
 

Schepencollege van 19.11.2019 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 19.11.2019. 

 

Goedkeuren van de redactie van de notulen van het schepencollege van 06.11.2019. 

De redactie van de notulen van het schepencollege van 06.11.2019 wordt goedgekeurd. 

Samenwerkingsovereenkomst Hartveilige Gemeente. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Omgevingsvergunning Windmolenstraat 7 Bassevelde. 

Verbouwen van een woning en slopen van een bijgebouw 

Omgevingsvergunning Landsdijk 104 Assenede. 

Slopen en herbouwen van een woning 

Omgevingsvergunning - beslissing 2de klasse voor het hernieuwen en veranderen door 

wijziging en uitbreiding van een landbouwbedrijf te 9960 Assenede, Planterijstraat 2a. 

Door het schepencollege wordt vergunning verleend voor het hernieuwen en veranderen door 

wijziging en uitbreiding van een landbouwbedrijf te 9960 Assenede, Planterijstraat 2a. 

Ontharding parking Ertveldesteenweg 22 

Gunning van de ereloonopdracht voor het ontharden van de parking Ertveldesteenweg 22. 

Onderhoudswerken 2017  

Goedkeuren van het proces-verbaal van definitieve oplevering in het kader van het dossier 

"onderhoudswerken 2017" 

Aanleg voetpaden Assenedestraat 

Goedkeuren van het proces-verbaal van definitieve oplevering in het kader van het dossier " aanleg 

voetpaden in de Assenedestraat". 

Albertpolderstraat - Aanstellen advocaat voor het terugvorderen van de door de gemeente 

gemaakte kosten . 

Aanstellen advocaat voor het terugvorderen van kosten gemaakt door de gemeente in een dossier 

voor onterechte inname openbaat domein in de Albertpolderstraat. 

Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters. 

Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters. 



  

Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters. 

Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters. 

Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters. 

Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters. 

Grafconcessies. 

Goedkeuren bestelbons. 

Goedkeuren bestelbonnen vanaf nr. 1108 tot en met nr. 1133 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier 2019 - gemeentelijke 

activeringsheffing. 

Het college stelt het kohier 2019 - gemeentelijke activeringsheffing vast en verklaart het uitvoerbaar. 

Het betreft onbebouwde bouwgronden en kavels en omvat 173 artikelen. 

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Vaststellen geldigheid ingediende kandidaturen van een deeltijdse contractuele functie 

van technisch beambte (E-niveau) voor onbepaalde duur (22u) en voor bepaalde duur 

(30u) 

Voor deelname aan de selectieprocedure voor een deeltijdse contractuele functie van technisch 

beambte (E-niveau) voor onbepaalde duur (22u) en voor bepaalde duur (30u) is het noodzakelijk de 

ingediende kandidaturen geldig te verklaren door het college. De kandidaturen werden vastgesteld. 

Aanstellen van een halftijds contractueel technisch assistent (D-niveau) voor bepaalde 

duur. 

Aanstellen van een halftijds contractueel technisch assistent (D-niveau) voor bepaalde duur. 

Openverklaren van een deeltijdse contractuele functie van technisch assistent (D-niveau) 

voor de duur van een ziekteverlof. 

Functie van deeltijds contractueel technisch assistent (D-niveau) openverklaren, voor de duur van 

een ziekteverlof. 

Aanstellen van een voltijds contractueel technisch assistent/chauffeur (D-niveau) voor 

bepaalde duur. (vervanging van ziekteverlof van Dhr. D. Bauwens) 

Met ingang van 25.11.2019 wordt een voltijds contractueel technisch assistent/chauffeur (D-niveau) 

aangesteld voor bepaalde duur (vervanging van ziekteverlof). 

  



  

Nominatieve vaststelling van de selectiecommissie voor deeltijds contractueel assistent 

(D-niveau)  

Nominatieve vaststelling van de selectiecommissie voor deeltijds contractueel assistent (D-niveau) 

voor bepaalde duur. 

Goedkeuren financieel verslag 2018 en uitbetalen toelage feestcommissie Assenede 2019. 

De gemeentelijke feestcommissies ontvangen jaarlijks een werkingssubsidie van het 

gemeentebestuur na het indienen van de financiële verslaggeving van vorig werkjaar. Goedkeuren 

van het financieel verslag en uitbetaling van de toelage feestcommissie Assenede 2019. 

RTJ De Tafels gratis gebruik accommodatie. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Jeugd- goedkeuren subsidies jeugdwerk werkjaar 2018-2019 

Goedkeuring van de subsidies van de jeugdverenigingen binnen Gemeente Assenede. 

The Flashback Sound 08.02.2020. 

Toestemming The Flashback Sound 08.02.2020. 

Opstellen kermisattracties Assenede 18.02.2020-29.02.2020. 

Toestemming opstellen kermisattracties Assenede 18.02.2020-29.02.2020. 

Opstellen kermisattracties Bassevelde 16.06.2020-24.06.2020. 

Toestemming Opstellen kermisattracties Bassevelde 16.06.2020-24.06.2020. 

Avondmarkt Bassevelde 22.06.2020. 

Toestemmming avondmarkt Bassevelde 22.06.2020 

bebossen landbouwgrond, Valkstraat 19, 9960 Assenede 

Het college verleent een goedkeuring voor het bebossen van landbouwgrond ter hoogte van 

Valkstraat 19, 9960 Assenede. 

Kennisnemen van de definitieve ambtsneerlegging van een voltijds contractuele 

sectieverantwoordelijke technische dienst  (A-niveau) ingevolge vrijwillig ontslag  

Het college neemt kennis van de definitieve ambtsneerlegging van een voltijds contractuele 

sectieverantwoordelijke technische dienst  (A-niveau) ingevolge vrijwillig ontslag  

 

 


