LIJST GEMEENTERAAD 26.05.2016.
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. 28.04.2016.
De redactie van de notulen van de gemeenteraad dd. 28.04.2016 wordt met 22 ja-stemmen
goedgekeurd.
2. Vaststellen jaarrekening 2015.
Na bespreking wordt de jaarrekening 2015 vastgesteld.
3. Beslissen over het verzoek aan Finiwo om kapitaalverhoging van Eandis Assets niet te
onderschrijven.
* Voorwerp : Kapitaalverhoging van Eandis Assets
* De gemeenteraad beslist om Finiwi te verzoeken voor rekening van de gemeente Assenede de
kapitaalverhoging van Eandis Assets niet te onderschrijven.
4. Goedkeuren geactualiseerde versie van de beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW
Assenede.
* De voorliggende geactualiseerde versie van de beheersovereenkomst tussen gemeente en
OCMW Assenede wordt na bespreking goedgekeurd.
* De beheersovereenkomst tussen de gemeente en OCMW Assenede dd. 29.04.2015 wordt
opgeheven.
* De huidige goedgekeurde versie is van kracht vanaf 27.05.2016.
5. Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van Finiwo op 29.06.2016 en
herbevestigen van de vaste vertegenwoordigers van de gemeente.
* De agenda van de algemene vergadering Finiwo op 29.06.2016 wordt goedgekeurd met
bepaalde bemerkingen.
* De vertegenwoordiger en plaatsvervanger wordt herbevestigd :
- Identiteit vertegenwoordiger : Marcel Scheir, Landsdijk 87 te Bassevelde
- Identiteit plaatsvervanger : Hubert Staelens, Fonteinestraat 21 te Assenede
* Vertegenwoordiger wordt opgedragen ter zitting van de algemene vergadering overeenkomstig
de wil en de opmerkingen van de onderhavige gemeenteraad te stemmen..
6. Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van de IGS Westlede op 07.06.2016.
* De agenda van de algemene vergadering van IGS Westlede op 07.06.2016 wordt goedgekeurd.
* Identiteit vertegenwoordiger : Philippe De Coninck, Dorp 69-71 te Bassevelde
* Identiteit plaatsvervanger : Francine De Weweire, Trieststraat 64 te Assenede
* Vertegenwoordiger wordt opgedragen ter zitting van de algemene vergadering overeenkomstig
de wil van de onderhavige gemeenteraad te stemmen.

7. Goedkeuren van de agenda van de gewone algemene vergadering TMVW(IC) op 24.06.2016 en
aanduiden van de gemeentelijke mandataris-vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
* De agenda van de algemene vergadering van TMVW(IC) op 24.06.2016 wordt goedgekeurd.
* Identiteit vertegenwoordiger : Chantal Bobelijn, Molenstraat 17 te Assenede
* Identiteit plaatsvervanger : Marcel Scheir, Landsdijk 87 te Bassevelde
8. Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van de I.V.M. op 15.06.2016.
* De raad keurt de agenda van de algemene vergadering van de I.V.M. op 15.06.2016 goed.
* Vertegenwoordiger wordt opgedragen ter zitting van de algemene vergadering overeenkomstig
de wil van de onderhavige gemeenteraad te stemmen.
9. Goedkeuren van de overname van het plantrecht in de Riemestraat.
* De gemeente gaat over tot de kosteloze overname van het plantrecht langs de percelen
gelegen in de Riemestraat sie D nrs 1305, 1301 en 1300.
* De overeenkomst tussen Margaretha Cattoir te Evergem, Achilles Cattoir uit Herentals en de
gemeente Assenede betreffende het plantrecht langs het perceel Riemestraat, sie D nr 1300
wordt goedgekeurd.
* De overeenkomst tussen Yvonne Willems, Zelzate en de gemeente Assenede betreffende het
plantrecht langs het perceel Riemestraat sie D nr 1301 wordt goedgekeurd.
* De overeenkomst tussen Dewulf Agnes, Assenede en de gemeente Assenede betreffende het
plantrecht langs perceel Riemestraat sie D nr 1305 wordt goedgekeurd.
10. Beslissen tot bevoegdheidsoverdracht aan I.V.M. voor het inzamelen en verwerken van de
afvalstromen harde plastiek en AEEA ingezameld op het gemeentelijk recyclagepark.
* De raad beslist tot de bevoegdheidsoverdracht aan I.V.M. voor het inzamelen en verwerken
van de afvalstromen harde plastiek en AEEA ingezameld op het gemeentelijk recyclagepark.
* Met ingang van heden.
11. Aanvaarden BNIP (Bijzonder Nood- en Interventieplan) Harleyday op 10.07.2016 te Bassevelde.
* Voorwerp : Harleydag Bassevelde op 10.07.2016.
* het BNIP, opgemaakt voor dit evenement, wordt aanvaard
12. Assenede – Dijkstraat. Adviseren tot gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 1 te 9960
Assenede voor de inplanting van een elektriciteitscabine.
* De gemeenteraad adviseert om het gedeelte van buurtweg 1 ter hoogte van Dijkstraat te
Assenede zoals aangeduid op het opmetingsplan nodig voor de oprichting van een nieuwe
elektriciteitscabine af te schaffen.
13. Goedkeuren jaarrekening en jaarverslag 2015 van de Interlokale Vereniging Meetjeslandse
Burensportdienst.
* de gemeenteraad keurt de jaarrekening 2015 van de Meetjeslandse Burensportdienst goed.
* Na bespreking onthouden de gemeenteraadsleden zich bij de stemming van het jaarverslag
2015.

14. Vaststellen subsidiereglement jeugdwerk 2016-2019.
* Voorwerp : subsidiereglement jeugdwerk.
* De raad stelt het subsidiereglement jeugdwerk 2016-2019 vast.
15. Stopzetten van jeugdbibliotheek Bassevelde vanaf 01.07.2016.
* De bibliotheekdienstverlening van de jeugdbibliotheek te Bassevelde wordt volledig stopgezet.
* Met ingang van 01.07.2016.
16. Vaststellen nieuw gebruikersreglement bibliotheek vanaf 01.07.2016.
* Voorwerp : gebruikersreglement bibliotheek.
* De gemeenteraad stelt het nieuw gebruikersreglement bibliotheek vast.
* Dit reglement treedt in werking vanaf 01.07.2016.
* Het bestaande dienstreglement zoals vastgesteld door de gemeenteraad van 26.09.2013 wordt
opgeheven.
17. Vaststellen nieuw retributiereglement bibliotheek vanaf 01.07.2016.
* Voorwerp : retributiereglement bibliotheek
* De gemeenteraad stelt het nieuw retributiereglement bibliotheek vast.
* Dit reglement treedt in werking vanaf 01.07.2016.

Aanvullende dagorde CD&V-fractie
18. Interpellatie : werking GECORO
Bespreking

Aanvullende dagorde N-VA-fractie
19. Interpellatie : dierenwelzijn en zwerfkattenbeleid – n.a.v. klacht inwoners.
Bespreking
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