
 

 

Schepencollege van 09.06.2020 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 09.06.2020. 

 

Goedkeuren redactie notulen schepencollege 

De redactie van het schepencollege wordt goedgekeurd. 

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van 

maatregelen corona Covid-19 virus van 02-05.06.2020. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van 

maatregelen corona Covid-19 virus van 25-29.05.2020. 

Het college neemt kennis. 

Jaarverslag informatieveiligheid over 2019. 

Het college neemt kennis. 

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. 

School Bassevelde - Vervangen buitenschrijnwerk - Gunning. 

School Bassevelde - Vervangen buitenschrijnwerk - Gunning aan Ramencentrum Van Hecke, Zelzate. 

Begraafplaats Bassevelde - Definitieve oplevering + vrijgave borg. 

De werken werden opgeleverd. 

Vervangen verreiker recyclagepark. 

Aankoop van een nieuwe verreiker voor het recyclagepark na het houden van een prijsvraag. 

Omgevingsvergunning Hendekenstraat 3 en 5 Assenede. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Omgevingsvergunning Zelzatestraat 48 Assenede. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Omgevingsvergunning Nieuwburgstraat 1 Assenede. 

Slopen en bouwen van een woning. 



  

 

Omgevingsvergunning Weststraat 29 Boekhoute. 

Dit punt werd verdaagd. 

Omgevingsvergunning Beekstraat 55 Bassevelde. 

Uitbreiden van een bestaande woning 

Heraanleg voetpaden Sportstraat 

Aanvangsdatum wordt goedgekeurd. 

Aanleg Gietasfalt 2020 

Goedkeuren van vorderingsstaat 1 voor het project "aanleg Gietasfalt 2020". 

Goedkeuren bestelbonnen. 

De bestelbonnen worden goedgekeurd. 

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 

Vaststellen geldigheid van de ingediende kandidaturen van een voltijdse contractuele 

functie van deskundige personeel (B-niveau). 

Het college stelt de geldigheid van de ingediende kandidaturen voor een voltijdse contractuele 

functie van deskundige personeel (B-niveau) vast.  

Nominatieve vaststelling van de selectiecommissie voor de voltijdse contractuele functie 

van deskundige personeel (B-niveau). 

Het college stelt de selectiecommissie voor de voltijdse contractuele functie van deskundige 

personeel (B-niveau) nominatief vast.  

Vaststellen geldigheid van de ingediende kandidaturen van een halftijdse contractuele 

functie van vrijetijdsmedewerker (B-niveau) voor bepaalde duur. 

Het college stelt de geldigheid van de ingediende kandidaturen voor de halftijdse contractuele 

functie van vrijetijdsmedewerker (B-niveau) vast.  

Nominatieve vaststelling van de selectiecommissie voor een halftijdse contractuele functie 

van vrijetijdsmedewerker (B-niveau).  

Het college stelt de selectiecommissie voor de halftijdse contractuele functie van 

vrijetijdsmedewerker (B-niveau) nominatief vast.  

Vaststellen geldigheid van de ingediende kandidaturen van een deeltijdse contractuele 

functie van administratief medewerker (C-niveau) voor bepaalde duur.  

Het college stelt de geldigheid van de ingediende kandidaturen voor de functie van adm.medewerker 

burgerzaken (C-niveau) vast. 



  

 

Nominatieve vaststelling van de selectiecommissie voor een voltijdse contractuele functie 

van diensthoofd technische dienst (A1a-A3a). 

Het college stelt de selectiecommissie voor de voltijdse contractuele functie van diensthoofd 

technische dienst nominatief vast.  

Beëindigen arbeidsovereenkomst van een voltijds technisch assistent (D-niveau) mits 

presteren van een opzegtermijn.   

De arbeidsovereenkomst van een voltijds technisch assistent (D-niveau) wordt beëindigd mits 

presteren van een opzegtermijn.  

Aanstellen van een voltijds tijdelijk gesubsidieerd onderwijzer bij de gemeenteschool 

Bassevelde/Boekhoute vanaf 04.06.2020 tot en met 30.06.2020. 

Er wordt een voltijds tijdelijk gesubsidieerd onderwijzer aangesteld vanaf 04.06.2020 tot en met 

30.06.2020. 

Aanvraag bekomen vergunning slijterij van gegiste dranken en verkoop van sterke dranken 

Terras 3(6)9. 

Vergunning slijterij van gegiste dranken en verkoop van sterke dranken wordt afgeleverd.  

Aanvraag tot het bekomen van een vergunning voor het verbreden van een overwelving te 

Bassevelde, Hogevorst 

Goedkeuren aanvraag tot het bekomen van een machtiging voor het uitbreiden van een overwelving 

naar 5m in Bassevelde, Hogevorst. 

Evenement - Inname van het openbaar domein naar aanleiding van uitbreiding tijdelijke 

terras Brasserie 't Bonjourke te Bassevelde van 10.06.2020 tot en met 30.09.2020. 

Inname van het openbaar domein naar aanleiding van uitbreiding tijdelijke terras 't Bonjourke te 

Bassevelde van 10.06.2020 tot en met 30.09.2020 wordt goedgekeurd. 

Evenement - Aanpassing inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van 

een tijdelijk terras door Club 28 te 9960 Assenede. 

Aanpassing inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een tijdelijk terras door 

Club 28 te 9960 Assenede wordt goedgekeurd. 

Evenement - Inname van het openbaar domein naar aanleiding van uitbreiding tijdelijk 

terras Café Den Eikel te Oosteeklo van 10.06.2020 tot en met 30.09.2020. 

Inname van het openbaar domein naar aanleiding van uitbreiding tijdelijke terras Café Den Eikel te 

Oosteeklo van 10.06.2020 tot en met 30.09.2020 wordt goedgekeurd. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een tijdelijk terras van 

Eetcafé 't Spoor in Boekhoute van 10.06.2020 tot en met 30.09.2020. 



  

 

Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een tijdelijk terras van Eetcafé 't Spoor in 

Boekhoute van 10.06.2020 tot en met 30.09.2020 wordt goedgekeurd. 

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

terras ter hoogte door Deli Casa te Assenede van 10.06.2020 tot 30.09.2020. 

Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een tijdelijk terras ter hoogte door 

Deli Casa te Assenede van 10.06.2020 tot 30.09.2020 wordt goedgekeurd. 

Evenement - Aanpassing inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van 

een tijdelijk terras door Theing Thai in Assenede van 10.06.2020 tot en met 31.10.2020. 

Aanpassing inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een tijdelijk terras door 

Theing Thai in Assenede van 10.06.2020 tot en met 31.10.2020 wordt goedgekeurd. 

Evenement - Inname van het openbaar domein naar aanleiding van uitbreiding van een 

tijdelijke terras door café Moderne en eethuis De Lindekens te Bassevelde van 10.06.2020 

tot en met 30.09.2020. 

Inname van het openbaar domein naar aanleiding van uitbreiding van een tijdelijke terras door café 

Moderne en eethuis De Lindekens te Bassevelde van 10.06.2020 tot en met 30.09.2020 wordt 

goedgekeurd. 

Toestemming tot het uitbetalen van de werkingssubsidie van feestcommissie Bassevelde 

op basis van financieel verslag werkjaar 2019. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Lokale economie - toestemming tijdelijk terras frituur 't Pand tot 30.09.2020. 

't Pand vraagt de toestemming tot het plaatsen van een tijdelijk terras op de parking op het einde 

van de Hoogstraat, naast hun handelszaak. Het gemeentebestuur wil de Horeca in de coronacrisis 

ondersteunen. Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming tot het plaatsen van 

dit tijdelijk terras. 

Lokale economie - tijdelijk terras in het park voor het gemeentehuis. 

De Phonograaf vraagt de toestemming om een tijdelijk terras te plaatsen in het park voor het 

gemeentehuis. Het college van burgemeester en schepenen geeft geen toestemming voor dit tijdelijk 

terras in het park voor het gemeentehuis. 

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

terras ter hoogte van Diederikplein 4 te Assenede van 10.06.2020 tot en met 31.10.2020. 

Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een tijdelijk terras ter hoogte van 

Diederikplein 4 te Assenede van 10.06.2020 tot en met 31.10.2020 wordt goedgekeurd. 

 


