Gemeenteraad van 28.03.2019
In toepassing van art. 285 § 1 decreet lokaal bestuur wordt de lijst met beknopte inhoud van de
behandelde punten in de gemeenteraad van 28.03.2019 bekendgemaakt.
Datum publicatie: 03.04.2019.

Openbare zitting
1. Bespreking en stemming na opening zitting
Er wordt een bespreking en stemming gedaan over het al dan niet behandelen in de geheime zitting
van het aanvullend punt van Vlaams Belang dat voor behandeling in de openbare zitting geplaatst
was.
2. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraad dd. 28.02.2019.
De redactie van de notulen van de gemeenteraad van 28.02.2019 wordt voorgelegd aan de leden van
de gemeenteraad en wordt na bespreking goedgekeurd.
3. Uitzendarbeid : vaststellen modaliteiten uitzendkrachten.
Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om binnen de krijtlijnen van het decreet van 27 april
2018 te bepalen in welke gevallen uitzendarbeid mogelijk is.
4. Goedkeuren vorderingsstaat 'Herstellen balk - klaslokaal school Bassevelde'.
Naar aanleiding van de betaling van voormelde herstellingswerken dient de vorderingsstaat
goedgekeurd te worden.
5.

Aanvaarden BNIP (Bijzonder Nood- en Interventieplan) Hot Shot Party te Assenede op
13.04.2019.
Naar aanleiding van de Hot Shot Party te Assenede op 13.04.2019 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.
6.

Aanvaarden BNIP (Bijzonder Nood- en Interventieplan) Nacht van de Ambiance op 26.04.2019
en Switched fuif te Bassevelde op 27.04.2019.
Naar aanleiding van de Nacht van de Ambiance op 26.04.2019 en Switched fuif te Bassevelde op
27.04.2019 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.
7.

Princiepbeslissing voor de ruil van perceelsgedeelten in de Nieuwe Boekhoutestraat te
Bassevelde. Aanstellen Dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid.
Dit punt is bij het begin van de zitting verdaagd (met 21 ja-stemmen en 2 nee-stemmen).
8.

Princiepbeslissing voor de aankoop van percelen in de Kriekerijstraat in het binnengebied te
Assenede. Aanstellen Dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid.
Het gemeentebestuur heeft reeds een aantal percelen verworven in de Kriekerijstraat en wenst
bijkomend nog twee aansluitende percelen te verwerven. Hiervoor dient een princiepbeslissing te
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worden getroffen door de gemeenteraad. Het verlijden van de akte zal gebeuren via de Dienst
Vastgoedtransacties.
9.

Goedkeuren akte ruil onroerende goederen in de Pastoriestraat en de Leegstraat te Assenede
tussen de echtgenoten Willems - De Weweire en de gemeente Assenede.
In het college van burgemeester en schepenen van 13.03.2018 werd een princiepbeslissing genomen
voor de ruil van het voormalig KLJ-terrein met een perceel in de Pastoriestraat.
Ondertussen ontvingen wij de akte van deze ruil. Deze akte dient te worden goedgekeurd door de
gemeenteraad.
10. Goedkeuren aangepaste ontwerpakte opstalrecht brandweerkazerne in de Molenstraat 54A te
Assenede.
In zitting van de gemeenteraad van 31.01.2019 werd de ontwerpakte opstalrecht voor de
brandweerkazerne goedgekeurd.
Recent ontvingen wij een aangepaste ontwerpakte opstalrecht. De aangepaste ontwerpakte dient te
worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Aanvullende dagorde Vlaams Belang
11. Interpellatie: onderhoud brandkranen.
Vlaams Belang vraagt uitleg en informatie i.v.m. het onderhoud van de brandkranen. Bespreking.
12. Interpellatie: speelplein Rozemarijnstraat.
De aanpak wordt besproken m.b.t. de toestand van het speelpleintje Rozemarijnstraat en het gevolg
dat eraan kan gegeven worden.
13. Interpellatie: aanpassing openingsuren gemeentelijke diensten.
Er wordt een bespreking gedaan omtrent de openingsuren van de gemeentelijke diensten. Vlaams
Belang wenst een kwaliteitsvolle en klantvriendelijke dienstverlening.

Aanvullende dagorde fractie Anders
14. Interpellate: Heidestraat te Oosteeklo
Bespreking mbt de beschadiging van het wegdek Heidestraat te Oosteeklo
15. Interpellatie: Fietssugestiestroken
Bespreking over de fietssuggestiestroken.
16. Interpellatie: e-mailbericht van een inwoner
Bespreking over een e-mailbericht van een inwoner.
17. Interpellatie: kwaliteit restafvalzakken
Bespreking over de kwaliteit van de restafvalzakken.
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18. Interpellatie: brug Oude Boekhoutestraat te Bassevelde
Bespreking over de brug Oude Boekhoutestraat te Bassevelde, kosten en herstel. De leuning van de
brug is vernield.
19. Interpellatie: Poeldijkstraat te Assenede
Bespreking problemen Poeldijkstraat te Assenede.

Geheime zitting
GZ 1. Interpellatie: uitstel bevorderingsexamen.
Er wordt een bespreking gedaan over het uitstel van het intern bevorderingsexamen.
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