
 

Schepencollege van 28.05.2019 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege dd. 28.05.2019. 

Bekendmaking op: 29.05.2019 

 

Goedkeuren redactie notulen schepencollege 
De redactie van de notulen van het schepencollege van 14.05.2019 wordt goedgekeurd. 

Opmaak en drukken infoblad "De Belleman" Vrijgave borg. 
Vooraleer de opdracht wordt uitgevoerd dient de firma aan wie de opdracht werd gegund over te 

gaan tot het betalen van een borg. Na uitvoering wordt de borg terug gestort.   

Omgevingsvergunning Paul Christiaenstraat 7 Assenede 
Oprichten van een bedrijfsgebouw 

Omgevingsvergunning - melding, Heide 1, 9968 Oosteeklo 
Door het schepencollege werd akte genomen voor het plaatsen van een propaangastank te 9968 

Oosteeklo, Heide 1. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Rommelmarkt in 

Assenede op 29.06.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Rommelmarkt in Assenede op 29.06.2019. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar 

aanleiding van de sneukeltoer Landelijke Gilde - KVLV Assenede op 16.06.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de sneukeltoer 

Landelijke Gilde - KVLV Assenede op 16.06.2019. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van het buurtfeest Vier 

Ambachtenstraat in Assenede op 06.07.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van het buurtfeest Vier Ambachtenstraat in 

Assenede op 06.07.2019. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de tussenstop Route 

55 in Oosteeklo op 11.07.2019. 
 Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de tussenstop Route 55 in Oosteeklo op 

11.07.2019. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Koetsentocht in 

Bassevelde op 07.07.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Koetsentocht in Bassevelde op 07.07.2019. 

Evenement - Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een tijdelijk 

terras op voetpad ter hoogte van Markt 1 en op het gedeelte van het marktplein te 9960 

Assenede van 29.05.2019 tot en met 31.10.2019. 
Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een tijdelijk terras op voetpad ter 

hoogte van Markt 1 en op het gedeelte van het marktplein te 9960 Assenede van 29.05.2019 tot en 

met 31.10.2019. 

Goedkeuren bestelbons. 
Goedkeuren bestelbonnen vanaf nr. 588 tot en met nr. 606 

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 
Betaalbaar stellen mandaten 

Aanstellen van een voltijds jobstudent bij de dienst burgerzaken tijdens de maanden juli 

en augustus 2019 



  

tijdens de maanden juli en augustus 2019 wordt een voltijds jobstudent aangesteld bij de dienst 

burgerzaken 

Aanstellen van een halftijds jobstudent bij dienst burgerzaken tijdens de maand juli 2019 

en van een halftijds jobstudent bij personeelsdienst vanaf 17.06.2019 tot en met 

31.07.2019. 
tijdens de maand juli 2019 wordt een halftijds jobstudent aangesteld bij de dienst burgerzaken en 

vanaf 17.06.2019 tot en met 31.07.2019 wordt een halftijds jobstudent aangesteld bij de 

personeelsdienst 

Aanstellen van een halftijds jobstudent bij de dienst burgerzaken tijdens de maand 

augustus 2019 
tijdens de maand augustus 2019 wordt een halftijds jobstudent aangesteld bij de dienst burgerzaken 

Aanstellen van een halftijds jobstudent bij de jeugddienst en een halftijds jobstudent bij 

de technische dienst tijdens de maanden juli en augustus 2019  
bij de jeugddienst en bij de technische dienst kan een halftijds jobstudent worden aangesteld tijdens 

de maanden juli en augustus 2019 

Aanvraag tot het volgen van de opleiding "Gemeentelijke Administratieve Sancties - 

vaststeller" 
Er wordt een voorstel gedaan om de gemeenschapswacht, een medewerker van de groendienst en 

een medewerker van het containerpark de opleiding "Gemeentelijke administratieve sancties - 

vaststeller" te laten volgen 

Vaststellen kostenvergoeding voor hulp op recyclagepark. 
Vaststellen kostenvergoeding voor hulp op recyclagepark.  

Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur. 
De algemeen directeur is - in het kader van het dagelijks personeelsbeheer - bevoegd voor het 

vaststellen van het individueel jaarsalaris van personeelsleden. 

Gedeeltelijk intrekken van het verlof voor verminderde prestaties van een vastbenoemd 

onderwijzer bij gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute 
Tijdens de maand juni 2019 wordt het verlof voor verminderde prestaties van een vastbenoemd 

onderwijzer bij de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute ingetrokken 

Goedkeuren erkenning sportverenigingen 2019. 
Goedkeuren van de sportclubs die worden erkend in 2019. 

Zomerwerking - Musicalkamp - te weinig inschrijvingen. 
 

Tseutekermis 29.06.2019. 
Toestemming Tseutekermis 29.06.2019 

Goedkeuring Comeet als aanbestedende overheid bij samenaankoop boeken, strips en 

AVM voor Regiobib Meetjesland voor de periode 2020-2022. 
De bestekken voor samenaankoop van boeken, strips en AVM voor Regiobib Meetjesland voor de 

periode 2020-2022 worden ter goedkeuring voorgelegd. 

Stedenbouwkundig attest Knikkerstraat Assenede. 
Bouwen van een woning 

Omgevingsvergunning Rijkestraat zn Oosteeklo. 
Regularisatie asfaltering deeltje Rijkestraat en uitbreken betonverharding 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een Herdenking 

Walter Dhaese in Assenede op 06.06.2019. 



  

Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een Herdenking Walter Dhaese in Assenede 

op 06.06.2019. 

 


