A

GEMEENTE

ENEDE

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

De voorzitter heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de gemeenteraad op donderdag,
L9 december 2019 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Kasteelstraat 1--3, Assenede.
1,L.t2.2019

Frederik Willems
Algemeen directeur

n Rummens
Voo rzÍtter gemeenteraad

DAGORDE

Ooenbare z ittine

1.

VRAGENHALFUURTJE

Oplaadpunten voor elektrische auto's en elektrische fietsen in Assenede
2

VRAGENHALFUURTJE

Dierenwelzijn.

3.

NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAG

Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 28.II.2OL9

4.

AGB ASSENEDE

Goedkeuren van een addendum bij de budgetwijziging 2OI9/I.

5.

AGB ASSENEDE

Goedkeuren van het meerjarenplan 2O2O-2O25.

6.

AGB ASSENEDE

Goedkeuren van het prijssubsidiereglement de Bijenkorf

7.

/

Bass'Cul 2020

AGB ASSENEDE

Goedkeuren van het prijssubsidiereglement sporthal Assenede 2020.

8.

AGB ASSENE

Goedkeuren van het prijssubsidiereglement Jeugd- en Sportdomein Ter Walle 2020.

9.

FINANCIËN

Vaststellen van de financiële bijdrage 2020 aan de politiezone Assenede-Evergem.

10.

FINANCIËN

Aanpassen van de dotatie aan de Hulpverleningszone Centrum voor het dienstjaar 2020

11. BELASTINGEN
Vastellen van de opcentiemen op de onroerende voorheffing

12.

BE

-

aanslagjaren 2O2O-2O24,

NGEN

Vaststellen van de aanvullende belasting op de personenbelasting

13.

-

aanslagj aren 2O2O-2O24.

BELASTINGEN

Vaststellen van de milieubelasting voor gezinnen

-

aanslagjaren 2O2O-2O24.

14. BELASTINGEN
Vaststellen van het toelagereglement ínzake de milieubelasting voor gezinnen 2O2O-2024

15. BELASTINGEN
Vaststellen van de milieubelasting voor bedrijven - aanslagjaren 2O2O-2O24.

16.

BELASTINGEN

Vaststellen van de belasting op tweede verblijven

T7.

-

aanslagjaren 2O2O-2O24.

BELASTINGEN

Vaststellen van de belasting op de afgifte van omgevingsvergunningen en vergunningen inzake
springstoffen en Íoniserende stralingen - aanslagjaren 2O2O-2O24.

18. BELASTINGEN
Vaststellen van de belasting op de leegstand van woningen en gebouwen

-

aanslagjaren

2020-2024.

19. BELASTINGEN
Vaststellen van de gemeentelijke activeringsheffing

20.

-

aanslagjaren 2O2O-2O24

BELASTINGEN

Vaststellen van de gemeentebelasting voor kermissen en markten op het gebruik van privaat en
openbaar domein.

21.

RIOLERING

Vaststellen van het belastingsreglement op het plaatsen van IBA's (individuele systemen voor
behandeling van afualwaters).

22.

FINANCIËN

Vaststellen van de budgetwijziging nr. 2/2019.

23. FINANCIËN
Vaststel

le

n va n het meerja re n plan 2O2O-2025 (deel gemeente)

24.

FINANCIËN

Goedkeuren van het meerjarenplan 2O20-2025 vastgesteld door de raad voor maatschappelijk

welzijn.

25. ONDERWIJS
Opzeggen van het huidig beleidscontract van de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute met
het centrum voor leerlingenbegeleiding Vrij CLB Meetjesland en goedkeuren van de nieuwe
sa menwerkingsafspraken.

26.

RUIMTELIJKE ORDENING

Beslissen over planologisch attest Lippens Bouw Bvba

27.

RUIMTELUKE ORDENING

Goedkeuren van het tracé van de nieuwe wegenis aan de Ertveldesteenweg te Oosteeklo naar
aanleiding van het groepswonÍngbouwproject voor L9 woningen.

28.

INTERCOMMUNALiS
Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst tussen Energiehuis Veneco, gemeente
Assenede en SOM vzw.

29.

MILIEU

Verlenen van een subsidie aan vzw Natuurpunt voor de aankoop van een natuurgebied ter
hoogte van de Kapellekreek.

30. CULTUUR
Akkoord verklaren tot verlenging van de projectvereniging COMEET en goedkeuren van de
statuten.
31-. CULTUUR
Goedkeuren van aanpassing aan het subsidiereglement socio-culturele projecten.

32. CULTUUR
Beslissen in verband met deelname aan de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED)
Meetjesland, de samenstelling en de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage. Goedkeuren van het
beleidsplan 2O2L-2O26 en de meerjarenbegroting2O2T-2026. Aanduiden van gemeentelijke
aangpreekpunten in de feedbackgroep.

