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Gemeenteraad van 25.06.2020 

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

behandelde punten in de gemeenteraad van 25.06.2020 bekendgemaakt. 

 

Besloten zitting 

GZ 1. Bekrachtigen van het besluit 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 05.06.2020 mbt beperkende maatregelen gemeenteraad en raad voor 

maatschappelijk welzijn in het kader van de verspreiding van het coronavirus COVID-19 wordt 

bekrachtigd. 

GZ 2. Akte nemen van de beëindiging van de periode van verhindering van een raadslid. 

Er wordt akte genomen van de beëindiging van de periode van verhindering van een raadslid. 

GZ 3. Goedkeuren van de jaarrekening 2019 van OCMW Assenede. 

Goedkeuren van de jaarrekening 2019 van OCMW Assenede. 

GZ 4. Goedkeuren van de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 

28.05.2020. 

Dit punt wordt verdaagd. 

GZ 5. Bekrachtigen van het besluit van de burgemeester m.b.t. het opheffen van de verordening 

m.b.t. het sluiten van de grensovergangen. 

Het besluit burgemeester wordt door de gemeenteraad bekrachtigd. 

GZ 6. Bekrachtigen van het besluit burgemeester betreffende aangepaste maatregelen voor de 

zomerwerking: Speelpleinwerking en Initiatief Buitenschoolse Opvang in het kader van de 

verspreiding van het coronavirus COVID-19. 

Het besluit burgemeester van 05.06.2020 mbt aangepaste maatregelen voor de zomerwerking: 

Speelpleinwerking en Initiatief Buitenschoolse Opvang in het kader van de verspreiding van het 

coronavirus COVID-19 wordt bekrachtigd. 

GZ 7. Goedkeuren van de tijdelijke wijzigingen in het huishoudelijk reglement van de 

speelpleinwerking Sloeberslot voor de zomer 2020 naar aanleiding Covid-19. 

De zomerwerking 2020 zal er anders uit zien dan gewoonlijk door de maatregelen ter preventie van 

de verspreiding van het Covid-19 coronavirus. Speelpleinwerking moet anders worden aangepakt. Er 

zijn wijzigingen nodig in het huishoudelijk reglement van speelpleinwerking. De wijzigingen worden 

goedgekeurd. 
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GZ 8. Vaststellen van de aanpassing van de retributie voor de opvang bij vrijetijdsintiatieven tijdens 

de zomer 2020 naar aanleiding van de maatregelen rond Covid-19. 

De zomerwerking 2020 zal er anders uit zien dan gewoonlijk door de coronamaatregelen. Zo moet er 

voor de vrijetijdsinitiatieven gewerkt worden met wekelijkse contactbubbels. Hierdoor moeten de 

vrijetijdsinitiatieven zelf voorzien in voor- en naopvang. De retributie wordt vastgesteld. 

GZ 9. Kennisnemen van het jaarrapport 2019 van Organisatiebeheersing van de gemeente en 

OCMW Assenede. 

De raad neemt kennis. 

GZ 10. Advies verlenen over de jaarrekening 2019 van het AGB Assenede. 

De gemeenteraad brengt advies uit over de jaarrekening 2019 van het AGB Assenede. 

GZ 11. Intekenen op de uitgifte van de aandelen Apt door Imewo. 

Er wordt beslist om in te tekenen op de aandelen Apt uitgegeven door Imewo, in casu 4.483 

aandelen aan een eenheidsprijs van € 27,57 voor een totaal bedrag van € 123.596,31. 

GZ 12. Aanpassen van de dotaties aan de Hulpverleningszone Centrum voor het dienstjaar 2020. 

Aanpassen van de dotaties aan de Hulpverleningszone Centrum voor het dienstjaar 2020 - verlaging 

van de dotatie voor exploitatie van € 15.681,56, voor investeringen een verlaging van € 4.074,76. 

GZ 13. Vaststellen van het lestijdenpakket van de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute voor het 

schooljaar 2020-2021. 

Het lestijdenpakket van de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute voor het schooljaar 2020/2021 

wordt vastgesteld. 

GZ 14. Collectief plaatsen, beheren en onderhouden van individuele behandelingsinstallaties voor 

het huishoudelijk afvalwater en goedkeuren van het reglement voor het plaatsen, beheren en 

onderhouden van individuele behandelingsinstallaties voor huishoudelijk afvalwater. 

Collectief plaatsen, beheren en onderhouden van individuele behandelingsinstallaties voor 

huishoudelijk afvalwater en de goedkeuring van het reglement voor het plaatsen, beheren en 

onderhouden van individuele behandelingsinstallaties voor huishoudelijk afvalwater. 


