
 

 

Schepencollege van 02.06.2020 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 02.06.2020. 

 

Goedkeuren redactie notulen schepencollege 

De redactie van de notulen van het schepencollege wordt goedgekeurd. 

Beslissingen en maatregelen naar aanleiding van Covid-19-virus. 

Het behoort tot de taak en bevoegdheid van de gemeente tot het nemen van passende maatregelen 

om epidemieën, zoals de ernstige dreiging die het Covid-19-virus met zich meebrengt, te voorkomen. 

Een aantal beslissingen hieromtrent worden genomen. 

Goedkeuren van de agenda van de gewone algemene vergadering van de cvba Zefier op 

11.06.2020. 

De agenda wordt goedgekeurd. 

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van 

maatregelen corona Covid-19 virus van 18-22.05.2020. 

Het college neemt kennis van de verslagen van het crisisoverleg omtrent maatregelen Covid-19 

corona virus. 

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van 

maatregelen corona Covid-19 virus van 25-29.05.2020. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Vervangen verreiker recyclagepark. 

Dit punt wordt verdaagd naar een volgende zitting. 

Schoolbestellingen 2020-2021: gunning. 

Schoolbestellingen 2020-2021: gunning aan firma Maréchal. 

Goedkeuren factuur @rent voor schade aan gehuurde hoogtewerker. 

Goedkeuring factuur van @rent voor herstellen van schade aan gehuurde hoogtewerker. 

Telenet : Goedkeuren aanvraag voor het ondergronds plaatsen van kabel in synergie met 

Fluvius te Assenede, Stoepestraat.  

Goedkeuren aanvraag voor het ondergronds plaatsen van kabels van Telenet en dit in synergie met 

Fluvius in Assenede; Stoepestraat. 

Fluvius : Goedkeuren offerte voor bijkomende OV in de Lochtingstraat te Assenede 



  

 

Goedkeuren offerte voor bijkomende OV in de Lochtingstraat te Assenede 

Goedkeuren startnota RUP WUG Bommels Oosteeklo. 

De startnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het woonuitbreidingsgebied 

Bommels te Oosteeklo goed te keuren. 

Verdaagd dossier Diederikplein 18, 18/1 en 18A Assenede. 

Bouwen van een meergezinswoning met 2 woongelegenheden en 1 commerciële ruimte 

Omgevingsvergunning Zelzatestraat 42 Assenede. 

Bouwen van een woning en afzonderlijke garage 

Verdaagd dossier Noordstraat 16, 16/1, 16/2, 16/3 en 16/4 Boekhoute. 

Bouwen van een meergezinswoning met 5 wooneenheden 

Aktename van een melding Kliniekstraat 4 Assenede. 

Bouwen van een veranda 

GAS boete - Hoger beroep 

Er wordt een meester aangesteld om de gemeente bij te staan in deze zaak. 

Aanleg fietspad Oosthoek 

Goedkeuren van het proces-verbaal van definitieve oplevering van de infrastructuurwerken van het 

project "Aanleg fietspad Oosthoek". 

Renovatie Poeldijkstraat tussen Staakstraat en woning 14 

Goedkeuren van de gunning der werken voor het project "Renovatie Poeldijkstraat tussen 

Staakstraat en woning 14." 

Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement naar aanleiding van het uitbreiden van de 

bebouwde kom en de zone 30 in de Kloosterstraat. 

Dit punt werd verdaagd. 

Evenement - Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een tijdelijk 

terras ter hoogte van Diederikplein 4 te Assenede van 03.06.2020 tot en met 31.10.2020. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Goedkeuren bestelbonnen. 

De bestelbonnen worden goedgekeurd. 

 



  

 

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Vaststellen geldigheid van de ingediende kandidaturen voor hoofdmonitoren 

speelpleinwerking en buitenschoolse kinderopvang en jobstudent jeugddienst. 

De kandidaturen worden geldig verklaard voor de functie van hoofdmonitor voor de 

speelpleinwerking. 

Toestemming tot het uitbetalen van de werkingssubsidie van feestcommissie Oosteeklo op 

basis van financieel verslag werkjaar 2019. 

De gemeentelijke feestcommissies ontvangen jaarlijks een werkingssubsidie van het 

gemeentebestuur na het indienen van de financiële verslaggeving van vorig werkjaar. Het college van 

burgemeester keurt het financieel jaarverslag van feestcommissie Oosteeklo goed op basis van de 

beschikbare stukken. De toelage voor werkjaar 2020 voor een bedrag van € 5.000,00 kan uitbetaald 

worden aan feestcommissie Oosteeklo. 

 

Toestemming tot het uitbetalen van de werkingssubsidie van feestcommissie Assenede op 

basis van financieel verslag werkjaar 2019. 

De gemeentelijke feestcommissies ontvangen jaarlijks een werkingssubsidie van het 

gemeentebestuur na het indienen van de financiële verslaggeving van vorig werkjaar. Het college van 

burgemeester keurt het financieel jaarverslag van feestcommissie Assenede goed op basis van de 

beschikbare stukken. De toelage voor werkjaar 2020 voor een bedrag van € 9.000,00 kan uitbetaald 

worden aan feestcommissie Assenede. 

 

Toestemming tot het uitbetalen van de werkingssubsidie van feestcommissie Boekhoute 

op basis van financieel verslag werkjaar 2019. 

Het college van burgemeester keurt het financieel jaarverslag van feestcommissie Boekhoute goed 

op basis van de beschikbare stukken. De toelage voor werkjaar 2020 voor een bedrag van € 5.000,00 

kan uitbetaald worden aan feestcommissie Assenede. 

 

Boekentapijt  

Het evenement Boekentapijt wordt niet goedgekeurd. 

Fietspad Menneken 

Goedkeuren van het PV van schorsing mbt werken "aanleg fietspad Menneken - St Sebastiaanstraat. 

 


