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Besprekingen en besluiten van de gemeenteraad in openbare zitting

Bevoegdheid

o
,

Het gemeentedecreet van 15.07.2005.

Wetten en Reglementen
a

Besluit Vlaamse Regering beleids- en beheerscyclus gemeenten, provincies en OCMWIs van
25.06.2010 en latere wijzigingen.

a

Ministerieel besluit beleids- en beheerscyclus gemeenten, provincies en OCMW's van 01.10.2010
en latere wijzigingen.

Verwijzi ngsdocu menten

o
o

Budget 2019 van het AGB Assenede.
Besluit van de Raad van Bestuur AGB Assenede van 2O.L2.2OL8 betreffende het vaststellen van
het budget 2019 van het AGB Assenede.

Verantwoording
a

ln de BBC wordt de beleids- en financiële planning opgemaakt vanuit een meerjarig perspectief.
Die voorwaarde geldt niet voor de planning voor het eerste jaar na de
gemeenteraadsverkiezingen, want in 2019 treedt een nieuwe bewindsploeg aan, die de eigen
beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties nog moet bepalen.

a

Daarom is de aanpassing van het meerjarenplan 2OI4-2OL9 facultatief bij de opmaak van de
planning voor 2019 en moet het budget of het éénjarig meerjarenplan voor 2019 niet passen in

a

a

het lopende meerjarenplan 2014-2019.
De eventuele nettowinsten worden jaarlijks in de gemeentekas gestort, De verlÍezen worden
jaarlijks overgedragen naar het volgende boekjaar. Dit staat zo beschreven in de statuten en blijft
ongewijzigd tot zover dit aangepast wordt.in de statuten.
De Raad van Bestuur AGB Assenede van 2}.Iz.z}L}stelde het budget 201-9 van het
AGB Assenede vast.

Tussenkomsten
a

CD&V leest op p.qgina 36 dat er nog € 105 000,00 wordt voorzien voor de aanleg van een Finse
piste in Assenede. Deze is toch zo goed als volledig aangelegd? CD&V vraagt of er nog

lichtpunten voorzien worden of is het de bedoeling dat de piste enkel overdag kan gebruikt
worden. De strook achter de jeugdlokalen is erg donker.
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat er nog een aanpassing moet
gebeuren aan de voetbalterreinen die moeten verlegd worden richting Sasdijk. De piste kan
daarom niet volledig worden doorgetrokken en een stuk moet nog worden aangelegd. Er is
voorlopig geen verlichting voorzien, maar er zit wel een kabel klaar om dit eventueel later uit te
voeren. Eerst zal de noodzaak worden geëvalueerd. Misschien zijn er komende jaren ook nieuwe
technieken met led en zonnepanelen die goedkoper worden, want nu is dat vrij duur.
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Het budget 20L9 van het AGB Assenede, zoals in bijlage bij dit besluit gevoegd, wordt goedgekeurd.
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