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BIJEENROEPING

zitting GEMEENTERAAD

voorzitter heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de gemeenteraad op donderdag
25 juni 2020 om 20.00 uur via een videoconferentie. Teneinde de verdere verspreiding van het
coronavirus COVID-19 maximaal te beperken zal de gemeenteraad doorgaan in besloten zitting.
De

Voor de zitting van de gemeenteraad zal er om 19.30 uur een toelichting gegeven worden door
meester Knaepen van kantoor Rasschaert Advocaten voor een punt voor de raad voor maatschappelijk
welzijn, nl. punt 4. DIENSTENCHEQUE-ONDERNEMING - Goedkeuren van de plaatsingsprocedure,
selectieleidraad en gunningsleidraad voor de overdracht van de dienstencheque-onderneming.
16.06.2020

Frederik Willems

n Rummens

Algemeen directeur

voorzitte r ge meenteraad

DAGORDE

Besloten zitting
L

VEILIGHEID

Bekrachtigen van het besluit burgemeester betreffende beperkende maatregelen gemeenteraad
en raad voor maatschappelijk welzijn in het kader van de verspreiding van het coronavirus COVID19.

2.

SECRETARIAAT

Akte nemen van de beëindiging van de periode van verhindering van een raadslid

3.

FINANCIËN

Goedkeuren van de jaarrekening 2019 van OCMW Assenede.

4

NOTULEN

Goedkeuren van de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van

28.o5.2020.
5

VEILIGHEID

Bekrachtigen van het besluit van de burgemeester m.b.t. het opheffen van verordening m.b.t
sluiten van de grensovergangen.

6.

VEILIGHEID

Bekrachtigen van het besluit burgemeester betreffende aangepaste maatregelen voor de
zomerwerking: Speelpleinwerking en lnitiatief Buitenschoolse Opvang in het kader van de

verspreiding van het coronavirus COVID-1"9.

7.

JEUGD

Goedkeuren van de tijdelijke wijzigingen in het huishoudelijk reglement van de speelpleinwerking
Sloeberslot voor de zomer 2020 naar aanleiding Covid-19.

8.

RETRIBUTIES

Vaststellen van de aanpassing van de retributie voor de opvang bij vrijetijdsintiatieven tijdens de
zomer 2O2O naar aanleiding van de maatregelen rond Covid-l9.
9

ORGAN ISATI

E BE H

EERSI NG

Kennisnemen van het jaarrapport 2019 van Organisatiebeheersing van de gemeente en OCMW
Assenede.

10.

AGB

NEDE

Advies verlenen over de jaarrekening2OL9 van het AGB Assenede.
1-1-. FINANCIEN

lntekenen op de uitgifte van de aandelen Apt door lmewo

12. FINANCIEN
Aanpassen van de dotaties aan de Hulpverleningszone Centrum voor het díenstjaar 2020.

13.

ONDERWIJS

Vaststellen van het lestijdenpakket van de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute voor het
schooljaar 2O2O-2O2L.

14. MILIEU
Collectief plaatsen, beheren en onderhouden van individuele behandelingsinstallaties voor het
huishoudelijk afvalwater en goedkeuren van het reglement voor het plaatsen, beheren en
onderhouden van individuele behandelingsinstallaties voor huishoudelijk afualwater.

