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Gemeenteraad van 26.09.2019 

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

behandelde punten in de gemeenteraad van 26.09.2019 bekendgemaakt. 

 

Openbare zitting 
1.  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. 

 

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

De redactie wordt goedgekeurd. 

3.  Kennisnemen van de klacht tegen goedkeuring reglement geveltuinen – gemeenteraad van 29 

mei 2019. 

Het decreet lokaal bestuur bepaalt in artikel 333 dat het antwoord van de gouverneur op ingediende 

klachten tegen gemeenteraadsbesluiten op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad ter 

kennis moet worden gebracht.  

4.  Kennisnemen van de klacht tegen goedkeuring reglementen adviesraden - gemeenteraad van 27 

juni 2019. 

Het decreet lokaal bestuur bepaalt in artikel 333 dat het antwoord van de gouverneur op ingediende 

klachten tegen gemeenteraadsbesluiten op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad ter 

kennis moet worden gebracht.  

5.  Goedkeuren van aanpassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. 

De gouverneur deed naar aanleiding van een klacht over het indienen van amendementen de 

aanbeveling om in het huishoudelijk reglement op te nemen dat amendementen steeds schriftelijk 

ingediend moeten worden. 

6.  Goedkeuren van onderscheidingsteken voorzitter gemeenteraad. 

De gemeenteraad beslist een onderscheidingsteken te voorzien (sjerp) voor de voorzitter van de 

gemeenteraad. Deze aanpassing werd goedgekeurd. 

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

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

8.  Beslissen over de kapitaalverhoging van de rekeningsector B (Portfineco) van Zefier. 

Beslissen tot het niet onderschrijven van het investeringsvoorstel van Zefier m.n. € 3.360,00. Dit 

investeringsvoorstel betreft bijkomende investeringen in windturbines in de haven van Zeebrugge. 

Dit is goedgekeurd. 

9.  Beslissen over de garantieverklaring van de Strategische Participaties van Zefier. 

Onderschrijven van de garantieverklaring voor de verwerving van Strategische Participaties door 

Zefier via een thesauriebewijzenprogramma in samenwerking met Belfius. Dit is goedgekeurd. 

10.  Goedkeuren van de statuten intercommunale vereniging ter ondersteuning van het lokaal 

woonbeleid in Assenede-Kaprijke-Sint-Laureins, goedkeuren van de subsidieaanvraag voor het 

intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) Assenede-Kaprijke-Sint-Laureins en goedkeuren 

van het financieel engagement. Aanduiden bestuurslid en plaatsvervanger. 

Goedkeuren statuten intercommunale vereniging ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid in 

Assenede-Kaprijke-Sint-Laureins en goedkeuren subsidieaanvraag voor het intergemeentelijk 

samenwerkingsverband (IGS) Assenede-Kaprijke-Sint-Laureins. 
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11.  Leaderproject 'Vervoersregio met aandacht voor het Platteland: van aanbod- naar vraag 

gestuurde mobiliteit op maat'. Goedkeuren van samenwerkingsovereenkomst, timing en  

projectbeschrijving. 

Door het plattelandscentrum Meetjesland samen met Veneco, de gemeenten Kaprijke, Sint-Laureins 

en Assenede wordt een Leaderproject: vervoersregio met aandacht voor het Platteland: van aanbod- 

naar vraag gestuurde mobiliteit op maat opgestart.  

Het dossier moet voor 01.10.2019 worden ingediend.  

De samenwerkingsovereenkomst, de timing en de projectbeschrijving werd goedgekeurd door de 

gemeenteraad.  

12.  Princiepbeslissing voor de ruil van perceelsgedeelten in de Nieuwe Boekhoutestraat te 

Bassevelde. Aanstellen Dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid. 

De gemeente wenst een perceelsgedeelte gelegen in de Nieuwe Boekhoutestraat te ruilen met een 

gedeelte van het perceel van de fam. Bauwens om reden dat dit perceelsgedeelte rechtstreeks aan 

het terrein van de gemeentelijke basisschool paalt.  In deze gemeenteraad werd de princiepbeslissing 

genomen en werd de Dienst Vastgoedtransacties aangesteld. 

13.  Goedkeuren verlenging lidmaatschap COMEET. 

Cultuuroverleg Meetjesland is een nieuwe beleidsperiode aan het voorbereiden. Om hun werking te 

kunnen uitbouwen moeten ze weten of Assenede de komende beleidsperiode lid blijft van deze 

projectvereniging. De verlenging werd goedgekeurd. 

14.  Voorstel van beslissing: invoeren subsidiereglement herbruikbare luiers. 

Dit punt werd verdaagd 

 


