
 

Schepencollege van 24.12.2019 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 24.12.2019. 

 

Goedkeuren van de redactie van de notulen van het schepencollege van 10.12.2019. 

De redactie van de notulen van het schepencollege van 10.12.2019 wordt goedgekeurd. 

Levering van boeken aan de bibliotheek Assenede. 

De opdracht “Levering van boeken aan de bibliotheek Assenede 2020” wordt gegund aan de  

Standaard Boekhandel, Industriepark Noord 28A te 9100 Sint Niklaas aan dezelfde 

aankoopvoorwaarden betreffende boeken zoals deze voor het kalenderjaar 2019 van toepassing 

waren. 

GEMEENTEHUIS - Akoestiek inkomhal - Bevel van aanvang. 

De uitvoerder stelt een uitvoeringsdatum voor.  

Goedkeuren factuur voor het uitvoeren van onderhoudswerken aan waterlopen 3de 

categorie in het stroomgebied van de Generale vrije Polders - dienstjaar 2019 deel 2 

Het college keurt de afrekening goed voor het uitvoeren van onderhoudswerken aan waterlopen 3de 

categorie binnen het stroomgebied van de Generale vrije Polders voor het bedrag van € 2.860,88 

Verdaagd dossier Carnoy-Wijngaert Zuivelstraat 13 Assenede. 

Bouwen van een eengezinswoning met carport, poolhouse en zwembad 

Omgevingsvergunning Kasteelstraat 11 Assenede. 

Verbouwen van een woning 

Omgevingsvergunning Diederikplein 18, 18/1 en 18A Assenede. 

Bouwen van een meergezinswoning met 2 woongelegenheden en 1 commerciële ruimte en slopen 

van de bestaande woning wordt geweigerd. 

Veneco - zonnepanelen en relighting 

Dit punt wordt verdaagd naar een volgende zitting. 

Omgevingsvergunning - rooien 3 en 150 bomen te 9960 Assenede, Hollekenstraat en 

Doornendijk. 

De aanvraag ingediend door de Zwarte Sluispolder, Markt 4, 9960 Assenede voor het rooien 150 

bomen op de Nicasiuspolderdijk ter hoogte van de Doornendijkstraat te 9960 Assenede, gelegen 

Assenede Afd. 1 Sie F nr. 319M03 wordt vergund onder bepaalde voorwaarden. 



  

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van Rock Top 100 in 

Bassevelde op 18.04.2020. 

Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van Rock Top 100 in Bassevelde op 18.04.2020 

worden goedgekeurd. 

Goedkeuren bestelbonnen 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier milieubelasting bedrijven 2019. 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier milieubelasting bedrijven 2019 - 841 artikels voor een 

bedrag van € 121.100,00. 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier milieubelasting gezinnen 2019. 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier milieubelasting gezinnen 2019 - 5215 artikels voor een 

bedrag van € 228.430,00. 

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

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 in het kader van het 

dagelijks personeelsbeheer.  

Aanstellen van een deeltijdse contractuele functie van technisch beambte voor 

onbepaalde duur. 

Dit punt wordt verdaagd naar een volgende zitting. 

Aanstellen van technisch beambte voor bepaalde duur vanuit de werfreserve van de 

functie van technisch beambte (E-niveau) voor onbepaalde duur. 

Dit punt wordt verdaagd naar een volgende zitting. 

Vaststellen van een werfreserve voor een functie van technisch beambte voor onbepaalde 

duur . 

Dit punt wordt verdaagd naar een volgende zitting. 

Omgevingsvergunning Ertveldesteenweg Oosteeklo. 

Groepswoningbouwproject van 19 woningen mèt aanleg van wegenis 

 


