
 
BIJEENROEPING GEMEENTERAAD 

 

 
De voorzitter heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de 
gemeenteraad op donderdag 28.01.2016 om 19.30 u in de raadzaal van het 
gemeentehuis, Kasteelstraat 1 - 3, Assenede. 
 
Vóór aanvang van de gemeenteraad zal er een fotoshoot worden 
georganiseerd voor de gemeenteraadsleden. Mogen wij vragen om hiervoor 
ten laatste om 19.00 u aanwezig te zijn. 
 
 20.01.2016. 
 
 
 
 
 
Gemeentesecretaris  Voorzitter 
F. WILLEMS Ph. DE CONINCK 
  
 

 

DAGORDE 
 

 
 

Openbare zitting 
 
1. NOTULEN 

Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraad dd. 
17.12.2015. 
 

2. COMMUNICATIE 
Kennisnemen van de klachtenbehandeling 2015. 
 

3. BRANDWEER 
Goedkeuren aangepaste bruikleenovereenkomst brandweerkazerne 
Assenede voor de periode 2015-2016-2017. 
 

4. RIOLERING 
Goedkeuren van het RioAct – takenpakket 2016 in het kader van de 
uitbouw, het beheer en het onderhoud van het gemeentelijk 
rioleringsstelsel te Assenede. 
 
 
 



5. PATRIMONIUM 
Gemeentelijk RUP “Zonevreemde Sport en Recreatie” – Terrein LRV  
St. Agatha Kraaigemstraat Bassevelde. Aanpassen gemeenteraadsbesluit 
van 02.07.2015 betreffende definitieve aanvaarding van het 
onteigeningsplan. 
 
 

6. PATRIMONIUM 
Gemeentelijk RUP “Zonevreemde Sport en Recreatie” -  Terrein LRV  
St. Agatha Kraaigemstraat Bassevelde – Princiepbeslissing tot het 
opstarten van de procedure tot onteigening en voorlopige aanvaarding van 
het onteigeningsplan met betrekking tot de percelen 1307D en 1311D der 
sectie C van de 3e afdeling Assenede. 
 

7. DE WATERGROEP 
Goedkeuren uitbreiding van het waterleidingsnet in de Kloosterstraat te 
Assenede - jeugdlokalen. 
 

8. INTERCOMMUNALES 
Aanstellen van een mandataris-vertegenwoordiger in het Regionaal 
Bestuurscomité van de Intercommunale Maatschappij voor 
Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen. 
 

9. PERSONEEL 
Vaststellen contingent en bezoldiging hoofdmonitoren speelpleinwerking 
en buitenschoolse kinderopvang. 
 

10. PERSONEEL 
Vaststellen ICT-code gemeentepersoneel. 
 

11. PERSONEEL 
Aanvullen deontologische code gemeentepersoneel in het kader van 
informatieveiligheid bij samenwerking gemeente – OCMW. 
 

12. ONDERWIJS 
Aanstellen van een mandataris-vertegenwoordiger en een mandataris-
plaatsvervanger bij het beheerscomité van de scholengemeenschap 
“Meetjesland”. 
 

13. ONDERWIJS 
Aanstellen van een mandataris-vertegenwoordiger en een mandataris-
plaatsvervanger bij het OVSG. 
 

14. EVENEMENTEN 
Aanvaarden BNIP (Bijzonder Nood- en Interventieplan) carnavalstoet te 
Assenede op 14.02.2016. 
 


