
 

 

Schepencollege van 11.05.2021 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 11.05.2021. 

 

Goedkeuren redactie notulen schepencollege 

De redactie van de notulen van het schepencollege van 27.04.2021 wordt goedgekeurd. 

Kennisnemen van de verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding 

van maatregelen corona Covid-19 virus van 26 tot en met 30.04.2021. 

Het college neemt kennis van de verslagen. 

Goedkeuren van de eindfactuur van de vochtwerken in de school De Wegwijzer. 

Goedkeuren van de eindfactuur van de vochtwerken in de school De Wegwijzer. 

School Bassevelde: Nieuw buitenschrijnwerk: factuur 3: goedkeuren. 

School Bassevelde: Nieuw buitenschrijnwerk: factuur 3: goedkeuren. 

Bass'Cul: groenzone: aankoop speelelementen. 

Bass'Cul: groenzone: aankoop speelelementen: goedkeuren bestek en aan te schrijven firma's. 

Bibliotheek: lot 1: vorderingsstaat 16: goedkeuring. 

Bibliotheek: lot 1: vorderingsstaat 16: goedkeuring. 

Bibliotheek: lot 2: verrekening 15. 

Bibliotheek: lot 2: verrekening 15: goedkeuren. 

Bibliotheek: lot 4: vorderingsstaat 5. 

Bibliotheek: lot 4: vorderingsstaat 5: goedkeuren. 

Goedkeuren vorderingsstaat: leveren columbariumnissen 

Een firma dient een factuur in voor het leveren van columbariumnissen, dit werd goedgekeurd. 

Verlenen omgevingsvergunning tot verbouwen bestaande woning en bestaande 

garage/berging op een terrein met adres Graafjanstraat 25, 9961 Boekhoute (Assenede) en 

met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE) A 0610 H  

Verlenen omgevingsvergunning tot verbouwen bestaande woning en bestaande garage/berging op 

een terrein met adres Graafjanstraat 25, 9961 Boekhoute (Assenede) en met als kadastrale 

omschrijving ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE) A 0610 H  



  

 

Verlenen  omgevingsvergunning tot verbouwen woning op een terrein met adres 

Rozemarijnstraat 19, 9968 Bassevelde (Assenede) en met als kadastrale omschrijving 

ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE) B 1067 A  

Verlenen  omgevingsvergunning tot verbouwen woning op een terrein met adres Rozemarijnstraat 

19, 9968 Bassevelde (Assenede) en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE) B 

1067 A  

Verlenen  omgevingsvergunning tot bouwen van 2 woningen op een terrein met adres 

9968 Bassevelde, Landsdijk 73 en 73A en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 3 AFD 

(BASSEVELDE) A 0415 E  

Dit punt wordt verdaagd. 

Verlenen omgevingsvergunning tot plaatsen hoogspanningscabine op een terrein met 

adres Kasteeldijkstraat , 9960 Assenede en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 1 

AFD (ASSENEDE) B 0510   

Verlenen omgevingsvergunning tot plaatsen hoogspanningscabine op een terrein met adres 

Kasteeldijkstraat , 9960 Assenede en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE) B 

0510   

Verlenen  omgevingsvergunning tot bouwen van een melkveestal en aanpassingen 

ingedeelde inrichting op een terrein met adres Doodhoek 5, 9968 Bassevelde (Assenede) 

en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE) B 1533 L ASSENEDE 3 

AFD (BASSEVELDE) B 1533 M ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE) B 1529 B  

Dit punt wordt verdaagd. 

Aktename melding tot plaatsen van een terrasoverkapping klein formaat op een terrein 

met adres Stoepestraat 25B, 9960 Assenede en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 

1 AFD (ASSENEDE) D 1129 G  2  

Aktename melding tot plaatsen van een terrasoverkapping klein formaat op een terrein met adres 

Stoepestraat 25B, 9960 Assenede en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE) D 

1129 G  2  

Algemene vergadering Isabellapolder 

Het college geeft de volmacht aan Schepen David Vercauteren om deel te nemen aan de algemene 

vergadering van de Isabellapolder. 

Omgevingsvergunning - Heide 24B, 9968 Assenede. 

Het college verleent een omgevingsvergunning voor 2 verticale bodemwisselaars ter hoogte van 

Heide 24B, 9968 Assenede. 

 



  

 

Evenement - Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de Krekenwandeling in 

Assenede vanaf heden tot en met 30.05.2021 - verlenging 2. 

Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de Krekenwandeling in Assenede vanaf heden tot en 

met 30.05.2021 - verlenging 2. 

Onderhoudswerken asfaltwegen 2021 

Goedkeuren van de aanvangsdatum mbt het project "onderhoudswerken asfaltwegen 2021". 

Grafconcessies. 

Aanvragen inzake bekomen grafconcessies worden ingewilligd. 

Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters. 

Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters. 

Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters. 

Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters. 

Goedkeuren van een tussenkomst van de kosten van de burgers door het 

gemeentebestuur bij een mogelijke administratieve fout. 

Indien door een administratieve fout bij het aanmaken van identiteitskaarten, kids-ID's of 

vreemdelingenkaarten extra kosten het gevolg zouden zijn, zal het bestuur instaan voor deze kosten 

en niet de burger. 

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 april. 

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

omgevingsvergunningen en vergunningen inzake springstoffen en ioniserende stralingen - 

aanslagjaar 2021 - maand april - 22 artikels voor een bedrag van € 1.027,80. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Aanstellen van een voltijdse contractuele functie van boekhouder (B-niveau) voor 

onbepaalde duur. 

Het college stelt een voltijds contractueel boekhouder (B-niveau) voor onbepaalde duur aan.  

 



  

 

Vaststellen van een werfreserve voor een voltijdse contractuele functie van 

boekhoud(st)er (B-niveau) voor onbepaalde duur. 

Het college stelt de werfreserve vast voor de voltijdse contractuele functie van boekhoud(st)er (B-

niveau).  

Voorstel tot openverklaren van één halftijdse functie van technisch beambte voor 

onbepaalde duur en één halftijdse functie van technisch beambte voor bepaalde duur. 

Het college beslist over het voorstel tot openverklaren van één halftijdse functie van technisch 

beambte voor onbepaalde duur en één halftijdse functie van technisch beambte voor bepaalde duur. 

Aanstellen van een tijdelijk gesubsidieerd onderwijzer bij de gemeenteschool 

Bassevelde/Boekhoute voor 12/24 voor de vervanging tijdens een zwangerschapsverlof. 

Er wordt een tijdelijk gesubsidieerd onderwijzer aangesteld bij de gemeenteschool 

Bassevelde/Boekhoute voor 12/24 voor de vervanging tijdens een zwangerschapsverlof. 

Aanvullende afrekening compartimenteringswerken 

Goedkeuring van een rechtzetting van de afrekening van de compartimenteringswerken door 

vergissing van de administratie. 

Voorstel bestek afscheidsruimtes. 

Goedkeuren van het  bestek afscheidsruimtes  om een aannemer aan te stellen voor de werken in  

Assenede (2021) en Oosteeklo (2022) . 

Kinderfietszoektocht 18.05.2021 tot en met 31.07.2021. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor een Kinderfietszoektocht KLJ 

Lembeke op het grondgebied Assenede (Oosteeklo) van 18.05.2021 tot en met 31.07.2021. 

 


