
 

Schepencollege van 08.05.2019 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege dd. 08.05.2019. 
Bekendmaking op: 13.05.2019 
 

Goedkeuren redactie notulen schepencollege 23.04.2019 
 

Herstel voertuig 1JKZ203. 
Goedkeuren factuur herstel voertuig 1JKZ203. 

BIBLIOTHEEK - Verbouwing - Bibliotheekindeling. 
De architect maakt een indeling voor de nieuwe inrichting van de bibliotheek. 

Omgevingsvergunning Assenedestraat 45 Bassevelde. 
Bouwen van een loods en paardenstal. 

Omgevingsvergunning Oude Boekhoutestraat 10 Bassevelde. 
Regularisatie aanpassingen aan vergunde woning. 

Omgevingsvergunning Posthoorn 17 Boekhoute. 
Het college verleent advies in het omgevingsvergunningsdossier van Chris Boelens, Posthoorn 17, 
9961 Assenede aan de Provinciale omgevingsvergunningscommissieede. 

Pompstation Rode Kruisstraat. 
Goedkeuren nieuwe offerte voor het vervangen van de pompen in de pompstation Rode Kruisstraat. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de doortocht 
wielerwedstrijd in Boekhoute op 25.05.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de doortocht wielerwedstrijd in Boekhoute op 
25.05.2019. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar 
aanleiding van de Verloren Vissersdorp tocht in Boekhoute/Bassevelde op 05.06.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de Verloren 
Vissersdorp tocht in Boekhoute/Bassevelde op 05.06.2019. 

Evenement - Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht Westerschelderit 
op 29.06.2019. 
Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht Westerschelderit op 29.06.2019. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de doortocht Baloise 
Belgium Tour op 12.06.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de doortocht Baloise Belgium Tour op 
12.06.2019. 

Grafconcessies. 
Grafconcessies. 

Goedkeuren bestelbons. 
Goedkeuren bestelbons 487-511 

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 
Betaalbaar stellen mandaten 

Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur. 
In het kader van het dagelijks personeelsbeheer is de algemeen directeur bevoegd om bepaalde 
beslissingen (toestaan verlof) te nemen.  

Aanvraag tot het volgen van de basisopleiding Unibel 
Een medewerker van de financiële dienst vraagt om de basisopleiding Unibel te mogen volgen 

  



  

Vaststellen van de geldigheid van de ingediende kandidaturen voor de voltijdse 
vakantiejob bij de dienst burgerzaken 
Om deel te kunnen nemen aan het selectiegesprek voor de voltijdse vakantiejob bij de dienst 
burgerzaken is het noodzakelijk de geldigheid van de kandidaturen vast te stellen 

Openverklaren van een halftijdse contractuele functie van administratief medewerker (C-
niveau) dienst burgerzaken voor onbepaalde duur.  
Er wordt een halftijdse contractuele functie van administratief medewerker (C-niveau) dienst 
burgerzaken voor onbepaalde duur.  

Toestemming tot het uitbetalen van de werkingssubsidie van Cultuurraad Assenede op 
basis van financieel verslag werkjaar 2018. 
Cultuurraad Assenede ontvangen jaarlijks een werkingssubsidie van het gemeentebestuur na het 
indienen van de financiële verslaggeving van vorig werkjaar. 

Doortocht Westerschelderit 29.06.2019. 
Toestemming geven tot de organisatie van de Westerschelderit 29.06.2019. 

21ste Twee landentocht 21.07.2019. 
Toestemming geven tot de organisatie van de 21ste Twee landentocht 21.07.2019 

Geluidsafwijking Trouwfeest Kasteel Ter Leyen 10.08.2019. 
Toestemming geven voor een geluidsafwijking Trouwfeest Kasteel Ter Leyen 10.08.2019. 

 Plaatsen kermisattracties Bassevelde 27.08.2019 - 03.09.2019. 
 Toestemming geven tot de organisatie van het plaatsen van kermisattracties Bassevelde 27.08.2019 
- 03.09.2019. 

Jaarmarkt Bassevelde 02.09.2019. 
Toestemming geven tot de organisatie van de jaarmarkt Bassevelde 02.09.2019. 

 Plaatsen kermisattracties Assenede 08.10.2019 -15.10.2019. 
Toestemming geven tot de organisatie van het plaatsen kermisattracties Assenede 08.10.2019 -
15.10.2019. 

Poetsen ramen gemeentelijke gebouwen, AGB en OCMW - Goedkeuren gunning. 
Voor het uitvoeren van voormelde werken werd een prijsvraag georganiseerd via de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Deze werken worden gegund aan de goedkoopste 
inschrijver. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een Huwelijk in 
Bassevelde op 11.05.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een Huwelijk in Bassevelde op 11.05.2019. 

Voordracht adviserend lid & plaatsvervanger raad v bestuur Generale Vrije Polders. 
Adviserend lid: de heer Franki Van de Moere, plaatsvervanger: de heer Philippe De Coninck. 
 


