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BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

De voorzitter heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de gemeenteraad op donderdag,
02 september 2O2L om 20.00 uur. Teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-L9
maximaal te beperken zal de gemeenteraad doorgaan via een videoconferentie. De openbaarheid
van de zitting wordt georganiseerd via een youtube kanaal.

30.08.202L

Frederik Willems

Algemeen directeur

Lieven Rummens

Voorzitter gemeenteraad

DAGORDE + AANVULLENDE DAGORDE

Openbare zittine

L VEILIGHEID

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.

NOTU LEN & ZITTI NGSVERSLAG

Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 27.O5.2OZt

NOTULEN & ZITTI NGSVERSLAG

Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 24.06.2021

4. VEILIGHEID

Kennisnemen van de acties in het kader van COVID-19.

5. VEILIGHEID

Kennisnemen van de financiële rapportage van het vaccinatiecentrum Hoge Wal Ertvelde
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6. VEILIGHEID

Goedkeuren van een addendum aan de samenwerkingsovereenkomst optie 1 in het kader van

de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-1-9-pandemie.

VEILIGHEID

Bekrachtigen van het besluit van de burgemeester betreffende aanpassing mondmaskerplicht

8. SECR RIAAT

Bekrachtigen van het besluit van de burgemeester betreffende inbeslagname lachgas en flessen

9. SECRETARIAAT

Kennisnemen van de toezichtsbeslissing van de gouverneur m.b.t. de klacht van raadslid Stijn

Van Hamme inzake verlengen van de geldigheidsduur CADOZA Limited Edition tot en met

31,.12.2021.

10. SECRETARIAAT

Kennisnemen van de toezichtsbeslissing van de gouverneur i.v.m. de klacht van raadslid Stijn

Van Hamme inzake de handelswijze van de voorzitter op de gemeenteraad van 24.06.2027.

11-. SECRETARIAAT

Welzijnsvereniging Audio - Aanstellen van een afgevaardigde voor de Algemene Vergadering.

12. PERSONEEL

Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Telzale omtrent de

terbeschikkingstelling van een halftijds statutair ICT-consulent (84-85).

13. PATRIMONIUM

Princiepsbeslissing rond de ruil van perceelsgedeelten tussen Diederikplein 20 en de

Schoolstraat in Assenede en aanstellen van een notaris voor het verlijden van de akte.

14. PATRIMONIUM

Goedkeuren van het ontwerp van verkoopovereenkomst m.b.t. de aankoop van Zaal Sint-

Lodewijk op de Landsdijk in Bassevelde.

].5. FINANCIEN

Bekrachtigen van de beslissing van 2O.O7.2021 van het college van burgemeester en schepenen

inzake noodhulp wateroverlast.

Aanvullende daeorde Vlaams Belang

16. lnterpellatie: overstromingsgevoelige gronden.

17. lnterpellatie: meldpunt'Dierenwelzijn'.

18. lnterpellatie: pastorij Bassevelde.

19. lnterpellatie: fietspad Kraaigemstraat-Stroomstraat.

20. Voorstel van beslissing: 'Nabije gemeente'.
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Aanvullende dasorde Anders

2L. lnterpellatie: klimaatadaptatieplan.

22. lnterpellatie: dienst stedenbouw.

23. lnterpellatie: parking Ertveldesteenweg.

24. lnterpellatie: PFOS/PFAS-vervuilíng.




