Gemeenteraad van 24.09.2020
In toepassing van art. 285 § 1 decreet lokaal bestuur wordt de lijst met beknopte inhoud van de
behandelde punten in de gemeenteraad van 24.09.2020 bekendgemaakt.

Openbare zitting
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.

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.

4.

Goedkeuren van het aanbod openbare verlichting door de distributienetbeheerder Imewo
m.b.t. inbreng 'verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen' en kennisnemen van het
bijhorend reglement.

Goedkeuren van het aanbod openbare verlichting door de distributienetbeheerder Imewo m.b.t.
inbreng 'verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen' en kennisnemen van het bijhorend
reglement.
5.

Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 27.08.2020.

Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 27.08.2020.
6.

Kennisnemen van het definitieve antwoord van de toezichthoudende overheid i.v.m. de klacht
betreffende publicatieverplichtingen omtrent het AGB.

De raad neemt kennis.
7.

Kennisnemen van het definitieve antwoord van de toezichthoudende overheid i.v.m. de nietnaleving van de jaarlijkse evaluatie van de beheersovereenkomst met een AGB door de
gemeenteraad.

De raad neemt kennis.
8.

Goedkeuren van de toetreding tot ledenvereniging Audio, van het auditcharter en oprichting
van het plaatselijke auditcomité.

Goedkeuren van de toetreding tot ledenvereniging Audio, van het auditcharter en oprichting
plaatselijke auditcomité.
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9.

Kennisnemen van de toelichtende nota samenwerkingsovereenkomst streekwerking en akkoord
gaan met de overeenkomst inzake streeksamenwerking en streekontwikkeling in het
Meetjesland en de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan Veneco.

Kennisnemen van de toelichtende nota samenwerkingsovereenkomst streekwerking en akkoord
gaan met de overeenkomst inzake streeksamenwerking en streekontwikkeling in het Meetjesland en
de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan Veneco.
10. Goedkeuren van de dotatie aan de Hulpverleningszone Centrum voor het dienstjaar 2021.
Goedkeuren van de dotatie aan de Hulpverleningszone Centrum voor het dienstjaar 2021 - totaal
bedrag € 740.261,77 (€ 667.396,77 bijdrage exploitatie, € 70.353,88 bijdrage investeringen, €
2.511,12 bijdrage pensioenen).
11. Renovatie doortocht N436 - goedkeuren dading tussen de nv Aclagro, het Vlaamse Gewest en
de gemeente Assenede.
Goedkeuring van de dadingsovereenkomst tussen de nv Aclagro, het Vlaamse Gewest en de
gemeente Assenede betreffende de rechtszaak Renovatie doortocht N436.
12. Vaststellen van het retributiereglement GFT-inzameling.
De gemeenteraad keurt het retributiereglement goed voor de inzameling van GFT die van start gaat
in 2021.
13. Goedkeuren van het subsidiereglement jeugdwerk 2020 - 2025.
Dit punt wordt verdaagd.
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