LIJST GEMEENTERAAD 25.02.2016.
Conform art. 252 § 1 van het gemeentedecreet van 15.07.2005.
Openbare zitting
VRAGENHALFUURTJE
Vraag aan de gemeenteraad van de heer Stijn Van Hamme, Landsdijk 15 te 9961 Boekhoute in
verband met de slechte toestand van het wegdek in de Blokmeersstraat te Bassevelde.
Bespreking
1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraad dd. 28.01.2016.
De redactie van de notulen van de gemeenteraadzitting van 28.01.2016 wordt goedgekeurd.
2. Kennisnemen van het budget 2016 en meerjarenplan 2014-2021 van de OCMW-vereniging
Welzijnsband Meetjesland.
De raad neemt kennis van het budget 2016 en het meerjarenplan 2014-2021 van de OCMWvereniging Welzijnsband Meetjesland.
3. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst noodplanning binnen de politiezone Assenede –
Evergem.
* De raad beslist de samenwerkingsovereenkomst noodplanning binnen de politiezone
Assenede-Evergem goed te keuren.
* Deze overeenkomst treedt in werking op 01.03.2016.
4. Opmaak beheersplan en restauratiedossier voormalig gemeentehuis Assenede beschermd als
monument bij Koninklijk Besluit van 03.07.1942.
Goedkeuren kredieten buiten investeringsbudget 2016.
* De kredieten nodig voor de opmaak van het beheersplan en restauratiedossier voor het
voormalig gemeentehuis Assenede goed te keuren.
* Bedrag : € 13.274,00 incl btw te voorzien buiten het vastgestelde budget 2016.
* De officiële gunning en betekening voor de opdracht “Opmaak beheersplan en
restauratiedossier .voormalig gemeentehuis Assenede” over te maken aan het
architectenbureau.
* De nodige aanpassingen zullen gebeuren bij budgetwijziging nr 1/2016.
5. Aanvaarden BNIP (Bijzonder Nood- en Interventieplan) halfvastenstoet te Oosteeklo op
06.03.2016.
* Voorwerp : halfvastenstoet te Oosteeklo op 06.03.2016.
* De raad aanvaardt het Bijzonder Nood- en Interventieplan opgemaakt n.a.v. evenement.
6. Aanvaarden BNIP (Bijzonder Nood- en Interventieplan) Hot Shot Party op 02.04.2016 te
Assenede, Veldstraat.
* Voorwerp : Hot Shot Party op 02.04.2016 te Assenede, Veldstraat.
* De raad aanvaardt het Bijzonder Nood- en Interventieplan opgemaakt n.a.v. dit evenement.

7. Aanvaarden BNIP (Bijzonder Nood- en Interventieplan) Switched on the road op 23.04.2016 te
Bassevelde, Blokmeersstraat.
* Voorwerp : Switched on the road op 23.04.2016 te Bassevelde, Blokmeersstraat.
* De raad aanvaardt het Bijzonder Nood- en Interventieplan opgemaakt n.a.v. dit evenement.
8. Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering TMVW (IC) op 11.04.2016 en
aanduiden van de gemeentelijke mandataris-vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
* De raad keurt de agenda van de algemene vergadering TMVW op 11.04.2016 goed.
* Identiteit vertegewoordiger : Chantal Bobelijn, Molenstraat 17 te Assenede.
* Identiteit plaatsvervanger : Hilde Baetslé, Sperbeekstraat 7 te Assenede.
* Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit besluit.
9. Aanstellen van een mandataris-vertegenwoordiger in het Regionaal Bestuurscomité van de
Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen.
* Het gemeenteraadsbesluit dd. 28.01.2016 betreffende “aanstellen van een mandatarisvertegenwoordiger in het Regionaal Bestuurscomité van de Intercommunale Maatschappij voor
Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen, wordt ingetrokken.
* CD&V stelt voor dat Chantal Bobelijn haar ontslag dat ze pas heeft gegeven, terug intrekt.
* Identiteit mandataris-vertegenwoordger : Chantal Bobelijn, Molenstraat 17 te Assenede
10. Assenede – Dijkstraat. Princiepbeslissing voor gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 1 voor de
inplanting van een elektriciteitscabine.
* In principe overgaan tot de gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 1 voor de inplanting van een
elektriciteitscabine.
* De administratieve procedure voor de afschaffing van dit gedeelte van buurtweg 1 te Assenede
op te starten.
11. Goedkeuren van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 nav het budget 2016 van het
AGB Assenede.
De raad keurt de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 naar aanleiding van het budget
2016 van het AGB Assenede goed.
12. Goedkeuren van het budget 2016 van het AGB Assenede.
De raad keurt het budget 2016 van het AGB Assenede goed.

Aanvullende dagorde van de CD&V-fractie
13. Interpellatie : vertegenwoordiging in PWA regio-Noord.
Bespreking.
14. Interpellatie : waterhuishouding woonuitbreidingsgebied Bommels.
Bespreking
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