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Gemeenteraad van 27.08.2020 

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

behandelde punten in de gemeenteraad van 27.08.2020 bekendgemaakt. 

 

Besloten zitting 

 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. 

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. 

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

28.05.2020. 

Goedkeuren van de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 

28.05.2020. 

 3. Goedkeuren van de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 

25.06.2020. 

Goedkeuren van de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 

25.06.2020. 

 4. Kennisnemen van de opvolgingsrapportering meerjarenplan 2020. 

Stand van zaken van de uitvoering van de meerjarenplanning. 

 5. Nieuw samenstellen van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - benoemen van 

de leden, de plaatsvervangers, de voorzitter en de vaste secretaris. 

Nieuw samenstellen van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - benoemen van de 

leden, de plaatsvervangers, de voorzitter en de vaste secretaris. 

 6. Princiepbeslissing straatnaamgeving project FB Bouwteam aan de Ertveldesteenweg te 

Oosteeklo: Zulma Rondasstraat. 

Princiepbeslissing straatnaamgeving project FB Bouwteam aan de Ertveldesteenweg te Oosteeklo: 

Zulma Rondasstraat. 

 7. Renovatie doortocht N436 - goedkeuring dading tussen gemeente Assenede en Vlaamse 

Gewest. 

Renovatie doortocht N436 - goedkeuring dading tussen gemeente Assenede en Vlaamse Gewest 
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 8. Fietssnelwegen - Goedkeuren van de voorwaarden van de samenwerkingsovereenkomst met de 

provincie. 

Van de provincie ontvingen wij een samenwerkingsovereenkomst voor het bekomen van subsidies 

voor het onderhoud van fietssnelwegen.  

De voorwaarden worden goedgekeurd door de gemeenteraad. 

 9. Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst en het reglement UiTPAS Meetjesland. 

De deelnemende gemeenten aan UiTPAS Meetjesland wijzigt op 01.09.2020. De 

samenwerkingsovereenkomst en het reglement UiTPAS Meetjesland werd aangepast en 

goedgekeurd. 

 10. Vrije Tijd - Toelagen 2020 aan organisaties voor geannuleerde activiteiten naar aanleiding van de 

federale maatregelen tegen de verspreiding van het Covid-19 virus. 

In het meerjarenplan zijn voor een aantal organisaties binnen onze gemeente nominatieve toelagen 

voorzien. Een aantal van deze organisaties kan niet doorgaan omwille van de maatregelen tegen de 

verspreiding van het covid-19 virus. Voorstel is om de toelagen  uit te betalen zoals voorzien. De 

toelagen voor geannuleerde activiteiten worden uitbetaald op basis van de reeds gemaakte kosten. 

De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel. 

 11. Goedkeuren lokaal relanceplan Assenede. 

De gemeenteraad keurt de uitwerking van een lokaal relanceplan voor gemeente Assenede goed. 

15. Voorstel van beslissing: Charter 'Sterk Fietsbeleid'. 

De gemeenteraad beslist om in te tekenen voor het charter ‘Sterk Fietsbeleid’. 


