
 

Schepencollege van 14.01.2020 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 14.01.2020. 

 

Goedkeuren redactie notulen schepencollege 

De redactie van de notulen van het schepencollege wordt goedgekeurd. 

Verlengen huurovereenkomst met LRV St. Agatha voor de terreinen in de Kraaigemstraat. 

Goedkeuren van de verlenging van het huurcontract met LRV St. Agatha voor de terreinen in de 

Kraaigemstraat. 

Vervangen van defecte schuifdeur - IBO Boekhoute. 

Vervangen van defecte schuifdeur in refter opvang Boekhoute. 

Belijning gemeentewegen. 

Verlengen opdracht belijning gemeentewegen volgens opdracht van 2019. 

BIBLIOTHEEK - Goedkeuren vorderingsstaat 1 HVACS. 

De vorderingsstaat 1 van perceel HVACS wordt goedgekeurd. 

Bibliotheek: vorderingsstaat 1 - Elektriciteit - Perceel 4. 

Goedkeuren van ingediende vorderingsstaat 1. 

Ontwateren begraafplaats Bassevelde. 

Studie i.v.m. het ontwateren van parkbegraafplaats te Bassevelde. 

Omgevingsvergunning Zuivelstraat 7 Assenede. 

Bouwen van een woning 

Omgevingsvergunning Gezusterstraat 11 Assenede. 

Uitbreiden terras tot maximum plat gras 

Omgevingsvergunning Oostmolenstraat 22 Boekhoute. 

Bouwen van een tuinhuis na sloop bestaand tuinhuis 

Omgevingsvergunning Keurestraat 16 en 18 Assenede 

Bouwen van 2 woningen 

 



  

Omgevingsvergunning Kraaigemstraat 13 Bassevelde. 

Bouwen van een ééngezinswoning 

Omgevingsvergunning Dorp 14 Bassevelde. 

Bouwen van een terrasoverkapping 

Omgevingsvergunning Van de Keere Jan Beekstraat 43 Bassevelde. 

Dit dossier wordt verdaagd naar een volgende zitting. 

Omgevingsvergunning Paul Christiaenstraat 1 Assenede. 

Plaatsen nieuwe gevelbekleding op kantoorgedeelte van een industriegebouw 

Cameraonderzoek 2020 - gunning van de opdracht 

Gunning van de jaaropdracht voor het uitvoeren van de cameraonderzoeken in rioleringsstelsels. 

Ruimen van rioleringen 2020 

Goedkeuren van de jaaropdracht voor het ruimen van rioleringen. 

Overstortdeksels Schoolstraat  

Dit punt wordt verdaagd naar een volgende zitting. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Halfvastenstoet in 

Oosteeklo op 22.03.2020. 

Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Halfvastenstoet in Oosteeklo op 

22.03.2020 worden goedgekeurd. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van pannenkoeken bakken 

op lichtmis in Oosteeklo op 02.02.2020. 

Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van pannenkoeken bakken op lichtmis in 

Oosteeklo op 02.02.2020 worden goedgekeurd. 

Intrekken beslissing afvoering uit de bevolkingsregisters. 

Intrekken beslissing afvoering uit de bevolkingsregisters. 

Goedkeuren bestelbons. 

Goedkeuren bestelbonnen 

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 

Betaalbaar stellen mandaten 



  

Aanstellen van een deeltijdse contractuele functie van toezicht(st)er sporthal (D-niveau)  

voor bepaalde duur. 

Er wordt een deeltijdse contractuele functie van toezicht(st)er sporthal (D-niveau) aangesteld voor 

bepaalde duur voor de duur van een ziekteverlof).  

Vaststellen van een werfreserve voor een deeltijdse contractuele functie van toezicht(st)er 

sporthal (D-niveau). 

In huidige zitting werd een toezicht(st)er voor de sporthal aangesteld voor bepaalde duur. De 

geschikt bevonden kandidaten die niet aangesteld zijn, worden in een werfreserve opgenomen.  

Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur - toekennen 

loopbaanvermindering met 1/2 in het kader van ouderschapsverlof aan een voltijds 

contractueel stafmedewerker technische dienst (B-niveau).  

Het college neemt kennis van de genomen beslissingen van de algemeen directeur ikv zijn 

bevoegdheid dagelijks personeelsbeheer.  

Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur - toekennen aanpassing 

onbetaald verlof van 20 % naar 10 % aan een statutair meewerkend ploegbaas.  

Het toekennen van onbetaald verlof is een bevoegdheid van de algemeen directeur in het kader van 

het dagelijks personeelsbeheer.  

Uitbreiden arbeidsprestaties van een halftijds contractueel technisch beambte (E-niveau) 

voor bepaalde duur.  

Dit punt wordt verdaagd naar een volgende zitting. 

Vaststellen geldigheid van de ingediende kandidaturen van een voltijdse contractuele 

functie van Vrijetijdsmedewerker (B-niveau). 

Om te kunnen deelnemen aan de selectieprocedure voor de functie van Vrijetijdsmedewerker is het 

noodzakelijk dat de kandidaturen voldoen aan de gestelde aanwervingsvereisten en bijgevolg geldig 

verklaard worden.  

Aanstellen van een halftijdse contractueel technisch beambte (E-niveau) ikv een 

vervanging enerzijds + voor onbepaalde duur anderzijds.  

Er wordt een halftijdsec ontractuele functie van technisch beambte schoonmaak (E-niveau) 

aangesteld ikv een vervanging enerzijds + voor onbepaalde anderzijds.  

Vaststellen van een werfreserve voor een deeltijdse functie van technisch beambte voor 

onbepaalde duur . 

In huidige zitting werd een technisch beambte schoonmaak aangesteld voor zowel onbepaalde duur 

als bepaalde duur. De geschikt bevonden kandidaten die niet aangesteld zijn, worden in een 

werfreserve opgenomen.  



  

Toekennen verlof voor tijdelijk andere opdracht aan een statutair onderwijzer van de 

gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute. 

Aan een statutair onderwijzer van de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute wordt verlof voor 

tijdelijk andere opdracht toegekend. 

Aanstellen van een tijdelijk gesubsidieerd onderwijzeres en zorgcoördinator bij de 

gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute voor de duur van een verlof voor tijdelijk andere 

opdracht. 

Aanstellen van een tijdelijk gesubsidieerd onderwijzeres en zorgcoördinator bij de gemeenteschool 

Bassevelde/Boekhoute voor de duur van een verlof voor tijdelijk andere opdracht. 

Aanvraagdossier 'Bewegen op verwijzing', ism Logo Gezond +. 

'Bewegen op verwijzing is een project gefinancierd door de Vlaamse Overheid. Om in aanmerking te 

komen dienen wij via Logo Gezond + een aanvraagdossier in. 

 


