
 

Schepencollege van 20.08.2019 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 20.08.2019. 

 

Goedkeuren redactie notulen schepencollege van 30.07.2019 en 06.08.2019. 
De redactie van de notulen van het schepencollege van 30.07.2019 en 06.08.2019 wordt 

goedgekeurd. 

Voorstel agenda gemeenteraad 29.08.2019. 
Goedkeuren agendapunten. 

Kennisnemen jaarverslag informatieveiligheidsconsulent 2017, 2018 

Verkoop boek 'Alles is gîrnaert' 
Het boek 'Alles is gîrnaert' dient aan de man of vrouw gebracht te worden. Daarom werd een 

verkoopstrategie uitgewerkt en goedgekeurd. 

Pastorij Bassevelde - Goedkeuren bestek, lastvoorwaarden en gunningswijze, aan te 

schrijven firma's. 
Voor de renovatiewerken van de gevel van de pastorij werd een bestek opgemaakt.  

Begraafplaats ASS - Leveren grafkelders - Goedkeuren bestek. 
Goedkeuren van bestek voor het leveren en plaatsen 11 betonnen tweepersoonsgrafkelders op de 

gemeentelijke begraafplaats te Assenede. 

Splitsen eigendom Toverheksstraat 1A en 1B 9960 Assenede. 
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 30.07.2019 houdende splitsen 

eigendom Toverheksstraat 1A en 1B 9960 Assenede wordt opgeheven. 

 

Verdaagd dossier Dorp 6/Beekstraat 1B Bassevelde. 
Omgevingsvergunning wordt verleend voor het bouwen en verbouwen van een woning. 

Aktename melding Oosteeklodorp 66 Oosteeklo. 
Goedkeuren vervangen bestaande veranda. 

Omgevingsvergunning Keurestraat 29 en 31 Assenede. 
Goedkeuren bouwen van 2 garages. 

Omgevingsvergunning Landsdijk 31 Boekhoute. 
Goedkeuren slopen bestaande woning en bijgebouw en herbouwen woning en kleiner bijgebouw. 

Omgevingsvergunning Groenendijkstraat 57 Assenede. 
Goedkeuren bestaande woning en herbouwen nieuwe woning. 

Omgevingsvergunning Trieststraat 126A Assenede. 
Bouwen van een woning en bijgebouw wordt goedgekeurd. 



  

Omgevingsvergunning Heide 24B Oosteeklo. 
Verbouwen van een driegevelwoning. 

Stedenbouwkundig attest Kerkstraat Bassevelde. 
Dit punt wordt verdaagd naar een volgende zitting. 

Toestaan afwijking op de geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek in openbare 

inrichtingen in uitvoering van artikel 6.7.2. en artikel 6.7.3. van VLAREM II. n.a.v. een privé 

Verjaardagsfeest te Bassvelde, Dorp (Bass'cull) op 31.08.2019. 
Het schepencollege verleent afwijking op de geluidsnormen voor een privé Verjaardagsfeest te 

Basseevelde, Dorp (Bass'cull) op 31.08.2019. 

Evenement - Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht 

vriendschapstocht in Assenede op 31.08.2019. 
Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht vriendschapstocht in Assenede op 

31.08.2019, wordt goedgekeurd. 

Evenement - Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van een doortocht veldtoertocht in 

Oosteeklo van 06.09.2019 tot en met 08.09.2019. 
Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van een doortocht veldtoertocht in Oosteeklo van 

06.09.2019 tot en met 08.09.2019, wordt goedgekeurd. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een wielerwedstrijd in 

Bassevelde op 03.09.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een wielerwedstrijd in Bassevelde op 

03.09.2019 worden goedgekeurd. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar 

aanleiding van de Garnaalrit in Boekhoute op 07 en 08.09.2019. 
Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de 

Garnaalrit in Boekhoute op 07 en 08.09.2019, wordt goedgekeurd. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar 

aanleiding van de doortocht wielertocht 'Roger De Vlaeminck Classic' op 07.09.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht 

wielertocht 'Roger De Vlaeminck Classic' op 07.09.2019, wordt goedgekeurd. 

Evenement - Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht motorrit in 

Bassevelde op 08.09.2019. 
Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht motorrit in Bassevelde op 08.09.2019, 

wordt goedgekeurd. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Rommelmarkt in 

Oosteeklo op 14.09.2019. 
 Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Rommelmarkt in Oosteeklo op 14.09.2019 

worden goedgekeurd. 



  

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Jaarmarkt in 

Oosteeklo op 16.09.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Jaarmarkt in Oosteeklo op 16.09.2019 

worden goedgekeurd. 

Evenement - Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht 

wielertoeristentocht 'cycling Ghostbikers' op 08.09.2019. 
Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht wielertoeristentocht 'cycling Ghostbikers' 

op 08.09.2019, wordt goedgekeurd. 

Evenement - Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht fietssneukeltocht 

op 08.09.2019. 
Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht fietssneukeltocht op 08.09.2019, wordt 

goedgekeurd. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de doortocht Truckrun 

vzw Magneet Doornzele op 31.08.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de doortocht Truckrun vzw Magneet 

Doornzele op 31.08.2019 worden goedgekeurd. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de stop doortocht 

motorrondrit op 24 en 25.08.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de stop doortocht motorrondrit op 24 en 

25.08.2019 worden goedgekeurd. 

Grafconcessies. 
goedkeuring diverse grafconcessies . 

Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters. 

Goedkeuren bestelbons. 
Goedkeuren lijst bestelbonnen vanaf nr. 763 tot en met nr. 792 

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 
Betaalbaar stellen mandaten 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de afgifte van 

omgevingsvergunningen en vergunningen inzake springstoffen en ioniserende stralingen - 

aanslagjaar 2019 - maand juni 2019 . 
Het college stelt het kohier op de afgifte van omgevingsvergunningen en vergunningen inzake 

springstoffen en ioniserende stralingen - maand juni 2019 vast en verklaart het kohier uitvoerbaar. 

Het kohier omvat 26 artikels. 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de afgifte van 

omgevingsvergunningen en vergunningen inzake ioniserende stralingen - aanslagjaar 2019 

- maand juli 2019. 



  

Het college stelt het kohier op de afgifte van omgevingsvergunningen en vergunningen inzake 

ioniserende stralingen - maand juli 2019 vast en verklaart het kohier uitvoerbaar. Het kohier omvat 

20 artikels. 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het aanvullend kohier 2019 - tweede verblijven. 
Het college stelt het aanvullend kohier tweede verblijven 2019 vast en verklaart het kohier 

uitvoerbaar. Het aanvullend kohier omvat 12 artikels. 

Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur - toekennen vermindering 

loopbaan met 1/5 in het kader van ouderschapsverlof aan een voltijds statutair 

deskundige burgerzaken (B-niveau). 
Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur - toekennen vermindering loopbaan met 

1/5 in het kader van ouderschapsverlof aan een voltijds statutair deskundige burgerzaken (B-niveau). 

Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur - Toestaan verlenging 

loopbaanvermindering met 1/5 ikv verlenen van medische bijstand aan een voltijds 

statutair meewerkend ploegbaas.  
Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur - Toestaan verlenging 

loopbaanvermindering met 1/5 ikv verlenen van medische bijstand aan een voltijds statutair 

meewerkend ploegbaas.  

Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur. 
Het toekennen van loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof is een bevoegdheid 

van de algemeen directeur in het kader van het dagelijks personeelsbeheer.  

Aanstellen van een halftijdse contractuele functie van administratief medewerker 

burgerzaken (C-niveau) voor onbepaalde duur.  
Conform de bepalingen van onze rechtspositieregeling wordt de eerst gerangschikte van de 

selectieprocedure aangesteld.  

Vaststellen werfreserve halftijdse contractuele functie van administratief medewerker 

burgerzaken (C-niveau)voor onbepaalde duur.  
Vaststellen werfreserve halftijdse contractuele functie van administratief medewerker burgerzaken 

(C-niveau) voor onbepaalde duur.  

Vaststellen geldigheid van de ingediende kandidaturen van een voltijdse contractuele 

functie van administratief medewerker technische dienst (C-niveau).  
Om te mogen deelnemen aan de selectieprocedure is het noodzakelijk om de geldigheid van de 

ingediende kandidaturen van een voltijdse contractuele functie van administratief medewerker 

technische dienst (C-niveau) vast te stellen.  

Toekennen gratis zwemonderricht gedurende het schooljaar 2019/2020 bij de 

gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute 
Er wordt gratis zwemonderricht geboden aan alle leerlingen van de zesde leerjaren van de 

gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute gedurende het schooljaar 2019/2020. 



  

Goedkeuren van het nascholingsplan van de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute voor 

het schooljaar 2019/2020  
Op voorstel van de directeur van de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute wordt jaarlijks een 

nascholingsplan opgesteld waarin de behoeften aan nascholing worden vastgelegd. Dit plan werd 

goedgekeurd. 

Aanstellen van een voltijds tijdelijk gesubsidieerd onderwijzeres bij de gemeenteschool 

Bassevelde/Boekhoute voor de duur van het schooljaar 2019/2020. 
In gemeenteraadszitting van 27.06.2019 werd het lestijdenpakket van de gemeenteschool 

Bassevelde/Boekhoute vastgesteld. Er kan een voltijds gesubsidieerd onderwijzeres worden 

aangesteld voor het schooljaar 2019/2020. 

Aanstellen van een tijdelijk gesubsidieerd onderwijzer en zorgcoördinator bij de 

gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute voor de duur van het schooljaar 2019/2020 
Er kan een voltijds tijdelijk gesubsidieerd onderwijzer/ zorgcoördinator worden aangesteld bij de 

gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute voor de duur van het schooljaar 2019/2020 

Aankomst 'Omloop vande Slagvelden' en Vredesfeesten 30.08.2019 -02.09.2019 
Toestemming aankomst 'Omloop van de Slagvelden' en Vredesfeesten 30.08.2019-02.09.2019 

Verjaardagsfeest Bass'Cul 31.08.2019. 
Toestemming verjaardagsfeest Bass'Cul 31.08.2019 

Septemberkermis Bassevelde 30.08.2019-03.09.2019. 
Toestemming septemberkermis Bassevelde 30.08.2019-03.09.2019. 

Doortocht 10de cycling Ghostbikers Sleidinge 08.09.2019. 
Toestemming doortocht 10de cycling Ghostbikers Sleidinge 08.09.2019 

Ville en vert 14.09.2019. 
Toestemming Ville en vert 14.09.2019 

Café Racer en classic bike treffen 15.09.2019. 
Toestemming café Racer en bike treffen 15.09.2019 

Feestbingo 15.09.2019. 
Toestemming feestbingo 15.09.2019 

Jaarmarkt Oosteeklo 16.09.2019. 
Toestemming jaarmarkt Oosteeklo 16.09.2019 

Jaarmarkt Oosteeklo Joie de vivre 16.09.2019. 
Toestemming jaarmarkt Oosteeklo Joie de Vivre 16.09.2019 

Gîrnaertfeesten 19.09.2019-23.09.2019. 
Toestemming Gîrnaertfeesten 19.09.2019-23.09.2019 



  

Scholenveldloop 2019. 
Toestemming scholenveldloop 2019 

Wandeltocht de warmste week 29.09.2019. 
Toestemming wandeltocht de warmste week 29.09.2019 

Vervanging Switch in serverlokaal. 
Een kapotte, oude switch in het serverlokaal verstoort het netwerkverkeer binnen ons bestuur en 

dient vervangen te worden. 

 Vreugdeschoten 25.08.2019 Ertveldesteenweg 
Toestemming voor het afvuren van vreugdeschoten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


