
 

 

Schepencollege van 28.04.2020 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 28.04.2020. 

 

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 14- 17.04.2020. 

Het college neemt kennis van de verslagen van het crisisoverleg omtrent maatregelen Covid-19 

corona virus  

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van 

maatregelen corona Covid-19 virus van 20- 24.04.2020. 

Dit punt wordt verdaagd naar een volgende zitting. 

Strooiwerken gemeentewegen 2020-2021. 

Starten prijsvraag voor het strooien van de gemeentewegen tijdens de komende winterperiode 

2020-2021. 

Mer-screening planologisch attest Lippens Bouw bvba. 

Advies college over de mer-screening voor de aanvraag van een planologisch attest voor het bedrijf 

Lippens Bouw bvba 

Adviseren aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot het 

creëren van parkeerplaatsen in de Beekstraat. 

Het college van burgemeester en schepenen dient een advies uit te brengen in verband met het 

wijzigen van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer. Voorstel: realiseren van 

twee bijkomende parkeerplaatsen in de Beekstraat. Door het college van burgemeester en 

schepenen werd gunstig advies uitgebracht. 

Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement naar aanleiding van het wijzigen van het 

parkeerverbod in de Kerkstraat in Bassevelde. 

Het college van burgemeester en schepenen opteert om parkeerverbod in te voeren in het gedeelte 

van de Kerkstraat tussen huisnummer 2en de Eendrachtstraat aan de kant van de pare huisnummers. 

Parkeerverbod aan te duiden door middel van gele onderbroken lijnen op de rand van de rijweg of 

het voetpad. 

Grafconcessies. 

Grafconcessies. 



  

 

Raadplegingen bevolkingsregisters voor interne doeleinden-doelgroepenbeleid. 

De opmaak van een occasionele lijst van alle +12 jarigen per adres binnen de gemeente via de 

bevolkingsregisters goedkeuren. 

De lijst zal enkel gebruikt worden tijdens de corona-crisis om deze specifieke doelgroep te bereiken 

en mondmaskers aan te bieden. 

 

Goedkeuren bestelbonnen. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Viseren en uitvoerbaar verklaren van dwangschriften inzake openstaande retributies. 

Viseren en uitvoerbaar verklaren van dwangschriften inzake openstaande retributies op naam van 

personen die eerder ambtshalve afgeschreven waren. 

Uitbreiden arbeidsprestaties van een deeltijds contractueel technisch beambte (E-niveau) 

voor onbepaalde duur.  

Het college gaat akkoord met het uitbreiden van de arbeidsprestaties van een deeltijds technisch 

beambte (E-niveau) voor onbepaalde duur.  

Toekennen voltijdse afwezigheid voor verminderde prestaties aan een vastbenoemd 

onderwijzer bij de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute voor het schooljaar 2020/2021. 

Aan een vastbenoemd onderwijzer van de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute wordt voltijdse 

afwezigheid voor verminderde prestaties toegekend voor het schooljaar 2020/2021 

Overzicht huurders gemeentelijke gebouwen en huurprijs n.a.v. een vraag rond vrijstelling 

huur tijdens maatregelen Corona. 

Ars Musica stelde de vraag of zij kunnen worden vrijgesteld van de huur tijdens de maatregelen rond 

Corona. Het college wenste een overzicht van alle huurders van gemeentelijke gebouwen om 

hierrond een visie te kunnen vormen. 

Toelagen 2020 aan organisaties voor geannuleerde activiteiten naar aanleiding van de 

federale maatregelen tegen de verspreiding van het covid-19 virus. 

In het meerjarenplan zijn voor een aantal organisaties binnen onze gemeente nominatieve toelagen 

voorzien. Een aantal van deze organisaties kan niet doorgaan omwille van de maatregelen tegen de 

verspreiding van het covid-19 virus. De toelagen aan worden uitbetaald zoals voorzien. De toelagen 

voor geannuleerde activiteiten zullen worden uitbetaald op basis van de reeds gemaakte kosten.  

 

 



  

 

Vaststellen van de retributie voor de activiteit 'kijk ik fiets' op 30.05.2020 in de sporthal 

van Assenede door de sportdienst. 

De retributie voor de activiteit 'kijk ik fiets' op 30.05.2020 in de sporthal van Assenede wordt 

vastgelegd op € 10,00 per deelnemend kind. 

Jeugd - vaststellen retributies moni-weekend 2020. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Vraag van de gemeente Maldegem om deelname te bevestigen voor de opstart van een 

digitale geschenkbon.  

Dit punt werd verdaagd.  

Voorbereiding gemeenteraad 07.05.2020: 1e en definitief voorstel agenda + dossiers. 

Het voorstel van de agenda wordt goedgekeurd. 

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. 

Omgevingsvergunning - rooien 1 eik te 9960 Assenede, Trieststraat 197. 

Door het schepencollege wordt vergunning verleend voor het rooien van 1 eik te 9960 Assenede, 

Trieststraat 197. 

Omgevingsvergunning - rooien 66 bomen te 9968 Oosteeklo, Bijsterveld. 

Het schepencollege verleent vergunning voor het rooien van 66 bomen te 9968 Oosteeklo, 

Bijsterveld. 

Evenement - Intrekking besluiten van het college van burgemeester en schepenen met 

betrekking tot Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van diverse 

evenementen. 

Intrekking besluiten van het college van burgemeester en schepenen met betrekking tot 

Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van diverse evenementen. 

 


