.  Retributie deelname lezing Sven Nys 2019. 
Bepaling retributie voor lezing Sven Nys 2019. 

98.  Uitnodiging voor huldiging sportlaureaten op zaterdag 26.01.2019 
Aanwezigheid van collegeleden op de huldiging van de sportlaureaten navragen. 

99.  Melding ontsteken feestvuurwerk op 05.02.2019 te Hollekenstraat 15, 9960 Assenede. 
Op 05.02.2019 wensen een aantal burgers feestvuurwerk te ontsteken ter hoogte van Hollekenstraat 

15 9960 Assenede. Volgens het politiereglement dient hiervoor een melding aan de burgemeester te 

gebeuren. 

100.  Evenementen : POP up Cambrinus Carnaval maart 2019. 
brandcontrole POP up Cambrinus 

101.  Eindejaarsactie - receptie - prijsuitreiking 

102.  melding gemeenschapswachten: gewijzigde activiteiten bar Joreka 

103.  Schoonmaak school Bassevelde - conciërge Ter Walle 
Aanpassen schoonmaakuren school Bassevelde - conciërge Ter Walle 

104.  Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 

 



  

105.  Vervangen van een vertegenwoordiger en aanduiden van een plaatvervanger voor 

het bijwonen van de algemene vergadering van vzw Toerisme Oost-Vlaanderen. 
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. 

106.  Agendering aanstelling mandatarissen voor gemeentebestuur Assenede voor 

Cultuuroverleg Meetjesland (COMEET). 
Voor de nieuwe legislatuur moeten de mandatarissen voor gemeentebestuur Assenede voor 

Cultuuroverleg Meetjesland (COMEET) aangesteld worden. Dit punt wordt geagendeerd op de 

gemeenteraad van januari. 

107.  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. 

108.  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. 

109.  Vernieuwing servers en deel van bijkomende software. 
Onze servers zijn aan vernieuwing toe. De normale levensduur is al met een jaar verlengd, maar er 

kan geen extra garantieperiode meer bijgekocht worden. 

 


