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Gemeenteraad van 27.06.2019 

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

behandelde punten in de gemeenteraad van 27.06.2019 bekendgemaakt. 

 

Openbare zitting 
1.  Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraad van 29.05.2019. 

 

2.  Advies verlenen over de jaarrekening 2018 van het AGB Assenede en verlenen van kwijting. 

De gemeenteraad brengt advies uit bij de jaarrekening van het AGB Assenede en bezorgt dit advies 

aan de toezichthoudende overheid. 

De gemeenteraad verleent kwijting. 

3.  Goedkeuren van de budgetwijziging 2019/1 van het AGB Assenede. 

Goedkeuren van de budgetwijziging 2019/1 van het AGB Assenede 

4.  Aanpassen van de dotatie aan de Hulpverleningszone Centrum voor het dienstjaar 2019. 

Aanpassen van de dotatie aan de Hulpverleningszone Centrum voor het dienstjaar 2019. 

5.  Vaststellen van de budgetwijziging nr. 1/2019 van de gemeente. 

Vaststellen van de budgetwijziging nr. 1/2019. 

6.  Kennisnemen van het jaarrapport 2018 organisatiebeheersing. 

Kennisnemen jaarrapport 2018 organisatiebeheersing. 

7.  Vaststellen van het lestijdenpakket van de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute voor het 

schooljaar 2019/2020. 

het lestijdenpakket wordt vastgesteld op basis van het schrijven van het Vlaams Ministerie van 

Onderwijs en Vorming en is gebaseerd op het aantal regelmatig inschreven leerlingen ingeschreven 

op de eerste schooldag van februari 2019. 

8.  Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger en plaatsvervanger in het beheerscomité 

Wooncentrum Meetjesland. 

De gemeente Assenede maakt deel uit van de interlokale vereniging Wooncentrum Meetjesland en 

dient een mandataris en een plaatsvervanger aan te duiden in het beheerscomité van Wooncentrum 

Meetjesland. 

9.  Aanduiden van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene vergadering van 

Poolstok cvba. 

Aanduiden van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene vergadering van Poolstok 

cvba. 

10.  Aanduiden van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene vergadering van 

Medov vzw. 

Aanduiden van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene vergadering van Medov 

vzw. 

11.  Erkennen van de gemeentelijke milieuraad Assenede als adviesraad en goedkeuren van de 

statuten. 

 

12.  Erkennen van de gemeentelijke jeugdraad Assenede als adviesraad in de huidige samenstelling 

en goedkeuren van de statuten en het huishoudelijk reglement. 

Binnen de 6 maand na de installatie van een nieuw gemeentebestuur moet de jeugdraad opnieuw 

erkend worden door de gemeenteraad. 
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De statuten en het huishoudelijk reglement van de jeugdraad worden gewijzigd en moeten dus 

opnieuw worden goedgekeurd  door de gemeenteraad. 

13.  Erkennen van de gemeentelijke cultuurraad als adviesraad in de huidige samenstelling en 

goedkeuren van de statuten. 

Binnen de 6 maand na de installatie van een nieuw gemeentebestuur moet de cultuurraad opnieuw 

samengesteld en erkend worden. 

De statuten van de cultuurraad moeten opnieuw vastgesteld worden door de gemeenteraad. 

14.  Erkennen van de gemeentelijke sportraad als adviesraad in de huidige samenstelling en 

goedkeuren van de statuten en het huishoudelijk reglement. 

Binnen de 6 maand na de installatie van een nieuw gemeentebestuur moet de sportraad opnieuw 

samengesteld en erkend worden. 

De statuten en het huishoudelijk reglement van de sportraad moeten opnieuw goedgekeurd worden 

door de gemeenteraad. 

15.  Erkennen van de adviesraad lokale economie Assenede (ALEA). 

Vaststellen van de statuten van de adviesraad lokale economie Assenede. 

16.  Erkennen van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking en solidariteit (GROS) 

Assenede als adviesraad in de huidige samenstelling en goedkeuren van de statuten en het 

huishoudelijk reglement. 

Binnen de 6 maand na de installatie van een nieuw gemeentebestuur moet de GROS opnieuw 

samengesteld en erkend worden. 

De statuten en het huishoudelijk reglement van de GROS moeten opnieuw vastgesteld worden door 

de gemeenteraad. 

17.  Erkennen van de gemeentelijke adviesraad voor de bibliotheek van Assenede en goedkeuren 

van de statuten. 

Erkennen van de gemeentelijke adviesraad voor de bibliotheek van Assenede en goedkeuren van de 

statuten van de gemeentelijke adviesraad voor de bibliotheek van Assenede. 

18.  Goedkeuren van de statuten van de gemeentelijke feestcommissies. 

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur worden statuten van gemeentelijke feestcommissies 

voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring. 

19.  Princiepbeslissing en goedkeuren ontwerp van beheersovereenkomst voor gedeelte van het 

jaagpad langs het Leopoldskanaal. 

Een gedeelte van het jaagpad langsheen het Leopoldskanaal is ingeschakeld in het openbaar net. 

Hiervoor is het noodzakelijk dat een beheersovereenkomst wordt afgesloten met de Vlaamse 

Waterweg.  

De ontwerpovereenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.  

20.  Interpellatie: kruispunt Tingelhoek - Oostmolenstraat. 

 

21.  Interpellatie: live streamen gemeenteraad. 

 

22.  Interpellatie: vuilniszakken. 

 

23.  Interpellatie: verkeersonveiligheid aan nieuwe brug over E34. 

 

24.  Interpellatie: fietsstraat 't Groentjen. 

 

 


