
LIJST GEMEENTERAAD 24.03.2016. 
Conform art. 252 § 1 van het gemeentedecreet van 15.07.2005. 

 

Openbare zitting 
 
1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraad dd. 25.02.2016. 

 
De redactie van de notulen wordt goedgekeurd met 21 ja-stemmen en 1 onthouding. 
 

2. Goedkeuren van de voorgestelde wegenis – verkaveling voor 10 bouwloten aan de 
Molenbosstraat te Assenede – Immo Baetslé. 
 
Het tracé van de ontworpen wegenis en de ontworpen riolering voor de verkaveling Immo 
Baetslé, gelegen te Assenede, aan de Molenbosstraat, wordt goedgekeurd mits voldaan wordt 
aan bepaalde voorwaarden. 
 

3. Adviseren jaarrekening 2015 van de kerkfabriek Sint Petrus & Sint Martinus te Assenede. 
 
* Voorwerp : jaarrekening 2015 
* Gunstig advies mits de schadevergoeding wordt geboekt in exploitatie. 
 

4. Adviseren jaarrekening 2015 van de kerkfabriek O.L.Vrouw Hemelvaart te Bassevelde. 
 
* Voorwerp : jaarrekening 2015 
* Gunstig advies 
 

5. Adviseren jaarrekening 2015 van de kerkfabriek O.L.Vrouw Onbevlekt – Landsdijk te 
Bassevelde. 
 
* Voorwerp : jaarrekening 2015 
* Gunstig advies 
 

6. Adviseren jaarrekening 2015 van de kerkfabriek H. Kruis en O.L.Vrouw te Oosteeklo. 
 
* Voorwerp : jaarrekening 2015 
* Gunstig advies 
 

7. Adviseren jaarrekening 2015 van de kerkfabriek H. Kruis te Boekhoute. 
 
* Voorwerp : jaarrekening 2015 
* Gunstig advies 
* Het investeringstekort zal in budget 2017 moeten worden overgenomen als Y-waarde 
* De gemeente zal dit moeten aanpassen bij budgetwijziging 
 

8. Goedkeuren van de agenda van de algemene vergaderingen van Imewo en Eandis Assets op 
29.04.2016. 
 
* Goedkeuren van de agenda van de algemene vergaderingen van Imewo en Eandis Assets 
* De vertegenwoordigers van de gemeente op te dragen op de betreffende vergaderingen hun  
   stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in huidige gemeenteraadszitting. 
 



Aanvullende dagorde CD&V-fractie 

  9. Interpellatie : verkeerssignalisatie. 

Bespreking. 

10. Interpellatie : milieu / volksgezondheid – luchtvervuiling. 

Bespreking. 

 

Aanvullende dagorde N-VA-fractie 

11. Interpellatie : inbraken 1ste kwartaal 2016. 

Bespreking. 

12. Interpellatie : zwerfkattenbeleid. 

Bespreking. 

13. Interpellatie : plan van aanpak rond dierenwelzijn. 

Bespreking. 

14. Interpellatie : vraag tot oprichting gemeentelijk meldpunt dierenverwaarlozing. 

Bespreking. 

 
 
 
 
 
 
F. Willems         Ph. De Coninck 
Gemeentesecretaris         Burgemeester 


