
 

 

Schepencollege van 29.12.2020 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 29.12.2020. 

 

Goedkeuren redactie notulen schepencollege 

De redactie van de notulen van het schepencollege van 15.12.2020 wordt goedgekeurd. 

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. 

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van 

maatregelen corona Covid-19 virus van 14-18.12.2020. 

Het college neemt kennis van de verslagen. 

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van 

maatregelen corona Covid-19 virus van 21-25.12.2020. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Aanvraag bestuurderspas personenvervoer. 

Goedkeuren van een bestuurderspas voor individueel bezoldigd personenvervoer. 

 

Aanvraag vergunning uitvoeren werken voor Fluvius, Schare Bassevelde. 

Het uitvoeringsplan met nr 348866 betreffende het aanleggen van een bovengrondse leidingen (gas, 

elektriciteit, OV) in de Schare te Bassevelde wordt goedgekeurd, mits Fluvius de 

standaardvoorwaarden naleeft. De werken dienen uitgevoerd te worden volgens de code voor 

infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 

01.06.2017. 

Proximus : Aanvraag voor het uitvoeren van telecomwerken te Assenede , Leegstraat  

Goedkeuren aanvraag vergunning voor uit te voeren werken door Proximus in de Leegstraat te 

Assenede. 

Goedkeuren van het verbouwen van een meergezinswoning Oosteeklo-dorp 106 en 106A - 

Oosteeklo. 

Goedkeuren van het verbouwen van een meergezinswoning Oosteeklo-dorp 106 en 106A - 

Oosteeklo. 



  

 

Omgevingsvergunning - melding van een overname van een landbouwbedrijf te 9960 

Assenede, Planterijstraat 2. 

Door het schepencollege wordt akte genomen van de melding van een overname van een 

landbouwbedrijf te 9960 Assenede, Planterijstraat 2. 

Omgevingsvergunning advies te verlenen voor het kappen van hakhout te Boekhoute, 

langsheen Leopoldskanaal. 

Door het schepencollege wordt gunstig advies verleend voor het kappen van hakhout te Boekhoute 

langsheen Leopoldskanaal. 

Omgevingsvergunning - 1ste klasse - advies te verlenen door schepencollege inzake 

veranderen door wijziging en uitbreiding van een landbouwbedrijf  - herbouw loods, 

bouwen afdak en sleufsilo's te 9968 Bassevelde, Blokmeersstraat 8. 

Dit punt wordt verdaagd, later op deze agenda. 

Doornendijkstraat wegsanering  

Goedkeuren van de lastenvoorwaarden, het bestek en de uit tenodigen firma's in het kader van het 

project "Doornendijkstraat wegsanering". 

Goedkeuren bestelbonnen. 

De bestelbonnen worden goedgekeurd. 

Aanstellen advocaat voor het verdedigen van de gemeentelijke belangen in dossier 

beschadigde omheining nv Eca/bv IPCA Autobekledingen door omgewaaide bomen van de 

gemeente. 

Advocaat is aangesteld door het college van burgemeester en schepenen. 

Aanvraag tot het volgen van de opleiding sociaal-juridische actua voor lokale besturen. 

Het volgen van de opleiding sociaal-juridische actua voor lokale besturen wordt toegestaan. Het 

college van burgemeester en schepenen beslist over vorming met een kostprijs boven de € 250,00. 

Aanstellen van een voltijdse contractuele functie van technisch assistent plantsoendienst 

voor bepaalde duur (D-niveau). 

Het college stelt een voltijds contractueel technisch assistent voor de ploeg plantsoendienst (D-

niveau) aan voor bepaalde duur. 

Vaststellen van een werfreserve voor een voltijdse contractuele functie van technisch 

assistent (plantsoendienst) voor bepaalde duur. 

Het college stelt de werfreserve voor een voltijdse contractuele functie van technisch assistent 

(plantsoendienst) voor bepaalde duur vast. 



  

 

Toekennen voltijds verlof voor tijdelijk andere opdracht aan een vastbenoemd onderwijzer 

bij de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute. 

Er wordt voltijds verlof voor tijdelijk andere opdracht toegekend aan een vastbenoemd onderwijzer 

bij de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute vanaf 01.01.2021 voor de duur van het schooljaar 

2020/2021. 

Aanstellen van een voltijds onderwijzeres bij de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute 

met ingang van 01.01.2021 voor de duur van een verlof voor tijdelijk andere opdracht. 

Er wordt een tijdelijk voltijds onderwijzeres aangesteld bij de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute 

vanaf 01.01.2021 voor de duur van een verlof voor tijdelijk andere opdracht van een vastbenoemd 

onderwijzer. 

Goedkeuring indoor sportactiviteiten voor kinderen -13 jaar vanaf 28.11.2020 met 

uitzondering van de gemeentelijke sportlessen en goedkeuring van outdoor 

sportactiviteiten voor kinderen +12 jaar onder bepaalde voorwaarden vanaf 04.12.2020. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de beslissingen van het crisisoverleg 

betreft een aantal aanpassingen omtrent sport i.k.v. COVID-19: toelating indoor en outdoor sport 

voor kinderen -13 jaar m.u.v. de gemeentelijke sportlessen, toelating outdoor sportactiviteiten voor 

+12 jaar met beperkingen. 

 

Goedkeuren van het bouwen van een dakkapel te Meuleken 43 - Boekhoute. 

Goedkeuren van het bouwen van een dakkapel te Meuleken 43 - Boekhoute. 

Goedkeuren van het verbouwen van een woning en bouwen van een bijgebouw + 

polyvalente ruimte aan de Stroomstraat 61 te Oosteeklo. 

Goedkeuren van het verbouwen van een woning en bouwen van een bijgebouw + polyvalente ruimte 

aan de Stroomstraat 61 te Oosteeklo 

Omgevingsvergunning - 1ste klasse - advies te verlenen door schepencollege inzake 

veranderen door wijziging en uitbreiding van een landbouwbedrijf  - herbouw loods, 

bouwen afdak en sleufsilo's te 9968 Bassevelde, Blokmeersstraat 8. 

Door het schepencollege wordt gunstig advies verleend voor het  veranderen door wijziging en 

uitbreiding van een landbouwbedrijf  - herbouw loods, bouwen afdak en sleufsilo's te 9968 

Bassevelde, Blokmeersstraat 8. 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier milieubelasting bedrijven 2020. 

Vaststellen en  uitvoerbaar verklaren kohier milieubelasting bedrijven 2020 - 1.023 artikels voor een 

bedrag van € 178.950,00. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Betaalbaar stellen mandaten. 



  

 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier milieubelasting gezinnen 2020. 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier milieubelasting gezinnen voor het aanslagjaar 

2020 - 5.242 artikels voor een totaal bedrag van € 228.600,00. 

 

Vrije tijd: uitzondering op avondklok voor paardeneigenaar op Oudejaar. 

Vrije tijd: uitzondering op avondklok voor paardeneigenaar op Oudejaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


