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Gemeenteraad van 30.01.2020 

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

behandelde punten in de gemeenteraad van 30.01.2020 bekendgemaakt. 

 

Openbare zitting 

1.  Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 19.12.2019. 

De notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 19.12.2020 worden goedgekeurd. 

2.  Kennisnemen van de tijdelijke vervanging van een gemeenteraadslid om reden van bijstand of 

verzorging van een zwaar ziek familielid en de goedkeuring van de geloofsbrieven en 

eedaflegging van de eerste opvolger. 

Een gemeenteraadslid die om reden van bijstand of verzorging van een zwaar ziek familielid kan zich 

laten vervangen. Hij of zij richt daarvoor een schriftelijk verzoek aan de voorzitter van de 

gemeenteraad. De gemeenteraad dient de geloofsbrieven van de opvolger goed te keuren en  de 

opvolger legt zijn eed af in handen van de gemeenteraadsvoorzitter. De gemeenteraad neemt kennis 

van de tijdelijke vervanging en keurt de geloofsbrieven goed. 

3.  Goedkeuren van aanpassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.  

De aanpassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt goedgekeurd. 

4.  Kennisnemen van de vernietiging van het gemeenteraadsbesluit van 19.12.2019 inzake het 

vaststellen van de gemeentelijke activeringsheffing door de Provinciegouverneur. 

Kennis nemen van de vernietiging van het gemeenteraadsbesluit van 19.12.2019 inzake het 

vaststellen van de gemeentelijke activeringsheffing door de Provinciegouverneur - vernietiging op 

basis van het niet indexeren van de minimumbedragen. 

5.  Vaststellen van de gemeentelijke activeringsheffing – aanslagjaren 2020-2024. 

Vaststellen van de gemeentelijke activeringsheffing - aanslagjaren 2020-2024 - nieuwe beslissing 

n.a.v. vernietigingsbesluit gouverneur. 

6.  Kennisnemen van de klachtenbehandeling en de meldingen verwerkt via het online meldpunt in 

2019. 

De raad neemt kennis van het verslag van de klachten en meldingen 2019. 

7.  Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst ICT-servicedesk eGov (provincie Oost-Vlaanderen). 

De samenwerkingsovereenkomst wordt goedgekeurd. 

8.  Verlenen van kwijting in het kader van de jaarrekening 2018. 

Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris revisor ikv de jaarrekening 2018 van het 

AGB Assenede. 
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9.  Toekennen van een renteloze lening van de gemeente Assenede aan het AGB Assenede voor 

investeringen. 

Het gemeentebestuur Assenede kent een renteloze lening toe aan het AGB Assenede voor de 

investeringen excl. BTW.

15.  Voorstel van besluit: aanpassing reglement recyclagepark. 

Een aangepast voorstel werd niet goedgekeurd.  

 


