Schepencollege van 10.03.2020
Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 10.03.2020.

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

Telenet: Goedkeuren aanvraag voor het uitvoeren van telecomwerken in Bassevelde;
Landsdijk.
Goedkeuren aanvraag van Telenet voor het uitvoeren van telecomwerken in Bassevelde; Landsdijk.

Omgevingsvergunning Baljuwstraat 2 Assenede.
Bouwen van een woning met carport en tuinhuis

Omgevingsvergunning Sint-Andriesstraat 17 Assenede.
Wijzigen van de voorgevel

Omgevingsvergunning Paul Christiaenstraat 4 Assenede.
Bouwen van een bedrijfsgebouw

Omgevingsvergunning Trieststraat 154-156 Assenede.
Bouwen van een tweewoonst

Omgevingsvergunning Kapellestraat 62 Assenede.
Verbouwen van een eengezinswoning en bijgebouw

Omgevingsvergunning Hazelarenhoek 16 Bassevelde.
Slopen en herbouwen van een bijgebouw

Omgevingsvergunning Baljuwstraat 1 en 3 Assenede.
Bouwen van 2 woningen

Bijstelling verkaveling Zelzatestraat 42 en 42A Assenede.
Bijstellen van een verkaveling in functie van het reduceren van de bouwvrije zijstroken

Geen aktename melding Landsdijk 102 Bassevelde.
Geen aktename van een melding voor het plaatsen van een stacaravan of mobilhome in de tuin

Toestaan afwijking op de geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek in openbare
inrichtingen in uitvoering van artikel 6.7.2. en artikel 6.7.3. van VLAREM II. n.a.v. kermis te
Boekhoute op 23.05.2020.
Door het schepencollege wordt een afwijking op de geluidsnormen toegestaan voor het inrichten van
kermis te Boekhoute, Boekhoutedorp op 23.05.2020.

Maaien van wegbermen op grondgebied Assenede.
Maaien van wegbermen op grondgebied Assenede.

Omgevingsvergunning - melding bronbemaling te 9960 Assenede, Lindekenstraat 22.
Door het schepencollege wordt akte genomen van de melding van bronbemaling te 9960 Assenede,
Lindekenstraat 22

Omgevingsvergunning - melding van een ondergrondse propaangastank 2.950 L te 9960
Assenede, .
Door het schepencollege wordt akte genomen van de melding voor het plaatsen van een
ondergrondse propaangastank 2.950 L te 9960 Assenede, Groenendijkstraat 77.

Omgevingsvergunning - melding van een bronbemaling 10.000 m³/jr voor de aanleg van
een zwemvijver te 9968 Oosteeklo, Oosthoek 12.
Door het schepencollege wordt akte genomen van de melding van een bronbemaling 10.000 m³/jr
voor de aanleg van een zwemvijver te 9968 Oosteeklo, Oosthoek 12.

Toestaan afwijking op de geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek in openbare
inrichtingen in uitvoering van artikel 6.7.2. en artikel 6.7.3. van VLAREM II. n.a.v. Preparty
en 15de harleydag op 11.07.2020 te Bassevelde, Dorp.
Het schepencollege verleent een afwijking op de geluidsnormen voor het inrichten van preparty en
15de harleydag op 11.07.2020 te Bassevelde, Dorp.

Toestaan afwijking op de geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek in openbare
inrichtingen in uitvoering van artikel 6.7.2. en artikel 6.7.3. van VLAREM II. n.a.v. Los
Mariginalos te Oosteeklo Muikemstraat op 17 en 18.04.2020.
Door het schepencollege wordt een afwijking op de geluidsnormen verleent voor het inrichten van
Los mariginalos te Oosteeklo, Muikemstraat op 17 en 18.04.2020.

Grafconcessies.
Grafconcessies.

Goedkeuren bestelbonnen.
Goedkeuren bestelbonnen

Betaalbaar stellen mandaten.
Betaalbaar stellen mandaten.

Oninbare posten - belasting op afgifte van omgevingsvergunningen november 2019.
Oninbaar stellen belasting op de afgifte van omgevingsvergunningen november 2019 - 1 artikel ten
bedrage van € 40,00.

Oninbare posten - belasting op afgifte van omgevingsvergunningen december 2019.
Oninbaar stellen belasting op de afgifte van omgevingsvergunningen december 2019 - 1 artikel ten
bedrage van € 40,00.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de afgifte van
omgevingsvergunningen en vergunningen inzake springstoffen en ioniserende stralingen aanslagjaar 2020 - maand januari.
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de afgifte van
omgevingsvergunningen en vergunningen inzake springstoffen en ioniserende stralingen aanslagjaar 2020 - maand januari - 40 artikels voor een bedrag van € 2.621,00.

Aanpassen personeelsformatie - diensthoofd technische dienst A1a-A3a.
De personeelsformatie wordt aangepast met een voltijdse contractuele functie van diensthoofd
technische dienst niveau A1a-A3a.

Kennisnemen van de beslissing van de Algemeen directeur.
Het college neemt kennis van de beslissing van de algemeen directeur genomen ikv dagelijks
personeelsbeheer - aanpassen functiebeschrijving diensthoofd technische dienst.

Aanpassen rechtspositieregeling : vaststellen aanwervingsvoorwaarden,
selectieprogramma en selectiecommissie diensthoofd technische dienst.
De rechtspositieregeling wordt aangepast ikv vaststellen aanwervingsvoorwaarden,
selectieprogramma en selectiecommissie diensthoofd technische dienst.

Vaststellen van de geldigheid van de ingediende kandidaturen voor administratief
assistent archief
De geldigheid van de kandidaturen voor administratief assistent archief wordt vastgesteld.

Openverklaren via aanwerving van een voltijdse contractuele functie van diensthoofd
technische dienst (afdeling wegen en gebouwen) A1a-A3a voor onbepaalde duur.
Een voltijdse contractuele functie van diensthoofd technische dienst A1a-A3a wordt via aanwerving
openverklaard.

Uitbreiden arbeidsprestaties van een parttime technisch beambte (E-niveau).
De arbeidsprestaties van een parttime technisch beambte (E-niveau) worden uitgebreid.

Aanvraag vorming "overheidsopdrachten voor technici : problemen voorkomen bij
bestekken en uitvoering"
Een personeelslid wordt toegelaten tot het volgen van de vorming "overheidsopdrachten voor
technici".

Individuele afwijking bepalingen reglement van de variabele werktijden - vraag om af te
wijken van de stamtijden op dinsdag.
Dit punt wordt verdaagd.

Uitbreiding arbeidsprestaties van een deeltijds contractueel technisch beambte (E-niveau).
Het college gaat akkoord met de uitbreiding van arbeidsprestaties van een deeltijds contractueel
technisch beambte. (E-niveau)

Jeugd - Buitenspeeldag 22.04.2020.
De organisatie van de Buitenspeeldag op 22.04.2020 in Boekhoute is goedgekeurd.

Subsidies voor het inzetten van security voor evenementen van jeugdverenigingen - vraag
KLJ Bassevelde voor een uitzondering.
Het subsidiereglement voor het inzetten van security voor evenementen van jeugdverenigingen
werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 27.02.2020. KLJ Bassevelde stelt de vraag naar een
uitzondering, omdat hun fuif noodgedwongen buiten de gemeente plaatsvindt. Het college staat
éenmalig een uitzondering toe.

Vraag van Vlaams Belang bij het vaststellen van het subsidiereglement voor het inzetten
van een veiligheidsfirma bij evenementen van jeugdverenigingen in gemeenteraadszitting
van 27.02.2020.
Vlaams Belang stelde in de gemeenteraadszitting van 27.02.2020 bij het vaststellen van het
subsidiereglement voor het inzetten van een veiligheidsfirma bij evenementen van
jeugdverenigingen de vraag om het contract toe te voegen. Het college van burgemeester en
schepenen zal de voorwaarde om een kopie van het geldig contract met de securityfirma in te dienen
bij het gemeentebestuur, niet toevoegen aan het reglement.

Wielerwedstrijd 51ste Omloop van de Braakman 28.03.2020.
Toestemming wielerwedstrijd 51ste omloop van de Braakman 28.03.2020

Doortocht Meetjeslandrit - cyclo toertocht t.v.v. Stichting tegen kanker - Levensloop
Evergem 18.04.2020.
Toestemming doortocht Meetjeslandrit - cyclo toertocht t.v.v. Stichting tegen kanker - Levensloop
Evergem op 18.04.2020.

Verjaardag Theing Thai 01.05.2020-03.05.2020.
Toestemming verjaardag Theing Thai 01.05.2020-03.05.2020.

Doortocht Augustijnentocht 23.05.2020.
Toestemming doortocht Augustijnentocht 23.05.2020.

Thaise markt 06.06.2020.
Toestemming Thaise markt 06.06.2020.

Carnavalsstoet VBS De Kameleon 20.03.2020.
Carnavalsstoet VBS De Kameleon 20.03.2020.

Schoolfeest VBS De Kameleon 27.03.2020.
Toestemming schoolfeest VBS De Kameleon 27.03.2020.

Kermis Boekhoute 22.05.2020-24.05.2020.
Toestemming kermis Boekhoute 22.05.2020-24.05.2020.

Vaststellen van de overdracht van de investeringskredieten 2019 voor de gemeente.
Vaststellen van de overdracht van de investeringskredieten 2019 voor de gemeente ten bedrage van
€ 3.258.041,60.

Uitbreiding van arbeidsprestaties van een halftijds contractueel technisch beambte (Eniveau).
De arbeidsprestaties worden uitgebreid met 4 u.

