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Openbare zitting
1.

Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraad dd. 23.02.2017.

De notulen van de gemeenteraad van donderdag, 23 februari 2017 werden voorgelegd en
goedgekeurd.
Stemresultaat: 22 ja-stemmen (Philippe De Coninck, Alex Meulebroeck, Servaas Van Eynde,
Hubert Staelens, Erik Roegis, Chantal Bobelijn, Dominique Buysse,
Trees Van Eykeren, Koen Van Ootegem, Guido Van de Veire, Marc De Schepper,
Marcel Scheir, Nic Van Zele, Annie Cuelenaere, Stany Buysse,
Francine De Weweire, David Vercauteren, Brenda Van den Bossche,
Marc Bobelyn, Koen Buysse, Heidi Schaght, Sabina De Craecker)
1 onthouding (Hilde Baetsle)
2.

Verlenen van een aankoopsubsidie aan vzw Natuurpunt voor de aankoop van een perceel ter
hoogte van de Kapelledijk te Assenede.

Bevoegdheid


Het gemeentedecreet van 15.07.2005, artikel 42.

Wetten en Reglementen


Het gemeentedecreet van 15.07.2005, artikel 252 en volgende.

Verwijzingsdocumenten


Het gemeenteraadsbesluit van 19.02.2004 over het subsidiereglement voor de aankoop van
natuurgebieden door natuurverenigingen.

239




De aanvraag van 07.02.2017 van vzw Natuurpunt voor de aankoop van een perceel ter hoogte
van de Kapelledijk.
Alle stukken over de aankoop van het perceel aan de Kapelledijk door vzw Natuurpunt.

Verantwoording




In 2015 werd door Natuurpunt een perceel (0,1950 ha) aan de Kapelledijk aangekocht.
Natuurpunt betaalde € 3.350 inclusief kosten voor dit perceel.
In het gemeentelijk subsidiereglement staat vermeld dat de optelsom van de subsidies nooit
meer dan 95% van de aankoopprijs mag bedragen, zoals deze voorkomt in de aankoopakte,
vermeerderd met de notaris- en registratiekosten. Door vzw Natuurpunt wordt een
gemeentelijke tussenkomst gevraagd van € 2.943,03.
Aankoopprijs
Subsidie Vlaamse
Maximale subsidie
Restfinanciering door
overheid
door de gemeente
Natuurpunt
€ 3.350,00
€ 239,47
€ 2.943,03
€ 167,50

Tussenkomsten






Het college van burgemeester en schepenen wil een correctie doorvoeren in het besluit dat ter
stemming voor ligt. Het woord ‘maximum’ mag worden geschrapt in artikel 1. Onlangs is er een
vergadering geweest met Natuurpunt. Op voorstel van het college was Natuurpunt akkoord om
op het terrein een trage weg aan te leggen die de verbinding moet maken tussen de Wildestraat
en de Leegstraat. In het verleden was daar al een trage weg. Op het terrein kan er dan een
rustplaats voor fietsers geïnstalleerd worden.
De CD&V-fractie stelt vast dat de aankoop door Natuurpunt al dateert van 2015. Waarom vragen
zij pas nu subsidies?
Het college van burgemeester en schepenen heeft hier geen antwoord op. Het is de
verantwoordelijkheid van Natuurpunt om de aanvraag te doen.
CD&V vraagt zich af of er nog wel sprake is van biologisch waardevol gebied. Er wordt verwezen
naar de populieren, maar die zijn gerooid en het voorstel is om niet opnieuw met populieren te
heraanplanten. Is er bij de kapvergunning een voorwaarde opgelegd om een zelfde aanplant te
doen? De kapvergunning zat niet in het dossier. In het subsidiereglement staat in artikel 7 dat de
aanvraag moet kaderen binnen de doelstellingen van het GNOP. CD&V vindt in het dossier geen
motivering dat dit ook het geval is. De vraag is of dit GNOP nog relevant is? Ondertussen bestaan
er nieuwe uitdagingen, die mogelijks zullen vastgelegd worden in een burgemeestersconvenant,
onder andere om aan CO2-captatie te doen. Het is nu al zo dat sommige landbouwgronden een
hogere CO2-captatie hebben dan sommige natuurgebieden. Landbouwers krijgen in het kader
hiervan te maken met bijkomende verplichtingen. CD&V vraagt of ook natuurverenigingen hun
gesubsidieerde aankopen niet meer in dat kader moeten bekijken. Kunnen wij als subsidiërende
overheid geen voorwaarden in die zin opleggen in het subsidiereglement. Een overleg hierover
met de natuurverenigingen is aangewezen.
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat normaal gezien op de dijken
heraanplant met populieren wordt opgelegd, maar de kapvergunning zal worden opgevraagd en
doorgestuurd aan de fractieleiders. Of een gebied biologisch waardevol is wordt niet alleen
bepaald door de aanwezigheid van populieren. Het gaat hier om een relatief klein perceel, dus
een intensieve beplanting zal niet mogelijk zijn. In het overleg met Natuurpunt werd
gesuggereerd om daar fruitbomen en een geboortebos aan te planten. De gemeente zal samen
met Kaprijke en Sint-Laureins de burgemeestersconvenant ondertekenen. In samenwerking met
de provincie wordt een klimaatplan opgemaakt. Het is wel belangrijk om weten dat de gemeente



zelf maar een bijdrage kan leveren van 1% in de reductie van CO2-uitstoot. Het zal er dus op
aankomen om anderen te overtuigen om hiervoor inspanningen te doen. Het college verwijst
naar de beheersplannen van natura 2000 die worden opgemaakt vanuit Vlaanderen. Bedoeling is
onder andere om waardevolle elementen in het poldergebied zoals zilte weilanden en
graslanden definitief als waardevol landschap en natuur te erkennen. Het gaat over
natuurwaarde in het algemeen en niet alleen over CO2-reductie. De vraag op welke manier
Natuurpunt een bijdrage kan leveren aan de CO2-captatie zal aan hen gesteld worden.
Het college erkent dat er elementen in het dossier ontbreken zoals een motivering dat het om
biologisch waardevol gebied gaat en een toetsing aan het GNOP. Om die reden stelt de voorzitter
voor om het dossier te verdagen naar de volgende gemeenteraad.

Stemmen
Stemresultaat:

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Het gemeenteraadspunt over het verlenen van een aankoopsubsidie verleend ten bedrage van
€ 2.943,03 aan vzw Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen voor de aankoop van het perceel
kadastraal gekend Afdeling 1, Sectie E, nr. 158a ter hoogte van de Kapelledijk te Assenede, wordt
verdaagd.
3.

Goedkeuren krediet ter prefinanciering van de restauratie O.L.V. Hemelvaartkerk te Bassevelde

Bevoegdheid
 Het gemeentedecreet van 15.07.2005, art. 42.
Wetten en Reglementen
 De wet van 15.06.2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, de uitvoeringsbesluiten en latere wijzigingen.
Verwijzingsdocumenten
 Het gemeenteraadsbesluit dd. 02.07.2015 houdende goedkeuren technisch dossier, indicatieve
raming en financiële tussenkomst in de werken aan de kerk O.L.V. Hemelvaart Bassevelde – fase 3
– kerkschip, zijbeuken, doopkapel, glasramen en schilderwerken.
 Het verslag van de vergadering van de kerkfabrieksraad van donderdag 18.08.2016.
 Het schrijven van het Agentschap Onroerend Erfgoed dd. 29.08.2016 betreffende de
restauratiepremie: betekening definitief besluit Assenede (Bassevelde): Onze Lieve Vrouw
Hemelvaartkerk – fase 3 : kerkschip, zijbeuken, doopkapel en glasramen.
 Het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 20.09.2016 betreffende
herstellingswerken kerk Bassevelde – fase 3 – Aktename gunningsverslag.
 Het schrijven van de kerkfabriek O.L.V. Hemelvaart dd. 10.02.2017.
 Het schrijven van de kerkfabriek O.L.V. Hemelvaart dd. 28.02.2017.
Verantwoording
 Voor de financiering van het project kan de kerkfabriek beroep doen op subsidiërende overheid:












1. Agentschap onroerend Erfgoed van het Vlaamse Gewest (80% van het aannemingsbedrag )
De subsidies worden als volgt uitbetaald:
1. 25% ongeveer 6 maand na de start van de werken
2. 50% ongeveer 6 maand nadat de werken halfweg zijn gevorderd
3. 25% na oplevering
Het niet-gesubsidieerde gedeelte wordt gedragen door de Gemeente Assenede. Hiervoor zijn de
nodige budgetten voorzien.
Vorderingsstaten worden maandelijks opgemaakt en betaald.
De gemeente Assenede zal van die vorderingsstaten haar gedeelte betalen. Het saldo dient
betaald te worden door de Kerkfabriek met de voorziene subsidies.
Gezien deze subsidies niet evenredig met de vorderingsstaten worden uitbetaald, is de
kerkfabriek genoodzaakt om hier tijdelijk een financiering voor te voorzien.
Om deze kost zo laag mogelijk te houden stelt de gemeente voor om een bedrag van € 200.000,00
te voorzien als prefinanciering van het subsidiegedeelte van de vorderingsstaten.
Hierdoor kan de kerkfabriek de gevraagde kredietlijn fors doen dalen, zodat de intrestlast tot een
minimum kan beperkt worden.
De prefinanciering wordt terugbetaald eens alle subsidies zijn uitbetaald door het Vlaamse
Gewest.
De nodige budgetten zullen voorzien worden bij de opmaak van de budgetwijziging nr.1/2017.

Stemmen
Stemresultaat:

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Het gemeentebestuur gaat akkoord om een renteloze lening van € 200.000,- toe te staan aan de
kerkfabriek O.L.V. Hemelvaart te Bassevelde ter prefinanciering van het subsidiegedeelte van de
hogere overheid n.a.v. de restauratiewerken aan de kerk in Bassevelde.
Art. 2
De kredieten zullen voorzien worden bij de opmaak van de budgetwijziging nr.1/2017.
4.

Aanvaarden BNIP (Bijzonder Nood- en Interventieplan) Hot Shot Party te Assenede op
08.04.2017.

Bevoegdheid


Het gemeentedecreet van 15.07.2005, artikel 42.

Wetten en Reglementen






De wet van 31.12.1963 en de wet van 28.03.2003 betreffende de civiele bescherming.
De wet van 15.05.2007 betreffende de civiele veiligheid.
Het KB van 16.02.2006 betreffende de nood- en interventieplannen.
De Ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26.10.2006 betreffende de nood- en interventieplannen.
De Ministeriële omzendbrief NPU-2 van 30.03.2009 betreffende het algemeen nood- en
interventieplan van de Provinciegouverneur.

 De Ministeriële omzendbrief NPU-3 van 30.03.2009 betreffende de goedkeuring van de
provinciale nood- en interventieplannen.
 De Ministeriële omzendbrief NPU-4 van 30.03.2009 betreffende de disciplines.
 De omzendbrief van 10.12.1987 betreffende de ordehandhaving.
Verwijzingsdocumenten
 Het Bijzonder Nood- en Interventieplan Hot Shot Party 08.04.2017.
 Nota van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Crisiscentrum van
01.02.2011 betreffende goedkeuring van NIP – Reikwijdte en aanvaarding door de gemeenteraad.
 Het gemeenteraadsbesluit van 19.12.2008 houdende aanvaarding van het gemeentelijk algemeen
nood- en interventieplan Assenede.
Verantwoording
 De opmaak van een bijzonder nood- en interventieplan is aangewezen naar aanleiding van de Hot
Shot Party te Assenede op 08.04.2017.
 Dit BNIP moet goedgekeurd worden door de veiligheidscel, aanvaard worden door de
gemeenteraad, en in laatste instantie goedgekeurd worden door de Provinciegouverneur.
Tussenkomsten
 CD&V stelt voor om ook een luik terreurdreiging toe te voegen aan de risicoanalyse in de
toekomstige BNIP’s.
Het college van burgemeester en schepenen is hiermee akkoord en zal dit in de toekomst
toevoegen.
 Het college van burgemeester en schepenen wil nog een correctie doorvoeren in het document
dat ter stemming voorligt. Op pagina 55 bij punt ‘7.5. Sluitingsuur’ staan een aantal fouten : de
lichten worden aangeschakeld om 03.30 uur (en niet om 04.00 uur.). De verkoop van
drankkaarten wordt gestopt om 03.00 uur (en niet om 03.30 uur). Tegen 04.00 uur (en niet om
04.30 uur) moeten alle personen de inrichting hebben verlaten. De administratie krijgt opdracht
om dit aan te passen en de organisatie hiervan te verwittigen.
Stemmen
Stemresultaat:

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Het Bijzonder Nood- en Interventieplan opgemaakt naar aanleiding van de Hot Shot Party op
08.04.2017 wordt aanvaard.
Art.2
Een afschrift van dit besluit samen met een exemplaar van het BNIP ‘Hot Shot Party’ wordt
overgemaakt aan de Provinciegouverneur.

5.

Aanvaarden BNIP (Bijzonder Nood- en Interventieplan) Switched te Bassevelde op 29.04.2017.

Bevoegdheid


Het gemeentedecreet van 15.07.2005, artikel 42.

Wetten en Reglementen






De wet van 31.12.1963 en de wet van 28.03.2003 betreffende de civiele bescherming.
De wet van 15.05.2007 betreffende de civiele veiligheid.
Het KB van 16.02.2006 betreffende de nood- en interventieplannen.
De Ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26.10.2006 betreffende de nood- en interventieplannen.
De Ministeriële omzendbrief NPU-2 van 30.03.2009 betreffende het algemeen nood- en
interventieplan van de Provinciegouverneur.
 De Ministeriële omzendbrief NPU-3 van 30.03.2009 betreffende de goedkeuring van de
provinciale nood- en interventieplannen.
 De Ministeriële omzendbrief NPU-4 van 30.03.2009 betreffende de disciplines.
 De omzendbrief van 10.12.1987 betreffende de ordehandhaving.
Verwijzingsdocumenten
 Het Bijzonder Nood- en Interventieplan Switched fuif 29.04.2017.
 Nota van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Crisiscentrum van
01.02.2011 betreffende goedkeuring van NIP – Reikwijdte en aanvaarding door de gemeenteraad.
 Het gemeenteraadsbesluit van 19.12.2008 houdende aanvaarding van het gemeentelijk algemeen
nood- en interventieplan Assenede.
Verantwoording
 De opmaak van een bijzonder nood- en interventieplan is aangewezen naar aanleiding van de
Switched fuif te Bassevelde op 29.04.2017.
 Dit BNIP moet goedgekeurd worden door de veiligheidscel, aanvaard worden door de
gemeenteraad, en in laatste instantie goedgekeurd worden door de Provinciegouverneur.
Stemmen
Stemresultaat:

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Het Bijzonder Nood- en Interventieplan opgemaakt naar aanleiding van de Switched fuif op
29.04.2017 wordt aanvaard.
Art.2
Een afschrift van dit besluit samen met een exemplaar van het BNIP ‘Switched fuif’ wordt
overgemaakt aan de Provinciegouverneur.

6.

CULTUUR - Vaststellen subsidiereglement socio-culturele projecten.

Bevoegdheid



Gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere aanpassingen, in het bijzonder artikel 42 §3.
Decreet van 06.07.2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid.

Wetten en Reglementen



Reglement voor subsidie voor gemeenschapsvormende en cultuurparticipatieprojecten, zoals
goedgekeurd door de gemeenteraad op 23.10.2014.
Reglement projectsubsidie van de cultuurraad van Assenede.

Verwijzingsdocumenten


Het advies van de cultuurraad van 13.02.2017.

Verantwoording






Sinds 2012 is het budget voor werkingssubsidies weggevallen. Als reactie hierop werd het
reglement voor subsidie voor gemeenschapsvormende en cultuurparticipatieprojecten
uitgewerkt. Hiervoor werd een deel van de één-eurosubsidie aangewend (€ 5.000,00).
De cultuurraad heeft ook een projectsubsidiereglement dat dezelfde projecten beoogt.
Momenteel bestaan deze 2 reglementen naast elkaar en dit zorgt voor verwarring.
Een eengemaakt reglement moet zorgen voor meer duidelijkheid en een groter beschikbaar
budget (samenvoegen budget gemeente en cultuurraad).

Stemmen
Stemresultaat:

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Het reglement voor de subsidie van gemeenschapsvormende en cultuurparticipatieprojecten van
23.10.2014 wordt opgeheven.
Art. 2
Het subsidiereglement voor socio-culturele projecten, zoals in bijlage aan dit besluit toegevoegd,
wordt vastgesteld.
Art. 3
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en de voorzitter
van cultuurraad Assenede.
7.

Kennisnemen overzicht uitbetaling subsidies van de GROS.

Bevoegdheid


Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 30 in bijzonderheid, par.1.

Wetten en Reglementen


de statuten van de GROS, goedgekeurd op de gemeenteraad van 23.10.2014.

Verwijzingsdocumenten




Gemeenteraadsbeslissing van 30.01.2014- 12 – ONTWIKKELINGSSAMENWERKING – Vaststellen
huishoudelijke reglement van de GROS voor de verdeling van de subsidies voor NZ – initiatieven
Assenede.
Gemeenteraadsbesluit van 23.10.2014 - 21. INTERNATIONALE SAMENWERKING – Vaststellen van
de statuten van de GROS.

Verantwoording










Naar aanleiding van de vraag uit de gemeenteraad van de NVA uit december wordt een
financieel overzicht van de GROS (Gemeentelijke Raad van Ontwikkelingssamenwerking en
Solidariteit) op de gemeenteraad voorgelegd.
De NVA vroeg aan welke doelen de toelage voor ontwikkelingssamenwerking zal worden
uitgegeven. Waaraan werd dit bedrag in 2016 uitgegeven en wat zijn de plannen voor 2017.
Na wat opzoekwerk hebben we vastgesteld dat zowel de statuten als het huishoudelijk
reglement van het GROS bepalen dat het GROS gemachtigd is om de financiële middelen die de
gemeente ter beschikking stelt zelfstandig te beheren mits een jaarlijkse rapportering. Er staat
echter niet nader bepaald aan wie er moet gerapporteerd worden en tot op heden hebben onze
diensten en het GROS dit geïnterpreteerd als een rapportering aan de financiële dienst van de
gemeente. Een overzicht van deze rapportages van de afgelopen jaren vindt u in bijlage (Grosbankrekening). Pas nadat de financiële dienst deze informatie heeft ontvangen van het voorbije
jaar, wordt de toelage van het lopende jaar gestort.
Het bestuur van het GROS en de administratieve diensten hebben hier te goeder trouw
gehandeld en waren zich er niet van bewust dat een rapportage naar de gemeenteraad verwacht
werd. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn op dat vlak ook niet duidelijk.
Deze problematiek werd voorgelegd aan het college op 14.02.2017. Het college heeft er geen
enkel probleem mee om vanaf heden te rapporteren aan de gemeenteraad.
Reeds in de gemeenteraad van 30.01.2014 en aangepaste versie van 02.07.2015 werd het
subsidiereglement van de GROS (de Gemeentelijke raad van Ontwikkelingssamenwerking en
solidariteit) goedgekeurd.

Tussenkomsten


De N-VA-fractie kreeg reeds een antwoord via de administratie, maar stelt vast dat het
jaarverslag nog steeds ontbreekt. Wel kregen zij de verslagen van de bestuursvergaderingen.
Begin 2014 werden 2 subsidiebedragen (€ 1.500,00 en € 2.500,00) samengevoegd en werd er een
nieuw huishoudelijk reglement opgemaakt. In het huishoudelijk reglement dat de N-VA
terugvond op de website is er zelfs niks vermeld over de jaarlijkse rapportage. Ook de leden van
het GROS die staan vermeld kloppen niet allemaal. Is dit een verkeerde versie? N-VA stelt vast
dat voor de Zuidwerking 3 projecten een subsidie kregen. Maar N-VA vond nergens een
motivatie waarom deze projecten zijn gekozen. N-VA vraagt op welke rekeningen die subsidies
gestort worden. Dit mag voor N-VA geen privérekening zijn. N-VA vraagt zich ook af hoeveel
stemgerechtigden er moeten aanwezig zijn op het GROS om geldig te kunnen beslissen.
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat ze opdracht zullen geven aan de
communicatieambtenaar om de informatie op de website te actualiseren.
In artikel 6 van de statuten staat dat beslissingen in consensus worden genomen. Indien geen
consensus worden er beslissingen genomen bij meerderheid van stemmen.
Er zal worden nagevraagd hoeveel leden er moeten aanwezig zijn om geldig te beslissen. Er zal
ook nagevraagd worden op welke rekeningnummers de subsidies werden gestort en er zal





worden nagekeken of dit geen privérekeningen zijn.
Het college wenst er wel op te wijzen dat de statuten niet bepalen op welke manier er moet
gerapporteerd worden. Een jaarlijkse rapportering is niet hetzelfde als een jaarverslag. Het
college zal de statuten van het GROS laten aanpassen en daarin verduidelijken wat deze
rapportage precies inhoudt.
Voor de CD&V-fractie is het belangrijk dat er niet alleen financieel, maar ook inhoudelijk wordt
gerapporteerd.
Het college van burgemeester en schepenen zal vragen aan het GROS om hun uitgaven beter te
motiveren.
Het college van burgemeester en schepenen vindt het jammer dat er dergelijke commotie wordt
gemaakt over de werking van het GROS. Net als in andere adviesraden bestaat deze raad uit
vrijwilligers die het beste van zichzelf geven.
CD&V is van mening dat de oppositie het recht heeft om bijkomende informatie en
verantwoording te vragen. Dit heeft niks met het respect voor de vrijwilligers te maken.
N-VA sluit zich daarbij aan en vindt het nog steeds vreemd dat de ene adviesraad moet werken
met een budget van € 400,00 en de andere krijgt € 4.000,00.

BESLUIT
Artikel 1
De raad neemt kennis.
Het subsidiereglement bepaalt de verdeelsleutel over de 3 hoofdrubrieken: noordwerking,
zuidwerking, noodhulp en risicovolle activiteiten.
De verdeling en beoordeling binnen de rubrieken gebeurt door de GROS. Dit huishoudelijk reglement
is een leidraad om de verdere toekenning van subsidies en werkingsmiddelen te verdelen binnen de
hoofdrubrieken. Er kan enkel binnen deze rubrieken geschoven worden en niet van de ene naar de
andere rubriek.
Aanvragen tot het verkrijgen van een toelage dienen uiterlijk ingediend te worden bij het
secretariaat van de GROS op 1 december.
De GROS beoordeelt de aanvragen en beslist om de vraag om de subsidiëring al dan niet te
aanvaarden.
De GROS beschikt over een jaarlijkse gemeentelijke toelage van € 4.000,00 (jaarlijkse geïndexeerd)
Volgens ons reglement wordt dit verdeeld als volgt:
- € 1200,00 voor noodhulp
- € 1600,00 voor Noordwerking
- € 1200,00 voor Zuidwerking
a. Noordwerking 2016
De noordwerking werd als volgt verdeeld volgens ons puntensysteem:
WW-Oosteeklo: € 650.55
WW-Assenede: € 439.56
11.11.11-Bassevelde: € 87.91
Bikas Assenede: € 123.08
Broederlijk Delen: € 298.90

b. Zuidwerking
Er werden 3 zuidprojecten ingediend, die elk € 400, 00 worden toegekend:
- Bikas: Nepal
- Seidemann Nursery School: Gambia
- Mr. Antonissen: schooltje te Kinshasa
Wat de noodhulp betreft werd in 2016 de volgende steun voor noodhulp gegeven:
- € 1200,00 aan Oxfam-Solidariteit (El Nino – Mozambique) op 25.09.2016 van de toelage van
2016 volgens huishoudelijk reglement
- € 1000,00 aan Artsen Zonder Grenzen (Haïti) op 25.10.2016 uit hun reserves
Art. 2
24/jun
25/sep
25/okt
24/dec

26/dec

27/dec

4000,00
1200,00
1000,00
-400,00
-400,00
-400,00
-87,91
-650,50
-439,56
-123,08
-298,90

Toelage GROS
Noodhulp Mozam.
Noodhulp Haïti
ZW Antonissen
ZW Bikas
ZW Seidemann School
NW 11,11 Bassevelde
NW WW Oosteeklo
NW WW Assenede
NW Bikas
NW Broederlijk delen

Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten

F. Willems
Gemeentesecretaris

Ph. De Coninck
Burgemeester-voorzitter

