
 

 

Schepencollege van 20.04.2021 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 20.04.2021. 

 

Goedkeuren redactie notulen schepencollege 

De redactie van de notulen van het schepencollege van 06.04.2021 wordt goedgekeurd. 

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

van maatregelen corona Covid-19 virus van 05 tot en met 09.04.2021. 

Het college neemt kennis van de verslagen. 

Voorbereiding gemeenteraad 29.04.2021: definitief voorstel agenda + dossiers. 

Het voorstel van de agenda wordt goedgekeurd. 

Bibliotheek: elektriciteit: VS 4: goedkeuren. 

Bibliotheek: elektriciteit: VS 4: goedkeuren. 

Aankoop stoelen gemeentehuis Assenede. 

De aankoop van 6 bureaustoelen voor het gemeentehuis van Assenede na het houden van een 

prijsvraag wordt goedgekeurd. 

Pastorij Bassevelde: Renovatiewerken aan gevel: schilderwerken. 

 

Pastorij Bassevelde: Renovatiewerken aan gevel: schilderwerken:  

goedkeuren opdracht, bestek en aan te schrijven firma's. 

Goedkeuren aanvraag voor het innemen van een standplaats op openbaar domein met 

oliebollenkraam te Bassevelde. 

Goedkeuren aanvraag voor het innemen van een standplaats op openbaar domein met 

oliebollenkraam te Bassevelde. 

Omgevingsvergunning - beslissing 2de klasse - busterminal en wasinstallatie te 9960  

Assenede, Paul Christiaenstraat. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Omgevingsvergunning - rooien 10 bomen te 9968 Bassevelde, Knokstraat 8. 

Door het schepencollege wordt vergunning verleend voor het rooien van 10 bomen te 9968 

Bassevelde, Knokstraat. 

 



  

 

Omgevingsvergunning - rooien 11 bomen te 9968 Oosteeklo, Muikemstraat 

Door het schepencollege wordt vergunning verleend voor het rooien van 11 bomen te 9968 

Oosteeklo, Muikemstraat. 

Omgevingsvergunning rooien 1 boom te 9961  Boekhoute, Boekhoutedorp  

Door het schepencollege wordt een vergunning geweigerd voor het rooien van 1 boom te 9961 

Boekhoute, Boekhoutdorp. 

Oninbare posten - milieubelasting gezinnen 2017. 

Oninbaar stellen van de oninbare posten inzake de milieubelasting gezinnen voor het aanslagjaar 

2017 - 8 artikels voor een totaal bedrag van € 380,00. 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het tweede aanvullend kohier 2020 - tweede 

verblijven. 

Het college stelt het tweede aanvullend kohier tweede verblijven 2020 vast en verklaart het kohier 

uitvoerbaar. Het kohier omvat 1 artikel. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Goedkeuren bestelbonnen. 

De lijst met bestelbonnen wordt goedgekeurd. 

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 genomen in het kader van 

het dagelijks personeelsbeheer.  

Voorstel tot openverklaren van één halftijdse functie van technisch beambte voor 

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

Dit punt wordt verdaagd. 

IT aankopen via BuyIT Public van V-ICT-OR. 

Het college besluit in te gaan op de mogelijkheid IT aankopen te doen via het platform 'BuyIT Public' 

van V-ICT-OR. 

Omgevingsvergunning - Assenedestraat 6, 9968 Assenede. 

Het college neemt akte van de melding van een bronbemaling ter hoogte van Assenedestraat 6, 9968 

Assenede. 

 



  

 

Vaststellen van de geldigheid van de ingediende kandidaturen voor hoofdmonitoren 

speelpleinwerking en buitenschoolse kinderopvang en voor jobstudent jeugddienst. 

De geldigheid van de ingekomen kandidaturen voor hoofdmonitoren speelpleinwerking en 

buitenschoolse kinderopvang en voor jobstudent jeugddienst worden vastgesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


