Gemeenteraad van 25.03.2021
In toepassing van art. 285 § 1 decreet lokaal bestuur wordt de lijst met beknopte inhoud van de
behandelde punten in de gemeenteraad van 25.03.2021 bekendgemaakt.

Openbare zitting
1.

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.

Het besluit burgemeester van 16.03.2021 m.b.t. beperkende maatregelen gemeenteraad en raad
voor maatschappelijk welzijn van 25.03.2021 in het kader van de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 wordt bekrachtigd.
2.

Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 25.02.2021.

Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 25.02.2021.
3.

Goedkeuren van aanpassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

Het college van burgemeester en schepenen wenst de voorwaarden voor een terugbetaling van
specifieke kosten gelieerd aan het mandaat van burgemeester en schepenen op te nemen in het
huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Voor het vlotte verloop van het vragenhalfuurtje stelt
het college van burgemeester en schepenen voor een tijdslimiet in te voeren. De aanpassingen van
het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad worden goedgekeurd.
4.

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

Vaststellen van de aanpassing van het algemeen politiereglement van de politiezone Assenede Evergem.
5.

Kennisnemen van financiële rapportage vaccinatiecentrum Hoge Wal Ertvelde.

Evergem, Zelzate, Kaprijke en Assenede bouwden een vaccinatiecentrum Hoge Wal te Ertvelde.
Maandelijks wordt een financieel verslag voorgelegd aan de gemeenteraden.
6.

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".

De omschrijving van de investering “Aanpassingswerken school De Wegwijzer n.a.v.
vochtproblemen” (beleidsitem 005000 algemene rekening 2610000) in de meerjarenplanning 20202025 wordt gewijzigd naar “Aanpassingswerken school De Wegwijzer”.
7.

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

Bouwen brug Stoepestraat - afschaffen deel voetweg " sentier 52 " op openbaar gewestdomein
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8.

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

Recent werd de wegenis in de verkaveling tussen de Elsburgstraat en de Leegstraat definitief
opgeleverd.
Daarom wordt een princiepbeslissing genomen voor kosteloze overname wegenis verkaveling
Hospicestraat, Moederhuisstraat en Kliniekstraat en wordt de Dienst Vastgoedtransacties aangesteld
voor het verlijden van de akte.
9.

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

In de Prins Boudewijnlaan en omgeving wordt riolering aangelegd. Ondertussen zijn hiervoor de
onderhandelingen opgestart. Inneming 019 is gelegen in de rijweg van de Hollekenstraat. Er werd
overeengekomen om deze grond te verkopen aan de gemeente.
10. Rioleringsproject ASN3008 Prins Boudewijnlaan - Inneming 025 - Goedkeuren van de
terreinbeschrijving en de overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden.
Momenteel is NV Aquafin bezig met de onderhandelingen voor het vestigen van erfdienstbaarheden
naar aanleiding van het rioleringsproject Prins Boudewijnlaan. Voor inneming 025 ontvingen wij de
terreinbeschrijving en de overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden. Deze dienen te
worden goedgekeurd in de gemeenteraad.
11. Princiepbeslissing voor de aankoop van Zaal Sint-Lodewijk op de Landsdijk te Bassevelde.
Het gemeentebestuur wenst Zaal Sint-Lodewijk op de Landsdijk te Bassevelde aan te kopen.
Hiervoor is het noodzakelijk dat een princiepbeslissing wordt getroffen in de gemeenteraad.
12. Princiepbeslissing voor de aankoop van perceelsgedeelten in de Leegstraat te Assenede.
De gemeente wenst de restperceeltjes palende aan het gemeentelijk pleintje hoek Markt - Leegstraat
aan te kopen van de aanpalende eigenaar. Hiervoor moet een princiepbeslissing getroffen worden
door de gemeenteraad.
13. Verlenen van een subsidie voor de aankoop van een natuurgebied.
De gemeenteraad keurt de subsidie goed voor de aankoop van een natuurgebied ter hoogte van de
Valkendijk door vzw Natuurpunt.
14. Vaststellen van de machtiging tot het heffen van retributies en vaststellen van de voorwaarden.
In zitting van 23.04.2020 stelde de gemeenteraad de machtiging tot het heffen van retributies en de
voorwaarden daartoe, vast. In februari kregen wij een brief van Agentschap Binnenlands Bestuur dat
er wij aanpassingen moeten doen in artikel 2 -, zodat de categorieën duidelijk worden bepaald door
de gemeenteraad.
15. Goedkeuren van het huishoudelijk reglement tienerwerking.
Deze zomer zullen activiteiten voor tieners worden georganiseerd in het verlengde van
speelpleinwerking. Voor deze werking moet een huishoudelijk reglement worden goedgekeurd.
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16. Goedkeuren van afschaffing maximumbijdrage UiTPAS Meetjesland.
UiTPASgebruikers met kansentarief kunnen deelnemen aan activiteiten tegen verlaagd tarief. Tot nu
toe was dit beperkt tot een jaarlijkse eigen bijdrage van € 150,00. Dit maximumbedrag wordt nu
afgeschaft.
17. Goedkeuren van addendum samenwerkingsovereenkomst UiTPAS Meetjesland.
UiTPAS Meetjesland wil vrijetijdsparticipatie bevorderen en heeft hiervoor een
samenwerkingsovereenkomst met verschillende gemeenten. Gemeenten Sint-Laureins en Zelzate
willen toetreden tot dit samenwerkingsverband. Dit addendum regelt de toetreding van deze
gemeenten tot het UiTPAS Meetjesland netwerk.
18. Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Zelzate omtrent de
terbeschikkingstelling van een halftijds contractueel noodambtenaar/preventieadviseur (Bniveau).
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed met de gemeente Zelzate omtrent de
terbeschikkingstelling van een noodambtenaar/preventieadviseur (B-niveau).
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