Gemeenteraad van 23.04.2020
In toepassing van art. 285 § 1 decreet lokaal bestuur wordt de lijst met beknopte inhoud van de
behandelde punten in de gemeenteraad van 23.04.2020 bekendgemaakt.

Besloten zitting
GZ 1. Bekrachtigen van het besluit burgemeester betreffende beperkende maatregelen
gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn in het kader van de verspreiding van het
coronavirus COVID-19.
Het besluit burgemeester van 15.04.2020 mbt beperkende maatregelen gemeenteraad en raad voor
maatschappelijk welzijn in het kader van de verspreiding van het coronavirus COVID-19 wordt
bekrachtigd.
GZ 2.

Goedkeuren van de notulen van de gemeenteraad van 30.01.2020.

De notulen van de gemeenteraad van 30.01.2020 worden goedgekeurd.
GZ 3.

Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 27.02.2020.

De notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 27.02.2020 worden goedgekeurd.
GZ 4. Bekrachtigen van de politieverordeningen van de burgemeester i.k.v. maatregelen corona
COVID-19 virus.
De politieverordeningen worden door de gemeenteraad bekrachtigd.
GZ 5. Kennisnemen van het definitieve antwoord van de toezichthoudende overheid i.v.m. de
klacht tegen goedkeuring meerjarenplan gemeente en OCMW.
De raad neemt kennis.
GZ 6. Kennisnemen van het definitieve antwoord van de toezichthoudende overheid i.v.m. de
klacht betreffende het niet beantwoorden schriftelijke vragen door de burgemeester.
De raad neemt kennis.
GZ 7. Kennisnemen van het definitieve antwoord van de toezichthoudende overheid i.v.m. de
klacht betreffende de afsprakennota adviesraden.
De raad neemt kennis.
GZ 8. Kennisnemen van het definitieve antwoord van de toezichthoudende overheid i.v.m. de
klacht tegen de gemeenteraadsbeslissing van 19.12.2019 betreffende verlenging
projectvereniging COMEET, goedkeuring statuten.
De raad neemt kennis.
GZ 9.

Goedkeuren nieuwe samenstelling geledingen + aantal deskundigen Gecoro

Goedkeuren van de nieuwe samenstelling van de maatschappelijke geledingen en het aantal
deskundigen van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening.
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GZ 10. Goedkeuren van de oproepprocedure i.v.m. het benoemen van de leden, de
plaatsvervangers en de voorzitter van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening.
Goedkeuren van de oproepprocedure i.v.m. het benoemen van de leden, de plaatsvervangers en de
voorzitter van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening.
GZ 11. Goedkeuren van de stemprocedure i.v.m. het benoemen van de leden, de plaatsvervangers,
de voorzitter en de vaste secretaris van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening.
Goedkeuren van de stemprocedure i.v.m. het benoemen van de leden, de plaatsvervangers, de
voorzitter en de vaste secretaris van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening.
GZ 12. Voorlopig vaststellen van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Sport en Recreatie
Bassevelde.
Na de plenaire vergadering wordt door de gemeenteraad het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
Sport en Recreatie Bassevelde voorlopig vastgesteld.
GZ 13. Vaststellen van de aanpassing van het algemeen politiereglement van de politiezone
Assenede - Evergem.
Er is een aanpassing nodig inzake het aanvoeren van landbouwfolie in het milieupark. Het aangepast
gecoördineerd politiereglement van de politiezone Assenede-Evergem wordt vastgesteld.
GZ 14. Adviseren van de jaarrekening 2019 van de kerkfabriek Sint Petrus & Sint Martinus te
Assenede.
Advies uitbrengen over de jaarrekening 2019 van de kerkfabriek Sint Petrus & Sint Martinus te
Assenede.
GZ 15. Adviseren van de jaarrekening 2019 van de kerkfabriek O.L.V. Hemelvaart te Bassevelde.
Advies uitbrengen over de jaarrekening 2019 van de kerkfabriek O.L.V. Hemelvaart te Bassevelde.
GZ 16. Adviseren van de jaarrekening 2019 van de kerkfabriek H. Kruis en O.L. Vrouw te Oosteeklo.
Advies uitbrengen over de jaarrekening 2019 van de kerkfabriek H. Kruis en O.L. Vrouw te Oosteeklo.
GZ 17. Adviseren van de jaarrekening 2019 van de kerkfabriek H. Kruis te Boekhoute.
Advies uitbrengen over de jaarrekening 2019 van de kerkfabriek H. Kruis te Boekhoute.
GZ 18. Vaststellen van de lopende retributies dienst Vrije Tijd 2020.
De retributies worden vastgesteld.
GZ 19. Vaststellen van de machtiging tot het heffen van retributies en vaststellen van de
voorwaarden.
Vaststellen van de machtiging tot het heffen van retributies en vaststellen van de voorwaarden.
GZ 20. Vaststellen van het retributiereglement voor de inzameling van asbest bij landbouwers.
Vaststellen van het retributiereglement voor de inzameling van asbest bij landbouwers.
GZ 21. Toekennen van de nominatieve subsidies 2020.
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Toekennen van de nominatieve subsidies voor het jaar 2020 zoals opgenomen in meerjarenplan
2020-2024.
GZ 22. Vaststellen van het nieuw reglement CADOZA en goedkeuren van uitzonderlijke
terugbetaling van handelaars.
De gemeenteraad gaat akkoord met het nieuwe reglement Cadeaucheque Ondernemers en
Zelfstandigen Assenede (CADOZA). Dit wordt vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van
23.04.2020. Daarnaast keurt gemeenteraad een uitzonderlijke terugbetaling goed aan handelaars
wegens het laattijdig indienen van hun bonnen.
GZ 23. Verlenen van een subsidie aan vzw Natuurpunt voor de aankoop van een natuurgebied ter
hoogte van de Kapellekreek.
De gemeenteraad keurt de subsidie aan vzw Natuurpunt voor de aankoop van een natuurgebied ter
hoogte van de Kapellekreek goed.
GZ 24. Verlenen van een subsidie aan vzw Natuurpunt voor de aankoop van een natuurgebied ter
hoogte van de Kapelledijk.
De gemeenteraad keurt de subsidie aan vzw Natuurpunt voor de aankoop van een natuurgebied ter
hoogte van de Kapelledijk goed.
GZ 25. Interpellatie: vandalisme.

GZ 26. Interpellatie: steunmaatregelen m.b.t. de Corona-crisis.

GZ 27. Interpellatie: subsidie 2020 voor organisaties.
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