
 

 

Schepencollege van 27.10.2020 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 27.10.2020. 

 

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van 

maatregelen corona Covid-19 virus van 05-09.10.2020. 

Het college neemt kennis van de verslagen. 

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van 

maatregelen corona Covid-19 virus van 18-23.10.2020. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Beslissingen en maatregelen 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. 

Pastorij Bassevelde - Renovatie gevel - Ingebrekestelling schilderwerken. 

De aannemer blijft ingebreke. Om kosten en tijd te besparen worden geen ambtshalve maatregelen 

genomen. De procedure wordt stop gezet. 

Bibliotheek: lot 1:vorderingsstaat 10. 

Bibliotheek: lot 1: vorderingsstaat 10: goedkeuring. 

Verkoop verreiker Bobcat recyclagepark. 

Verkoop van de verreiker Bobcat aan de meest biedende. Biedingen dienden ons te bereiken tegen 

19.10.2020. 

Begraafplaats Bassevelde: vrijgave van de gestelde borg: Tractebel. 

Begraafplaats Bassevelde: vrijgave van de gestelde borg: Tractebel. 

Pastorij Bassevelde - Meerwerk ramen - Goedkeuren offerte architect. 

De offerte werd goedgekeurd. 

BIBLIOTHEEK - Openplussysteem - Goedkeuren bestek. 

Het bestek werd goedgekeurd. 

Omgevingsvergunning Kloosteraprilstraat 22 Assenede. 

Goedkeuren aanleg van een oprit werd niet goedgekeurd. 



  

 

Omgevingsvergunning Korenmolenstraat 30 Bassevelde. 

Goedkeuren bouwen van een carport 

Omgevingsvergunning Keurestraat 37 Assenede. 

Goedkeuren van het bouwen van een eengezinswoning en carport 

Omgevingsvergunning Oosteeklo-Dorp 33 Oosteeklo. 

Goedkeuren bouwen van een tuinberging 

Omgevingsvergunning Haven 17 Boekhoute. 

Goedkeuren van slopen bestaande woning en garage en bouwen van een nieuwe woning 

Omgevingsvergunning beslissing 2de klasse - inrichten grondwaterwinning 392m³/jaar te 

9960 Assenede, Burgstraat 29. 

Door het schepencollege wordt vergunning verleend voor het uitbaten van een grondwaterwinning 

392m³/jaar te 9960 Assenede, Burgstraat 29. 

Vrijwilligersvergoeding. 

Het college keurt een vrijwilligersvergoeding goed voor het maaien van het gras op het gemeentelijk 

terrein in de Kraaigemstraat.  

Omgevingsvergunning - melding plaatsen bovengrondse propaangastank 2700 L te 9968 

Oosteeklo, Abdijstraat 40 - 42. 

Het schepencollege neemt akte van de melding van plaatsen bovengrondse propaangastank 2700 L 

te 9968 Oosteeklo, Abdijstraat 40 - 42. 

Grafconcessies. 

Grafconcessies. 

Goedkeuren bestelbonnen. 

De bestelbonnen worden goedgekeurd. 

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Aanstellen van een halftijdse contractuele sportpromotor voor bepaalde duur (duur van 

een onbetaald verlof) 

Het college stelt een halftijdse contractuele sportpromotor aan voor bepaalde duur. 

 



  

 

Aanstellen van een voltijds contractueel technisch beambte (E-niveau) voor bepaalde duur 

(voor de duur van een ziekteverlof). 

Dit punt wordt verdaagd.

Vaststellen van een werfreserve voor een halftijdse contractuele sportpromotor van 

bepaalde duur. 

Dit punt wordt verdaagd.

Vaststellen van een werfreserve voor één jaar voor een halftijdse contractuele functie van 

administratief assistent archief (E-niveau) van onbepaalde duur. 

Het college stelt de werfreserve voor één jaar voor een halftijdse contractuele functie van 

administratief assistent archief (E-niveau) van onbepaalde duur vast. 

Aanstellen van een tijdelijk halftijds gesubsidieerd onderwijzeres bij de gemeenteschool 

Bassevelde/Boekhoute voor de duur van een ziekteverlof. 

Er wordt een tijdelijk halftijds gesubsidieerd onderwijzeres aangesteld bij de gemeenteschool 

Bassevelde/Boekhoute voor de duur van een ziekteverlof. 

Aanvraag vergunning individueel personenvervoer. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Goedkeuren redactie notulen schepencollege 

Dit punt wordt verdaagd. 

PV-project - Stop samenwerking met Volterra. 

Kennisname: de samenwerking tussen Volterra en Stroomvloed werd stopgezet. Stroomvloed gaat 

alleen verder in dit project.  

PV-project - Goedkeuren start plaatsing. 

De start van de plaatsing van zonnepanelen is goedgekeurd. 

 


