
 

 

Schepencollege van 16.03.2021 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 16.03.2021. 

 

Goedkeuren redactie notulen schepencollege 

De redactie van de notulen van het schepencollege van 02.03.2021 wordt goedgekeurd. 

Bibliotheek: Openplussysteem - Gunning. 

Voor de de uitvoering van het Openplussysteem in de bibliotheek werden offertes ingediend.  

Plaatsen rolgordijnen IBO Assenede: gunning firma De Belie. 

Plaatsen rolgordijnen IBO Assenede: gunning firma De Belie. 

Pastorij Bassevelde: Renovatiewerken aan gevel: plinten - Goedkeuren bestek, 

lastvoorwaarden, gunningswijze en aan te schrijven firma's.  

Pastorij Bassevelde: Renovatiewerken aan gevel: plinten - Goedkeuren bestek, lastvoorwaarden, 

gunningswijze en aan te schrijven firma's.  

Bibliotheek: lot 2: verrekening 5: goedkeuring. 

Bibliotheek: lot 2: verrekening 5: goedkeuring. 

Bibliotheek: lot 2: verrekening 13: goedkeuring. 

Bibliotheek: lot 2: verrekening 13: goedkeuring. 

Voorstel van bestek voor de sloop van de achterbouw, Markt 5 te Assenede, alsook 

veiligheidscoördinatie en asbestinventaris. 

Dit punt is verdaagd. 

Beslissen over een aanvraag tot stedenbouwkundig attest voor het bouwen van een 

woning aan de Valkstraat 2 te Assenede. 

Beslissen over een aanvraag tot stedenbouwkundig attest voor het bouwen van een woning aan de 

Valkstraat 2 te Assenede 

Goedkeuren van het bouwen van een loods en uitbreiding betonverharding aan de Paul 

Christiaenstraat 2 te Assenede. 

Goedkeuren van het bouwen van een loods en uitbreiding betonverharding aan de Paul 

Christiaenstraat 2 te Assenede 

Goedkeuren van het bouwen van een woning aan de Braakmanstraat 7 te Boekhoute. 

Dit punt is verdaagd. 



  

 

Goedkeuren van het wijzigen van gevelopeningen en isoleren van de buitenmuur aan de 

Nieuwestraat 6 te Assenede. 

Goedkeuren van het wijzigen van gevelopeningen en isoleren van de buitenmuur aan de 

Nieuwestraat 6 te Assenede 

Goedkeuren van het slopen en herbouwen van een woning en bijgebouw aan de 

Nieuwburgstraat 9 te Assenede. 

Goedkeuren van het slopen en herbouwen van een woning en bijgebouw aan de Nieuwburgstraat 9 

te Assenede 

Goedkeuren van het bouwen van een zwembad aan de Kloosterlandstraat 22 te 

Bassevelde. 

Goedkeuren van het bouwen van een zwembad aan de Kloosterlandstraat 22 te Bassevelde 

Omgevingsvergunning melding van bronbemaling te 9968 Bassevelde, Zandstraat 8. 

Door het schepencollege wordt akte genomen van de melding van bronbemaling te 9968 Bassevelde, 

Zandstraat 8. 

Omgevingsvergunning vellen 1 boom te 9968 Bassevelde, Korenmolenstraat 28. 

Door het schepencollege wordt vergunning verleend voor het rooien van 1 boom te 9968 Bassevelde, 

Korenmolenstraat 28. 

Omgevingsvergunning rooien 1 populier te 9960 Assenede, Hollekenstraat. 

Door het schepencollege wordt vergunning geweigerd voor het rooien van 1 populier te 9960 

Assenede, Hollekenstraat. 

Goedkeuren van de lokale woontoets voor het project 'Wijk Bommels' te Oosteeklo van 

CVBA Wonen. 

Goedkeuren van de lokale woontoets voor het project 'Wijk Bommels' te Oosteeklo van CVBA Wonen 

Splitsen eigendom Stroomstraat Oosteeklo. 

De percelen zijn gelegen in agrarisch gebied volgens het gewestplan Gentse en Kanaalzone. In zitting 

van het College van burgemeester en schepenen dd. 16.05.2017 werd een stedenbouwkundige 

vergunning afgeleverd voor het bouwen van een tweede bedrijfswoning op het perceel. De tweede 

bedrijfswoning wordt afgesplitst van de bedrijfsgebouwen voor het verlenen van opstalrecht. Het 

college formuleert volgende opmerking: de tweede bedrijfswoning wordt hierdoor afgesplitst van de 

bedrijfsgebouwen. 

Bouwmeesterscan goedkeuren afsprakennota en bestelling. 

College keurt de afsprakennota en bestelling van de bouwmeesterscan goed. 



  

 

Rioleringsproject ASN3008 Prins Boudewijnlaan -Aanstellen notariskantoor voor het 

verlijden van de akten. 

Momenteel zijn de onderhandelingen lopende voor de verwerving van gronden en voor het vestigen 

van erfdienstbaarheden. Hiervoor is het noodzakelijk dat akten worden verleden door een 

notariskantoor.  

Onderhoudswerken 2021 deel 2  

Goedkeuren van het bestek, de lastenvoorwaarden en de uit te nodigen firma's in het kader van de 

onderhoudswerken 2021 ( deel 2). 

VK Boelens - Zulma Rondasstraat - voorlopige oplevering 

Goedkeuren van de voorlopige oplevering van de infrastructuurwerken voor de verkaveling Boelens - 

Zulma Rondasstraat.  

Herstel brug Gemeentehuis. 

Goedkeuring van de gunning van de werken voor het herstel van de betonnen brug aan het 

gemeentehuis. 

Fietspad Leegstraat - Basseveldestraat  

Goedkeuren van de offerte voor het verplaatsen van de verlichtingspalen in het kader van de aanleg 

van het fietspad Leegstraat - Basseveldestraat. 

Grafconcessies. 

Aanvragen inzake bekomen grafconcessies worden ingewilligd. 

Oninbare posten - milieubelasting gezinnen 2013. 

Oninbaar stellen van oninbare posten inzake de milieubelasting gezinnen voor het aanslagjaar 2013 - 

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

Betaalbaar stellen mandaten. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Goedkeuren bestelbonnen. 

De lijst met bestelbonnen wordt goedgekeurd. 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de afgifte van 

omgevingsvergunningen en vergunningen inzake springstoffen en ioniserende stralingen - 

aanslagjaar 2021 - maand januari. 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de afgifte van 

omgevingsvergunningen en vergunningen inzake springstoffen en ioniserende stralingen - 

aanslagjaar 2021 - maand januari - 24 artikels voor een bedrag van € 1.330,00. 



  

 

Aanstellen van een voltijdse statutaire functie van bibliothecaresse (B-niveau) voor 

onbepaalde duur. 

Het college stelt een voltijdse statutaire bibliothecaresse (B-niveau) aan voor onbepaalde duur.  

Nominatieve vaststelling van de selectiecommissie voor een voltijdse contractuele functie 

van boekhoud(st)er voor onbepaalde duur. 

Het college stelt de selectiecommissie voor een voltijdse contractuele functie van boekhoud(st)er 

voor onbepaalde duur vast.  

Gezamelijke aanwerving van een voltijdse statutaire functie van ICT-consulent (B4-B5) met 

de gemeente Zelzate.  

Het college gaat akkoord met de gezamelijke aanwerving van een voltijdse statutaire consulent ICT 

met de gemeente Zelzate. 

Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur in het kader van het dagelijks 

personeelsbeheer.  

Het college neemt kennis van de beslissingen van de Algemeen directeur genomen in het kader van 

het dagelijks personeelsbeheer.  

Aanstellen van een tijdelijk gesubsidieerd onderwijzeres bij de gemeenteschool 

Bassevelde/Boekhoute voor 2/24 in het kader van bijkomende omkadering voor het 

basisonderwijs ten gevolge van COVID 19. 

Er wordt een tijdelijk gesubsidieerd onderwijzeres aangesteld bij de gemeenteschool 

Bassevelde/Boekhoute voor 2/24 voor het wegwerken van leerachterstand ten gevolge van COVID19 

vanaf 11.03.2021 voor de duur van het schooljaar 2020/2021. 

Goedkeuren van de subsidieverdeling in het kader van het corona-noodfonds aangaande 

deel 2 voor de doelgroep sport. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitbetaling van de subsidie in het kader van 

deel 2 van het corona noodfonds goed voor de doelgroep sport. 

Voorbereiding gemeenteraad 25.03.2021: voorstel agenda. 

De agenda wordt goedgekeurd. 

Goedkeuren huishoudelijk reglement voor het college van burgemeester en schepenen.  

Een huishoudelijk reglement is verplicht. Het huishoudelijk reglement bepaalt de alledaagse werking 

van het college van burgemeester en schepenen. Dit werd goedgekeurd. 

 

 



  

 

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van 

maatregelen corona Covid-19 virus van 29 tot en met 02.03.2021. 

Het college neemt kennis van de verslagen. 

Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst Gemeente Assenede/Groep Intro voor 

onderhoud van de brandkranen. 

Door de gemeente werd ingestapt in de raamovereenkomst tussen De Watergroep en Groep Intro 

voor het onderhoud van de brandkranen. Hiervoor wordt de samenwerkingsovereenkomst met 

Groep Intro goedgekeurd. 

Geven van principieel akkoord inzake het indienen van een sloop- en herbouwaanvraag 

aan de door brand getroffen woning aan de Trieststraat 138C Assenede. 

Geven van principieel akkoord inzake het indienen van een sloop- en herbouwaanvraag aan de door 

brand getroffen woning aan de Trieststraat 138C Assenede. 

Omgevingsvergunning overwelven gracht en plaatsen mestvaalt te 9960 Assenede, 

Zuivelstraat. 

Door het schepencollege wordt de omgevingsvergunning voor het overwelven gracht en plaatsen 

mestvaalt te 9960 Assenede, Zuivelstraat deels vergund (mestvaalt) en deels geweigerd 

(overwelving). 

Omgevingsvergunning rooien 6 populieren te 9960 Assenede, Knikkerstraat. 

Door het schepencollege wordt vergunning verleend voor het rooien van 6 populieren te 9960  

Assenede, Knikkerstraat. 

Beslissingen en maatregelen naar aanleiding van het 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. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


