Schepencollege van 11.08.2020
Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 11.08.2020.

Goedkeuren redactie notulen schepencollege
De redactie van de notulen van het schepencollege van 14.07.2020, 16.07.2020, 22.07.2020,
24.07.2020, 28.07.2020, 03.08.2020 en 06.08.2020 wordt goedgekeurd.

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van
maatregelen corona Covid-19 virus van 06-10.07.2020
Het schepencollege neemt kennis van de verslagen.

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van
maatregelen corona Covid-19 virus van 13-17.07.2020.
Het vast bureau neemt kennis.

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van
maatregelen corona Covid-19 virus van 27-31.07.2020.
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verslagen.

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van
maatregelen corona Covid-19 virus van 03-07.08.2020.
Dit punt wordt verdaagd.

Aanvraag bestuurderspas personenvervoer.
Goedkeuren van een bestuurderspas voor individueel bezoldigd personenvervoer.

Aanvraag vergunning personenvervoer.
Exploitant wordt gemachtigd om een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer te
exploiteren op het grondgebied van het Vlaamse Gewest.

BIBLIOTHEEK - Goedkeuren VS 7 lot 1.
De aannemer heeft een vorderingsstaat ingediend voor de maand juni 2020.

Week van de markt van 05.10.2020 tot en met 11.10.2020
Vraag van de provincie Oost-Vlaanderen om deel te nemen aan de actie week van de markt vanaf
05.10.2020 tot en met 11.10.2020. De gemeente neemt deel.

Behandeling beroepschrift m.b.t. opname in leegstandsregister
Nr administratieve akte: 43002/304. Pand gelegen te: 9961 Boekhoute, Schare 49
Behandeling bezwaarschrift m.b.t. opname in leegstandsregister. Nr administratieve akte: 43002/304

Behandeling beroepschrift m.b.t. opname in leegstandsregister
Nr administratieve akte: 43002/293. Pand gelegen te: 9960 Assenede, Diederikstraat 7
Dit punt wordt verdaagd.

Behandeling beroepschrift m.b.t. opname in leegstandsregister
Nr administratieve akte: 43002/293. Pand gelegen te: 9960 Assenede, Diederikstraat 7
Dit punt wordt verdaagd.

Voordragen van een voorzitter en vaste secretaris voor de Gecoro.
Het college van burgemeester en schepenen draagt een voorzitter en secretaris voor.

Omgevingsvergunning Haven 53 Boekhoute.
Omgevingsvergunning wordt geweigerd aa voor het bouwen van een ééngezinswoning en het
plaatsen van een tijdelijke woonunit te 9961 Boekhoute, Haven 53, gezien de aanvraag, om
voormelde redenen, in strijd is met de door het college vooropgestelde voorwaarden tot sloop en
met de goede ruimtelijke aanleg van de plaats en de omgeving.

Omgevingsvergunning - Bijstellen verkaveling Slijpstraat 4 en 4A Oosteeklo.
Omgevingsvergunning wordt verleend voor het bijstellen van een verkaveling door splitsing van lot 2
in 2 loten voor halfopen bebouwing te 9968 Oosteeklo, Slijpstraat 4 en 4A, gezien de aanvraag in
overeenstemming is met de wettelijke bepalingen en met de goede ruimtelijke aanleg van de plaats
en de omgeving.

Omgevingsvergunning Oosteeklo-dorp 74-74/7 Oosteeklo.
Omgevingsvergunning wordt verleend voor het bouwen van een meergezinswoning met 7
appartementen, 7 garageboxen, 4 staanplaatsen en een fietsen- en afvalberging te 9968 Oosteeklo,
Oosteeklo-dorp 74-74/7, gezien de aanvraag in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen en
met de goede ruimtelijke aanleg van de plaats en de omgeving.

Omgevingsvergunning Bijstellen verkaveling Zoetelucht 2A en 2E Bassevelde
Omgevingsvergunning wordt verleend voor het bijstellen van een verkaveling door splitsing van lot
4A in 2 loten voor halfopen bebouwing te 9968 Bassevelde, Zoetelucht 2A en 2E, gezien de aanvraag
in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen en met de goede ruimtelijke aanleg van de
plaats en de omgeving.

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties in
Oosteeklo van 13.08.2020 tot en met 17.08.2020 - aanpassing. Deze aanpassingen worden
goedgekeurd.
Naar aanleiding van de bestrijding van COVID-19 werd door het college van burgemeester en
schepenen beslist om aanpassingen door te voeren met betrekking tot de plaatsing van de
kermisattracties in Oosteeklo van 13.08.2020 tot en met 17.08.2020. Deze aanpassingen werden
goedgekeurd.

Evenement - Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een tijdelijk
terras Frituur Den Enghel in Boekhoute van 12.08.2020 tot en met 31.10.2020, wordt
goedgekeurd.
Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een tijdelijk terras Frituur Den Enghel
in Boekhoute van 12.08.2020 tot en met 31.10.2020, wordt goedgekeurd.

Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement naar aanleiding van het invoeren van een
snelheidsbeperking in de Wildestraat.
In de Wildestraat, gedeelte tussen de bebouwde kom en de Basseveldestraat wordt de snelheid
beperkt tot 50km/uur. Hiervoor is het noodzakelijk dat het gecoördineerd verkeersreglement wordt
aangepast.Deze snelheidsbeperking werd goedgekeurd.

Grafconcessies.
Grafconcessies.

Goedkeuren bestelbonnen.
De bestelbonnen worden goedgekeurd.

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen.
Betaalbaar stellen mandaten.

Aanvraag vorming "collegagroep burgerzaken".
De aanvraag tot het volgen van de "collegagroep burgerzaken" wordt goedgekeurd. Het college van
burgemeester en schepenen beslist over vorming met een kostprijs boven de €250,00.

Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur.
Het college neemt kennis van de beslissing van de algemeen directeur genomen in het kader van het
dagelijks personeelsbeheer.

Voorstel verlenging studentenovereenkomst van jobstudent schoonmaakster.
De studentenovereenkomst van een jobstudent (hulp bij schoonmaak gemeentelijke gebouwen)
wordt verlengd.

Aanstellen van een tijdelijk gesubsidieerd medewerker ICT en administratief medewerker
bij de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute voor het schooljaar 2020/2021.
Er wordt een tijdelijk gesubsidieerd medewerker ICT voor 5/36 en administratief medewerker voor
4/36 aangesteld bij de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute voor de duur van het schooljaar
2020/2021.

Toekennen 4/5 ouderschapsverlof aan een gesubsidieerd onderwijzeres bij de
gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute voor de schooljaren 2020/2021 en 2021/2022.
Er wordt 4/5 ouderschapsverlof toegekend aan een gesubsidieerd onderwijzeres bij de
gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute voor de schooljaren 2020/2021 en 2021/2022.

Aanstellen van een tijdelijk voltijds gesubsidieerd onderwijzeres bij de gemeenteschool
Bassevelde/Boekhoute voor de duur van het schooljaar 2020/2021.
Er wordt een tijdelijk voltijds gesubsidieerd onderwijzeres aangesteld bij de gemeenteschool
Bassevelde/Boekhoute voor de duur van het schooljaar 2020/2021.

Eerstesteenlegging nieuwbouw Het Ooievaarsnest 28.08.2020.
Toestemming Eerstesteenlegging nieuwbouw Het Ooievaarsnest 28.08.2020

KERK BASSEVELDE - Goedkeuren bijdrage opmaak beheersplan.
De bijdrage voor de opmaak van het beheersplan wordt goedgekeurd.

Omgevingsvergunning Molenbosstraat 30 Assenede.
Omgevingsvergunning wordt verleend voor de regularisatie van het uitbreiden van een stal en aanleg
verharding te 9960 Assenede, Molenbosstraat 30, gezien deze werken in overeenstemming zijn met
de goede ruimtelijke aanleg van de plaats en de omgeving.
De regularisatie van de mestvaalt wordt echter uit de vergunning gesloten.

Kennisneming definitieve ambtsneerlegging van een voltijds statutair administratief
assistente (D1-D3) ingevolge pensionering.
Het college neemt kennis van de definitieve ambtsneerlegging van een voltijds statutair
administratief assistente (D1-D3) ingevolge pensionering.

