
 

 

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD 

 

 

De voorzitter heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de gemeenteraad op donderdag,  

29 oktober 2020 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. 

            21.10.2020 

     

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.  VRAGENHALFUURTJE 

Vraag tot aanbrengen van onderbroken gele lijn Sasdijkstraat, ter hoogte van huisnummers 23/27 

en aan de overzijde ter hoogte van huisnummer 40A. 

3.  VRAGENHALFUURTJE 

Tussenkomst gemeente abonnementen "De Lijn". 

4.  VRAGENHALFUURTJE 

Verkeerssituatie Heideveld. 



  

 

5.  NOTULEN & ZITTINGSVERSLAG 

Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 24.09.2020. 

6.  VEILIGHEID 

Bekrachtigen van het besluit van de burgemeester i.k.v. maatregelen coronavirus COVID-19. 

7.  SECRETARIAAT 

Kennisnemen van het definitieve antwoord van de toezichthoudende overheid i.v.m. de klacht 

raadslid Stijn Van Hamme inzake inzage in het relanceplan. 

8.  GEZONDHEID 

Goedkeuren van de ontwerpovereenkomst met statutaire draagkracht van het Interbestuurlijk 

samenwerkingsverband "Schakelzorgcentrum Sanapolis". 

9.  GEZONDHEID 

Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met vzw Zorgraad Oost-Meetjesland in het 

kader van hun opdracht tijdens de COVID-19 crisis. 

10.  AGB ASSENEDE 

AGB Assenede - Verlenen van kwijting aan de bestuurders ikv de jaarrekening 2019. 

11.  KERKFABRIEKEN 

Goedkeuren van de wijziging meerjarenplan 2020 - 2025 van de kerkfabriek St. Petrus & St. 

Martinus te Assenede. 

12.  KERKFABRIEKEN 

Goedkeuren van de wijziging meerjarenplan 2020 - 2025 van de kerkfabriek O.L. Vrouw 

Hemelvaart te Bassevelde. 

13.  KERKFABRIEKEN 

Goedkeuren van de wijziging meerjarenplan 2020 - 2025 van de kerkfabriek Heilig Kruis te 

Boekhoute. 

14.  KERKFABRIEKEN 

Akte nemen van de budgetwijziging 2020 van de kerkfabriek St. Petrus & St. Martinus te 

Assenede. 

15.  KERKFABRIEKEN 

Akte nemen van de budgetwijziging 2020 van de kerkfabriek O.L. Vrouw Hemelvaart te 

Bassevelde. 

16.  KERKFABRIEKEN 

Akte nemen van de budgetwijziging 2020 van de kerkfabriek Heilig Kruis te Boekhoute. 

17.  KERKFABRIEKEN 

Akte nemen van het budget 2021 van de kerkfabriek St. Petrus & St. Martinus te Assenede. 

18.  KERKFABRIEKEN 

Akte nemen van het budget 2021 van de kerkfabriek O.L. Vrouw Hemelvaart te Bassevelde. 



  

 

19.  KERKFABRIEKEN 

Akte nemen van het budget 2021 van de kerkfabriek Heilig Kruis te Boekhoute. 

20.  KERKFABRIEKEN 

Akte nemen van het budget 2021 van de kerkfabriek H. Kruis & O.L. Vrouw te Oosteeklo. 

21.  RUIMTELIJKE ORDENING 

Definitieve straatnaamgeving project FB Bouwteam aan de Ertveldesteenweg te Oosteeklo:  

Zulma Rondasstraat. 

22.  RUIMTELIJKE ORDENING 

Voorlopig vaststellen van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan site ECA Leegstraat te 

Assenede. 

23.  PATRIMONIUM 

Aquafinproject 22077 Prins Boudewijnlaan te Assenede - Princiepbeslissing voor kosteloze 

overdracht pompstation.  

24.  PATRIMONIUM 

Princiepbeslissing voor kosteloze overname van een gedeelte van een bunker op een perceel 

palende aan de Groenendijkstraat te Assenede. 

25.  PATRIMONIUM 

Princiepbeslissing voor aankoop perceelsgedeelten tussen Rozemarijnstraat en Eendrachtstraat te 

Bassevelde.  

26.  GEBOUWEN 

Goedkeuren van een vestiging van een recht van opstal voor de plaatsing en exploitatie van  

pv-installaties. 

27.  PREVENTIE 

Goedkeuren van, de toetreding tot de intergemeentelijke preventiedienst Veneco. Aanstellen van 

een gemeentelijke vertegenwoordiger beheerscomité. 

28.  JEUGD 

Goedkeuren van het subsidiereglement jeugdwerk 2020 - 2025. 

29.  LOKALE ECONOMIE 

Goedkeuren van het nieuw reglement CADOZA n.a.v. de digitalisering van de CADOZA.  

 


