Schepencollege van 11.06.2019
Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege dd. 11.06.2019.
Bekendmaking op:

Goedkeuren redactie notulen schepencollege 24 en 28.05.2019
Leveren van lessenaardeksel met naamplaat op de gemeentelijke begraafplaatsen te
Assenede, Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo - Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te
nodigen firma's
prijsvraag voor aankoop van lessenaardeksels voor de gemeentelijke begraafplaatsen

Inrichten busvervoer 2019-2020
Prijsvraag voor busvervoer naar zwembad en sporthal voor leerlingen school Bassevelde en
Boekhoute

Omgevingsvergunning Lochtingstraat 3 en 3A Assenede.
Bouwen van een carport

Omgevingsvergunning Kloosterlandstraat 11 Bassevelde.
Plaatsen overdekt terras en aanpassing winterhok

Omgevingsvergunning Boekhoutedorp 12 Boekhoute.
Regularisatie van plaatsing parasol op permanent terras

Omgevingsvergunning Ledestraat 40 Oosteeklo.
Uitbreiden van een alleenstaande woning

Omgevingsvergunning Staakstraat 29 Assenede.
Renovatie buitengevels

Omgevingsvergunning Baljuwstraat 5 Assenede.
Bouwen van een tuinhuis

Omgevingsvergunning Trieststraat 10 Assenede.
Slopen van een garage

Splitsen eigendom Sasdijkstraat zn 9960 Assenede
Splitsen eigendom Sasdijkstraat zn 9960 Assenede

Splitsen eigendom Sasdijkstraat 45A en 45B 9960 Assenede.
Splitsen eigendom Sasdijkstraat 45A en 45B 9960 Assenede.

Aktename melding klasse 3 stopzetting bedrijf te Assenede, Stoepestraat 24
Het schepencollege neemt akte van de stopzetting van een bedrijf te 9960 Assenede, Stoepestraat
24.

erkenning schietstand - kleiduifschieting te Assenede, Oosthoek
Het schepencollege geeft gunstig advies voor het inrichten van een kleiduifschieting te Assenede,
Oosteeklo, Oosthoek.

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. juni
kermis te Bassevelde op 21 en 22.06.2019.
Het schepencollege verleent een afwijking op de geluidsnormen n.a.v. de junikermis te Bassevelde
op 21 en 22.06.2019.

omgevingsvergunning - melding
Het schepencollege neemt akte van de melding van een tijdelijke bronbemaling voor kelder te
Bassevelde, Lunterstraat 3.

omgevingsvergunning - melding stopzetting bedrijf te Assenede, Stoepestraat 24
het schepencollege neemt akte van de stopzetting van het bedrijf te Assenede Stoepestraat 24

Patrimonium - Markt 20-22 goedkeuren opmetingsplan.
Voor de kosteloze overname van het gedeelte van het voetpad(privé-eigendom) ter hoogte ter
hoogte van Markt 20-22 werd een opmetingsplan opgemaakt om reden dat het slechts een gedeelte
van een perceel is dat kosteloos wordt overgenomen.
Opmetingsplan dient te worden goedgekeurd.

Principieel akkoord voor de opmaak van een schoolroutekaart.
Het gemeentebestuur wil werken aan de veiligheid van de schoolkinderen. Daarom wordt besloten
om in overleg met de provincie Oost-Vlaanderen en IMOB/ABEONA over te gaan tot de opmaak van
een schoolrouteplan.

Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement naar aanleiding van het creëren van een
zone 50 in de Hollekenstraat.
In een gedeelte van de Hollekenstraat, gedeelte van de Doornendijkstraat, gedeelte van de
Scheurhoekstraat, gedeelte van de Posthoorn en gedeelte van de Braakmanstraat wordt een zone 50
ingevoerd.

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de jogging Bassevelde
op 21.06.2019.
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de jogging Bassevelde op 21.06.2019.

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van junikermis in
Bassevelde van 21.06.2019 tot en met 25.06.2019.
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van junikermis in Bassevelde van 21.06.2019 tot
en met 25.06.2019.

Evenement - Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van doortocht sneukeltoer Toer de
Frans op 23.06.2019.
Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van doortocht sneukeltoer Toer de Frans op 23.06.2019.

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de wielerwedstrijd in
Assenede op 30.06.2019.
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de wielerwedstrijd in Assenede op
30.06.2019.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de afgifte van
omgevingsvergunningen en vergunningen inzake springstoffen en ioniserende stralingen aanslagjaar 2019 - maand mei 2019.
Het college stelt het kohier op de afgifte van omgevingsvergunningen en vergunningen inzake
springstoffen en ioniserende stralingen - maand mei 2019 vast en verklaart het kohier uitvoerbaar.
Het kohier omvat 21 artikels.

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen.
Betaalbaar stellen mandaten.

Goedkeuren bestelbons.
Goedkeuren bestelbons

Aanstellen van een hoofdmonitor voor de speelpleinwerking te Bassevelde vanaf
15.07.2019 tot en met 26.07.2019
er kan een hoofdmonitor worden aangesteld voor de speelpleinwerking te Bassevelde

Aanstellen van een hoofdmonitor voor de speelpleinwerking te Bassevelde vanaf
05.08.2019 tot en met 16.08.2019.
er kan een hoofdmonitor worden aangesteld voor de speelpleinwerking te Bassevelde

Aanstellen van een hoofdmonitor voor voorbereidingsdagen van de speelpleinwerking op
04 en 05.07.2019 en voor de speelpleinwerking te Boekhoute vanaf 08.07 tot en met
25.07.2019
er kan een hoofdmonitor worden aangesteld voor de speelpleinwerking te Boekhoute

Aanstellen van een hoofdmonitor voor de buitenschoolse kinderopvang te Bassevelde
vanaf 05.08 tot en met 09.08.2019 en voor de speelpleinwerking te Bassevelde vanaf 08.07
tot en met 12.07.2019 en te Boekhoute vanaf 19.08 tot en met 23.08.2019 en voor de
voorbereidingsdagen speelpleinwerking op 04 en 05.07.2019
er kan een hoofdmonitor aangesteld worden voor de buitenschoolse kinderopvang te Bassevelde en
voor de speelpleinwerking te Bassevelde en Boekhoute

Aanstellen van een hoofdmonitor voor de buitenschoolse kinderopvang te Bassevelde
vanaf 01.07.2019 tot en met 19.07.2019, onder voorbehoud van het behalen van haar
diploma jeugd-en gehandicaptenzorg eind juni 2019 - en voor de speelpleinwerking te
Boekhoute vanaf 05.08.2019 tot en met 16.08.2019.
er kan een hoofdmonitor worden aangesteld voor de buitenschoolse kinderopvang te Bassevelde en
voor de speelpleinwerking te Boekhoute

Aanstellen van een hoofdmonitor bij de buitenschoolse kinderopvang te Assenede vanaf
05.08.2019 tot en met 23.08.2019, onder voorbehoud van het behalen van het diploma
STW eind juni 2019.
er wordt een hoofdmonitor aangesteld voor de buitenschoolse kinderopvang te Assenede

Aanstellen van een hoofdmonitor voor de buitenschoolse kinderopvang te Assenede vanaf
08.07.2019 tot en met 19.07.2019 (met uitzondering van 11 en 17.07.2019) en te
Bassevelde vanaf 12.08.2019 tot en met 23.08.2019 (met uitzondering van 15.08.2019)
er wordt een hoofdmonitor aangesteld voor de buitenschoolse kinderopvang te Assenede en te
Bassevelde

Aanstellen van een hoofdmonitor voor de voorbereidingsdagen speelpleinwerking op 04
en 05.07.2019, voor de speelpleinwerking te Oosteeklo vanaf 08.07 tot en met 14.08.2019
en als jobstudent voor de speelpleinwerking te Oosteeklo vanaf 16.08 tot en met
23.08.2019
er kan een hoofdmonitor en jobstudent worden aangesteld voor de speelpleinwerking te Oosteeklo

Vaststellen geldigheid van de ingediende kandidaturen voor een halftijdse contractuele
functie van administratief medewerker burgerzaken.
Om te kunnen deelnemen aan de selectieprocedure voor de halftijdse contractuele functie van
administratief medewerker burgerzaken is het noodzakelijk om de ingediende kandidaturen geldig
vast te stellen.

Verlenging parttime werkhervatting ikv medisch deeltijds Dirk Bassier.
Verlenging van de parttime werkhervatting ikv medisch deeltijds Dirk Bassier.

Openverklaren van een voltijdse contractuele functie van technisch assistent (D-niveau)
voor bepaalde duur.
Ingevolge een langdurig ziekteverlof wordt een voltijdse contractuele functie van technisch assistent
(D-niveau) via aanwerving openverklaard.

Toekennen werkplaats voor het uitvoeren van een autonome werkstraf.
Toekennen werkplaats voor het uitvoeren van een autonome werkstraf.

Toer de Frans 23.06.2019.
Toestemming doortocht Toer de Frans 23.06.2019

Geluidafwijking huwelijksfeest 29.06.2019.
Toestemming geluidsafwijking huwelijksfeest 29.06.2019

Doortocht Maerlanttocht 06.07.2019-07.07.2019.
Toestemming doortocht Maerlanttocht 06.07.2019-07.07.2019

Festiviteiten 06.07.2019 nav Vlaamse Feestdag.
Toestemming Festiviteiten 06.07.2019 nav Vlaamse Feestdag

Baar OOST 11.07.2019 tem 15.07.2019.
Toestemming Baar OOST 11.07.2019 tem 15.07.2019

Sportfeest 07.07.2019 KLJ Bassevelde.
Toestemming sportfeest 07.07.2019 KLJ Bassevelde

Wijkkermis Nieuwburg 2019.
Toestemming : Wijkkermis Nieuwburg 2019

Jogging kiekenloop Nieuwburgkermis 2019.
Toestemming Jogging kiekenloop Nieuwburgkermis 2019

11.07.2019 Route 55.
Toestemming Route 55 11.07.2019

21 Juli-viering 2019.
Toestemming 21-Juli-viering

21-Julifestival Onder den eik.
Toestemming 21-Juli viering Onder den Eik

Junikermis Bassevelde 21-25 juni 2019.
Toestemming Junikermis Bassevelde 21-25 juni 2019

Vergunning slijterij van gegiste dranken en verkoop van sterke dranken: pop-up 'Just-inn',
Hasselstraat 11, 9968 Bassevelde
goedkeuring vergunning slijterij van gegiste dranken en verkoop van sterke dranken: pop-up 'Justinn', Hasselstraat 11, 9968 Bassevelde

