
 

 

 

 

 

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD 

 

 

De voorzitter heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de gemeenteraad op donderdag,  

17 december om 19.30 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. 

            09.12.2020

 
 

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 26.11.2020. 

3.  SECRETARIAAT 

Kennisnemen van het definitieve antwoord van de toezichthoudende overheid i.v.m. de klacht 

raadslid Stijn Van Hamme inzake goedkeuring van het aanbod openbare verlichting door de 

distributienetbeheerder Imewo.  



  

 

 

4.  AGB ASSENEDE 

Kennisnemen van het jaarverslag 2014-2019 en goedkeuren van de evaluatie van de 

beheersovereenkomst. 

5.  AGB ASSENEDE 

Goedkeuren van de aanpassing 1 meerjarenplan 2020 - 2025. 

6.  AGB ASSENEDE 

Goedkeuren van het prijssubsidiereglement de Bijenkorf / Bass'Cul 2021. 

7.  AGB ASSENEDE 

Goedkeuren van het prijssubsidiereglement sporthal Assenede 2021. 

8.  AGB ASSENEDE 

Goedkeuren van het prijssubsidiereglement Ter Walle 2021. 

9.  FINANCIËN 

Vaststellen van de financiële bijdrage 2021 aan de politiezone Assenede-Evergem. 

10.  FINANCIËN 

Aanpassen van het meerjarenplan 2020-2025 - deel gemeente. 

11.  FINANCIËN 

Goedkeuren van het meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW, zoals aangepast door de raad voor 

maatschappelijk welzijn. 

12.  FINANCIËN 

Goedkeuren uitstel van betaling renteloze lening Scouts Michiel De Ruyter Boekhoute. 

13.  GEZONDHEID 

Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst contacttracing. 

14.  PERSONEEL 

Verhoging van de tweede pensioenpijler voor contractuele personeelsleden in het kader van het 

sectoraal akkoord 2020. 

15.  ONDERWIJS 

Goedkeuren van de rekening 2019/2020 van de scholengemeenschap Meetjesland. 

16.  PATRIMONIUM 

Kerk Boekhoute - Princiepbeslissing voor het vestigen van een erfpacht voor het IBO. 

17.  RUIMTELIJKE ORDENING 

Goedkeuren van het voorlopig actieprogramma inzake de activering van gronden in eigendom van 

Vlaamse besturen voor sociaal wonen. 

18.  JEUGD 

Goedkeuren van de statuten lokaal overleg kinderopvang. 


