BIJEENROEPING zitting GEMEENTERAAD

De voorzitter heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de gemeenteraad op
donderdag, 25 maart 2021 om 20.00 uur. Teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID19 maximaal te beperken zal de gemeenteraad doorgaan via een videoconferentie. De openbaarheid
van de zitting wordt georganiseerd via een Youtube kanaal.
17.03.2021

Frederik Willems
Algemeen directeur

Lieven Rummens
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 25.02.2021.

3.

SECRETARIAAT
Goedkeuren van aanpassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

4.

POLITIEREGLEMENT
Vaststellen van de aanpassing van het algemeen politiereglement van de politiezone Assenede Evergem.

5.

FINANCIËN
Kennisnemen van financiële rapportage vaccinatiecentrum Hoge Wal Ertvelde.

6.

GEBOUWEN
Wijzigen van de omschrijving van de investering "Aanpassingswerken school De Wegwijzer n.a.v.
vochtproblemen" in de meerjarenplanning 2020-2025 naar "Aanpassingswerken school De
Wegwijzer".

7.

RUIMTELIJKE ORDENING
Bouwen brug Stoepestraat/N49 - afschaffen deel voetweg "sentier 52" op openbaar
gewestdomein.

8.

PATRIMONIUM
Princiepbeslissing voor kosteloze overname wegenis verkaveling Hospicestraat, Moederhuisstraat
en Kliniekstraat en aanstellen Dienst Vastgoedtransacties.

9.

PATRIMONIUM
Rioleringsproject ASN3008 Prins Boudewijnlaan - Inneming 019 - Goedkeuren van de
koopovereenkomst.

10. PATRIMONIUM
Rioleringsproject ASN3008 Prins Boudewijnlaan - Inneming 025 - Goedkeuren van de
terreinbeschrijving en de overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden.
11. PATRIMONIUM
Princiepbeslissing voor de aankoop van Zaal Sint-Lodewijk op de Landsdijk te Bassevelde.
12. PATRIMONIUM
Princiepbeslissing voor de aankoop van perceelsgedeelten in de Leegstraat te Assenede.
13. NATUUR
Verlenen van een subsidie voor de aankoop van een natuurgebied.
14. RETRIBUTIES
Vaststellen van de machtiging tot het heffen van retributies en vaststellen van de voorwaarden.
15. JEUGD
Goedkeuren van het huishoudelijk reglement tienerwerking.
16. CULTUUR
Goedkeuren van afschaffing maximumbijdrage UiTPAS Meetjesland.
17. CULTUUR
Goedkeuren van addendum samenwerkingsovereenkomst UiTPAS Meetjesland.

18. PERSONEEL
Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Zelzate omtrent de
terbeschikkingstelling van een halftijds contractueel noodambtenaar/preventieadviseur (Bniveau).

