
 

 

Schepencollege van 24.03.2020 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 24.03.2020. 

 

Goedkeuren redactie notulen schepencollege 03 en 10.03.2020. 

De redactie van de notulen van het schepencollege van 03 en 10.03.2020 wordt goedgekeurd. 

Telenet: Goedkeuren aanvraag vergunning voor het plaatsen van een ondergrondse kabel 

te Bassevelde, Rozemarijnstraat 2. 

Goedkeuren aanvraag vergunning voor het aanleggen van een ondergrondse COAX-kabel te 

Bassevelde, Rozemarijnstraat. Telenet. 

Omgevingsvergunning Ertveldesteenweg 92B Oosteeklo. 

Uitbreiden woning met bijgebouw 

Omgevingsvergunning Abdijstraat 52A Oosteeklo. 

Slopen van serres 

Omgevingsvergunning Zelzatestraat 23 Assenede. 

Bouwen van een ééngezinswoning 

Omgevingsvergunning Keurestraat 35 Assenede. 

Bouwen van een ééngezinswoning 

Omgevingsvergunning Dorp 127 Bassevelde. 

Slopen van een landbouwloods, aanleg van 3 sleufsilo's en regulariseren mestvaalt 

Stedenbouwkundig attest Molenhoek 9968 Oosteeklo. 

Dit dossier werd uit de zitting verdaagd 

Omgevingsvergunning - melding uitbaten carrosserie te 9968 Bassevelde, Landsdijk 75. 

Door het schepencollege wordt akte genomen van uitbaten carrosserie te 9968 Bassevelde, Landsdijk 

75. 

Goedkeuren afsprakennota en bestelling van de Bouwmeester Scan in het kader van de 

raamovereenkomst Bouwmeester Scan, bestek 2017/TVB/MADE/1 van de Vlaamse 

overheid, Departement Kanselarij en Bestuur, Team Vlaamse Bouwmeester . 

Het college keurt de afsprakennota en bestelling voor de Bouwmeester Scan goed. 

Omgevingsvergunning - rooien 66 bomen te 9968 Oosteeklo, Bijsterveld. 



  

 

Dit punt werd verdaagd. 

Omgevingsvergunning melding plaatsen propaangastank te 9968 Bassevelde, Heulken 14. 

Het schepencollege neemt akte van de melding voor het plaatsen van een propaangastank 1600 L te 

9968 Bassevelde, Heulken 14. 

Overeenkomst rattenbestrijding met Zwarte Sluispolder 

Het college keurt de overeenkomst voor de rattenbestrijding met de Zwarte Sluispolder goed.  

Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters. 

Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Goedkeuren bestelbonnen. 

Goedkeuren bestelbonnen. 

Aanstellen van een voltijdse contractuele functie van gemeenschapswacht (C-niveau) voor 

onbepaalde duur.  

Het college stelt - conform de bepalingen van de rechtspositieregeling - de eerst gerangschikte 

kandidaat van de selectieprocedure van gemeenschapswacht aan.   

Vaststellen van een werfreserve voor een voltijdse contractuele functie van 

gemeenschapswacht(C-niveau) . 

Het college stelt de werfreserve voor de voltijdse contractuele functie van gemeenschapswacht vast.  

Vaststellen van een werfreserve voor een voltijdse contractuele functie van 

vrijetijdsmedewerker (B-niveau). 

Het college stelt de werfreserve voor de voltijdse contractuele functie van vrijetijdsmedewerker vast.  

Vraag tot terugbetaling lessen Multimove aan ouders door afgelasting gemeentelijke 

activiteiten wegens het Coronavirus. 

De geannuleerde lessen Multimove wegens het Coronavirus worden terug betaald aan de 

deelnemers. 

Stoepe wandeling 09.05.2020. 

 Dit punt wordt verdaagd. 

aanvraag vreugdeschoten 09.05.2020. 

Toestemming aanvraag vreugdeschoten 09.05.2020. 



  

 

Opentuindagen VELT 06.06.2020. 

Toestemming Opentuindagen VELT 06.06.2020. 

Jogging Bassevelde 19.06.2020. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Doortocht RCC Classic by Hedin Automotive 07.06.2020. 

Toestemming doortocht RCC Classic by Hedin Automotive 07.06.2020. 

11 juli-viering 2020. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Bibliotheek - Princiepbeslissing meubilair en inrichting. 

De architect heeft een ontwerp en raming opgemaakt voor de inrichting van de bibliotheek. Het plan, 

de meetstaten en de raming, opgesteld door Architectenbureau Buedts&Depape, worden 

goedgekeurd. 

Pro Natura - Rapportage mina-werkers 2019. 

De rapportering van de BVR doelgroepwerknemers voor milieu- en gerelateerde taken voor het jaar 

2019 wordt goedgekeurd. 

Omgevingsvergunning - rooien 24 bomen te 9968 Oosteeklo, Vlasgaardstraat. 

Door het schepencollege wordt vergunning verleend voor het rooien van 24 bomen te 9968 

Oosteeklo, Vlasgaardstraat. 

Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur - periode vanaf 01.03.2020 - 

31.03.2020. 

Het college neemt kennis van de beslissingen van de algemeen directeur die genomen werden in het 

kader van het dagelijks personeelsbeheer.  

Beëindiging van een arbeidsovereenkomst van een halftijds contractueel 

gemeenschapswacht.  

Het college beëindigt de arbeidsovereenkomst van een halftijds contractueel gemeenschapswacht.  

Beslissingen en maatregelen uit het crisisoverleg 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. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


