
 

 

Schepencollege van 16.06.2020 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 16.06.2020. 

 

Goedkeuren redactie notulen schepencollege van 02.06.2020 en 05.06.2020 

De redactie van de notulen van het schepencollege van 02.06.2020 en 05.06.2020 wordt 

goedgekeurd. 

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van 

maatregelen corona Covid-19 virus van 01-05.06.2020. 

Het college neemt kennis. 

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van 

maatregelen corona Covid-19 virus van 08-12.06.2020. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Kennisnemen van de rapportage van de niet-prioritaire doelstellingen 2019. 

Aanvaarden vonnis Rechtbank van Eerste Aanleg Gent met betrekking tot verontreiniging 

Van Remoortel 30.07.2014. 

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt het vonnis 08.05.2020, op voorwaarde dat 

ook de tegenpartij de beslissing aanvaardt. 

Bibliotheek - Lot 1 - Goedkeuren vorderingsstaat 5. 

Vorderingsstaat 5 wordt goedgekeurd. 

Vervangen verreiker Recyclagepark - aankoop veegborstel. 

Aankoop veegborstel voor de nieuwe verreiker. 

Bibliotheek - Lot 1 - Goedkeuren vorderingsstaat 6. 

Vorderingsstaat 6 wordt goedgekeurd. 

Bibliotheek - lot 1 - Verrekening 5. 

Verrekening 5 wordt goedgekeurd. 

Bibliotheek - Lot 1 - Verrekening 6. 

Verrekening 6 wordt goedgekeurd. 

Bibliotheek - Lot 1 - Verrekening 7. 

Verrekening 7 wordt goedgekeurd. 



  

 

Omgevingsvergunning Hendekenstraat 3 en 5 Assenede. 

Slopen van 2 woningen en een schuur 

Omgevingsvergunning Vlasgaardstraat 21 Oosteeklo. 

Slopen en herbouwen van een loods 

GAS boete - Hoger beroep - kennisname beslissing raad van bestuur IVM. 

In het schepencollege 02.06.2020 werd het hoger beroep tegen een GAS boete in het kader van het 

cameraproject van IVM besproken. IVM laat nu weten dat raad van bestuur heeft beslist dat zij de 

advocaatkosten zullen dragen. De advocaat werd al op de hoogte gebracht. De gemeente zal hierin 

geen kosten moeten dragen.  

 

MER rapport - Bekputstraat 24, 9968 Assenede. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Herstel betonwegen 2020  

Goedkeuren van de verrekening voor de aanleg van snel hardend beton mbt het dossier "herstel 

betonwegen 2020". 

Herstel brug gemeentehuis 

Dit punt wordt verdaagd. 

Asfalteringswerken 2020 

Goedkeuren van de aanvangsdatum voor het project "asfalteringswerken 2020". 

Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement naar aanleiding van het wijzigen de uren 

voor het afsluiten van de Sint-Bernardusstraat in Bassevelde.  

De aanpassing werd goedgekeurd. 

Evenement - Aanpassing voorwaarde naar aanleiding van inname openbaar domein voor 

het plaatsen van een tijdelijk terras door De Phonograaf te 9960 Assenede van 17.06.2020 

tot en met 31.10.2020. 

Aanpassing voorwaarde naar aanleiding van inname openbaar domein voor het plaatsen van een 

tijdelijk terras door De Phonograaf te 9960 Assenede van 17.06.2020 tot en met 31.10.2020. 

Grafconcessies. 

Grafconcessies. 

Goedkeuren bestelbonnen. 

De bestelbonnen worden goedgekeurd. 



  

 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier 2019 - generatie 1 - belasting op de 

leegstand van gebouwen en woningen. 

Het college stelt het kohier 2019 - generatie 1 - belasting op de leegstand van gebouwen en 

woningen vast en verklaart het uitvoerbaar. 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier 2019 - generatie 2 - belasting op de 

leegstand van de gebouwen en woningen. 

Het college stelt het kohier 2019 - generatie 2 - belasting op de leegstand van gebouwen en 

woningen vast en verklaart het uitvoerbaar. 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier 2019 - generatie 3 - belasting op de 

leegstand van gebouwen en woningen. 

Het college stelt het kohier 2019 - generatie 3 - belasting op de leegstand van gebouwen en 

woningen vast en verklaart het uitvoerbaar. 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier 2019 - generatie 4 belasting op de 

leegstand van gebouwen en woningen. 

Het college stelt het kohier 2019 - generatie 4 - belasting op de leegstand van gebouwen en 

woningen vast en verklaart het uitvoerbaar. 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier 2019 - generatie 5 - belasting op de 

leegstand van gebouwen en woningen. 

Het college stelt het kohier 2019 - generatie 5 - belasting op de leegstand van gebouwen en 

woningen vast en verklaart het uitvoerbaar. 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier 2019 - generatie 6 - belasting op de 

leegstand van gebouwen en woningen. 

Het college stelt het kohier 2019 - generatie 6 - belasting op de leegstand van gebouwen en 

woningen vast en verklaart het uitvoerbaar. 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier 2019 - generatie 7 - belasting op de 

leegstand van gebouwen en woningen. 

Het college stelt het kohier 2019 - generatie 7 - belasting op de leegstand van gebouwen en 

woningen vast en verklaart het uitvoerbaar. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

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

omgevingsvergunningen en vergunningen inzake springstoffen en ioniserende stralingen - 

aanslagjaar 2020 - maand mei. 



  

 

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

omgevingsvergunningen en vergunningen inzake springstoffen en ioniserende stralingen - 

aanslagjaar 2020 - maand mei - 16 artikels voor een bedrag van € 858,40. 

Aanstellen van een halftijds jobstudent voor de jeugddienst tijdens de maanden juli en 

augustus 2020 

Er wordt een halftijds jobstudent aangesteld voor de jeugddienst voor de maanden juli en augustus 

2020 

Aanstellen van een voltijds hoofdmonitor voor de speelpleinwerking te Bassevelde vanaf 

06.07.2020 tot en met 16.07.2020.  

Er wordt een hoofdmonitor aangesteld voor de speelpleinwerking te Bassevelde - periode 

06.07.2020 tot en met 16.07.2020. 

Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijdse toestemming van een halftijds 

contractueel medewerker Inclusief speelpleinwerking. 

Het college beëindigt met wederzijdse toestemming de arbeidsovereenkomst van een halftijds 

contractueel medewerker Inclusief speelpleinwerking.  

Aanstellen van een voltijds hoofdmonitor voor de speelpleinwerking te Oosteeklo vanaf 

06.07.2020 tot en met 17.07.2020. 

Er wordt een hoofdmonitor aangesteld voor de speelpleinwerking te Oosteeklo - periode 06.07.2020 

tot en met 17.07.2020. 

Aanstellen van een voltijds hoofdmonitor voor de speelpleinwerking te Bassevelde vanaf 

03.08.2020 tot en met 14.08.2020. 

Er wordt een voltijds hoofdmonitor aangesteld voor de speelpleinwerking te Bassevelde - periode 

03.08.2020 tot en met 14.08.2020. 

Aanstellen van een voltijds hoofdmonitor voor de speelpleinwerking te Oosteeklo vanaf 

03.08.2020 tot en met 28.08.2020. 

Er wordt een voltijds hoofdmonitor aangesteld voor de speelpleinwerking te Oosteeklo vanaf 

03.08.2020 tot en met 28.08.2020. 

Aanstellen van een voltijds hoofdmonitor voor de buitenschoolse kinderopvang vanaf 

01.07.2020 tot en met 17.07.2020. 

Er wordt een voltijds hoofdmonitor aangesteld voor de buitenschoolse kinderopvang - periode 

01.07.2020 tot en met 17.07.2020. 

Aanstellen van een voltijds hoofdmonitor voor de buitenschoolse kinderopvang vanaf 

01.07.2020 tot en met 17.07.2020. 



  

 

Er wordt een voltijds hoofdmonitor voor de buitenschoolse kinderopvang - periode 01.07.2020 tot en 

met 17.07.2020. 

Aanstellen van een voltijds hoofdmonitor voor de buitenschoolse kinderopvang vanaf 

03.08.2020 tot en met 14.08.2020. 

Er wordt een voltijds hoofdmonitor aangesteld voor de buitenschoolse kinderopvang - periode 

03.08.2020 tot en met 14.08.2020. 

Aanstellen van een voltijds hoofdmonitor voor de buitenschoolse kinderopvang vanaf 

03.08.2020 tot en met 28.08.2020. 

Er wordt een voltijds hoofdmonitor aangesteld voor de buitenschoolse kinderopvang - periode 

03.08.2020 tot en met 28.08.2020. 

Aanstellen van een voltijds hoofdmonitor voor de buitenschoolse kinderopvang vanaf 

17.08.2020 tot en met 21.08.2020. 

Er wordt een voltijds hoofdmonitor aangesteld voor de buitenschoolse kinderopvang - periode 

17.08.2020 tot en met 21.08.2020. 

Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur genomen in het kader van het 

dagelijks personeelsbeheer.  

Het schepencollege neemt kennis van de beslissingen van de algemeen directeur genomen in het 

kader van het dagelijks personeelsbeheer.  

Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur genomen in het kader van het 

dagelijks personeelsbeheer.  

Het college neemt kennis van de beslissingen van de Algemeen directeur genomen in het kader van 

het dagelijks personeelsbeheer.  

Aanstellen als voltijds hoofdmonitor speelpleinwerking te Boekhoute vanaf 06.07.2020 tot 

en met 17.07.2020 en van 03.08.2020 tot en met 21.08.2020 en als voltijds jobstudent 

speelpleinwerking te Boekhoute vanaf 24.08.2020 tot en met 28.08.2020. 

Er kan een voltijds hoofdmonitor/jobstudent  voor de speelpleinwerking te Boekhoute worden 

aangesteld - periode 06.07.2020 tot en met 17.07.2020 en van 03.08.2020 tot en met 28.08.2020. 

Aanstellen als voltijds hoofdmonitor vanaf 01.07.2020 tot en met 17.07.2020 en vanaf 

03.08.2020 tot en met 18.08.2020 en als voltijds jobstudent vanaf 19.08.2020 tot en met 

28.08.2020 voor de buitenschoolse kinderopvang. 

Er wordt een voltijds hoofdmonitor/jobstudent aangesteld voor de buitenschoolse kinderopvang 

vanaf 01.07.2020 tot en met 17.07.2020 en vanaf 03.08.2020 tot en met 28.08.2020. 

Jeugd: Aanstelling animatoren speelplein Sloeberslot 2020. 

Aanstellingen van de animatoren voor speelplein Sloeberslot 2020. 



  

 

Kennisnemen jaarrapport 2019 organisatiebeheersing. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis. 

Voorbereiding van de gemeenteraad van 25.06.2020: voorstel agenda. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om de voorgelegde agendapunten mee te 

delen aan de voorzitter van de gemeenteraad. 

Omgevingsvergunning Schare 14 Boekhoute. 

Uitbreiden woning met bijgebouw 

Evenement - Inname van het openbaar domein naar aanleiding van uitbreiding tijdelijk 

terras Café Den Eikel kant Ertveldesteenweg te Oosteeklo van 17.06.2020 tot en met 

30.09.2020. 

 Inname van het openbaar domein naar aanleiding van uitbreiding tijdelijk terras Café Den Eikel kant 

Ertveldesteenweg te Oosteeklo van 17.06.2020 tot en met 30.09.2020. 

Toestemming tot het uitbetalen van de werkingssubsidie van feestcommissie Bassevelde 

op basis van financieel verslag werkjaar 2019. 

Het college van burgemeester keurt het financieel jaarverslag Het college van burgemeester keurt 

het financieel jaarverslag van feestcommissie Bassevelde goed op basis van de beschikbare stukken. 

De toelage voor werkjaar 2020 voor een bedrag van € 5.000,00 kan uitbetaald worden aan 

feestcommissie Bassevelde.  

 

Intrekken beslissing VRIJE TIJD - Toelagen 2020 aan organisaties voor geannuleerde 

activiteiten naar aanleiding van de federale maatregelen tegen de verspreiding van het 

covid-19 virus. 

Deze beslissing wordt ingetrokken, want niet rechtsgeldig: het college is niet bevoegd om deze 

beslissing te nemen, dit is gemeenteraadsmaterie. Bijgevolg wordt dit besluit ingetrokken.  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


