
 

Schepencollege van 14.05.2019 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege dd. 14.05.2019. 

Bekendmaking op:  

 

Goedkeuren redactie notulen schepencollege 
 

Schoolbestellingen 2019-2020 - Goedkeuren bestek, gunningwijze en voorstel aan te 

schrijven firma's. 
Bij de start van ieder schooljaar dienen boeken en ander materiaal aangekocht te worden. Bepaalde 

artikelen dienen via prijsvraag besteld te worden, andere via een bestelbrief. Voor de aankoop via 

prijsvraag dient een bestek ,de gunningwijze en  voorstel aan te schrijven firma's voor goedkeuring 

voorgelegd te worden aan het college. 

(Maria) Schoolbestellingen - Onderhandse bestellingen. 
Bij de start van ieder schooljaar dienen boeken en ander materiaal aangekocht te worden. Bepaalde 

artikelen dienen via prijsvraag besteld te worden, andere via een bestelbrief. De aankopen via een 

bestelbrief zijn materialen die enkel bij een bepaalde firma kunnen aangekocht worden. Deze 

brieven dienen voorgelegd te worden aan het college voor goedkeuring bestelling. 

Belijningswerken gemeentewegen 2019  - Goedkeuring gunning 
Gunnen firma voor belijningswerken gemeentewegen 

Verlengen terbeschikkingstelling lokaal Markt 4 aan Twee Ambachten 
 

Verlengen terbeschikkingstelling aan OCMW voor IBO van 

- lokalen gelegen in Ertveldesteenweg 22 

- lokalen gelegen in Boekhoutedorp 3 

- gebouw gelegen Nieuwe Boekhoutestraat 3 
Verlengen van de bestaande overeenkomsten met het OCMW voor IBO van  

- lokalen gelegen in Ertveldesteenweg 22 

- lokalen gelegen in Boekhoutedorp 3 

- gebouw gelegen Nieuwe Boekhoutestraat 3 

Goedkeuren factuur voor het uitvoeren van onderhoudswerken aan waterlopen 3de 

categorie in het stroomgebied van de Generale Vrije Polders – dienstjaar 2019 deel 1. 
Het college keurt de afrekening van de Generale Vrije Polders voor het uitvoeren van 

onderhoudswerken aan waterlopen 3de categorie op grondgebied van Assenede goed voor het 

bedrag van 14.479,59 euro. 

Fluvius - Goedkeuren offerte voor de tijdelijke wegname van lichtpunten 37, 1249 en 1282 

in de Rozemarijnstraat en het Dorp te Bassevelde ten behoeve van sloopwerken. 
Het college keurt de offerte voor de tijdelijke wegname van lichtpunten 37, 1249 en 1282 in de 

Rozemarijnstraat en het Dorp te Bassevelde goed voor het bedrag van 807,30 euro (btw verlegd). De 

opdracht mag pas uitgevoerd worden nadat de bouwheer het verschuldigde bedrag heeft 

overgemaakt aan de gemeente. 

Fluvius - Goedkeuren aanvraag tot vergunning voor het aanleggen van nutsleidingen in de 

verkaveling Jos. Van den Bogaertstraat. 
Het college keurt de vergunningsaanvraag van Fluvius voor het aanleggen van nutsleidingen in de 

verkaveling Jos. Van den Bogaertstraat goed. 

Splitsen eigendommen Staakstraat 152/154 Assenede 



  

Splitsen eigendommen Staakstraat 152/154 Assenede  

Omgevingsvergunning Bosstraat 27 Oosteeklo. 
Verbouwen van een ééngezinswoning 

Omgevingsvergunning Oostmolenstraat 13 Boekhoute. 
Bouwen van een tuinhuis met overkapping 

Omgevingsvergunning Korenmolenstraat 30 Bassevelde. 
Bouwen van een tuinhuis 

Omgevingsvergunning Korenmolenstraat 30 Bassevelde. 
Bouwen van een garage 

Omgevingsvergunning Kapellestraat 50 Assenede. 
Regularisatie van aanpassingen aan de gevel van een loods 

Omgevingsvergunning Oostmolenstraat 20 Boekhoute. 
Aanleg verharding in voortuin in functie van bijkomende parkeerplaats 

Schrappen van risicogrond - Haven 89 
Het college beslist over het schrappen als risicogrond van een perceel ter hoogte van Haven 89, 9961 

Assenede. 

Omgevingsvergunning - melding Couvreur Linda, Meelstraat 5, 9960 Assenede 
Door het schepencollege wordt akte genomen voor het plaatsen van een propaangastank te 9960 

Assenede, Meelstraat 5. 

Betonvakken Hooghofstraat 
Gunning van de werken voor het herstel van de betonnen rijweg in de Hooghofstraat. 

Gietasfalt 2019-2021 
Goedkeuren van vorderingsstaat 1 voor de aanleg van Gietasfalt 2019 

Onderhoudswerken 2019  
Goedkeuren van vorderingsstaat 1 mbt de onderhoudswerken 2019. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van Rijkestraat Feest in 

Oosteeklo op 07.07.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van Rijkestraat Feest in Oosteeklo op 07.07.2019. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de vertrek optocht 

huwelijk in Bassevelde op 08.06.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de vertrek optocht huwelijk in Bassevelde op 

08.06.2019. 

Grafconcessies. 
Grafconcessies. 

Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters. 
Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters 

Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters. 
 

Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters. 
 

Goedkeuren bestelbons. 
Goedkeuren bestelbonnen vanaf nr. 512 tot en met nr. 546 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier 2019 - tweede verblijven. 
Het college stelt het kohier tweede verblijven 2019 vast en verklaart het kohier uitvoerbaar. Het 

kohier omvat 49 artikels. 



  

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

omgevingsvergunningen en vergunningen inzake springstoffen en ioniserende 

stralingen - aanslagjaar 2019 - maand april. 
Het college stelt het kohier op de afgifte van omgevingsvergunningen en vergunningen inzake 

springstoffen en ioniserende stralingen - maand april 2019 vast en verklaart het kohier uitvoerbaar. 

Het kohier omvat 37 artikels. 

Goedkeuren beheersovereenkomst tussen het gemeente Assenede en het Autonoom 

Gemeentebedrijf Assenede 
Updaten van de beheersovereenkomst tussen de gemeente Assenede en het AGB Assenede nav de 

vernieuwing van de gemeenteraad Assenede en de Raad van Bestuur Assenede. 

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 
Betaalbaar stellen mandaten 

Openverklaren van een voltijdse contractuele functie van administratief medewerker (C-

niveau) voor onbepaalde duur.  
Ingevolge de pensionering van mevr. Maria Rotsaert wordt een voltijdse contractuele functie van 

administratief medewerker (C-niveau) voor onbepaalde duur via aanwerving openverklaard.  

Nominatieve vaststelling van de selectiecommissie voor een halftijdse contractuele functie 

van administratief medewerker (C-niveau) dienst burgerzaken.  
Om de aanwervingsprocedure van een halftijdse contractuele functie van administratief medewerker 

(C-niveau) op te starten is het noodzakelijk de selectiecommissie nominatief vast te stellen.  

Doortocht MTC Redbone motorrit 17 en 18 augustus 2019. 
Toestemming doortocht MTC Redbone motorrit 17 en 18 augustus 2019 

Doortocht motorrondrit Knesselare 24 en 25 augustus 2019. 
Toestemming doortocht motorrondrit Knesselare 24 en 25 augustus 2019 

11e Garnaalrit Boekhoute 07.09.2019 - 08.09.2019.  
Toestemming 11e Garnaalrit Boekhoute 07.09.2019 - 08.09.2019 

Doortocht Holy thunder run 08.09.2019. 
Toestemming Doortocht Holy thunder run 08.09.2019 

VTT en cyclo toertocht door de Meetjeslandse Bossen 05.10.2019. 
Toestemming VTT en cyclo toertocht door de Meetjeslandse Bossen 05.10.2019 

Oldtimerrit Baar Oost 14.07.2019 
Toestemming oldtimerrit Baar Oost 14.07.2019 

Vertrek optocht trouw Bassevelde 08.06.2019. 
Toestemming Vertrek optocht trouw Bassevelde 08.06.2019 

Tractorpulling Assenede 18.08.2019. 
Toestemming Tractorpulling 18.08.2019 

 

Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten 



  

 

 

 

Frederik Willems Philippe De Coninck 

Algemeen directeur Burgemeester-voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


