
 

 

Schepencollege van 23.06.2020 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 23.06.2020. 

 

Goedkeuren redactie notulen schepencollege 

De redactie van de notulen van het schepencollege wordt goedgekeurd. 

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van 

maatregelen corona Covid-19 virus van 08-12.06.2020. 

Het college neemt kennis. 

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van 

maatregelen corona Covid-19 virus van 15-19.06.2020. 

Dit punt wordt verdaagd. 

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. 

Aanvraag bestuurderspas personenvervoer. 

Goedkeuren van een bestuurderspas voor individueel bezoldigd personenvervoer. 

 

Aanvraag bestuurderspas personenvervoer. 

Goedkeuren van een bestuurderspas voor individueel bezoldigd personenvervoer. 

 

Aanvraag bestuurderspas personenvervoer. 

Goedkeuren van een bestuurderspas voor individueel bezoldigd personenvervoer. 

 

Aanvraag bestuurderspas personenvervoer. 

Goedkeuren van een bestuurderspas voor individueel bezoldigd personenvervoer. 

 

Principiële aankoop basislicentie Microsoft 365 voor alle medewerkers. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat niet akkoord met de aankoop van 100 

basislicenties, ze wensen meer motivering. 

 



  

 

PASTORIJ BASSEVELDE - Renovatie gevel - Ingebrekestelling. 

Er werd een proces-verbaal van ingebrekestelling opgesteld. 

Busvervoer 2020-2021. 

Busvervoer 2020-2021: zwemmen en turnen. 

Telenet: Goedkeuren aanvraag voor het herstellen van een defecte ondergrondse kabel te 

Oosteeklo, Molenhoek 6. 

Goedkeuren aanvraag voor het herstellen van een defecte ondergrondse telenetkabel te Oosteeklo, 

Molenhoek. 

Omgevingsvergunning Wildestraat 5 Boekhoute. 

Slopen van een bestaande woning en herbouwen van de woning 

Standpunt inzake het al of niet aanleggen van een gasleiding in project Ertveldesteenweg - 

Intrekken besluit 09.06.2020. 

Het besluit van 09.06.2020 wordt ingestrokken. Er wordt een nieuw standpunt ingenomen inzake het 

al of niet aanleggen van een gasleiding in project Ertveldesteenweg. 

Omgevingsvergunning Rijkestraat 48B Oosteeklo. 

Afbraak bestaande schuur en bouwen dubbele garagebox 

Omgevingsvergunning Hogevorst 26 Bassevelde. 

Slopen van 3 oude stallingen, 1 mestsilo en 1 kippenhok 

Omgevingsvergunning Elsburgstraat 16 Assenede. 

Verbouwen van een woning voor co-housing 

Omgevingsvergunning Oude Gentweg 53 Assenede. 

Bouwen van een zwembad, en poolhouse en aanleg verharding 

MER rapport - Bekputstraat 24, 9968 Assenede. 

Het college adviseert het ontwerp MER rapport voor de uitbreiding van het pluimveebedrijf, 

Bekputstraat 24, 9968 Assenede.  

Herstel brug gemeentehuis 

Goedkeuren van het bestek, lastenvoorwaarden en uit te nodigen firma's voor de ontwerpopdracht 

"herstel brug gemeentehuis". 

 



  

 

Vaststellen van de oninbare posten inzake de belasting op tweede verblijven - aanslagjaar 

2009. 

Vaststellen van de oninbare posten inzake de belasting op tweede verblijven - aanslagjaar 2009 - 1 

artikel voor een bedrag van € 250,00. 

Vaststellen van de oninbare posten inzake de belasting op tweede verblijven - aanslagjaar 

2010. 

Vaststellen van de oninbare posten inzake de belasting op tweede verblijven - aanslagjaar 2010 - 1 

artikel voor een bedrag van € 250,00. 

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Goedkeuren bestelbonnen. 

De bestelbonnen worden goedgekeurd.  

Aanstellen van een halftijdse contractuele functie van Vrijetijdsmedewerker (B-niveau) 

voor bepaalde duur. 

Het college stelt een halftijds contractueel Vrijetijdsmedewerker (B-niveau) aan voor bepaalde duur.  

Aanstellen van een deeltijdse contractuele functie van administratief medewerker (C-

niveau) voor bepaalde duur.  

Het college stelt een deeltijds contractueel administratief medewerker (C-niveau) aan voor bepaalde 

duur.  

Aanstelling van een hoofdmonitor voor de buitenschoolse kinderopvang - periode 

24.08.2020-28.08.2020. 

Er wordt een hoofdmonitor aangesteld voor de buitenschoolse kinderopvang vanaf 24.08.2020 tot 

en met 28.08.2020. 

Vaststellen van een werfreserve voor een halftijdse contractuele functie van 

Vrijetijdsmedewerker (B-niveau).  

Het college stelt de werfreserve vast voor de halftijdse contractuele functie van 

Vrijetijdsmedewerker (B-niveau).  

Vaststellen van een werfreserve voor een contractuele functie van administratief 

medewerker (C-niveau). 

Het college stelt de werfreserve voor een contractuele functie van administratief medewerker (C-

niveau) vast.  

 



  

 

Aanvraag basisopleiding tot gemeenschapswacht. 

De gemeenschapswacht is in dienst gekomen op 01.05.2020 en het is aangewezen dat betrokkene de 

basisopleiding tot gemeenschapswacht te laten volgen bij Paulo Bestuursacademie vanaf september 

tot december 2020 (105 uren). 

Toekennen gratis zwemonderricht gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute voor het 

schooljaar 2020/2021. 

Voor het schooljaar 2020/2021 zal aan de zesde leerjaren van de gemeentescholen te Bassevelde en 

te Boekhoute gratis zwemonderricht worden aangeboden. Kosteloos zwemmen is beperkt tot één 

schooljaar/leerling. 

Goedkeuren van het nascholingsplan van de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute voor 

het schooljaar 2020/2021. 

Het nascholingsplan van de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute voor het schooljaar 2020/2021 

wordt goedgekeurd. Dit werd opgemaakt in samenspraak met scholengemeenschap "Meetjesland". 

Vastleggen van de facultatieve verlofdagen van de gemeenteschool 

Bassevelde/Boekhoute voor het schooljaar 2020/2021. 

De facultatieve verlofdagen van de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute voor het schooljaar 

2020/2021 worden vastgelegd op 05.10.2020 en op 17.05.2021. 

Goedkeuring naschoolse sportlessen van januari tot juni 2021. 

De sportdienst mag de aanvraag bij Sportwerk Vlaanderen indienen voor een periode van september 

2020 tot juni 2021.  

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het budget uit meerjarenplanning op 

BI 074100 AR 6130400 voor de lessen in 2020. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met het budget uit 

meerjarenplanning op BI 074100 AR 6130400 voor de lessen in 2021. De bestelbon voor de lessen 

van januari tot juni 2021 wordt later opgemaakt. 

 

Zomerjumping LRV Bassevelde 04 en 05 juli 2020. 

Dit punt wordt verdaagd naar een volgende zitting. 

Aanvraag bestuurderspas personenvervoer. 

Goedkeuren van een bestuurderspas voor individueel bezoldigd personenvervoer. 

 

Verdaagd dossier Weststraat 29 Boekhoute. 

Splitsen van een perceel in 2 woningen 

 



  

 

Omgevingsvergunning - Kapellestraat 18 9960 Assenede - advies schepencollege 

Door het schepencollege werd gunstig advies verleend voor het hernieuwen wijzigen en veranderen 

van een jongveestal + bouwen nieuwe loods en jongveestal. 

Omgevingsvergunning - rooien 11 bomen te 9960 Assenede, Kapellestraat. 

Dit punt werd verdaagd. 

Ondersteuning dienst lokale economie: principebeslissing EFRO-project provincie en 

offerte ondersteuning van VENECO. 

Zowel de provincie Oost-Vlaanderen als VENECO hebben een aanbod naar gemeentebesturen rond 

ondersteuning voor lokale economie. Bij de provincie is dit binnen het EFRO-project, bij VENECO 

binnen de dienstverlening. De provincie vraagt een principebeslissing te ondertekenen, VENECO 

heeft een offerte opgemaakt. Het college beslist om deel te nemen aan het EFRO project voor het 

traject Quick-Win. We vragen ondersteuning aan VENECO d.m.v. de inzet voor een stafmedewerker 

voor 12,5 dagen per jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


