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GEMEENTE

ENEDE
BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

voorzitter heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de gemeenteraad op donderdag,
26 september 20L9 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Kasteelstraat 1-3, Assenede
De

18.09.2019

Frederik Willems
Algemeen directeur

Lieven Rummens
Voo rzitter gemeenteraad
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Openbare zitting
VRAGENHALFUURTJE

Vraag van de heer Cedric Pauwels, Zelzatestraat 84 te 9960 Assenede aan de schepen Hilde
Baetslé met betrekking tot de AED-toestellen in de gemeente.
NOTULEN

Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraad van 29 augustus 2019.
SECRETARIAAT

Kennisnemen van de klacht tegen goedkeuring reglement geveltuinen

-

gemeenteraad van 29

mei2019.

4.

SECRETARIAAT

Kennisnemen van de klacht tegen goedkeuring reglementen adviesraden gemeenteraad van 27 juni 2OL9.

5.

SECRETARIAAT

6.

SECRETARIAAT

Goedkeuren van aanpassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.
Goed keu ren va n o nde rscheid ingsteken

7.

voorzitter gemeenteraad.

FINANCIËN

Kennisnemen van de goedkeuring van de jaarrekening 2018 door de Provinciegouverneur.

8.
9.

FINANCIËN

Beslissen over de kapitaalverhoging van de rekeningsector B (Portofineco) van Zefier.
FINANCIËN

Beslissen over de garantieverklaring van de Strategische Participaties van Zefier

L0.

TNTERCO

MMUNALES

Goedkeuren van de statuten van de interlokale vereniging ter ondersteuning van het lokaal
woonbeleid in Assenede-Kaprijke-Sint-Laureins, goedkeuren van de subsidieaanvraag voor het
intergemeentelijk samenwerkingsverband (lGS) Assenede-Kaprijke-Sint-Laureins en goedkeuren
van het financieel engagement. Aanduiden van bestuurslid en plaatsvervanger.

11.

MOBILITEIT

Leaderproject 'Vervoersregio met aandacht voor het Platteland: van aanbod- naar vraaggestuurde
mobiliteit op maat'. Goedkeuren van samenwerkingsovereenkomst, timing en

projectbeschríjving.

12.

PA TRIMONIUM

Princiepbeslissing voor de ruil van perbeelsgedeelten in de Nieuwe Boekhoutestraat te
Bassevelde. Aanstellen Dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid.

].3.

CULTUUR

Goedkeuren verlenging lidmaatschap COM

EET.

Geheime zittins

L

RUIMTELIJKE ORDENING

Nieuw samenstellen van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening
de leden, de plaatsvervangers, de voorzitter en de vaste secretaris.
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benoemen van

