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Gemeenteraad van 29.08.2019 

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

behandelde punten in de gemeenteraad van 29.08.2019 bekendgemaakt. 

 

Openbare zitting 
1.  Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraad dd. 27.06.2019 

De redactie wordt goedgekeurd. 

2.  Goedkeuren van duurzaam energie- en klimaatactieplan (luik adaptatie) in het kader van het 

Europese burgemeestersconvenant voor klimaat en energie. 

De gemeenteraad keurt het klimaatadaptatieplan (deel 2 van het klimaatplan) goed. Het plan kadert 

in het Europese burgemeestersconvenant voor klimaat en energie. 

3.  Goedkeuren van een rangorde voor de vervanging van de algemeen directeur en de financieel 

directeur. 

Het decreet lokaal bestuur regelt in artikel 166 de vervanging van de algemeen directeur en de 

financieel directeur bij hun afwezigheid of verhindering. De gemeenteraad keurt een rangorde goed 

van medewerkers die als waarnemend algemeen directeur en waarnemend financieel directeur alle 

bevoegdheden uitoefenen die aan het ambt verbonden zijn. 

4.  Goedkeuren van het gemeentelijk informatieveiligheidsbeleid. 

Het document ‘Informatieveiligheidsbeleid Gemeente en OCMW Assenede’, opgemaakt door de 

door de provincie ter beschikking gestelde informatieveiligheidsconsulent/functionaris 

gegevensbescherming en gevoegd als bijlage bij deze beslissing, wordt goedgekeurd. 

5.  Goedkeuren van Plattelandsmotie. 

De Plattelandsmotie, opgemaakt door de gemeenten Linter en Glabbeek, waarin meer middelen 

worden gevraagd voor de plattelandsgemeenten en als bijlage gevoegd bij dit besluit, wordt 

goedgekeurd. 

6.  Goedkeuren van afsprakennota vrijetijdsparticipatie 2020 - 2025.  

In 2014 richtte gemeentebestuur Assenede en lokaal netwerk ter bevordering van 

vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede op in het kader van het Participatiedecreet. De 

doelstellingen van het lokaal netwerk worden bepaald binnen een afsprakennota 

vrijetijdsparticipatie. Voor de periode 2020 - 2025 moet een nieuwe afsprakennota worden 

ingediend, uiterlijk 01.10.2019.  

7.  Vaststellen van nieuw bibliotheekreglement Regiobib Meetjesland Assenede vanaf 01.10.2019. 

Wegens omschakeling naar een nieuw Vlaams bibliotheeksysteem dient het bibliotheekreglement 

aangepast te worden.  

8.  Kennisnemen van de ledenlijst GROS. 

De gemeenteraad neemt kennis van de ledenlijst van de GROS. 

9.  Interpellatie: beleidsverklaring. 

 

10.  Interpellatie: onderscheidingsteken gemeenteraadsvoorzitter. 

 

11.  Interpellatie: feest van de Vlaamse Gemeenschap. 

 

 


