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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 

28.02.2019 bekendgemaakt en op de website geplaatst op 12.03.2019. 
 

Openbare zitting 
 

1.  Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraad dd. 31.01.2019. 

De redactie van de notulen van de gemeenteraad van 31.01.2019 wordt goedgekeurd. 

 

2.  Goedkeuren aanpassing van de gemeentelijke reglementen in het kader van GDPR. 

De aanpassing van de gemeentelijke reglementen in het kader van de GDPR wordt goedgekeurd. 

 

3.  Goedkeuren van de aanpassingen van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. 

De gemeenteraad keurt de voorliggende aanpassingen aan het huishoudelijk reglement van de 

gemeenteraad van 31.01.2019 goed. 

 

4.  Aannemen van een deontologische code voor de gemeenteraad en het college van 

burgemeester en schepenen. 

De gemeenteraad keurt de deontologische code van de gemeenteraad en het college van 

burgemeester en schepenen goed. Deze code omvat een aantal regels voor de mandatarissen voor 

een zuivere besluitvorming. 

 

5.  Aanduiden van een volmachtdrager en plaatsvervangende volmachtdrager voor de algemene 

vergaderingen van cvba Zefier. 

De gemeenteraad duidt een volmachtdrager en plaatsvervangende volmachtdrager aan voor de 

algemene vergaderingen van cvba Zefier. 

Dit kan voor de volledige legislatuur gedaan worden. 

 

6.  Aanduiden van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene vergadering van de 

VVSG. 

De gemeenteraad duidt de vertegenwoordigers aan om te zetelen in de VVSG bestuursorganen. 

 

7.  Kennisnemen van de klachtenbehandeling en de meldingen verwerkt via het online meldpunt in 

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. 

 

8.  Goedkeuren agenda van de bijzondere algemene vergadering IGS Westlede op 19.03.2019. 

De gemeenteraad dient zijn goedkeuring te geven over de agenda van de bijzondere algemene 

vergadering van IGS Westlede met als enige agendapunt de samenstelling Raad van Bestuur. 
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9.  Vaststellen reglement voor de organisatie van de viering van de Vlaamse gemeenschap 

(Vlaanderen Feest!). 

Het gemeentebestuur ontving op 03.02.2019 een advies van Cultuurraad Assenede betreffende het 

reglement voor de organisatie van de viering van de Vlaamse gemeenschap. Zij stellen enkele 

wijzigingen voor. Het ontwerp voor een nieuw reglement voor deze festiviteiten wordt voorgelegd 

aan de gemeenteraad.  

 

10.  Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene 

vergadering van Veneco. 

Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene 

vergadering en de buitengewone algemene vergadering van Veneco. 

 

11.  Goedkeuren agenda buitengewone algemene vergadering Veneco op 28.03.2019. 

Goedkeuren agenda buitengewone algemene vergadering Veneco 28.03.2019. 

 

12.  Voordragen van een kandidaat-bestuurder en een mandataris met raadgevende stem voor de 

raad van bestuur van Veneco. 

Na vernieuwing van de gemeenteraden dient de gemeenteraad een mandataris kandidaat 

bestuurder voor de Raad van Bestuur en een mandataris met raadgevende stem voor te dragen.  

 

13.  Voordragen van een kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur en aanduiden van een 

mandataris-vertegenwoordiger in de algemene vergadering van cvba Wonen. 

Na installatie van de nieuwe gemeenteraad moet een vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur 

worden voorgedragen en een vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering worden aangeduid 

voor de sociale huisvestingsmaatschappij cvba Wonen. 

 

14.  Voordragen van een kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur en een kandidaat-lid voor 

het financieel comité van vzw Vereniging voor Openbaar Groen. 

De gemeenteraad draagt een kandidaat vertegenwoordiger voor, voor de raad van bestuur en het 

financieel comité van vzw Vereniging voor Openbaar Groen.  

 

15.  Voordragen van een kandidaat-bestuurder en plaatsvervanger voor de raad van bestuur van vzw 

Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord. 

De gemeenteraad draagt een kandidaat vertegenwoordiger voor, voor de raad van bestuur van vzw 

Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord. 

 

16.  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. Dit plan voorziet de nodige acties en maatregelen die genomen 

moeten worden bij een eventuele calamiteit. 

 

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. Dit plan voorziet de nodige acties en maatregelen die genomen 

moeten worden bij een eventuele calamiteit. 
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18.  Aanduiden mandataris-vertegenwoordiger en plaatsvervanger in het bekkenbestuur van het 

bekken van de Gentse Kanalen. 

Er wordt een gemeentelijk mandataris en plaatsvervanger in het bekkenbestuur van het bekken van 

de Gentse Kanalen aangeduid door de gemeenteraad. 

 

19.  Voordragen van een kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van TMVS dv en aanduiden 

van een mandataris-vertegenwoordiger en een mandataris-plaatsvervanger voor de algemene 

vergadering. 

De gemeente Assenede is aangesloten bij de dienstverlenende vereniging Tussengemeentelijke 

Maatschappij voor Services (TMVS). De gemeenteraad dient een kandidaat-bestuurder voor te 

dragen voor de raad van bestuur (regio 1) en een mandataris-vertegenwoordiger en mandataris-

plaatsvervanger aan te duiden voor de algemene vergadering voor de periode van heden tot het 

einde van de gemeentelijke legislatuur. 

 

20.  Goedkeuren van de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv van 

20.03.2019. 

De gemeenteraad keurt de agenda van de buitengewone vergadering van de dienstverlenende 

vereniging TMVS van 20.03.2019 goed. De vergadering gaat door om 18:00 uur in Flanders Expo te 

Gent. 

 

21.  Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger en plaatsvervangend mandataris-

vertegenwoordiger in de algemene vergadering van De Lijn. 

De gemeente is aandeelhouder bij De Lijn. Daarom dient een vertegenwoordiger en een 

plaatsvervangend vertegenwoordiger te worden aangeduid in de algemene vergadering van  De Lijn. 

 

22.  Nieuwe Boekhoutestraat - Princiepbeslissing voor de aankoop van een perceel grond en het 

aanstellen van een notaris. 

De gemeente wenst een perceel grond aan te kopen in de Nieuwe Boekhoutestraat te Bassevelde. 

Dit perceel paalt aan het terrein van de gemeentelijke basisschool.  

Hiervoor is het noodzakelijk dat een princiepbeslissing getroffen wordt in de gemeenteraad en dat 

een notaris wordt aangesteld o.a. voor het verlijden van de akte. 

 

23.  Kapellestraat 7 -  Goedkeuren ontwerpakte verkoop afgeschaft gedeelte buurtweg 8. 

Er werd een procedure afgerond voor het afschaffen van een gedeelte van buurtweg 8 ter hoogte 

van Kapellestraat 7 te 9960 Assenede.  Ondertussen werd een princiepbeslissing genomen voor de 

verkoop van het afgeschaft gedeelte.  Ondertussen ontvingen wij de ontwerpakte die ter 

goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. 

 

24.  Kosteloze overname perceeltje grond eigendom fam. Van de Velde palend aan de 

Waalpoelstraat. Goedkeuren ontwerpakte . 

Door de eigenaars van een perceeltje grond in de berm palende aan de Waalpoelstraat werd 

voorgesteld aan de gemeente om dit kosteloos over te nemen.  

Ondertussen werd het dossier opgestart en wordt de ontwerpakte ter goedkeuring voorgelegd aan 

de gemeenteraad. 
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25.  Kosteloze overname perceeltjes grond eigendom fam. De Weweire palend aan de 

Waalpoelstraat. Goedkeuren  ontwerpakte. 

Door de eigenaars van een perceeltje grond in de berm palend aan de Waalpoelstraat werd 

voorgesteld aan de gemeente om dit kosteloos over te nemen.  

Ondertussen werd het dossier opgestart en wordt de ontwerpakte ter goedkeuring voorgelegd aan 

de gemeenteraad.   

 

26.  Kosteloze overname van een gedeelte van de wegzate in de Elsburgstraat eigendom Van de 

Rostyne. Goedkeuren ontwerpakte.  

Door de eigenaars van een gedeelte van de wegzate in de Elsburgstraat werd voorgesteld aan de 

gemeente om dit kosteloos over te nemen.  

Ondertussen werd het dossier opgestart en wordt de ontwerpakte 

ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.  

 

27.  Princiepbeslissing voor de kosteloze overname van een gedeelte van het voetpad ter hoogte van 

Markt 20-22. Aanstellen Dienst Vastgoedtransacties. 

Recent werd een meergezinswoning opgetrokken Markt 20-22 te Assenede. Deze woning werd 

verder van de straatrand opgetrokken waardoor een gedeelte van het voetpad bij het openbaar 

domein werd gevoegd. De gemeente heeft de intentie om dit privaat gedeelte van het voetpad over 

te nemen. 

 

28.  Aanduiden van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene vergadering en 

voordragen van een kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur van Toerisme Oost-

Vlaanderen vzw. 

Toerisme Oost-Vlaanderen vzw stelt de vraag aan het gemeentebestuur van Assenede om een 

vertegenwoordiger aan te duiden voor het bijwonen van de algemene vergadering. 

 

Aanvullende dagorde Vlaams Belang 
 

29.  Voorstel van beslissing: invoeren subsidiereglement geveltuin. 

Vlaams Belang stelt voor een subsidiereglement voor geveltuinen op het grondgebied van de 

gemeente Assenede in te voeren met ingang van 01.07.2019. 

Bespreking. 

 

30.  Interpellatie: live streamen gemeenteraad. 

Vlaams Belang vraagt om de nodige maatregelen te nemen i.f.v. de openbare zittingen van de 

gemeenteraad live te streamen. 

Bespreking. 

 

31.  Interpellatie: werken bibliotheek Assenede. 

Vlaams Belang stelt vragen i.v.m. de werken aan de bibliotheek Assenede en de verhuis van de 

bibliotheek en de dienst Vrije Tijd. 

Bespreking. 
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32.  Interpellatie: afgelasten bevorderingsexamen. 

Vlaams Belang stelt vragen i.v.m. het uitstellen van het bevorderingsexamen voor werknemers 

categorie B. 

Bespreking. 

 

Aanvullende dagorde fractie Anders 
 

33.  Interpellatie: aanvulling gemeentelijk energie- en klimaatactieplan. 

Anders vraagt de uitwerking van een bomenplan. 

Bespreking. 

 

34.  Interpellatie: parking Ertveldesteenweg te Oosteeklo. 

Bespreking over wat de toekomstplannen zijn en de vraag of er een nieuw subsidiedossier zal 

worden opgemaakt. 

Bespreking. 

 

35.  Interpellatie: schoolstraten - stand van zaken. 

Bespreking. 

Anders informeert naar de stand van zaken van het project schoolstraten in Assenede. 

 

36.  Interpellatie: herinvoering 'uitgezonderd plaatselijk verkeer'. 

Anders pleit voor de herinvoering van 'uitgezonderd plaatselijk verkeer' in de Poelstraat en een deel 

van de Molenbosstraat'. 

Bespreking. 

37.  Interpellatie: laadpalen. 

Anders stelt vragen i.v.m. laadpalen op het grondgebied van Assenede. 

Bespreking. 

 

38.  Voorstel van beslissing: voordracht van een mandataris-vertegenwoordiger met raadgevende 

stem in de raad van bestuur van Imewo. 

Anders draagt Remi Van de Veire voor als mandataris-vertegenwoordiger in de raad van bestuur van 

Imewo. Deze voordracht is enkel geldig indien de gemeente Kaprijke geen lid heeft aangeduid op 

uiterlijk 01.03.2019. Kaprijke is de gemeente met de procentueel grootste oppositielijst. Enkel deze 

gemeente mag een lid met raadgevende stem aanduiden voor de raad van bestuur van Imewo. 

 

 

 

 

 

Frederik Willems Philippe De Coninck 

Algemeen directeur Burgemeester-voorzitter 


