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Gemeenteraad van 17.12.2020 

In toepassing van art. 285 § 1 decreet lokaal bestuur wordt de lijst met beknopte inhoud van de 

behandelde punten in de gemeenteraad van 17.12.2020 bekendgemaakt. 

Openbare zitting 

1.  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. 

Het besluit burgemeester van ... m.b.t. beperkende maatregelen gemeenteraad en raad voor 

maatschappelijk welzijn van 29.10.2020 in het kader van de verspreiding van het coronavirus COVID-

19 wordt bekrachtigd. 

2.  Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 26.11.2020. 

Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 26.11.2020. 

3.  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.  

De gemeenteraad neemt kennis van het antwoord van de toezichthoudende overheid op klachten 

(artikel 333 van het decreet lokaal bestuur) op de eerstvolgende vergadering. De klacht van raadslid 

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

distributienetbeheerder Imewo is gegrond verklaard, maar moet niet vernietigd worden. 

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

beheersovereenkomst. 

De gemeenteraad Assenede neemt kennis van het jaarverslag 2014 – 2019, zoals in bijlage 

bijgevoegd.  De evaluatie van de beheersovereenkomst tussen het gemeentebestuur Assenede en 

het AGB Assenede positief wordt verdaagd. 

 

5.  Goedkeuren van de aanpassing 1 meerjarenplan 2020 - 2025. 

Goedkeuring van de aanpassing 1 meerjarenplan 2020 - 2025 van het AGB Assenede na vaststelling 

door de Raad van Bestuur van het AGB Assenede. 

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

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

7.  Goedkeuren van het prijssubsidiereglement sporthal Assenede 2021. 

Goedkeuren van het prijssubsidiereglement sporthal Assenede 2021 van het AGB Assenede. 

8.  Goedkeuren van het prijssubsidiereglement Ter Walle 2021. 

Goedkeuren van het prijssubsidiereglement Ter Walle 2021 van het AGB Assenede. 
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9.  Vaststellen van de financiële bijdrage 2021 aan de politiezone Assenede-Evergem. 

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

10.  Aanpassen van het meerjarenplan 2020-2025 - deel gemeente. 

 

Aanpassen van het meerjarenplan 2020-2025 - deel gemeente - waarbij de kredieten voor 2021 

worden vastgesteld en de kredieten voor 2020 worden aangepast. 

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

maatschappelijk welzijn. 

Goedkeuren van het meerjarenplan 2020-2025 zoals aangepast door de raad van maatschappelijk 

welzijn. 

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

De coronacrisis heeft een grote impact op de budgetten van verenigingen. De scouts krijgt voor 2020 

één jaar uitstel van betaling voor de renteloze lening die met de gemeente werd afgesloten. 

13.  Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst contacttracing. 

Het bestuur kiest voor optie 1 voor contacttracing en sluit daarvoor een 

samenwerkingsovereenkomst af met het Agentschap Zorg en Gezondheid. 

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

sectoraal akkoord 2020. 

De raad keurt de verhoging van de tweede pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden 

goed.  

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

De rekening 2019/2020 van de scholengemeenschap Meetjesland wordt goedgekeurd. 

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

Het gemeentebestuur opteert om het IBO onder te brengen in de kerk van Boekhoute. Hiervoor is 

het noodzakelijk dat een princiepbeslissing genomen wordt voor het vestigen van een 

erfpachtovereenkomst.  

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

van Vlaamse besturen voor sociaal wonen. 

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

Vlaamse besturen voor sociaal wonen. 

18.  Goedkeuren van de statuten lokaal overleg kinderopvang. 

Het lokaal overleg kinderopvang is slapend. Het bestuur wenst dit overleg opnieuw leven in te 

blazen. Het is aangewezen de statuten aan te passen en te actualiseren. De statuten worden 

goedgekeurd door de gemeenteraad. 

22.  Voorstel van beslissing: impact effectentaks. 
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Voorstel van beslissing wordt niet goedgekeurd. 


