
 

 

 

 

UITNODIGING zitting GEMEENTERAAD 

 

 

 

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

, 24 november 2022 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Kasteelstraat 1-3, Assenede.  

Eveneens wordt u uitgenodigd voor:  

- Om 19.00 uur: een toelichting van de brandweer over de aanrijtijden en interventies door de heer 

Kurt De Kock, Kapitein - Cluster Officier Posten Zelzate – Assenede – Waarschoot, Vakofficier THV van 

brandweerzone Centrum. 

 

- Om 19.30 uur voor het vragenhalfuurtje van de heer Giovanni Van Loo: 

1. Vergrijzing in onze gemeente Assenede. 

2. Ouderenadviesraad. 

    16.11.2022 

  

Frederik Willems             Lieve Goethals 

Algemeen directeur             Voorzitter gemeenteraad 

 

 

DAGORDE 

 

Openbare zitting 

1.  NOTULEN 

Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 27.10.2022. 

2.  FINANCIËN 

Kennisnemen van de goedkeuring van de jaarrekening 2021 door de provinciegouverneur. 

3.  AGB ASSENEDE 

Verlenen van kwijting aan de bestuurders in het kader van de jaarrekening 2021. 



  

 

 

4.  INTERCOMMUNALES 

Kennisnemen van de halfjaarlijkse verslaggeving raad van bestuur IVM aan de gemeenteraad. 

5.  INTERCOMMUNALES 

Goedkeuren van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van IVM op 07.12.2022 

en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente Assenede. 

6.  INTERCOMMUNALES 

Kennisnemen van de halfjaarlijkse verslaggeving van de raad van bestuur van Veneco aan de 

gemeenteraad. 

7.  INTERCOMMUNALES 

Goedkeuren van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Veneco op 

08.12.2022 en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente 

Assenede. 

8.  INTERCOMMUNALES 

Goedkeuren van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van IGS Westlede op 

13.12.2022 en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente 

Assenede. 

9.  INTERCOMMUNALES 

Kennisnemen van de halfjaarlijkse verslaggeving van de raad van bestuur van TMVS aan de 

gemeenteraad. 

10.  AUDIO 

Kennisnemen van het verslag van de algemene vergadering van welzijnsvereniging Audio van 

30.09.2022. 

11.  GEBOUWEN 

Kennisname Ontwerp 'nevenbestemming' Heilig Kruiskerk Boekhoute. 
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