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BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

I

voorzitter heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de gemeenteraad op donderdag,
zaal'Korf in het Gemeenschapscentrum de Bijenkorf,
Sportstraat 4, 9960 Assenede.
De

24 september 2O2O om 20.00 uur in de

Voor de zitting van de gemeenteraad zullen volgende toelichtingen gegeven worden:

-

-

van 18.30 uur tot L9.30 uur: door mevrouw Peggy Oosterlinck en de heer Bruno Jansseune van
Fluvius i.v.m. het agendapunt 4 van de gemeenteraad (NUTSMAATSCHAPPIJEN - Goedkeuren
van het aanbod openbare verlichting door de distributienetbeheerder lmewo m.b.t. inbreng
'verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen' en kennisnemen van het bijhorend
reglement)
van 19.30 uur tot 19.50 uur: door de heer Peter Lacoere van Veneco i.v.m. het agendapunt 3
van de raad voor maatschappelijk Welzijn (PATRIMONIUM - Princiepbeslissing voor het
vestigen van een erfpacht voor het Lol, Trieststraat l-L, 9960 Assenede).
L6.O9.2020

Frederik Willems
Algemeen directeur

Lieven Rummens

Voorzitter gemeenteraad

DAGORDE

Openbare zitting
7

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

VRAGENHALFUURTJE

2

Stand van zaken: oplaadpunten voor elektrische fietsen in Assenede

3.

VRAGENHALFUURTJE

Vraag m.b.t. dierenwelzijn: stand van zaken hondenlosloopweides.

4.

NUTSMAATSCHAPPIJEN

Goedkeuren van het aanbod openbare verlichting door de distributienetbeheerder lmewo m.b.t.
inbreng 'verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen' en kennisnemen van het bijhorend

reglement.

5.

NOTULEN & ZITTINGSVERSLAG

Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 27.O8.2O2O.

6.

SECRETARIAAT

Kennisnemen van het definitieve antwoord van de toezichthoudende overheid i.v.m. de klacht
betreffe nde pu blicatieverplichtinge n omtrent het AG B.

7.

SECRETARIAAT

Kennisnemen van het definitieve antwoord van de toezichthoudende overheid i.v.m. de nietnaleving van de jaarlijkse evaluatie van de beheersovereenkomst met een AGB door de

gemeenteraad.

8.

ORGANISATIEBEHEERSING

Goedkeuren van de toetreding tot de ledenvereniging Audio, van het auditcharter en oprichting

van het plaatselijke auditcomité

9.

STREEKSAMENWERKING

Kennisnemen van de toelichtende nota samenwerkingsovereenkomst streekwerking en akkoord
gaan met de overeenkomst inzake streeksamenwerking en streekontwikkeling in het Meetjesland
en de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan Veneco.

10.

FINANCIËN

Goedkeuren van de dotatie aan de Hulpverleningszone Centrum voor het dienstjaar 202L.

11.

.
12.

WEGEN

Renovatie doortocht N436 - goedkeuren dading tussen de nv Aclagro, het Vlaamse Gewest en de
gemeente Assenede.
MILIEU

Vaststellen van het retributiereglement GFT-inzameling.

13.

JEUGD

Goedkeuren van het subsidiereglement jeugdwerk

ZOZO

-

ZOZ5

