
 

Schepencollege van 30.12.2019 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 30.12.2019. 

 

Goedkeuren redactie notulen schepencollege 

De redactie van de notulen van het schepencollege wordt goedgekeurd. 

Goedkeuren factuur voor het uitvoeren van onderhoudswerken aan waterlopen derde 

categorie in het stroomgebied van de isabellapolder  - dienstjaar 2019 ( maand februari) 

voor het bedrag van € 5.690,03. 

Het college keurt de afrekening goed voor het uitvoeren van onderhoudswerken aan waterlopen 

derde categorie binnen het stroomgebied van de Isabellapolder voor het bedrag  € 5.690,03. 

Goedkeuren factuur voor het uitvoeren van onderhoudswerken aan waterlopen derde 

categorie binnen het stroomgebied van de Isabellapolder - dienstjaar 2019 (maanden 

oktober en november) voor het bedrag van € 16.330,62 

Het college keurt de afrekening t.b.v. € 16.330,62 voor de uitgevoerde onderhoudswerken aan 

waterlopen van derde categorie in het stroomgebied van de Isabellapolder te Assenede  voor de 

maanden oktober en november 

Proximus : Aanvraag goedkeuring voor het uitvoeren van telecom werken in de 

Rozemarijnstraat te Bassevelde. 

Goedkeuring aanvraag voor het uitvoeren van telecom-werken in de Rozemarijnstraat te Bassevelde. 

Splitsen eigendom Kraaigemstraat Bassevelde. 

Splitsen eigendom Kraaigemstraat Bassevelde. 

Goedkeuren bestelbons. 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de afgifte van 

omgevingsvergunningen en vergunningen inzake springstoffen en ioniserende stralingen - 

aanslagjaar 2019 - maand oktober. 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de afgifte van 

omgevingsvergunningen en vergunningen inzake springstoffen en ioniserende stralingen - 

aanslagjaar 2019 - maand oktober - 13 artikels voor een totaal bedrag van € 899,40. 

 

 



  

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de afgifte van 

omgevingsvergunningen en vergunningen inzake springstoffen en ioniserende stralingen - 

aanslagjaar 2019 - maand november. 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de afgifte van 

omgevingsvergunningen en vergunningen inzake springstoffen en ioniserende stralingen - 

aanslagjaar 2019 - maand november - 16 artikels voor een bedrag van € 856,30. 

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


