
 

 

Schepencollege van 07.04.2020 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 07.04.2020. 

 

Goedkeuren redactie notulen schepencollege  van 21.03.2020 en 24.03.2020. 

De redactie van het schepencollege van 21.03.2020 en 24.03.2020 wordt goedgekeurd. 

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van 

maatregelen corona Covid-19 virus. 

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

corona virus. 

Huurovereenkomst FC De Kilo. 

Verlenging van de huurovereenkomst vanaf 01.05.2020 voor een periode van 3 jaar. 

Bibliotheek - Verrekening 3 voor lot 1 Ruwbouw. 

Verrekening 3 voor lot 1 Ruwbouw werd goedgekeurd. 

Bibliotheek - Vorderingsstaat 2 bis lot 1 ruwbouw. 

Vorderingsstaat 2 bis lot 1 ruwbouw wordt goedgekeurd.  

Aankoop verreiker recyclagepark. 

Motiveren stopzetting opdracht en nieuwe prijsvraag. 

De opdracht wordt niet gegund en er wordt een nieuwe prijsvraag gestart. 

Omgevingsvergunning Leegstraat 1A, 1B, 1C en 1D Assenede. 

Dit punt wordt verdaagd naar een volgende zitting. 

S Omgevingsvergunning Abdijstraat 53 Oosteeklo. 

Verbouwen van een woning. 

Omgevingsvergunning Staakstraat 132 Assenede. 

Dit punt wordt verdaagd naar een volgende zitting. 

Omgevingsvergunning Mouterij 2 Boekhoute. 

Bouwen van een woning 

Omgevingsvergunning Mouterij 4 Boekhoute. 

Bouwen van een woning 



  

 

Omgevingsvergunning Mouterij 6 Boekhoute. 

Bouwen van een woning 

Omgevingsvergunning Mouterij 8 Boekhoute. 

Bouwen van een woning 

Aktename melding Eendrachtstraat 64 Bassevelde. 

Aanpassing aan dakbedekking en aan zij- en achtergevel. Het college neemt akte. 

Plaatsen, bebloemen en onderhouden van bloemenkorven te Assenede. 

Plaatsen, bebloemen en onderhouden van bloemenkorven te Assenede. 

Gunnen van de overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp 'raamcontract 

autodelen' aan de firma stapp.in. 

Het college gunt de overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp 'raamcontract autodelen' aan 

de firma stapp.in voor het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 39.745,00 excl. btw (€ 48.091,45 

incl. btw) voor een periode van 4 jaar, excl. variabele kosten (afhankelijk van het gebruik). Voor het 

gebruik van de wagens worden de eenheidsprijzen in het raamcontract en de inventaris gehanteerd. 

Uitwijkstrook Smoutersdijkstraat 

Goedkeuren van de gunning der werken voor de aanleg van een uitwijkstrook in de 

Smoutersdijkstraat. 

Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement naar aanleiding van het creëren van een 

bijkomende parkeerplaats voor mindervaliden ter hoogte van Kasteelstraat 49. 

Artikel 34 van het gecoördineerd verkeersreglement dient te worden aangevuld met een bijkomende 

parkeerplaats voor mindervaliden ter hoogte van Kasteelstraat 49 in Assenede. Dit besluit werd 

goedgekeurd. 

Grafconcessies. 

Migratie akten burgerlijke stand naar DABS 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om het beschikbare budget te schrappen 

en de ad hoc migratie verder te zetten zoals tot nu toe. 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het eerste aanvullend kohier milieubelasting 

bedrijven 2019. 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het eerste aanvullend kohier milieubelasting bedrijven 2019 

- 162 artikels voor een bedrag van € 23.250,00. 

  



  

 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het tweede aanvullend kohier milieubelasting 

bedrijven 2019. 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het tweede aanvullend kohier milieubelasting bedrijven 

2019 - 150 artikels voor een bedrag van € 20.475,00. 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het aanvullend kohier milieubelasting gezinnen 

2019. 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het aanvullend kohier milieubelasting gezinnen 2019 - 30 

artikels voor een bedrag van € 1.380,00. 

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Goedkeuren bestelbonnen. 

Goedkeuren bestelbonnen 

Verlengen inschrijvingsdatum indiening kandidaturen voor de voltijdse contractuele 

functie van deskundige personeel (B-niveau) voor onbepaalde duur. 

Dit punt werd verdaagd naar een volgende zitting. 

Goedkeuren verantwoordingsnota vrijetijdsparticipatie subsidie lokale netwerken 2019. 

De verantwoordingsnota vrijetijdsparticipatie 2019 wordt goedgekeurd. Deze nota kadert in de 

subsidie voor lokale netwerken rond armoede en moet jaarlijks ingediend worden bij het agentschap 

Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Overheid.  

Chiro Beukenhout - verhuur gebouw en terreinen. 

Chiro Beukenhout wenst hun lokaal en terreinen te verhuren aan derden.  

Stoepe wandeling 09.05.2020. 

Toestemming Stoepe wandeling 09.05.2020. 

Jogging Bassevelde 19.06.2020. 

Toestemming jogging Bassevelde 19.06.2020. 

Verloren Visserdorp tocht 03.06.2020. 

Toestemming Verloren Visserdorp tocht 03.06.2020. 

Intrekken gemeentelijke retributies. 

De retributies van de volgende activiteiten worden ingetrokken: lezing professor Cammu, 

kriebeldinges, kijk ik fiets. 

 


