
BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

De voorzitter heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de gemeenteraad op donderdag, 
29 april 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 19.30 uur zal er door mevrouw Viola Van Rossum van het Regionaal Landschap Meetjesland een 
toelichting gegeven worden i.v.m. het agendapunt 12 (MOBILITEIT - Goedkeuren van de adviesnota 
Trage Wegen voor de deelgemeenten Bassevelde - Boekhoute en de evaluatienota voor de gemeente 
Assenede).

        21.04.2021

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 25.03.2021.



3. VEILIGHEID
Kennisnemen van de acties met betrekking tot Covid door de gemeente en het OCMW Assenede.

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

5. VEILIGHEID
Bekrachtigen van het besluit van het college van burgemeester en schepenen m.b.t. goedkeuren 
addendum samenwerkingsovereenkomst optie 1 - verderzetting contact- en bronopsporing.

6. KERKFABRIEKEN
Adviseren van de jaarrekening 2020 van de kerkfabriek Sint Petrus & Sint Martinus te Assenede.

7. KERKFABRIEKEN
Adviseren van de jaarrekening 2020 van de kerkfabriek O.L.V. Hemelvaart te Bassevelde.

8. KERKFABRIEKEN
Adviseren van de jaarrekening 2020 van de kerkfabriek H. Kruis & O.L. Vrouw te Oosteeklo.

9. KERKFABRIEKEN
Adviseren van de jaarrekening 2020 van de kerkfabriek H. Kruis te Boekhoute.

10. PATRIMONIUM
Rioleringsproject ASN3008 Prins Boudewijnlaan - Inneming 023 - Goedkeuren van de 
terreinbeschrijving en de overeenkomst tot het vestigen van erfdienstbaarheden. 

11. PATRIMONIUM
Stroomstraat - toegangsweg naar Ter Walle. Princiepbeslissing voor het vestigen van een 
erfdienstbaarheid  naar aanleiding van het verplaatsen van het distributienet van De Watergroep.

12. MOBILITEIT
Goedkeuren van de adviesnota Trage Wegen voor de deelgemeenten Bassevelde - Boekhoute en 
de evaluatienota voor de gemeente Assenede. 

13. JEUGD
Huis van het Kind: goedkeuren van het uitleenreglement voor spelmateriaal.
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