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Gemeenteraad van 28.01.2021 

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

behandelde punten in de gemeenteraad van 28.01.2021 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 19.01.2021 m.b.t. beperkende maatregelen gemeenteraad en raad 

voor maatschappelijk welzijn van 29.10.2020 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 17.12.2020. 

Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 17.12.2020. 

3.  Goedkeuren van het protocol Agentschap Zorg en Gezondheid. 

Voor de verwerking van de gegevens met betrekking tot contacttracing werd op advies van de 

functionaris van gegevensverwerking een bijkomend protocol goedgekeurd. 

4.  Bekrachtigen van het besluit van de burgemeester van 19.01.2021 betreffende de controle en 

handhaving van de quarantaineverplichting m.h.o. op de beheersing en bestrijding van de Covid-

19 pandemie.  

Het besluit burgemeester van 19.01.2021 wordt bekrachtigd. Gemeenten kunnen nagaan of wie in 

quarantaine moet zitten, dat ook effectief doet. Is dat niet zo, dan riskeert men een boete. Het gaat 

om mensen die besmet zijn, om hoog-risicocontacten en om mensen die terugkeren uit een rode 

zone. Of een gemeente inzet op handhaving van de quarantaine, is haar keuze, van een heksenjacht 

is nergens sprake.   

5.  Kennisnemen van afsprakenkader, plan van aanpak en prijsraming  Amusivent voor organisatie 

vaccinatiecentrum in Hoge Wal Ertvelde. 

Voor de inwoners van Assenede, Evergem, Kaprijke en Zelzate zal in de Hoge Wal in Ertvelde een 

vaccinatiecentrum worden ingericht in een tent. Deze opdracht is toevertrouwd aan Amusivent op 

basis van een plan van aanpak en prijsraming. Tussen de gemeenten werd een afsprakenkader 

afgesproken dat werd goedgekeurd door de colleges. 

6.  Goedkeuren van het reglement ter verdeling van de middelen uit het corona-noodfonds jeugd, 

cultuur en sport. 

Gemeente Assenede ontving € 151.000,00 uit het corona-noodfonds jeugd, cultuur en sport. Het 

subsidiereglement ter verdeling van deze middelen wordt goedgekeurd. 
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7.  Goedkeuren van het huishoudelijk reglement speelpleinwerking. 

In het huishoudelijke reglement van speelpleinwerking Sloeberslot staat de vergoeding voor de 

animatoren. Omwille van de corona en de grotere druk die erop de animatoren komt, willen we deze 

vergoeding verhogen met € 2,50 voor een halve dagwerking. Hierdoor moet het huishoudelijke 

reglement van speelpleinwerking Sloerberslot worden aangepast en goedgekeurd worden op de 

gemeenteraad. De gemeenteraad van 28.01.2021 heeft de verhoging van vergoeding (€ 2,50 voor 

een halve dagwerking) goedgekeurd. 

8.  Goedkeuren van de aanvraag tot planologisch attest van Lippens Bouw Bvba - Nieuwe 

Boekhoutestraat 76A te Bassevelde. 

Goedkeuren van de aanvraag tot planologisch attest van Lippens Bouw Bvba - Nieuwe 

Boekhoutestraat 76A te Bassevelde 

9.  Renovatie doortocht N436 - goedkeuren van de dading tussen de gemeente Assenede en het 

Vlaamse Gewest. 

Renovatie doortocht N436 - goedkeuring dading tussen gemeente Assenede en Vlaamse Gewest 

10.  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. 

15.  Voorstel van beslissing: strooizout voor gezinnen. 

Het Vlaams Belang-fractie vraagt aan de gemeenteraad van Assenede te beslissen tot de jaarlijkse 

toekenning van een gratis zak strooizout van 10 kilogram aan ieder gezin gedomicilieerd in onze 

gemeente. Het voorstel van beslissing is verworpen. 

 

 

 


