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Gemeenteraad van 19.12.2019 

In toepassing van art. 285 § 1 decreet lokaal bestuur wordt de lijst met beknopte inhoud van de 

behandelde punten in de gemeenteraad van 19.12.2019 bekendgemaakt. 

 

Openbare zitting 

1.  vragenhalfuurtje Oplaadpunten voor elektrische auto's en elektrische fietsen in Assenede. 

 

2.  vragenhalfuurtje Dierenwelzijn. 

 

3.  Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 28.11.2019. 

De notulen en het zittingsverslag worden goedgekeurd. 

4.  Goedkeuren van een addendum bij de budgetwijziging 2019/1. 

Goedkeuren van een addendum bij de budgetwijziging 2019/1 van het AGB Assenede 

5.  Goedkeuren van het meerjarenplan 2020-2025. 

Goedkeuren van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Assenede, na vaststelling door de Raad 

van Bestuur van het AGB Assenede. 

6.  Goedkeuren van het prijssubsidiereglement de Bijenkorf / Bass'Cul 2020. 

Goedkeuren prijssubsidiereglement de Bijenkorf / Bass'Cul 2020 van het AGB Assenede. Dit werd ook 

ter goedkeuring voorgelegd in de Raad van Bestuur van het AGB Assenede. 

7.  Goedkeuren van het prijssubsidiereglement sporthal Assenede 2020. 

Goedkeuren prijssubsidiereglement sporthal Assenede 2020 van het AGB Assenede. Dit werd ook ter 

goedkeuring voorgelegd in de Raad van Bestuur van het AGB Assenede. 

8.  Goedkeuren prijssubsidiereglement Jeugd- en Sportdomein Ter Walle 2020 

Goedkeuren prijssubsidiereglement Jeugd- en Sportdomein Ter Walle 2020 van het AGB Assenede. 

Dit werd ook ter goedkeuring voorgelegd in de Raad van Bestuur van het AGB Assenede. 

9.  Vaststellen van de financiële bijdrage 2020 aan de politiezone Assenede-Evergem. 

 

Vaststellen van de financiële bijdrage 2020 aan de politiezone Assenede-Evergem. De bijdrage wordt 

vastgesteld op € 1.700.000,00. 

10.  Aanpassen van de dotatie aan de Hulpverleningszone Centrum voor het dienstjaar 2020. 

Aanpassen van de dotatie aan de Hulpverleningszone Centrum voor het dienstjaar 2020 naar € 

670.210,00 exploitatie, € 74.271,00 investeringen en € 3.642,00 pensioenen. 
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11.  Vaststellen van de opcentiemen op de onroerende voorheffing – aanslagjaren 2020-2024. 

Vaststellen van de opcentiemen op de onroerende voorheffing - aanslagjaren 2020 tot en met 2024 - 

tarief 818 opcentiemen. 

12.  Vaststellen van de aanvullende belasting op de personenbelasting – aanslagjaren 2020-2024. 

Vaststellen van de aanvullende belasting op de personenbelasting - aanslagjaren 2020-2024 - tarief 

7%. 

13.  Vaststellen van de milieubelasting voor gezinnen – aanslagjaren 2020-2024. 

Vaststellen van de milieubelasting voor gezinnen - aanslagjaren 2020-2024 - tarief : € 50,00 voor 

gezinnen, € 30,00 voor alleenstaanden. 

14.  Vaststellen van het toelagereglement inzake de milieubelasting voor gezinnen 2020-2024. 

Vaststellen van het toelagereglement inzake de milieubelasting voor gezinnen 2020-2024. Toelage 

van 20 euro voor gezinnen die aan de vereiste voorwaarden voldoen. 

15.  Vaststellen van de milieubelasting voor bedrijven - aanslagjaren 2020-2024. 

Vaststellen van de milieubelasting voor bedrijven - aanslagjaren 2020 tot en met 2024 - tarief 

afhankelijk van de klasse van hinderlijkheid waaronder de activiteit ressorteert : € 150,00, € 250,00, € 

350,00. 

16.  Vaststellen van de belasting op tweede verblijven – aanslagjaren 2020-2024. 

Vaststellen van de belasting op tweede verblijven - aanslagjaren 2020-2024 - tarief : € 350,00. 

17.  Vaststellen van de belasting op de afgifte van omgevingsvergunningen en vergunningen inzake 

springstoffen en ioniserende stralingen - aanslagjaren 2020-2024. 

Vaststellen van de belasting op de afgifte van omgevingsvergunningen en vergunningen inzake 

springstoffen en ioniserende stralingen - aanslagjaren 2020-2024 - diverse tarieven afhankelijk van 

het dossiertype en de procedurestap. 

18.  Vaststellen van de belasting op de leegstand van woningen en gebouwen – aanslagjaren 2020-

2024. 

Vaststellen van de belasting op de leegstand van woningen en gebouwen - aanslagjaren 2020-2024 - 

€ 990,00 voor een leegstaande woning of gebouw, € 75,00 voor een leegstaande kamer - bedragen 

gekoppeld aan ABEX-index en oplopend per jaar (*1,5 - 2, - 2,5 - 3,...). 

19.  Vaststellen van de gemeentelijke activeringsheffing – aanslagjaren 2020-2024. 

Vaststellen van de gemeentelijke activeringsheffing - aanslagjaren 2020-2024 - tarief : € 0,35/m², 

minimum € 125/onbebouwde bouwgrond of kavel. 

20.  Vaststellen van de gemeentebelasting voor kermissen en markten op het gebruik van privaat en 

openbaar domein. 

Vaststellen van de gemeentebelasting voor kermissen en markten op het gebruik van privaat en 

openbaar domein.
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21.  Vaststellen van het belastingsreglement op het plaatsen van IBA's (individuele systemen voor 

behandeling van afvalwaters). 

Vaststellen van het belastingsreglement op het plaatsen van individuele systemen voor behandeling 

van afvalwaters. 

22.  Vaststellen van de budgetwijziging nr. 2/2019. 

Vaststellen van de budgetwijziging nr. 2/2019. 

23.  Vaststellen van het meerjarenplan 2020-2025 (deel gemeente). 

Vaststellen van het meerjarenplan 2020-2025. 

24.  Goedkeuren van het meerjarenplan 2020-2025 vastgesteld door de raad voor maatschappelijk 

welzijn. 

Goedkeuren van het meerjarenplan vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn. 

25.  Opzeggen van het huidig beleidscontract van de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute met 

het centrum voor leerlingenbegeleiding Vrij CLB Meetjesland en goedkeuren van de nieuwe 

samenwerkingsafspraken.  

Door het nieuw decreet leerlingenbegeleiding dient het huidig contract met CLB Meetjesland 

opgezegd te worden uiterlijk 31.12.2019 en moeten er nieuwe afspraken gemaakt worden met een 

CLB. De gemeenteraad keurt de afspraken tussen gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute en Vrij CLB 

Meetjesland goed. 

26.  Beslissen over planologisch attest Lippens Bouw Bvba. 

Beslissen over de aanvraag tot planologisch attest van Lippens Bouw Bvba - Nieuwe Boekhoutestraat 

76A te 9968 Bassevelde 

27.  Goedkeuren van het tracé van de nieuwe wegenis aan de Ertveldesteenweg te Oosteeklo naar 

aanleiding van het groepswoningbouwproject voor 19 woningen. 

Goedkeuren van het tracé van de nieuwe wegenis aan de Ertveldesteenweg te Oosteeklo naar 

aanleiding van het groepswoningbouwproject voor 19 woningen. 

28.  Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst tussen Energiehuis Veneco, gemeente 

Assenede en SOM vzw. 

Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst tussen Energiehuis Veneco, gemeente Assenede 

en SOM vzw.

29.  Verlenen van een subsidie aan vzw Natuurpunt voor de aankoop van een natuurgebied ter 

hoogte van de Kapellekreek. 

Verlenen van een subsidie aan vzw Natuurpunt voor de aankoop van een natuurgebied ter hoogte 

van de Kapellekreek. 
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30.  Akkoord verklaren tot verlenging van de projectvereniging COMEET en goedkeuren van de 

statuten. 

Maldegem besliste om uit de projectvereniging COMEET te stappen. De 9 andere aangesloten 

gemeenten hebben in september beslist hun lidmaatschap wel te vernieuwen. Om verder te kunnen 

gaan zonder Maldegem, moet de verlenging hernieuwd worden en ook de statuten aangepast. De 

verlenging werd goedgekeurd. De verlenging van de statuten werd goedgekeurd. 

31.  Goedkeuren van aanpassing aan het subsidiereglement socio-culturele projecten. 

Verenigingen aangesloten bij de cultuurraad kunnen beroep doen op subsidies voor socio-culturele 

projecten. Deze worden toegekend na advies van de cultuurraad. Een grondige herwerking van het 

subsidiereglement drong zich op. De aanpassing werd goedgekeurd. 

32.  Beslissen in verband met deelname aan de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) 

Meetjesland, de samenstelling en de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage. Goedkeuren van het 

beleidsplan 2021-2026 en de meerjarenbegroting 2021-2026. Aanduiden van gemeentelijke 

aanspreekpunten in de feedbackgroep. 

Vanaf 2020 zal gemeente Assenede toetreden tot het IOED Meetjesland. Omdat de samenstelling 

van de deelnemende gemeenten wijzigt, moet er een nieuw beleidsplan en bijhorende 

meerjarenbegroting worden goedgekeurd. 

33.  Interpellatie: parkeerproblematiek Leegstraat. 

 

34.  Interpellatie: Dow Chemicals. 

 

35.  Interpellatie: verhardingen bezijden de rijweg. 

 

36.  Interpellatie: kerstmarkt Assenede.  

 

37.  Interpellatie: wegdek Bekputstraat.  

 

38.  Interpellatie: Poeldijkstraat. 

 

39.  Interpellatie: Recyclagepark. 

 

 


