
 

Schepencollege van 30.04.2019 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege dd. 30.04.2019. 

Bekendmaking op: 13.05.2019 

 

Omgevingsvergunning Assenedestraat 51 Bassevelde. 
Uitbreiden bestaande woning 

Aktename melding Riemestraat 7 Assenede. 
Slopen bestaande veranda en bouwen nieuwe veranda 

Omgevingsvergunning Stroomstraat 82 Oosteeklo. 
Herbouwen van een berging 

Omgevingsvergunning Kerrestraat zn Oosteeklo. 
Plaatsen geprefabriceerde betonnen elektriciteitscabine 

Omgevingsvergunning Posthoorn 42 Boekhoute 
Regularisatie uitbreiden woning binnen hetzelfde volume 

Princiepsbeslissing compensatie agrarisch gebied RUP ECA Leegstraat. 
Princiepsbeslissing compensatie agrarisch gebied RUP ECA Leegstraat 

Verdaagd dossier Oosthoek 102 Bassevelde. 
Rooien van 6 knotwilgen 

Omgevingsvergunning Sasdijkstraat 45A en 45B Assenede. 
Verkavelen van een terrein in 2 loten 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Motorcross 

Knikkerstraat in Assenede op 25 en 26.05.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Motorcross Knikkerstraat in Assenede op 

25 en 26.05.2019. 

Evenement - Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht Meetjeslandse 

toertocht op 16.06.2019. 
Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht Meetjeslandse toertocht op 16.06.2019. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de zomerjaarmarkt in 

Assenede op 02.07.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de zomerjaarmarkt in Assenede op 

02.07.2019. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties 

naar aanleiding van de zomerkermis Assenede van 25.06.2019 tot en met 02.07.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties naar aanleiding van de 

zomerkermis Assenede van 25.06.2019 tot en met 02.07.2019. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van rommelmarkt 

Stoepekapel in Assenede op 02.06.2019. 
 Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van rommelmarkt Stoepekapel in Assenede op 

02.06.2019. 

Goedkeuren bestelbons. 
Goedkeuren bestelbonnen vanaf nr. 471 tot en met nr. 486 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren aanvullend kohier milieubelasting bedrijven 2018. 
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren tweede aanvullend kohier milieubelasting bedrijven 2018. 

 



  

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren aanvullend kohier milieubelasting gezinnen 2018. 
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren aanvullend kohier milieubelasting gezinnen 2018. 

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 
Betaalbaar stellen mandaten 

Aanpassen personeelsformatie.  
Ingevolge een aantal pensioneringen is het aangewezen de personeelsformatie aan te passen. 

Aanstellen van een halftijdse contractuele functie van administratief medewerker (C-

niveau) voor bepaalde duur (voor de duur van een zwangerschapsverlof + 

ouderschapsverlof).  
De selectieprocedure voor de halftijdse contractuele functie van administratief medewerker (C-

niveau) voor bepaalde duur is afgerond. De eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.  

Vaststellen geldigheid van de ingediende kandidaturen voor hoofdmonitoren 

speelpleinwerking, buitenschoolse kinderopvang en jobstudenten technische dienst, 

burgerzaken en jeugddienst 
Om deel te kunnen nemen aan het selectiegesprek is het noodzakelijk de geldigheid van de 

kandidaturen vast te stellen 

Aanvraag tot het volgen van de basisopleiding recyclageparkwachter 
De parkwachter vraagt om de basisopleiding tot recyclageparkwachter te mogen volgen  

Vastleggen retributies voor dranken Expo Robert Kintziger op 11 en 12 mei in de Bijenkorf. 
Voor de verkoop van dranken tijdens activiteiten van de cultuurdienst wordt een retributie 

(verkoopsprijs) bepaald. Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om deze retributie 

te bepalen. 

Toestemming tot het uitbetalen van de werkingssubsidie van feestcommissie Bassevelde 

op basis van financieel verslag werkjaar 2018. 
De gemeentelijke feestcommissies ontvangen jaarlijks een werkingssubsidie van het 

gemeentebestuur na het indienen van de financiële verslaggeving van vorig werkjaar. 

Jogging Bassevelde 21.06.2019. 
Jogging Bassevelde 21.06.2019 

Avondmarkt Bassevelde 24.06.2019. 
Avondmarkt Bassevelde 24.06.2019 

Plaatsen kermisattracties Assenede 25.06.2019-02.07.2019. 
Plaatsen kermisattracties Assenede 25.06.2019-02.07.2019 

Zomerjaarmarkt Assenede 02.07.2019. 
Zomerjaarmarkt Assenede 02.07.2019 

Buurtfeest Vier Ambachtenstraat Assenede 06.07.2019. 
Buurtfeest Vier Ambachtenstraat Assenede 06.07.2019 

Koetsentocht 07.07.2019. 
Koetsentocht 07.07.2019 

Rijkestraatfeest Oosteeklo 07.07.2019. 
Rijkestraatfeest Oosteeklo 07.07.2019 

Beschadiging materiaal en extra inzet personeel n.a.v. ontlening door Scouts Houtekiet 

voor Los Marginalos. 
Bij beschadiging of extra inzet van personeel n.a.v. het niet nakomen van het reglement betreffende 

uitleen gemeentelijk materiaal wordt een extra kost aangerekend aan de gebruiker. De feiten 

worden eerst voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen ter bespreking. 



  

Aanvraag bekomen vergunning slijterij van gegiste dranken en verkoop van sterke dranken 

'Theing Thai' 
Vergunning slijterij van gegiste dranken en verkoop van sterke dranken wordt afgeleverd aan de 

nieuwe zaak 'Theing Thai' 

Goedkeuren redactie notulen schepencollege 
 

Kerkfabriek St.Petrus en St.Martinus Assenede - Goedkeuren 44ste vorderingsstaat. 
Na uitvoering van de werken wordt een vorderingsstaat opgemaakt door de aannemer. Deze wordt 

voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen voor goedkeuring.   

Voordracht 'Assenede vertelt ' dd. 4.05.2019 - retributie drank 
Vaststellen retributie voor drank op de voordacht door Krispijn Hautekeete dd. 4.05.2019 in de 

Bass'Cul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


