
BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

De voorzitter heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de gemeenteraad op  
donderdag, 25 februari 2021 om 20.00 uur. Teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus 
COVID-19 maximaal te beperken zal de gemeenteraad doorgaan via een videoconferentie. De 
openbaarheid van de zitting wordt georganiseerd via een Youtube kanaal.

Om 19.00 uur zal er door de heer Maarten Quintelier van Woonwijzer Meetjesland een toelichting 
gegeven worden i.v.m. het agendapunt 8 (RUIMTELIJKE ORDENING - Goedkeuren van het sociaal 
woonbeleidsconvenant Assenede).

Vanaf 19.30 uur zal het vragenhalfuurtje doorgaan. Hierop staan volgende punten:

1. Gemeentelijke acties dierenwelzijn.

2. Tegengaan verspreiding ziektes door zwerfkatten.

        17.02.2021

Frederik Willems            Lieven Rummens
Algemeen directeur            Voorzitter gemeenteraad

DAGORDE

Openbare zitting

1. VEILIGHEID
Bekrachtigen van het besluit van de burgemeester betreffende beperkende maatregelen 
gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn in het kader van de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19.



2. NOTULEN & ZITTINGSVERSLAG
Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 28.01.2021.

3. SECRETARIAAT
Goedkeuren van de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW voor een 
geïntegreerd personeelsbeleid.

4. GEZONDHEID
Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst Vaccinatiecentrum Hoge Wal.

5. AGB ASSENEDE
Evalueren van de beheersovereenkomst tussen de gemeente Assenede en het AGB Assenede en 
de uitvoering ervan.

6. COMMUNICATIE
Kennisnemen van de klachtenbehandeling en de meldingen verwerkt via het online meldpunt in 
2020.

7. COMMUNICATIE
Goedkeuren van het geactualiseerd klachtenreglement voor de gemeente en het OCMW.

8. RUIMTELIJKE ORDENING
Goedkeuren van het sociaal woonbeleidsconvenant Assenede.

9. RIOLERING
Toetreden tot de vereniging AquaFlanders vzw.

10. PATRIMONIUM
Rioleringsproject ASN3008 Prins Boudewijnlaan - Inneming 001 - Goedkeuren van de 
terreinbeschrijving en de overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden. 

11. PATRIMONIUM
Rioleringsproject ASM3008 Prins Boudewijnlaan  - Inneming 003 - Goedkeuren van de 
terreinbeschrijving en de overeenkomst tot vestigen van erfdienstbaarheden. 

12. PATRIMONIUM
Rioleringsproject ASN3008 Prins Boudewijnlaan - Inneming 004 - Goedkeuren van de  
terreinbeschrijving en de overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden. 

13. PATRIMONIUM
Rioleringsproject ASN3008 Prins Boudewijnlaan - Innemingen 005, 006, 014 en 015 - Goedkeuren 
van de terreinbeschrijving en de overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden. 

14. PATRIMONIUM
Rioleringsproject ASN3008 Prins Boudewijnlaan - Inneming 007 - Goedkeuren van de 
terreinbeschrijving en de overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden. 



15. PATRIMONIUM
Rioleringsproject ASN3008 Prins Boudewijnlaan - Inneming 008 - Goedkeuren van de 
terreinbeschrijving, de tuinexpertise en de overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden. 

16. PATRIMONIUM
Rioleringsproject ASN3008 Prins Boudewijnlaan - Innemingen 017 en 018 - Goedkeuren van de 
terreinbeschrijving en de overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden. 

17. PATRIMONIUM
Rioleringsproject ASN3008 Prins Boudewijnlaan - Inneming 025 - Goedkeuren van de 
terreinbeschrijving en de overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden. 

18. PATRIMONIUM
Rioleringsproject ASN3008 Prins Boudewijnlaan - Inneming 026 - Goedkeuren van de  
terreinbeschrijving.
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