
BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

De voorzitter heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de gemeenteraad op donderdag, 
24 juni 2021 om 20.00 uur. Teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 maximaal 
te beperken zal de gemeenteraad doorgaan via een videoconferentie. De openbaarheid van de zitting 
wordt georganiseerd via een Youtube kanaal.

Om 18.30 uur zal er via Teams voor de gemeenteraadsraadsleden een toelichting gegeven worden 
door mevrouw Sarah De Pourcq van Veneco i.v.m. het agendapunt 14. GEBOUWEN – Goedkeuren van 
een selectieleidraad i.v.m. project ‘Herbestemming kerk Boekhoute’.

Om 19.00 uur start de vergadering van de Raad van Bestuur van het AGB.

        15.06.2021

Frederik Willems            Lieven Rummens
Algemeen directeur            Voorzitter gemeenteraad

DAGORDE

Openbare zitting

1. 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.

2. NOTULEN & ZITTINGSVERSLAG
Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 27.05.2021.



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

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

5. FINANCIËN
Vaststellen van de jaarrekening 2020 - deel gemeente.

6. FINANCIËN
Goedkeuren van de jaarrekening 2020 - deel OCMW.

7. AGB ASSENEDE
Advies verlenen over de jaarrekening 2020 van het AGB.

8. FINANCIËN
Kennisnemen van de nominatieve subsidies uitbetaald in 2020.

9. FINANCIËN
Kennisnemen van de terugbetaalde kosten aan de mandatarissen 2020.

10. SOCIALE ZAKEN
Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst tussen de lokale besturen regio Meetjesland, 
Welzijnsband Meetjesland en VDAB.

11. ORGANISATIEBEHEERSING
Kennisnemen van het jaarrapport 2020 van organisatiebeheersing van de gemeente en het 
OCMW Assenede.

12. RUIMTELIJKE ORDENING
Definitieve vaststelling van het RUP site ECA Leegstraat te Assenede.

13. RUIMTELIJKE ORDENING
Goedkeuren van aanleg trage weg tussen Basseveldestraat en Leegstraat.

14. GEBOUWEN
Goedkeuren van een selectieleidraad i.v.m. project 'Herbestemming kerk Boekhoute'.

15. PATRIMONIUM
Goedkeuren van de akte voor grondruil in de Nieuwe Boekhoutestraat te Bassevelde tussen de 
gemeente Assenede en de consoorten Bauwens.

16. PATRIMONIUM
Rioleringsproject ASN3008 Prins Boudewijnlaan - Inneming 002 - Goedkeuren van de 
overeenkomst tot het vestigen van erfdienstbaarheden. 

17. PATRIMONIUM
Rioleringsproject ASN3008 Prins Boudewijnlaan - Inneming 009 - Goedkeuren van de 
overeenkomst tot het vestigen van erfdienstbaarheden.



18. MILIEU
Goedkeuren van de aangepaste documenten voor het gebruik van tijdelijke vaste camera’s op een 
niet-besloten plaats inzake sluikstort en zwerfvuil in het kader van het cameraproject van IVM.

19. ONDERWIJS
Aanpassen van het schoolreglement van de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute.

20. ONDERWIJS
Vaststellen van het lestijdenpakket van de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute voor het 
schooljaar 2021/2022.

21. LOKALE ECONOMIE
Verlengen van de geldigheidsduur CADOZA Limited Edition tot en met 31.12.2021.

22. LOKALE ECONOMIE
Goedkeuren van het reglement markten en kermissen Assenede.
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