
 

 

Schepencollege van 02.03.2021 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 02.03.2021. 

 

Goedkeuren redactie notulen schepencollege 

De redactie van de notulen van het schepencollege van 16.02.2021 wordt goedgekeurd. 

Goedkeuren huishoudelijk reglement voor het college van burgemeester en schepenen.  

Dit punt wordt verdaagd. 

 Intrekken besluit 12.01.2021 en aanschaf laptops personeel. 

Omwille van een aangepaste offerte wordt het besluit van 12.01.2021 ingetrokken. Er worden 3 

laptops aangekocht voor de administratie 

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van 

maatregelen corona Covid-19 virus van 15 tot en met 19.02.2021. 

Het college neemt kennis van de verslagen. 

Bibliotheek: lot 1: vorderingsstaat 12: nulstaat: goedkeuring. 

Bibliotheek: lot 1: vorderingsstaat 12: nulstaat: goedkeuring. 

Bibliotheek: lot 1: vorderingsstaat 13: goedkeuring. 

Bibliotheek: lot 1: vorderingsstaat 13: goedkeuring. 

Bibliotheek: lot 2: verrekening 7: schilderen van uitgepleisterde ramen. 

Bibliotheek: lot 2: verrekening 7: schilderen van uitgepleisterde ramen. 

Bibliotheek: lot 2: verrekening 9: aanpassen deuropening foyer-sas. 

Bibliotheek: lot 2: verrekening 9: aanpassen deuropening foyer-sas. 

Bibliotheek: lot 2: verrekening 11: aanpassen linoleum patroon. 

Bibliotheek: lot 2: verrekening 11: aanpassen linoleum patroon. 

Bibliotheek: lot 2: verrekening 12: aanpassing kopieerlokaal. 

Bibliotheek: lot 2: verrekening 12: aanpassing kopieerlokaal. 

ASS Kriekerijstr 10- Goedkeuren bestek. 

ASS Kriekerijstraat 10- Goedkeuren bestek 

 



  

 

Slopen Paviljoen- goedkeuren bestek. 

Dit punt is verdaagd. 

Goedkeuren van het bouwen van een woning na sloop van een bestaande woning en stal 

aan de Rijkestraat 63 te Oosteeklo. 

Goedkeuren van het bouwen van een woning na sloop van een bestaande woning en stal aan de 

Rijkestraat 63 te Oosteeklo. 

Goedkeuren van het verbouwen van een ééngezinswoning aan de Hazelarenhoek 5 te 

Bassevelde. 

Goedkeuren van het verbouwen van een ééngezinswoning aan de Hazelarenhoek 5 te Bassevelde 

Splitsen eigendom Vlasgaardstraat 21. 

Splitsen eigendom Vlasgaardstraat 21. 

Goedkeuren van de bijstelling van een verkaveling aan de Leegstraat 47B te Assenede. 

Goedkeuren van de bijstelling van een verkaveling aan de Leegstraat 47B te Assenede 

Goedkeuren van een verkaveling met 1 lot aan de Noordstraat 132 te Boekhoute. 

Goedkeuren van een verkaveling met 1 lot aan de Noordstraat 132 te Boekhoute. 

Omgevingsvergunning - 2de klasse Opslag inert afval in containers te 9960 Assenede, 

Heremietstraat 12. 

Door het schepencollege wordt vergunning verleend voor opslag inert afval in containers te 9960 

Assenede, Heremietstraat 12. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Goedkeuren bestelbonnen. 

De lijst met bestelbonnen wordt goedgekeurd. 

Openverklaren via aanwerving van een voltijdse contractuele functie van 

noodambtenaar/preventieadviseur (B1 -B3) voor onbepaalde duur. 

Een voltijdse contractuele functie van noodambtenaar/ preventieadviseur (B1-B3) voor onbepaalde 

duur met een 50 % tewerkstelling voor gemeentebestuur Assenede en 50 % tewerkstelling voor 

gemeentebestuur Zelzate via aanwerving open te verklaren wordt via aanwerving openverklaard.  

De uiterste datum van indiening van de kandidaturen wordt vastgesteld op 07.04.2021. 

 

 



  

 

Nominatieve vaststelling van de selectiecommissie voor een voltijdse contractuele functie 

van noodambtenaar/preventieadviseur. 

Het college stelt de selectiecommissie voor de voltijdse contractuele functie van 

noodambtenaar/preventieadviseur nominatief vast.  

Deeltijdse werkhervatting van een contractueel technisch assistent (D-niveau) ikv medisch 

deeltijds.  

Het college keurt de deeltijdse werkhervatting ikv medisch deeltijds van een contractueel technisch 

assistent goed.  

Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur in het kader van het dagelijks 

personeelsbeheer.  

Het college neemt kennis van de beslissingen van de Algemeen directeur genomen in het kader van 

het dagelijks personeelsbeheer.  

Hersamenstelling van de schoolraad van de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de hersamenstelling van de geleding 

van ouders en personeel in de schoolraad van de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute. 

Vrije tijd - nominatieve toelage Girnaertfeesten 2020. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Goedkeuren subsidies sociaal-culturele projecten 2020. 

Verenigingen aangesloten bij de cultuurraad kunnen een subsidie aanvragen voor sociaal-culturele 

projecten. De berekening en verdeling gebeurt één keer per jaar. Voor 2020 werden er 20 aanvragen 

ingediend, maar door COVID-19 , werd er voor slechts 10 projecten een afrekening ingediend. De 

andere activiteiten zijn niet doorgegaan en hebben geen kosten gemaakt. Het college keurt de 

subsidiebedragen voor sociaal-culturele projecten in 2020 goed. 

Noordrit 01.05.2021- 02.05.2021. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan MTC The North Riders voor een 

motorrondrit 'Noordrit'op 01.05.2021 en 02.05.2021. 

Aankoop software Cevi LBLOD gelinkt publiceren. 

Als lokaal bestuur zijn we verplicht om vanaf 30 juni 2021 gelinkt te publiceren. Met Cobra 4.0 en de 

LBLOD module kunnen wij aan deze verplichting voldoen. Met cobra 3.2 (huidige versie) voldoen we 

maar beperkt. Gezien de deadline die vooropgesteld wordt door Vlaanderen plant Cevi de upgrade in 

onze organisatie uit te voeren in de maanden mei of juni. Het college van burgemeester en 

schepenen gaat akkoord met prijsofferte van Cevi voor uitvoeren van fase 1 en fase 2 van LBLOB. 

Deze opdracht wordt gegund. 

 



  

 

Aanschaf laptop voor het gemeenschapswacht 

Dit punt wordt verdaagd. 

Grafconcessies. 

Aanvragen inzake bekomen grafconcessies worden ingewilligd. 

Openverklaren via aanwerving van een voltijdse contractuele functie van boekhoud(ster) 

(B-niveau) voor onbepaalde duur. 

Het college verklaart een voltijdse contractuele functie van boekhoud(st)er (B-niveau) voor 

onbepaalde duur via aanwerving open.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


