
 

Schepencollege van 10.12.2019 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 10.12.2019. 

 

Goedkeuren van de redactie van de notulen van het schepencollege van 26.11.2019. 

De redactie van de notulen van het schepencollege van 26.11.2019 wordt goedgekeurd. 

Samenwerkingsovereenkomst Hartveilige Gemeente. 

Dit punt wordt verdaagd naar een volgende zitting. 

Aankoop 10 rijbaankussens. 

Dit punt wordt verdaagd naar een volgende zitting. 

Compartimenteringswerken IBO Oosteeklo - Architect. 

De architect heeft een vervolg offerte opgesteld voor het verdere verloop van de opdracht. 

Zwarte Sluispolder : Goedkeuren afrekening van uitgevoerde onderhoudswerken aan 

baangrachten 3de categorie dienstjaar 2019 

Goedkeuren afrekening t.b.v. € 2.561,01 voor uitgevoerde onderhoudswerken aan baangrachten 3de 

categorie. 

Vraag tot het bekomen van een machtiging voor het overwelven van een gracht in de 

oosthoek 127 te Assenede 

Aanvraag tot het bekomen van een machtiging voor het overwelven van een gracht over een afstand 

van 12m in de Oosthoek 127 te Assenede: geen goedkeuring 

Omgevingsvergunning Knotwilgenstraat 8 Assenede. 

Regularisatie berging/atelier.  

Omgevingsvergunning Vent 10 Bassevelde. 

Reliëfwijziging van een landbouwperceel. Weigering van omgevingsvergunning. 

Omgevingsvergunning Kerrestraat 19 Oosteeklo. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Omgevingsvergunning Haven 55 Boekhoute. 

Dit punt wordt verdaagd naar een volgende zitting.  

 

 



  

Verdaagd dossier Oude Boekhoutestraat 16A Bassevelde. 

Functiewijziging van bedrijfswoning naar woning en slopen van serres 

Woonwijzer Meetjesland - Goedkeuren overeenkomst energiescans 

Het college keurt de samenwerkingsovereenkomst goed tussen de gemeente en SOM vzw 

(Woonwijzer Meetjesland) over de uitvoering van de energiescans en begeleiding bij sociale energie 

efficiëntie projecten. 

Dorpskernvernieuwing Oosteeklodorp fase 2 

Goedkeuren van de ereloonnota voor de reeds gemaakte kosten in het dossier 

"dorpskernvernieuwing Oosteeklo fase 2". 

Tereeckse voetwegel. 

Goedkeuren van de weigering van voorlopige oplevering Tereeckse voetwegen omwille van het 

ontbreken van de proeven. 

Collector Prins Boudewijnlaan. 

Goedkeuren van het voorontwerp voor indiening bij de Vlaamse Milieumaatschappij voor het 

verkrijgen van subsidies. 

Riopact takenpakket 2020 

Goedkeuren van het Riopact takenpakket voor 2020. 

Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement naar aanleiding van het aanpassen van de 

zone 30 in de Molenbosstraat en aanpalende straten. 

Het college van burgemeester en schepenen opteert om de zone 30 in de Molenbosstraat en 

aanpalende straten uit te breiden.  

Daarvoor is het noodzakelijk dat een besluit genomen wordt houdende goedkeuring van een 

aanpassing van het gecoördineerd verkeersreglement. Dit reglement werd goedgekeurd. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar 

aanleiding van de Wintertocht in Assenede op 01.02.2020. 

Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de Wintertocht in 

Assenede op 01.02.2020 worden goedgekeurd. 

Splitsen eigendom Kapellestraat 7 Assenede. 

Aanvraag van notariskantoor Sintobin en D'Aubioul voor het splitsen van een eigendom gelegen 

Kapellestraat 7 te Assenede, goedgekeurd. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Betaalbaar stellen mandaten. 



  

Goedkeuren bestelbons. 

Goedkeuren bestelbons. 

Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur - toestaan 

loopbaanvermindering met 1/5 ikv ouderschapsverlof aan een voltijds contr. technisch 

projectleider (B-niveau). 

De algemeen directeur is bevoegd om ikv dagelijks personeelsbeheer loopbaanvermindering ikv 

ouderschapsverlof toe te staan.  

Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur ikv dagelijks personeelsbeheer.  

Het is de bevoegdheid van de Algemeen directeur om - in het kader van het dagelijks 

personeelsbeheer - loopbaanvermindering toe te staan.  

Vaststellen geldigheid ingediende kandidaturen voor een deeltijdse contractuele functie 

van technisch assistent (D-niveau) op het recyclagepark voor de duur van een ziekteverlof. 

Voor deelname aan de selectieprocedure voor een deeltijdse contractuele functie van technisch 

assistent op het recyclagepark (D-niveau) voor de duur van een ziekteverlof is het noodzakelijk de 

ingediende kandidaturen geldig te verklaren door het college. De kandidaturen worden vastgesteld. 

Kennisnemen van de beslissing van de Algemeen directeur.  

Kennisnemen van de beslissing van de Algemeen directeur - toestaan loopbaanvermindering met 1/5 

ikv ouderschapsverlof aan een voltijds statutair deskundige burgerzaken.  

Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur. 

Toekennen stageplaats op de sportdienst aan een leerling van het 2de jaar bedrijfsmanagement – 

afstudeerrichting sport. 

Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur. 

Kennisnemen van de beslissing van de Algemeen directeur - vaststellen van het individuele jaarsalaris 

van een halftijds contractueel administratief medewerker burgerzaken (C-niveau) wegens haar 

indiensttreding miv 09.09.2019.  

Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur. 

Kennisnemen van de beslissing van de Algemeen directeur - vaststellen van het individuele jaarsalaris 

van een deeltijds contractueel administratief medewerker burgerzaken (C-niveau) wegens haar 

bijkomend contract miv 01.11.2019.  

Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur. 

Kennisnemen van de beslissing van de Algemeen directeur - vaststellen van het individuele jaarsalaris 

van een deeltijds contractueel technisch beambte (E-niveau) wegens doorschuiven in de functionele 

loopbaan van E1 naar E2 m.i.v. 01.09.2019 - 7.5/38.  



  

Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur. 

Kennisnemen van de beslissing van de Algemeen directeur - vaststellen van het individuele jaarsalaris 

van een deeltijds contractueel technisch beambte (E-niveau) wegens doorschuiven in de functionele 

loopbaan van E1 naar E2 m.i.v. 01.09.2019 - 11.5/38.  

Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur. 

Kennisnemen van de beslissing van de Algemeen directeur - vaststellen van het individuele jaarsalaris 

van een voltijds contractueel administratief medewerker technische dienst (C-niveau) wegens haar 

bevordering miv 03.10.2019.  

Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur. 

Kennisnemen van de beslissing van de Algemeen directeur - vaststellen van het individuele jaarsalaris 

van een voltijds contractueel administratief medewerker (C-niveau) wegens haar indiensttreding 

m.i.v. 14.10.2019.  

Vaste benoeming van een voltijds gesubsidieerd onderwijzeres bij de gemeenteschool 

Bassevelde/Boekhoute met ingang van 01.01.2020. 

In het college van burgemeester en schepenen van 17.09.2019 werd een voltijdse functie voor lager 

onderwijs vacant verklaard bij de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute. Mevr. Isabeau Van De 

Velde stelde haar kandidatuur voor deze functie en kan worden benoemd met ingang van 

01.01.2020. 

Vaste benoeming van een gesubsidieerd administratief medewerker voor 3/36 bij de 

gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute met ingang van 01.01.2020. 

In het college van burgemeester en schepenen van 22.11.2019 werden 3/36 administratie vacant 

verklaard bij de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute. Mevr. Nancy De Smet stelde haar 

kandidatuur voor deze functie en kan bijgevolg worden benoemd met ingang van 01.01.2020. 

Aanschaf biometrie apparatuur - correctie 

Cevi corrigeert de offerte die ze eerder indienden. De nieuwe offerte wordt gegund. 

Aanschaf multifunctionals voor scholen. 

De nieuwe multifunctionals (printer/scanner) worden geleasd. Dit wordt goedgekeurd volgens de 

offerte van 05.11.2019. 

 

Ontzorging IT-ondersteuning door middel van helpdesksysteem in samenwerking met de 

provincie Oost-Vlaanderen (Egov). 

Ontzorging IT-ondersteuning door middel van helpdesksysteem in samenwerking met de provincie 

Oost-Vlaanderen (Egov). Het college besluit de samenwerking aan te gaan. 

 



  

Voorbereiding gemeenteraad: voorstel agendapunten GR 19.12.2019. 

Agenda wordt goedgekeurd.

Doortocht Wandeltocht dd. 26.12.2019. 

Aanvraag voor de toestemming voor een doortocht van een wandeltocht dd. 26.12.2019.

 


