
 

 

Schepencollege van 23.03.2021 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 23.03.2021. 

 

Goedkeuren redactie notulen schepencollege 

De redactie van de notulen van het schepencollege van 09.03.2021 wordt goedgekeurd. 

Aktename schrapping vergunningen Taxi. 

Aktename schrapping vergunningen Taxi. 

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van 

maatregelen corona Covid-19 virus van 08 tot en met 12.03.2021. 

Het college neemt kennis van het verslag van 12.03.2021. 

Pastorij Bassevelde: aanstellen veiligheidscoördinator: stopzetten van de opdracht. 

Pastorij Bassevelde: aanstellen veiligheidscoördinator: stopzetten van de opdracht. 

Aankoop archiefrekken in het Lokaal dienstencentrum: gunning. 

Aankoop archiefrekken in het lokaal dienstencentrum: gunning. 

In de huidige archiefruimten is er geen plaats meer. Er wordt voorgesteld om in de kelder van het 

lokaal dienstencentrum te gebruiken. Deze kelder is leeg en er moeten dus rekken in geplaatst 

worden. De firma Bruynzeel storages, Brussel komt de rekken plaatsen in overleg met de archivaris. 

Compartimenteringswerken IBO Oosteeklo. Goedkeuren factuur Erelonen Armada Arch . 

Goedkeuring wordt verleend aan ereloonnota 21.04 voor de opdracht “Compartimenteringswerken 

IBO Oosteeklo - 2020/EV-03. 

De kilo Assenede- goedkeuren eindfactuur. 

De opdracht “Vervangen binnen- en buitendeuren FC De Kilo - Perceel 1 en 3 (Binnen- en 

buitendeuren)” wordt voorlopig opgeleverd. 

Aankoop schaduwdoeken IBO Assenede en IBO Oosteeklo: goedkeuren van de opdracht. 

Aankoop schaduwdoeken IBO Assenede en IBO Oosteeklo: goedkeuren van de opdracht. 

Bibliotheek: lot 2: verrekening 1bis: PUR: goedkeuring. 

Bibliotheek: lot 2: verrekening 1bis: PUR: goedkeuring. 

Bibliotheek: lot 2: verrekening 14: goedkeuring. 

Bibliotheek: lot 2: verrekening 14: goedkeuring. 



  

 

Bibliotheek: lot 2: verrekening 16: aanpassing plinten: goedkeuring. 

Bibliotheek: lot 2: verrekening 16: aanpassing plinten: goedkeuring. 

BIBLIOTHEEK - Inrichting - Goedkeuren bestek, lastvoorwaarden, gunningswijze en aan te 

schrijven firma's. 

Er werd een bestek opgesteld door de architect voor de inrichting van de bibliotheek. Het bestek, 

lastvoorwaarden, gunningswijze en aan te schrijven firma's wordt goedgekeurd.  

Onderhoudswerken 2021 - deel 1 

Goedkeuren van de aanvangsdatum voor de werken in het kader van het dossier 

"onderhoudswerken 2021 - deel 1. 

Goedkeuren van het bouwen van een woning aan de Landsdijk 73C te Bassevelde. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Goedkeuren van het bouwen van een woning aan de Landsdijk 73B te Bassevelde. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Goedkeuren van de regularisatie voor realisatie van een nieuwbouw ééngezinswoning. 

Goedkeuren van de regularisatie voor realisatie van een nieuwbouw ééngezinswoning 

Goedkeuren van de functiewijziging van een bureel naar wonen aan de Beekstraat 4 te 

Bassevelde. 

Goedkeuren van de functiewijziging van een bureel naar wonen aan de Beekstraat 4 te Bassevelde 

Splitsen eigendom Hoge Vorst Bassevelde. 

Splitsen eigendom Hoge Vorst Bassevelde 

Goedkeuren van het bouwen van 2 woningen na sloop van de bestaande toestand aan de 

Ertveldesteenweg 114 en 116 te Oosteeklo. 

Goedkeuren van het bouwen van 2 woningen na sloop van de bestaande toestand aan de 

Ertveldesteenweg 114 en 116 te Oosteeklo 

Omgevingsvergunning 2de klasse uitbaten rouwkamer te 9960 Assenede, Stoepestraat 21. 

Door het schepencollege wordt vergunning verleend voor het uitbaten van een rouwkamer te 9960 

Assenede, Stoepestraat 21. 

Omgevingsvergunning melding tot uitbaten carrosserieherstellingen te 9968 Bassevelde, 

Hogevorst 25. 

Er wordt geen akte genomen van de melding van een uitbating carrosserieherstellingen te 9968  

Bassevelde, Hogevorst 25 aangezien het dossier onvolledig is. 



  

 

Splitsen eigendom Menneken Bassevelde. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Splitsen eigendom Kerkstraat Bassevelde. 

Splitsen eigendom Kerkstraat Bassevelde 

Onderhoudswerken asfaltwegen 2021  

Gunning van de werken voor het project "onderhoudswerken asfaltwegen 2021" 

Asfalteringswerken 2020 - verrekening werken Oude Boekhoutestraat 

Niet goedkeuren van de verrekening voor de werken in de Oude Boekhoutestraat in het kader van 

het project " Asfalteringswerken 2020". 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Oninbare posten - milieubelasting gezinnen 2014. 

Oninbaar stellen van oninbare posten inzake de milieubelasting gezinnen voor het aanslagjaar 2014 - 

8 artikels voor een totaal bedrag van € 340,00. 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het aanvullend kohier 2020 - gemeentelijke 

activeringsheffing. 

Het college stelt het aanvullend kohier 2020 - gemeentelijke activeringsheffing vast en verklaart het 

uitvoerbaar. Het betreft onbebouwde bouwgronden en kavels en omvat 42 artikelen. 

Goedkeuren bestelbonnen. 

De lijst met bestelbonnen wordt goedgekeurd. 

Vaststellen van het contingent en de bezoldiging van hoofdmonitoren en jobstudenten 

voor 2021. 

Het college stelt het contingent en de bezoldiging van de hoofdmonitoren 

speelpleinwerking/buitenschoolse kinderopvang en jobstudent voor jeugddienst vast voor 2021. 

De paashaas is verdwenen 01.04.2021 tem 14.04.2021. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor een wandeling 'De paashaas is 

verdwenen' van 01.04.2021 tot en met 14.04.2021. 

Doortocht Fietstocht 'Het Oude Gemeentehuis ' 06.05.2021. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor de doortocht van een fietstocht 

'Het Oude Gemeentehuis' op 06.05.2021 



  

 

Doortocht 'Tocht naer Vlaanderen' 29.06.2021. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor de doortocht 'Tocht naer 

Vlaanderen' op 29.06.2021 

Belrai - Aanschaf software, laptops en telefonie abonnementen 

Dit punt is verdaagd. 

Goedkeuren van het bouwen van 2 ééngezinswoningen aan Zoetelucht 2A en 2D te 

Bassevelde. 

Dit punt wordt verdaagd naar een volgende zitting. 

Provincie Oost-Vlaanderen advies schepencollege ivm ontnemen waterloop 8215c,e. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


