BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

De voorzitter heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de gemeenteraad op
donderdag, 28 februari 2019 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis,
Kasteelstraat 1-3, Assenede.
22.02.2019

Frederik Willems
Algemeen directeur

Philippe De Coninck
Voorzitter gemeenteraad

DAGORDE
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NOTULEN
Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraad dd. 31.01.2019.
GEMEENTERAAD
Goedkeuren aanpassing van de gemeentelijke reglementen in het kader van GDPR.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Goedkeuren van de aanpassingen van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.
DEONTOLOGISCHE CODE
Aannemen van een deontologische code voor de gemeenteraad en het college van burgemeester
en schepenen.
ZEFIER
Aanduiden van een volmachtdrager en plaatsvervangende volmachtdrager voor de algemene
vergaderingen van cvba Zefier.
VVSG
Aanduiden van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene vergadering van de
VVSG.
COMMUNICATIE
Kennisnemen van de klachtenbehandeling en de meldingen verwerkt via het online meldpunt in
2018.
INTERCOMMUNALES
Goedkeuren agenda van de bijzondere algemene vergadering IGS Westlede op 19.03.2019.
CULTUUR
Vaststellen reglement voor de organisatie van de viering van de Vlaamse gemeenschap
(Vlaanderen Feest!).

10. RUIMTELIJKE ORDENING
Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene
vergadering van Veneco.
11. RUIMTELIJKE ORDENING
Goedkeuren agenda buitengewone algemene vergadering Veneco op 28.03.2019.
12. RUIMTELIJKE ORDENING
Voordragen van een kandidaat-bestuurder en een mandataris met raadgevende stem voor de
raad van bestuur van Veneco.
13. RUIMTELIJKE ORDENING
Voordragen van een kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur en aanduiden van een
mandataris-vertegenwoordiger in de algemene vergadering van cvba Wonen.
14. MILIEU
Voordragen van een kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur en een kandidaat-lid voor
het financieel comité van vzw Vereniging voor Openbaar Groen.
15. MILIEU
Voordragen van een kandidaat-bestuurder en plaatsvervanger voor de raad van bestuur van vzw
Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord.
16. EVENEMENTEN
Aanvaarden BNIP (Bijzonder Nood- en Interventieplan) Carnavalstoet te Assenede op 10.03.2019.
17. EVENEMENTEN
Aanvaarden BNIP (Bijzonder Nood- en Interventieplan) Halfvastenstoet te Oosteeklo op
31.03.2019.
18. WATERINGEN
Aanduiden mandataris-vertegenwoordiger en plaatsvervanger in het bekkenbestuur van het
bekken van de Gentse Kanalen.
19. INTERCOMMUNALES
Voordragen van een kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van TMVS dv en aanduiden
van een mandataris-vertegenwoordiger en een mandataris-plaatsvervanger voor de algemene
vergadering.
20. INTERCOMMUNALES
Goedkeuren van de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv van
20.03.2019.
21. MOBILITEIT
Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger en plaatsvervangend mandatarisvertegenwoordiger in de algemene vergadering van De Lijn.
22. PATRIMONIUM
Nieuwe Boekhoutestraat - Princiepbeslissing voor de aankoop van een perceel grond en het
aanstellen van een notaris.
23. PATRIMONIUM
Kapellestraat 7 - Goedkeuren ontwerpakte verkoop afgeschaft gedeelte buurtweg 8.
24. PATRIMONIUM
Kosteloze overname perceeltje grond eigendom fam. Van de Velde palend aan de
Waalpoelstraat. Goedkeuren ontwerpakte .

25. PATRIMONIUM
Kosteloze overname perceeltjes grond eigendom fam. De Weweire palend aan de Waalpoelstraat.
Goedkeuren ontwerpakte.
26. PATRIMONIUM
Kosteloze overname van een gedeelte van de wegzate in de Elsburgstraat eigendom Van de
Rostyne. Goedkeuren ontwerpakte.
27. PATRIMONIUM
Princiepbeslissing voor de kosteloze overname van een gedeelte van het voetpad ter hoogte van
Markt 20-22. Aanstellen Dienst Vastgoedtransacties.
28. TOERISME
Aanduiden van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene vergadering en
voordragen van een kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur van Toerisme Oost-Vlaanderen
vzw.

