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Gemeenteraad van 29.05.2019 

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

behandelde punten in de gemeenteraad van 29.05.2019 bekendgemaakt. 

Datum publicatie: 04.06.2019 

 

Openbare zitting 
1.  Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraad van 25.04.2019. 

De redactie van de notulen van de gemeenteraad van 25.04.2019 wordt goedgekeurd. 

2.  Vaststellen van de jaarrekening 2018 van de gemeente. 

Vaststellen van de jaarrekening 2018 van de gemeente. 

3.  Kennisnemen jaarrekening 2018 OCMW Assenede. 

Kennisnemen jaarrekening 2018 OCMW Assenede. 

4.  Goedkeuren beheersovereenkomst tussen de gemeente Assenede en het Autonoom 

Gemeentebedrijf Assenede 

Updaten van de beheersovereenkomst tussen de gemeente Assenede en het AGB Assenede nav de 

vernieuwing van de gemeenteraad Assenede en de Raad van Bestuur Assenede. 

5.  Goedkeuren van de agenda voor de algemene vergadering van IGS Westlede op 05.06.2019. 

Goedkeuren agenda Westlede. 

6.  Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van de IVM op 12.06.2019. 

De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van de IVM op 12.06.2019 goed. 

7.  Aanvaarden bijzonder Nood- en Interventieplan Harleydag te Bassevelde op 14 juli 2019. 

Naar aanleiding van de Harleydag te Bassevelde 14.07.2019 moet er een Bijzonder Nood- en 

Interventieplan worden opgemaakt. Dit plan voorziet de nodige acties en maatregelen die genomen 

moeten worden bij een eventuele calamiteit.  

8.  Goedkeuren van de agenda voor de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Imewo 

van 24.06.2019. 

De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Imewo 

van 24.06.2019 goed. 

9.  PATRIMONIUM  - Grondruil gedeelte den Tejo met gedeelte parkeerplaats Kasteelstraat. 

Goedkeuren akte ruil. 

De gemeente zal overgaan tot het ruilen van een gedeelte van de parking in de Kasteelstraat met een 

gedeelte van de zaal van Den Tejo. Dit gebeurt op vraag van de eigenaars van Den Tejo.  

Er werd reeds eerder een princiepbeslissing genomen en nu dient de akte te worden goedgekeurd. 

10.  Beslissen over het uittreden uit Zefier voor de aandelen D. 

Beslissen over het uittreden uit Zefier voor wat betreft de aandelen D en het opvragen van het 

vereffeningssaldo van € 4.212,50. 

11.  Voorstel tot beslissing: subsidiereglement geveltuinen.  

Bespreking voorstel Vlaams Belang invoeren subsidiereglement geveltuinen. 

12.  Interpellatie: kruispunt Haantjen - Hendekenstraat. 

Bespreking vraag van de Vlaams Belang fractie om voorstel aanpassing te steunen en brief te sturen 

naar Agentschap Wegen en Verkeer 

13.  Interpellatie: vraag i.v.m. een slogan in het gemeentelijk informatiemagazine 'De Belleman'. 

Bespreking vragen van de Vlaams Belang fractie ivm publicatie van een slogan in het gemeentelijk 

informatiemagazine 'De Belleman'. 

14.  Interpellatie: parkbegraafplaats Bassevelde. 
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Bespreking vaststelling van Vlaams Belang op de parkbegraafplaats Bassevelde. 

15.  Interpellatie: BOU 8. 

Bespreking van de vragen van de Anders fractie met betrekking tot de huidige situatie van de BOU 8. 

16.  Interpellatie: verkeerssituatie De Posthoorn. 

Bespreking van de vragen van de Anders fractie met betrekking tot de verkeerssituatie De Posthoorn. 

17.  Interpellatie: dienstverlening politie. 

Bespreking vraag van de Anders fractie met betrekking tot prioriteiten en interventie op vlak van 

inbraakinterventie. 

18.  Interpellatie: Molenbosstraat Assenede. 

Bespreking van de vraag van de fractie Anders met betrekking tot de verkeerssituatie in de 

Molenbosstraat. 

19.  Interpellatie: speelplein Assenede. 

Bespreking van de vraag van de fractie Anders om een schommel te plaatsen op het speelplein van 

Assenede. 

 


