Schepencollege van 22.09.2020
Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 22.09.2020.

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van
maatregelen corona Covid-19 virus van 07-11.09.2020.
Het college neemt kennis van de verslagen.

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van
maatregelen corona Covid-19 virus van 14.09-18.09.2020.
Dit punt wordt verdaagd.

Aankoop kast voor de technische dienst - Omgeving.
Aankoop van een bijkomende kast voor TD-omgeving in het gemeentehuis.

Goedkeuren gebruiksovereenkomst parochiezaal Bassevelde voor kleuterturnen.
Goedkeuren gebruiksovereenkomst parochiezaal Bassevelde voor kleuterturnen.

Renovatie dak school Bassevelde.
Dit punt wordt verdaagd.

Omgevingsvergunning Beekstraat 84 Bassevelde.
Dit dossier wordt verdaagd.

Omgevingsvergunning Trieststraat 15, 17 en 19 Assenede.
Slopen van 3 woningen.

Omgevingsvergunning verkaveling Bosstraat 20A Oosteeklo.
verkaveling met 1 lot.

Omgevingsvergunning Burgstraat 29 Assenede.
Goedkeuren van de gewijzigde inplanting van een vergund woningbijgebouw.

Omgevingsvergunning Staakstraat 93, 93A en 95 Assenede.
Goedkeuren oprichten van een rijwoning en aanpassen van 2 woningen.

Verdaagd dossier Trieststraat 38 Assenede.
Goedkeuren van het vervangen van grindverharding door waterdoorlatende klinkers.

Verdaagd dossier Schare 26 Boekhoute.
Slopen van een bestaande woning en stallingen en herbouwen van een woning.

Omgevingsvergunning Krekelmijt 11 Bassevelde.
Goedkeuren van het plaatsen van zonnepanelen.

Veneco - Deelname LEADER project 'rationeel watergebruik bij landbouwers'.
Het college beslist tot deelname aan het LEADER project 'rationeel watergebruik bij landbouwers'
opgestart door Veneco.

Omgevingsvergunning - melding 9968 Bassevelde, Hazelarenhoek 9.
Door het schepencollege werd akte genomen voor de melding van een bronbemaling te 9968
Bassevelde, Hazelarenhoek.

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een aperitiefconcert in
Bassevelde op 27.09.2020.
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een aperitiefconcert in Bassevelde op
27.09.2020, wordt goedgekeurd.

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de doortocht
wielerwedstrijd Binck Bank Tour op 01.10.2020.
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de doortocht wielerwedstrijd Binck Bank Tour
op 01.10.2020, wordt goedgekeurd.

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de doortocht van de
Omloop van de Braakman op 26.09.2020 - aanpassing.
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de doortocht van de Omloop van de
Braakman op 26.09.2020 - aanpassing, worden goedgekeurd.

Heraanleg voetpaden Sportstraat
Goedkeuren verrekening 1 in het kader van het project "heraanleg voetpaden Sportstraat".

Betaalbaar stellen mandaten.
Betaalbaar stellen mandaten.

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen.
Betaalbaar stellen mandaten.

Goedkeuren bestelbonnen.
De bestelbonnen worden goedgekeurd.

Uitbreiden arbeidsprestaties van een deeltijds bibliotheekassistente
(C-niveau) voor onbepaalde duur.
Het college breidt de arbeidsprestaties uit van een deeltijds bibliotheekassistente (C-niveau) voor
onbepaalde duur.

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

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

Vaststellen geldigheid van de ingediende kandidaturen van een voltijds contractueel
technisch beambte (E-niveau - voor bepaalde duur).
Het college stelt de geldigheid van de ingediende kandidaturen voor de voltijdse contractuele functie
van technisch beambte vast.

Openverklaren van een halftijdse contractuele functie voor sportpromotor (C-niveau) voor
bepaalde duur. (voor de duur van onbetaald verlof)
Het college verklaart een halftijdse contractuele functie voor sportpromotor (C-niveau) voor
bepaalde duur via aanwerving open.

Nominatieve vaststelling van de selectiecommissie voor de halftijdse contractuele functie
van sportpromotor (C-niveau) voor bepaalde duur .
Het college stelt de selectiecommissie voor de halftijdse contractuele functie van sportpromotor (Cniveau) voor bepaalde duur nominatief vast.

Nominatieve vaststelling van de selectiecommissie voor de voltijdse contractuele functie
van administratief medewerker (C-niveau) voor onbepaalde duur.
Het college stelt de selectiecommissie nominatief vast voor de voltijdse contractuele functie van
administratief medewerker voor de financiële dienst.

Aanstellen van een tijdelijk deeltijds gesubsidieerd onderwijzer islam bij de
gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute.
Er wordt een onderwijzer islam aangesteld bij de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute voor 10/24
met ingang van 15.09.2020.

Nominatieve toelagen bij geannuleerde evenementen - U13 cup.
De gemeenteraad besliste in zitting van 27.08.2020 om de nominatief voorziene toelagen aan
organisaties voor geannuleerde activiteiten naar aanleiding van de federale maatregelen tegen de
verspreiding van het Covid-19 virus, onder bepaalde voorwaarden uit te betalen. U13 Cup diende een
overzicht van de gemaakte kosten in. Het college gaat akkoord met de uitbetaling van een toelage
voor de kosten die in aanmerking kunnen worden genomen. Een aantal facturen voldoen niet aan de
voorwaarde voor de toelage.

Aperitiefconcert 27.09.2020.
Toestemming Aperitiefconcert 27.09.2020

Aanschaf extra laptops.
Het college besluit het aantal laptops beschikbaar voor personeelsleden binnen het bestuur uit te
breiden.

Goedkeuren van de redactie van de notulen van het college van burgemeester en
schepenen van 08.09.2020.
De redactie wordt goedgekeurd.

Niet goedkeuren van de aankoop basislicentie Microsoft 365 voor alle medewerkers.
Het college van burgemeester en schepenen gaat niet akkoord met de aankoop van 100
basislicenties.

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.

Vaststellen geldigheid van de ingediende kandidaturen van drie voltijdse contractuele
functies van technisch assistenten (ploeg wegen, gebouwen en plantsoenen - D-niveau voor bepaalde duur).
Het college stelt de geldigheid van de ingediende kandidaturen voor de drie voltijdse contractuele
functies van technisch assistent vast.

Pop-up 02.10.2020
Toestemming pop-up 02.10.2020

Uitbreiden arbeidsprestaties van een deeltijds bibliotheekassistente
(C-niveau) voor onbepaalde duur.
Het college breidt de arbeidsprestaties uit van een deeltijds bibliotheekassistente (C-niveau) voor
onbepaalde duur.

