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Gemeenteraad van 28.11.2019 

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

behandelde punten in de gemeenteraad van 28.11.2019 bekendgemaakt. 

 

Openbare zitting 

1.  Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraad van 31.10.2019. 

Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraad van 31.10.2019. 

2.  Kennisnemen van de klacht tegen goedkeuring samenstelling van de GECORO - gemeenteraad 

van 26 september 2019. 

Kennisnemen van de klacht tegen goedkeuring samenstelling van de GECORO - gemeenteraad van 26 

september 2019. 

3.  Goedkeuren van de statutenwijziging van TMVS dv op de buitengewone algemene vergadering 

op 10.12.2019. 

Goedkeuren statutenwijzigingen TMVS dv. 

4.  Goedkeuren van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op 

10.12.2019. 

Goedkeuren van de agenda voor de buitengewone algemene vergadering TMVS dv van 10.12.2019. 

5.  Goedkeuren van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van IMEWO op 

11.12.2019, goedkeuren van de statutenwijziging en vaststelling van het mandaat. 

Buitengewone algemene vergadering van IMEWO op 11.12.2019: goedkeuren agenda. 

6.  Vaststellen van de aanpassing van het politiereglement van de politiezone Assenede-Evergem.  

Om een nog betere en duidelijkere werking tot stand te brengen quasi veiligheid dienen er jaarlijks 

enkele aanpassingen te gebeuren in het algemeen politiereglement. Het politiereglement wordt 

goedgekeurd. 

7.  Vaststellen van het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk 

openbaar domein voor de periode 2020-2021-2022. 

Verlenging van het huidig gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op 

gemeentelijk openbaar domein werd vastgesteld. 

8.  Goedkeuren van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Veneco op 

12.12.2019. 

Goedkeuring van agenda buitengewone algemene vergadering Veneco van 12.12.2019. 

9.  Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van IVM op 11.12.2019. 

Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van IVM op 11.12.2019. 
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10.  Vaststellen van het retributiereglement voor asbestplaatzakken en PBM-kits (persoonlijke 

berschermingsmiddelen).  

Vaststellen van het retributiereglement voor asbestplaatzakken en PBM-kits (persoonlijke 

berschermingsmiddelen).  

11.  Goedkeuren van het omgevingscontract met de provincie Oost-Vlaanderen. 

Goedkeuren omgevingscontract met de provincie Oost-Vlaanderen. 

12.  Goedkeuren van de beheersoverdracht aan IVM voor de GFT-inzameling. 

Goedkeuren van de beheersoverdracht aan IVM voor de GFT-inzameling. 

13.  Vaststellen van het subsidiereglement op het plaatsen van IBA's (individuele systemen voor 

behandeling van afvalwaters). 

Omdat het huidige besluit voor het plaatsen van IBA's financieel niet haalbaar is door de gemeente 

en om te voldoen aan de eisen van het gebiedsdekkend uitvoeringsplan werd een subsidiereglement 

opgemaakt. Het subsidiereglement op het plaatsen van IBA's werd vastgesteld. 

14.  Vaststellen van het belastingsreglement op het plaatsen van IBA's (individuele systemen voor 

behandeling van afvalwaters). 

Dit punt wordt verdaagd naar een volgende zitting. 

15.  Vaststellen van het belastingsreglement op het aansluiten op de riolering en het optimaal 

afkoppelen van hemel- en afvalwater. 

Om nog verschillende gebouwen niet voldoen aan de aansluitplicht wordt een beslastingsreglement 

opgemaakt om meer gebouwen reglementair te laten aansluiten en het oppervlaktewater te 

verbeteren. Het belastingsreglement op het aansluiten op de riolering en het optimaal afkoppelen 

van hemel- en afvalwater wordt vastgesteld. 

16.  Princiepbeslissing en goedkeuren ontwerpakte kosteloze overname wegenis Melkerijstraat te 

Assenede. 

De wegenis in de verkaveling Melkerijstraat, gelegen tussen de Molenbosstraat en de Trieststraat 

werd definitief opgeleverd.  

In deze gemeenteraadszitting wordt hiervoor een princiepbeslissing genomen en wordt de 

ontwerpakte goedgekeurd. 

17.  Goedkeuren van de verhoging van de 2de pensioenpijler contractuele personeelsleden.  

Verhoging 2de pensioenpijler contractuele personeelsleden.  

18.  Goedkeuren van de rekening 2018/2019 en de begroting 2019/2020 van de 

scholengemeenschap "Meetjesland". 

Het beheerscomité van de scholengemeenschap "Meetjesland" stelt een begroting op en legt de 

rekeningen vast. Deze documenten dienen door de gemeenteraad te worden goedgekeurd. De 

rekening 2018/2019 en de begroting 2019/2020 van de scholengemeenschap "Meetjesland" werd 

goedgekeurd. 
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19.  Goedkeuren van de statutenwijziging van COMEET. 

Een aanpassing van de statuten van COMEET is nodig om een doorstart van de vereniging met 9 

gemeenten (zonder Maldegem) mogelijk te maken. De statutenwijziging werd goedgekeurd. 

20.  Goedkeuren van de oprichting van de projectvereniging Meetjesman. 

De gemeenteraad neemt kennis van de automatische ontbinding en vereffening van de 

projectvereniging ‘Regionale Jeugddienst Meetjesland’ op 31.12.2019 en gaat akkoord met de 

oprichting van de nieuwe projectvereniging ‘Meetjesman’ vanaf 01.01.2020 en keurt hiervoor de 

oprichtingsakte en de statuten van de nieuwe projectvereniging ‘Meetjesman’ zoals bij dit besluit 

toegevoegd, goed. De gemeenteraad duidt een stemgerechtigd lid een raadgevend lid aan voor de 

raad van bestuur van projectvereniging ‘Meetjesman’. 

21.  Voorstel van beslissing: aanpassing huishoudelijk reglement gemeenteraad. 

Het Vlaams Belang trekt artikel 2 terug in en legt enkel artikel 1 voor ter stemming. Artikel 1 wordt 

met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 

22.  Interpellatie: rioolbeleid. 

 

23.  Interpellatie: SAVE-charter. 

 

24.  Interpellatie: burgerparticipatie. 

 

25.  Interpellatie: aanduiding zone 30 bij uitrijden parking Sport- en Recreatie Assenede. 

 

26.  Interpellatie: Mijn burgerprofiel. 

 

27.  Interpellatie: extra gemeentefinanciering in het Vlaams regeerakkoord. 

 

28.  Interpellatie: bladerencurven. 

 

29.  Interpellatie: fietspadenbeleid. 

 

30.  Interpellatie: klachtenmelding. 

 

31.  Interpellatie: bijkomend fietspad. 

 

32.  Interpellatie: wegmarkeringen. 

 

 


