BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

De voorzitter heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de gemeenteraad op
donderdag, 28 januari 2021 om 20.00 uur. Teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus
COVID-19 maximaal te beperken zal de gemeenteraad doorgaan via een videoconferentie. De
openbaarheid van de zitting wordt georganiseerd via een Youtube kanaal.
Voorafgaand aan de gemeenteraad zal vanaf 19.30 uur het vragenhalfuurtje doorgaan. Hierop staan
volgende punten:
1. Waardering voor mantelzorgers en vrijwilligers deelgemeenten Assenede.
2. Stand van zaken oud-gemeentehuis Assenede.
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DAGORDE

Openbare zitting
1.

VEILIGHEID
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.

2.

NOTULEN & ZITTINGSVERSLAG
Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 17.12.2020.

3.

SOCIALE ZAKEN
Goedkeuren van het protocol Agentschap Zorg en Gezondheid.

4.

VEILIGHEID
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 Covid19 pandemie.

5.

VEILIGHEID
Kennisnemen van afsprakenkader, plan van aanpak en prijsraming Amusivent voor organisatie
vaccinatiecentrum in Hoge Wal Ertvelde.

6.

SUBSIDIES
Goedkeuren van het reglement ter verdeling van de middelen uit het corona-noodfonds jeugd,
cultuur en sport.

7.

JEUGD
Goedkeuren van het huishoudelijk reglement speelpleinwerking.

8.

RUIMTELIJKE ORDENING
Goedkeuren van de aanvraag tot planologisch attest van Lippens Bouw Bvba - Nieuwe
Boekhoutestraat 76A te Bassevelde.

9.

WEGEN
Renovatie doortocht N436 - goedkeuren van de dading tussen de gemeente Assenede en het
Vlaamse Gewest.

10. WEGEN
Renovatie doortocht N436 - goedkeuren van de dading tussen de nv Aclagro, het Vlaamse Gewest
en de gemeente Assenede.

