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Gemeenteraad van 25.04.2019 

In toepassing van art. 285 § 1 decreet lokaal bestuur wordt de lijst met beknopte inhoud van de 

behandelde punten in de gemeenteraad van 25.04.2019 bekendgemaakt. 

Datum publicatie: 30.04.2019. 

 

Openbare zitting 
 

1.  Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraad van 28.03.2019. 

De redactie van de notulen van de vorige gemeenteraadszitting van 28.03.2019 wordt goedgekeurd. 

 

2.  Adviseren van de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek Sint Petrus & Sint Martinus te Assenede. 

Advies uitbrengen over de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek Sint Petrus & Sint Martinus te 

Assenede. 

 

3.  Adviseren van de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek O.L.V. Hemelvaart te Bassevelde. 

Advies uitbrengen over de jaarrekening van de kerkfabriek O.L.V. Hemelvaart te Bassevelde. 

 

4.  Adviseren van de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek H. Kruis & O.L. Vrouw te Oosteeklo. 

Advies uitbrengen over de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek H. Kruis 1 O.L. Vrouw te Oosteeklo. 

 

5.  Adviseren van de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek H. Kruis te Boekhoute. 

Advies uitbrengen over de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek H. Kruis te Boekhoute. 

 

6.  Goedkeuren van de jaarrekening en het jaarverslag 2018 van de Interlokale Vereniging 

Meetjeslandse Burensportdienst. 

Jaarlijks moet de jaarrekening en het jaarverslag van de Meetjeslandse Burensportdienst van het 

voorgaande jaar goedgekeurd worden door de gemeenteraad van de deelnemende gemeenten. 

 

7.  Vaststellen van de statuten van de Interlokale Vereniging Meetjeslandse Burensportdienst. 

De statuten van de Interlokale Vereniging Meetjeslandse Burensportdienst werden gewijzigd. Een 

wijziging van de statuten dient ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de gemeenteraad van de 

deelnemende gemeenten. 

 

8.  Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger en plaatsvervanger in Logo Gezond + vzw. 

Een mandataris-vertegenwoordiger en plaatsvervanger  in Logo Gezond + vzw wordt aangeduid. 

 

9.  Goedkeuren van de toetreding tot de Statiegeldalliantie. 

De gemeenteraad beslist om toe te treden tot de Statiegeldalliantie.  

 

10.  Aanvaarden van het BNIP (Bijzonder Nood- en Interventieplan) U13 CUP te Bassevelde van 

31.05.2019 tot en met 02.06.2019. 

Naar aanleiding van de U13 CUP te Bassevelde van 31.05.2019 tot 02.06.2019 moet er een Bijzonder 

Nood- en Interventieplan worden opgemaakt. Dit plan voorziet de nodige acties en maatregelen die 

genomen moeten worden bij een eventuele calamiteit. 
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11.  Goedkeuren van de agenda voor de algemene jaarvergadering van TMVS dv van 11.06.2019. 

De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene jaarvergadering van de dienstverlenende 

vereniging TMVS van 11.06.2019 goed. De vergadering gaat door om 18:00 uur in Flanders Expo te 

Gent. 

 

12.  Goedkeuren van de ontwerpakte aankoop onroerend goed in de Nieuwe Boekhoutestraat te 

Bassevelde. 

In zitting van de gemeenteraad van 28.02.2019 werd de princiepbeslissing genomen voor de aankoop 

van een perceel grond in de Nieuwe Boekhoutestraat, palende aan het terrein van de gemeentelijke 

basisschool.  

Ondertussen ontvingen wij de ontwerpakte. De ontwerpakte dient te worden goedgekeurd door de 

gemeenteraad. 

 

Aanvullende dagorde Vlaams Belang 
 

13.  Interpellatie: Kerkbeleidsplan. 

Interpellatie Vlaams Belang - beschikt onze gemeente over een kerkbeleidsplan en zo ja welke is de 

globale visie voor de herbestemming.  

Bespreking. 

 

14.  Interpellatie: nieuwe thuis kunstwerk 'kubus'. 

Interpellatie Vlaams Belang. Bespreking m.b.t. het kunstwerk 'kubus' en de plaats ervan. 

 

Aanvullende dagorde Anders 
 

15.  Interpellatie: Ter Walle - niveauverschil rond het gebouw. 

Bespreking mbt het niveauverschil rond het sportdomein Ter Walle en de gevaarlijke situatie 

daaromtrent. 

 

16.  Interpellatie: speeltuigen kleuterschool Oosteeklo. 

De speeltuigen kleuterschool Oosteeklo werden verwijderd.  

Bespreking omtrent het al dan niet plaatsen van nieuwe speeltuigen. 

 

17.  Interpellatie: Kiss&ride Oosteeklo parking 't Groentjen. 

Bespreking over de Kiss&ride Oosteeklo parking 't Groentjen en de vraag of dat kan vervangen 

worden door gewone parkeerplaatsen. 

 


