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Gemeenteraad van 29.10.2020 

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

behandelde punten in de gemeenteraad van 29.10.2020 bekendgemaakt. 

 

Openbare zitting 

1.  Bekrachtigen van het besluit van de 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 21.10.2020 m.b.t. beperkende maatregelen gemeenteraad en raad 

voor maatschappelijk welzijn van 29.10.2020 in het kader van de verspreiding van het coronavirus 

COVID-19 wordt bekrachtigd. 

2.  Vragenhalfuurtje van de burger: Vraag tot aanbrengen van onderbroken gele lijn Sasdijkstraat, 

ter hoogte van huisnummers 23/27 en aan de overzijde ter hoogte van huisnummer 40A. 

 

3.  Vragenhalfuurtje van de burger: Tussenkomst gemeente abonnementen "De Lijn". 

 

4.  Vragenhalfuurtje van de burger: Verkeerssituatie Heideveld. 

 

5.  Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 24.09.2020. 

Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 24.09.2020. 

6.  Bekrachtigen van het besluit van de burgemeester i.k.v. maatregelen coronavirus COVID-19. 

Het besluit burgemeester wordt door de gemeenteraad bekrachtigd. 

7.  Kennisnemen van het definitieve antwoord van de toezichthoudende overheid i.v.m. de klacht 

raadslid Stijn Van Hamme inzake inzage in het relanceplan. 

De gemeenteraad moet kennis nemen van het antwoord van de toezichthoudende overheid op 

klachten (artikel 333 van het decreet lokaal bestuur) op de eerstvolgende vergadering. De klacht van 

raadslid Stijn Van Hamme inzake inzage in het relanceplan is ongegrond verklaard. 

8.  Goedkeuren van de ontwerpovereenkomst met statutaire draagkracht van het Interbestuurlijk 

samenwerkingsverband "Schakelzorgcentrum Sanapolis". 

Tijdens de eerste Coronagolf werden de nodige voorbereidingen getroffen voor de oprichting van 

een schakelzorgcentrum in onze regio. Door de evolutie van de coronacrisis is de oprichting echter 

niet doorgegaan. Toch moet een ontwerpovereenkomst worden goedgekeurd om de reeds 

gemaakte kosten te recupereren via subsidies van de Vlaamse overheid. De overeenkomst wordt 

goedgekeurd. 
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9.  Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met vzw Zorgraad Oost-Meetjesland in het 

kader van hun opdracht tijdens de COVID-19 crisis. 

De Zorgraad Oost-Meetjesland vraagt in een brief aan het college van burgemeester en schepenen 

om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten in het kader van hun opdracht tijdens de COVID-

19 crisis. De overeenkomst wordt goedgekeurd. 

10.  AGB Assenede - Verlenen van kwijting aan de bestuurders ikv de jaarrekening 2019. 

Nav de goedkeuring van de jaarrekening 2019 door de gouverneur vragen aan de gemeenteraad 

Assenede om kwijting te verlenen aan de bestuurders van het AGB Assenede. De kwijting wordt 

verleend. 

11.  Goedkeuren van de wijziging meerjarenplan 2020 - 2025 van de kerkfabriek St. Petrus & St. 

Martinus te Assenede. 

Goedkeuren van de wijziging meerjarenplan 2020 - 2025 van de kerkfabriek St. Petrus & St. Martinus 

te Assenede. 

12.  Goedkeuren van de wijziging meerjarenplan 2020 - 2025 van de kerkfabriek O.L. Vrouw 

Hemelvaart te Bassevelde. 

Goedkeuren van de wijziging meerjarenplan 2020 - 2025 van de kerkfabriek O.L. Vrouw Hemelvaart 

te Bassevelde. 

13.  Goedkeuren van de wijziging meerjarenplan 2020 - 2025 van de kerkfabriek Heilig Kruis te 

Boekhoute. 

Goedkeuren van de wijziging meerjarenplan 2020 - 2025 van de kerkfabriek Heilig Kruis te 

Boekhoute. 

14.  Akte nemen van de budgetwijziging 2020 van de kerkfabriek St. Petrus & St. Martinus te 

Assenede. 

Akte nemen van de budgetwijziging 2020 van de kerkfabriek St. Petrus & St. Martinus te Assenede. 

15.  Akte nemen van de budgetwijziging 2020 van de kerkfabriek O.L. Vrouw Hemelvaart te 

Bassevelde. 

Akte nemen van de budgetwijziging 2020 van de kerkfabriek O.L. Vrouw Hemelvaart te Bassevelde. 

16.  Akte nemen van de budgetwijziging 2020 van de kerkfabriek Heilig Kruis te Boekhoute. 

Akte nemen van de budgetwijziging 2020 van de kerkfabriek Heilig Kruis te Boekhoute. 

17.  Akte nemen van het budget 2021 van de kerkfabriek St. Petrus & St. Martinus te Assenede. 

Akte nemen van het budget 2021 van de kerkfabriek St. Petrus & St. Martinus te Assenede 

18.  Akte nemen van het budget 2021 van de kerkfabriek O.L. Vrouw Hemelvaart te Bassevelde. 

Akte nemen van het budget 2021 van de kerkfabriek O.L. Vrouw Hemelvaart te Bassevelde. 

19.  Akte nemen van het budget 2021 van de kerkfabriek Heilig Kruis te Boekhoute. 

Akte nemen van het budget 2021 van de kerkfabriek Heilig Kruis te Boekhoute. 
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20.  Akte nemen van het budget 2021 van de kerkfabriek H. Kruis & O.L. Vrouw te Oosteeklo. 

Akte nemen van het budget 2021 van de kerkfabriek H. Kruis & O.L. vrouw te Oosteeklo. 

21.  Definitieve straatnaamgeving project FB Bouwteam aan de Ertveldesteenweg te Oosteeklo:  

Zulma Rondasstraat. 

Definitieve straatnaamgeving project FB Bouwteam aan de Ertveldesteenweg te Oosteeklo :  Zulma 

Rondasstraat. 

22.  Voorlopig vaststellen van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan site ECA Leegstraat te 

Assenede. 

Voorlopig vaststellen van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan site ECA Leegstraat. 

23.  Aquafinproject 22077 Prins Boudewijnlaan - Princiepbeslissing voor kosteloze overdracht 

pompstation.  

Door NV Aquafin wordt aan de gemeente gevraagd om het pompstation op het terrein van de 

sporthal kosteloos over te dragen aan NV Aquafin. Zij zullen na de realisatie van het project 22077 

Prins Boudewijnlaan instaan voor het onderhoud van dit pompstation. Principieel akkoord gegaan 

met de kosteloze overdracht van 39m² grond waarop het pompstation gelegen Kapelledreef 4 te 

9960 Assenede, kadastraal gekend onder nr.  0413X2 der sectie E van de 1e afdeling Assenede 

24.  Princiepbeslissing voor kosteloze overname van een gedeelte van een bunker op een perceel 

palende aan de Groenendijkstraat. 

De gemeente is reeds eigenaar van een groot gedeelte van de bunker op een perceel palende aan de 

Groenendijkstraat. De aanpalende eigenaar stelt voor om het gedeelte van de bunker op dit terrein 

kosteloos over te dragen aan de gemeente. Principieel over te gaan tot het opstarten van het dossier 

voor de kosteloze overname van het gedeelte van de bunker gelegen op het perceel palende aan de 

Groenendijkstraat op een perceel kadastraal gekend onder nr. nr. 0632 der sectie B van de 1e 

afdeling Assenede. 

25.  Princiepbeslissing voor aankoop perceelsgedeelten tussen  Rozemarijnstraat en Eendrachtstraat.  

De verkavelaar van de percelen tussen de  Rozemarijnstraat en de Eendrachtstraat wil de 

perceelsgedeelten waarop de wegenis wordt aangelegd verkopen aan de gemeente om reden dat 

door de realisatie van deze wegenis er een perceel minder is in de verkaveling. Principieel over te 

gaan tot het opstarten van het dossier voor de aankoop van een gedeelte van de percelen gelegen 

tussen de Eendrachtstraat en de Rozemarijnstraat te 9968 Bassevelde. 

26.  Goedkeuren van een vestiging van een recht van opstal voor de plaatsing en exploitatie van pv-

installaties. 

Dit punt wordt verdaagd. 
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27.  Goedkeuren toetreding tot intergemeentelijke preventiedienst Veneco. Aanstellen 

gemeentelijke vertegenwoordiger beheerscomité. 

De gemeenteraad neemt kennis van de oprichting van een intergemeentelijke preventiedienst door 

Veneco en gaat akkoord om toe te treden tot deze dienst voor het uitvoeren van haar opdracht in 

het kader van preventie en welzijn op het werk. De gemeenteraad stemt in met de aanstelling van 

een vertegenwoordiger om deel uit te maken van het beheerscomité, zijnde mevrouw Lieve 

Goethals. 

 

28.  Goedkeuren van het subsidiereglement jeugdwerk 2020 - 2025. 

Het vorige subsidiereglement liep tot 2019. De jeugdraad heeft dit geëvalueerd en het nieuwe 

voorstel ligt ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Het subsidiereglement jeugdwerk 2020-

2025 werd goedgekeurd. 

29.  Goedkeuren van het nieuw reglement CADOZA n.a.v. de digitalisering van de CADOZA.  

De gemeenteraad gaat akkoord met het nieuwe gemeentelijk reglement Cadeaucheque 

Ondernemers en Zelfstandigen Assenede (CADOZA). 

30.  Interpellatie: tractorsluis. 

 

31.  Interpellatie: parkeerproblematiek Bassevelde. 

 

32.  Voorstel van beslissing: ondertekening 'bomencharter'. 

De gemeente Assenede ondertekent het ‘Bomencharter Vlaanderen’, zoals opgenomen in artikel 2 

van deze beslissing. 

33.  Interpellatie: brief met klacht inwoners en eigenaars Menneken huisnummers 2, 4, 6, 8, 10, 12. 

 

34.  Interpellatie: gemeentelijk bomenplan. 

 

35.  Interpellatie: mondmaskers gemeente Assenede. 

 

36.  Interpellatie: begraafplaats Bassevelde – Oosteeklo. 

 

 


