
 

 

Schepencollege van 13.10.2020 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 13.10.2020. 

 

TV Assenede 

TV Assenede: De firma's worden aangeschreven tot het indienen van een offerte. 

Goedkeuren ontwerper sloop. 

Goedkeuren ontwerper voor het slopen van Kriekerijstraat 10. 

Renovatie dak school Bassevelde. 

Renovatie dak school Bassevelde. 

Goedkeuren en gunnen sterretjesweide. 

Goedkeuren en gunnen sterretjesweide. 

BIBLIOTHEEK - Openplussysteem - Goedkeuren bestek. 

Dit punt werd verdaagd. 

Beslissing tot de aankoop van een beamer en een projectiescherm voor de bib na de 

renovatie. 

Beslissing tot de aankoop van een beamer en een projectiescherm voor de bib na de renovatie. 

Onderhoudswerken aan baangrachten op het grondgebied in Assenede op afroep: 

gunning. 

Onderhoudswerken aan baangrachten op het grondgebied in Assenede op afroep: gunning. 

Omgevingsvergunning Oosteeklo-dorp 84 Oosteeklo. 

Wijzigen van de voorgevel 

Omgevingsvergunning Landsdijk 48 Bassevelde. 

Slopen en herbouwen van een woning, slopen van een bedrijfsgebouw en verharding 

Omgevingsvergunning Markt 20-22 Assenede. 

Goedkeuren van regularisatie terreinaanleg. 

Omgevingsvergunning verkaveling Sasdijkstraat 45 A Assenede. 

Goedkeuren van bijstelling verkavelingsvoorschriften. 

 



  

 

Omgevingsvergunning Ledestraat 83 Oosteeklo. 

Afbraak van een bestaande garage en bouwen van een tuinhuis. 

Samenaankoop groene stroom Provincie Oost-Vlaanderen. 

Het college keurt de deelname aan de groepsaankoop van 100% groene stroom en aardgas van de 

provincie Oost-Vlaanderen goed.  

Het college gaat akkoord dat de Woonwijzer Meetjesland instaat voor de loketfunctie. 

 

Omgevingsvergunning - Rooien 22 bomen te 9961 Boekhoute, Riethoek 2. 

Door het schepencollege wordt vergunning verleend voor het rooien van 22 bomen te 9961 

Boekhoute, Riethoek 2. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties in 

Assenede van 15.10.2020 tot en met 20.10.2020 - aanpassing. 

Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties in Assenede van 

15.10.2020 tot en met 20.10.2020 - aanpassing, zijn goedgekeurd. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de winterjaarmarkt in 

Assenede op 20.10.2020. 

Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de winterjaarmarkt in Assenede op 

20.10.2020 worden niet goedgekeurd wegens afgelasten van het evenement. 

Goedkeuren wijziging gedeelte permanente mountainbikeroute gemeente Evergem op 

grondgebied Assenede.  

In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 08.09.2020 werd het gedeelte van de 

permanente mountainbikeroute op het grondgebied van Assenede goedgekeurd.  

Door de gemeente Evergem wordt na overleg met Spot Vlaanderen een aanpassing van deze route 

gevraagd. De aanpassing is goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.  

Fietspad Oosteeklo - Assenede  fase 1 

Goedkeuren onderhoudsstaat van het project "fietspad Oosteeklo - Assenede fase 1. 

Aankoop naamplaatjes begraafplaatsen-dienstjaren 2021-2025. 

Aankoop naamplaatjes begraafplaatsen-dienstjaren 2021-2025. 

Goedkeuren bestelbonnen. 

De bestelbonnen worden goedgekeurd. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Betaalbaar stellen mandaten. 



  

 

Openverklaren via aanwerving van een voltijdse contractuele functie van technisch 

medewerker (D4-D5) voor onbepaalde duur.  

Het college verklaart een voltijds contractuele functie van technisch medewerker voor onbepaalde 

duur  (D4-D5) via aanwerving open.  

Nominatieve vaststelling van de selectiecommissie voor een voltijdse contractuele functie 

van technisch beambte (E-niveau) voor bepaalde duur (voor de duur van een ziekteverlof). 

Het college stelt de selectiecommissie voor een voltijdse contractuele functie van technische 

beambte (E-niveau) voor bepaalde duur (voor de duur van een ziekteverlof) vast. 

Vaststellen geldigheid van de ingediende kandidaturen voor de voltijdse contractuele 

functie van technisch beambte (E-niveau - bepaalde duur). 

Het college stelt de geldigheid van de ingediende kandidaturen voor de voltijdse contractuele functie 

van technisch beambte (E-niveau - bepaalde duur) vast. 

Openverklaren via aanwerving van een voltijdse contractuele functie van deskundige 

klimaat en groen (B1 -B3) voor onbepaalde duur. 

Het college verklaart een voltijdse contractuele functie van klimaat en groen (B1-B3) via aanwerving 

open.  

Uitbreiden arbeidsprestaties van een halftijds adm. assistent (D-niveau) voor bepaalde 

duur.  

Het college breidt de arbeidsprestaties van een halftijds adm. assistent (D-niveau)  uit voor bepaalde 

duur.  

Jeugd: Facturatie speelpleinwerking juli 2020 afsluiten bij de financiële dienst. 

Dit punt wordt niet goedgekeurd en het college van burgemeester en schepenen wenst meer 

motivatie in een volgende zitting. 

Herfstwandelzoektocht 31.10.2020-08.11.2020. 

Toestemming Herfstwandelzoektocht 31.10.2020-08.11.2020. 

Herfstwandeling 01.11.2020. 

Toestemming herfstwandeling 01.11.2020 

Doortocht 22e Grote VTT Marcassou 14.11.2020. 

Toestemming doortocht 22e Grote VTT Marcassou 14.11.2020. 

Doortocht Meetjeslandse Veldtoertocht 12.12.2020. 

Toestemming Doortocht Meetjeslandse Veldtoertocht 12.12.2020. 



  

 

 Doortocht Trailrun Lembeekse Bossen 19.12.2020 tem 03.01.2021. 

 Doortocht Trailrun Lembeekse Bossen 19.12.2020 tem 03.01.2021 

 Sinterklaasfeest Boekhoute 29.11.2020. 

Geen toestemming Sinterklaasfeest Boekhoute 29.11.2020. 

Aanvraag bekomen vergunning slijterij van gegiste dranken en verkoop van sterke dranken 

voor frituur Dorp 20. 

Vergunning slijterij van gegiste dranken en verkoop van sterke dranken wordt afgeleverd 

Uitbreiding licenties GFI languard 

Het college besluit extra licenties aan te schaffen voor het programma GFI Languard, waarmee de 

gemeentelijke Pc's up to date gehouden worden. 

Leasing printer voor magazijn 

Het college besluit een nieuwe canon multifunctional aan te schaffen voor het magazijn. Dit gebeurt 

via leasing bij BNP Paribas volgens voorwaarden van het raamcontract van de provincie Oost-

vlaanderen. 

Aanschaf tablet 

Het college besluit een tablet aan te schaffen. Die zal in eerste instantie gebruikt worden voor 

gegevensregistratie in verband met het verbruik van dranken in externe locaties. 

Goedkeuren redactie notulen schepencollege 

De redactie van de notulen van het schepencollege wordt goedgekeurd. 

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van 

maatregelen corona Covid-19 virus van 28.09-02.10.2020. 

Het college neemt kennis van de verslagen. 

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van 

maatregelen corona Covid-19 virus van 05.10.2020-09.10.2020. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Geopark Schelde Delta - partner. 

Princiepbeslissing treffen door college van burgemeester en schepenen en aanduiden van een 

contactpersoon. 

Aan de gemeenteraad voorstellen om aan dit project mee te werken. 

 

 



  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


