
 

 

Schepencollege van 06.10.2020 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 06.10.2020. 

 

Goedkeuren redactie notulen schepencollege 

De redactie van de notulen van het schepencollege van 22.09.2020 wordt goedgekeurd. 

Beslissingen en maatregelen naar aanleiding van Covid-19-virus. 

Het behoort tot de taak en bevoegdheid van de gemeente tot het nemen van passende maatregelen 

om epidemieën, zoals de ernstige dreiging die het Covid-19-virus met zich meebrengt, te voorkomen. 

Een aantal beslissingen hieromtrent worden genomen. 

TV Assenede 

TV Assenede: Dit punt wordt verdaagd naar een volgende zitting. 

Vervanging tafels en stoelen refter school Bassevelde. 

Vervanging tafels en stoelen refter school Bassevelde: dit punt wordt verdaagd naar een volgende 

zitting. 

Renovatie dak school Bassevelde. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Goedkeuring van het bestek om het vochtprobleem in de wegwijzer op te lossen. 

Goedkeuring van het bestek om het vochtprobleem in de wegwijzer op te lossen. 

Goedkeuren offerte van Veneco voor de opmaak van een parkeerverordening. 

Dit punt werd verdaagd. 

Goedkeuren offerte Veneco voor opmaak Masterplan binnengebied Bassevelde. 

Dit dossier werd uit de zitting verdaagd. 

Verdaagd dossier Beekstraat 84 te Bassevelde. 

Goedkeuren van de vraag tot bouwen van een loods/werkplaats na het slopen van een bestaande 

loods. 

Aanvraag planologisch attest Nieuwe Boekhoutestraat 76A Bassevelde. 

Gunstig adviseren van het planologisch attest Nieuwe Boekhoutestraat 76A Bassevelde 

 

 



  

 

Verzoek tot ontheffing MER - bouw drie windturbines. 

Het college heeft negatief advies over het verzoek tot ontheffing van een MER voor de bouw van drie 

windturbines.  

Omgevingsvergunning - Rooien 22 bomen te 9961 Boekhoute, Riethoek 2. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Goedkeuren en gunnen sterretjesweide. 

Goedkeuren en gunnen sterretjesweide. 

Meelstraat 19 - goedkeuren opmetingsplan. 

Er werd een opmetingsplan opgemaakt voor een gedeelte van de Meelstraat. Dit plan wordt ter 

goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Plan wordt goedgekeurd. 

Geen goedkeuring asfalteringswerken 2020  

Niet goedkeuren van de verrekening voor de werken in de Oude Boekhoutestraat in het kader van 

het project " Asfalteringswerken 2020". 

Gietasfalt 2020. 

Vorderingsstaat 3 van 01.10.2020 – periode 01.09.2020 – 30.09.2020 wordt goedgekeurd. 

Grafconcessies. 

De aanvragen inzake bekomen grafconcessies worden ingewilligd. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Goedkeuren bestelbonnen. 

De bestelbonnen worden goedgekeurd. 

Aanstellen van een voltijdse contractuele functie van technisch assistent voor de ploeg 

wegen voor bepaalde duur (D-niveau) - voor de duur van het ziekteverlof van een 

personeelslid. 

Het college stelt een voltijds contractueel technisch assistent voor de ploeg wegen (D-niveau) aan 

voor bepaalde duur. 

Aanstellen van een voltijdse contractuele functie van technisch assistent voor de ploeg 

gebouwen voor bepaalde duur (D-niveau) - voor de duur van het onbetaald verlof van een 

personeelslid. 

Het college stelt een voltijds contractueel technisch assistent voor de ploeg gebouwen (D-niveau) aan 

voor bepaalde duur. 



  

 

Aanstellen van een voltijdse contractuele functie van technisch assistent voor de ploeg 

plantsoenen voor bepaalde duur (D-niveau) 

Het college stelt een voltijds contractueel technisch assistent voor de ploeg plantsoenen (D-niveau) 

aan voor bepaalde duur. 

Vaststellen geldigheid van de ingediende kandidaturen voor een halftijdse contractuele 

sportpromotor (C-niveau) voor bepaalde duur. 

Het college stelt de geldigheid vast van de kandidaturen voor de halftijdse contractuele functie van 

sportpromotor voor bepaalde duur. 

Afwijking bepaling rechtspositieregeling omtrent de overdracht van vakantiedagen naar 

het volgend dienstjaar.  

Het college gaat akkoord/niet akkoord met een afwijking bepaling van de RPR omtrent de overdracht 

van vakantiedagen naar volgend dienstjaar. 

Personeelsbehoeftenplan en functieclassificatie: gunning. 

Personeelsbehoeftenplan en functieclassificatie: gunning. 

Quiz KLJ Bassevelde 14.11.2020. 

Toestemming Quiz KLJ Bassevelde 14.11.2020. 

Concert Silver Thistle Pipers 17.10.2020. 

Toestemming concert Sivler Thistle Pipers 17.10.2020. 

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van 

maatregelen corona Covid-19 virus van 21.09-25.09.2020. 

Het college neemt kennis van de verslagen. 

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van 

maatregelen corona Covid-19 virus van 28.09-02.10.2020. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Toewijzen opmaak en drukken publigids. 

De opdracht ‘opmaak en drukken van een publigids’ wordt toegewezen.  

Openverklaren via aanwerving van een deeltijdse contractuele functie van technisch 

beambte (E-niveau) voor bepaalde duur. (duur van een ziekteverlof).  

Een deeltijdse contractuele functie van technisch beambte (E-niveau) voor bepaalde duur wordt via 

aanwerving openverklaard.  

 


