
 

 

Schepencollege van 09.02.2021 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 09.02.2021. 

 

Goedkeuren redactie notulen schepencollege 

De redactie van notulen van het schepencollege van 26.01.2021 wordt goedgekeurd. 

Goedkeuren factuur voor aankoop belegde broodjes voor de gemeenteraad van 

24.09.2020. 

De factuur werd goedgekeurd. 

Gunning van de aankoop van materiaal begraafplaatsen. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Bibliotheek: lot 4: verrekening 8: goedkeuring. 

Bibliotheek: lot 4: verrekening 8: goedkeuring. 

Aankoop gordijnen school Bassevelde. 

Aankoop gordijnen school Bassevelde. 

Rechtzetting besluit 22.12.2020 betreffende Bibliotheek lot 1 vorderingsstaat 11. 

Door een administratieve fout dient het factuurbedrag aangepast te worden van € 33.048,29 

exclusief btw i.p.v. inclusief btw. 

Uitsturen van een bestek voor het plaatsen van een noodtrap in school de wegwijzer in het 

kader van brandveiligheid. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Goedkeuren aanvraag voor het innemen van een standplaats met hamburgerkraam op 

privédomein gelegen te Nieuwburgstraat 83 te Assenede. 

Goedkeuren inname op privédomein met hamburgerkraam. 

(Laurent) Zwarte Sluispolder: Goedkeuren werken aan waterlopen van 3de categorie voor 

het dienstjaar 2020. 

De betalingsaanvraag van de Zwarte Sluispolder voor het bedrag van € 2.8361,40 met betrekking tot 

de uitgevoerde onderhoudswerken aan waterlopen van 3de categorie  op het grondgebied van 

Assenede voor het dienstjaar 2020 wordt goedgekeurd. 

 



  

 

Goedkeuren aanvraag voor het innemen van een standplaats op openbaar domein met 

foodtruck te Assenede. 

Goedkeuren aanvraag voor het innemen van een standplaats op openbaar domein met foodtruck te 

Assenede. 

Goedkeuren van het wijzigen van raam- en deuropening aan de Kapellestraat 49 te 

Assenede. 

Goedkeuren van het wijzigen van raam- en deuropening aan de Kapellestraat 49 te Assenede 

Goedkeuren van het slopen van een woning aan de Kriekerijstraat 10 te Assenede. 

Goedkeuren van het slopen van een woning aan de Kriekerijstraat 10 te Assenede 

Goedkeuren van het verbouwen van een woning aan de Hogevorst 50 te Bassevelde. 

Goedkeuren van het verbouwen van een woning aan de Hogevorst 50 te Bassevelde 

Goedkeuren van het bouwen van een garage/tuinberging aan de Groenendijkstraat 53 te 

Assenede. 

Goedkeuren van het bouwen van een garage/tuinberging aan de Groenendijkstraat 53 te Assenede 

Goedkeuren van de aanleg van een parking aan de Kloosterstraat 100 te Assenede. 

Goedkeuren van de aanleg van een parking aan de Kloosterstraat 100 te Assenede. 

Omgevingsvergunning - melding van een overname van een fruitbedrijf te 9961 

Boekhoute, Haven 83a. 

Door het schepencollege wordt akte genomen van de melding van overname van een fruitbedrijf te 

9961 Boekhoute, Haven 83a. 

Omgevingsvergunning melding van een bronbemaling te 9960 Assenede, Zuivelstraat 13. 

Door het schepencollege wordt akte genomen van de melding van een bronbemaling te 9960 

Assenede, Zuivelstraat 13. 

Omgevingsvergunning melding van gedeeltelijk stopzetting landbouwbedrijf te 9968 

Bassevelde, Beekstraat 108. 

Door het college wordt akte genomen van de melding van de gedeeltelijke stopzetting 

landbouwbedrijf te 9968 Bassevelde, Beekstraat 108. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar 

aanleiding van de Krekenwandeling te Assenede tot 30.04.2021 - verlenging. 

Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de 

Krekenwandeling te Assenede tot 30.04.2021- verlenging. 

 



  

 

Herstel betonwegen 2020  

Goedkeuren van het proces verbaal van voorlopige oplevering van het project "Herstel betonwegen 

2020". 

Wegsanering Doornendijkstraat 

Gunning van de werken voor het herstel van de Doornendijkstraat. 

Onderhoudswerken 2021 

Gunning van de onderhoudswerken 2021. 

Voegvullingen Landsdijk 2020 

Voorlopige oplevering van de werken mbt het project "voegvullingen Landsdijk 2020". 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het aanvullend kohier 2020 - tweede verblijven. 

Het college stelt het aanvullend kohier tweede verblijven 2020 vast en verklaart het kohier 

uitvoerbaar. Het kohier omvat 12 artikels. 

Goedkeuren bestelbonnen. 

De bestelbonnen worden goedgekeurd. 

Oninbare posten - milieubelasting gezinnen 2012. 

 

Oninbaarstellen van oninbare posten inzake de milieubelasting gezinnen voor het aanslagjaar 2012 - 

3 artikels voor een totaal bedrag van € 130,00. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Aanstellen van een voltijdse contractuele functie van administratief medewerker (C-

niveau) voor onbepaalde duur. 

Het college stelt een voltijds contractueel administratief medewerker (C-niveau) voor de financiële 

dienst aan.  

Vaststellen van een werfreserve voor een voltijdse contractuele functie van administratief 

medewerker (C-niveau). 

Het college stelt de werfreserve vast voor een voltijdse contractuele functie van administratief 

medewerker (C-niveau). 

 

 



  

 

Openverklaren van een deeltijdse contractuele functie adm. medewerker (C-niveau) voor 

bepaalde duur. (voor de duur van een ziekteverlof).  

Het college verklaart een deeltijdse contractuele functie van adm. medewerker (C-niveau) voor 

bepaalde duur via aanwerving open.  

Aanvraag basisopleiding voor administratieve medewerkes. 

Een administratief medewerker wordt toegelaten tot het volgen van de online opleiding "basis voor 

administratief medewerker" bij  

Paulo. 

Aanvraag opleiding "vakantiereglementeringen in lokale besturen". 

Deskundige personeel wordt toegelaten tot het volgen van de online opleiding "vakantieregelingen 

in lokale besturen" bij JurPlus. 

Aanvraag opleiding "reservatiesysteem". 

Door personeelswissels bij de dienst vrije tijd en de financiële dienst wordt een opleiding 

"reservatiesysteem" goedgekeurd.  

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van 

maatregelen corona Covid-19 virus van 25-29.01.2021. 

Het college neemt kennis van de verslagen. 

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van 

maatregelen corona Covid-19 virus van 01-05.02.2021. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Goedkeuren aanvraag voor het innemen van een standplaats op openbaar domein met 

caravan te Assenede. 

Goedkeuren aanvraag voor het innemen van een standplaats op openbaar domein met caravan te 

Assenede. 

Beslissen over een aanvraag tot stedenbouwkundig attest voor het verkavelen in 1 lot aan 

de Molenhoek te Oosteeklo. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Goedkeuren van het verbouwen van een woning aan de Molenstraat 23 te Assenede. 

Goedkeuren van het verbouwen van een woning aan de Molenstraat 23 te Assenede 

Goedkeuren van het bouwen van een bijgebouw aan Haantjen 19 te Bassevelde. 

Goedkeuren van het bouwen van een bijgebouw aan Haantjen 19 te Bassevelde 



  

 

Downgraden hoofdroute Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk  langs het 

Leopoldskanaal naar Bovenlokaal Fietsroutenetwerk.  

Door de dienst mobiliteit van de provincie wordt voorgesteld om de hoofdroute Bovenlokaal 

Functioneel Fietsroutenetwerk langsheen het Leopoldskanaal te downgraden naar Bovenlokaal 

Functioneel Fietsroutewerk.  

 Hierover heeft de dienst mobiliteit van de provincie het akkoord nodig  om deze wijziging door te 

voeren. 

Evenement - Inname openbaar domein voor het plaatsen van een caravan ter hoogte van 

De Phonograaf in Assenede van 10.02.2021 tot 01.04.2021. 

Inname openbaar domein voor het plaatsen van een caravan ter hoogte van De Phonograaf in 

Assenede van 10.02.2021 tot 01.04.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


