
 

 

Schepencollege van 15.12.2020 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 15.12.2020. 

 

Goedkeuren redactie notulen schepencollege 

De redactie van de notulen van het schepencollege van 01.12.2020 wordt goedgekeurd. 

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van 

maatregelen corona Covid-19 virus van 30.11-04.12.2020. 

Het college neemt kennis van de verslagen. 

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van 

maatregelen corona Covid-19 virus van 07-11.12.2020. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Voorstel tot gunning van de percelen FC De Kilo. 

Dit punt wordt verdaagd.  

Goedkeuren van het bouwen van een halfopen ééngezinswoning en tuinberging aan de 

Zuivelstraat 5 te Assenede. 

Goedkeuren van het bouwen van een halfopen ééngezinswoning en tuinberging aan de Zuivelstraat 5 

te Assenede. 

Samenstelling Landbouwschadecommissie. 

Akkoord met de samenstelling. 

Omgevingsvergunning - rooien 4 bomen te 9960 Assenede, Kapellestraat 56A. 

Door het schepencollege wordt vergunning verleend voor het rooien van 4 bomen in Assenede, 

Kapellestraat 56A. 

Evenement - Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht Trailrun 

Lembeekse bossen van 19.12.2020 tot en met 03.01.2021. 

Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht Trailrun Lembeekse bossen van 

19.12.2020 tot en met 03.01.2021. 

Grafconcessies. 

Aanvragen inzake bekomen grafconcessies worden ingewilligd. 

Goedkeuren bestelbonnen. 

De bestelbonnen worden goedgekeurd. 



  

 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Vaststellen geldigheid van de ingediende kandidaturen voor een voltijdse contractuele 

functie van deskundige klimaat en groen (B-niveau).  

Het college stelt de geldigheid vast van de ingediende kandidaturen voor de voltijdse contractuele 

functie van deskundige klimaat en groen (B-niveau).  

Vaststellen geldigheid van de ingediende kandidaturen van een voltijdse contractuele 

functie van technisch medewerker (D4-D5). 

Het college stelt de geldigheid vast van de ingediende kandidaturen voor een voltijdse contractuele 

functie van technisch medewerker (D4-D5). 

Vraag tot een individuele afwijkingen van de bepalingen van de rechtspositieregeling in 

verband met de overdracht van vakantiedagen naar volgend dienstjaar.  

Het college gaat niet akkoord met een individuele afwijking van de bepalingen van de RPR i.v.m. 

overdracht van verlof.  

Nominatieve vaststelling van de selectiecommissie voor een voltijdse contractuele functie 

van klimaat en groen. 

Het college stelt de selectiecommissie voor de voltijdse contractuele functie van deskundige klimaat 

en groen nominatief vast.  

Nominatieve vaststelling van de selectiecommissie voor een voltijdse contractuele functie 

van technisch medewerker (D4-D5) . 

Het college stelt de selectiecommisie voor de voltijdse contractuele functie van technisch 

medewerker nominatief vast.  

Deeltijdse werkhervatting van een contractueel technisch assistent (D-niveau) ikv medisch 

deeltijds.  

Het college keurt de deeltijdse werkhervatting ikv medisch deeltijds van een contractueel technisch 

assistent goed.  

Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur in het kader van het dagelijks 

personeelsbeheer.  

Het college neemt kennis van de beslissingen van de Algemeen directeur genomen in het kader van 

het dagelijks personeelsbeheer.  

 

 



  

 

Mogelijke verlenging van het vervangingscontract van een halftijds contractueel 

vrijetijdsmedewerker. 

Het college verlengt mogelijks het vervangingscontract van een halftijds contractueel 

vrijetijdsmedewerker. 

Nominatieve toelagen bij geannuleerde evenementen - Halfvastenstoet. 

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. De organisator van 

de Halfvastenstoet diende een overzicht van de gemaakte kosten in. Het college keurt dit dossier 

goed. 

Ter beschikking stellen (exclusief het drankverbruik en andere) van gemeenschapscentrum 

de Bijenkorf, Jeugd- en Sportdomein Ter Walle en Bass’Cul voor vergaderingen van 

bepaalde gebruikers door het AGB Assenede gefactureerd wordt aan het 

gemeentebestuur Assenede. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord dat de ter beschikking stelling (exclusief 

het drankverbruik en andere) van gemeenschapscentrum de Bijenkorf, Jeugd- en Sportdomein Ter 

Walle en Bass’Cul voor vergaderingen door het AGB Assenede gefactureerd wordt aan het 

gemeentebestuur Assenede voor de gebruikers, opgesomd in het besluit. 

Goedkeuren van subsidies van het jeugdwerk voor het werkjaar 2019-2020. 

Goedkeuren van de subsidies van jeugdverenigingen voor het werkjaar 2019-2020: de subsidies voor 

het werkjaar 2019-2020 moeten berekend en uitbetaald worden. De dienst heeft dit voorbereid en 

legt dit aan het college voor ter goedkeuring. Het college keurt de subsidies zoals voorgelegd goed. 

Beslissing over de afwijking van de verplichte rustdag op 21 en 28 december 2020 naar 

aanleiding van de coronamaatregelen. 

Het college keurt een afwijking van de verplichte wekelijkse rustdag naar aanleiding van de 

coronamaatregelen af. 

 


