
 

Schepencollege van 27.08.2019 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 27.08.2019. 

 

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.  

Fluvius - Aanvraag tot vergunning voor het vervangen / verplaatsen van het distributienet 

voor gas, elektriciteit en openbare verlichting n.a.v. wegeniswerken in de Stoepestraat te 

Assenede. 
Het college keurt de vergunningsaanvraag van Fluvius voor het vervangen / verplaatsen van het 

distributienet voor gas, elektriciteit en openbare verlichting (2270m) n.a.v. wegeniswerken in de 

Stoepestraat te Assenede goed. 

Advies omgevingsvergunning Meersstraat 3 Bassevelde 
Uitbreiden melkveestal, sleufsilo's en betonverharding 

Omgevingsvergunning Vroenhoek 18/Zoetelucht 6 Kaprijke. 
Bouw van een melkveestal, bouw van een jongveestal en aanleg erfverharding 

Aktename melding Koudekerkestraat 18 Boekhoute. 
Woning gedeeltelijk omvormen naar zorgwoning 

Verdaagd dossier stedenbouwkundig attest Kerkstraat Bassevelde. 
Verkavelen van 1 lot 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van septemberkermis in 

Bassevelde van 30.08.2019 tot en met 03.09.2019. 
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van septemberkermis in Bassevelde van 

30.08.2019 tot en met 03.09.2019. 

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een babyborrel in de 

Piramide op 01.09.2019. 
Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een babyborrel in de Piramide op 

01.09.2019. 

Grafconcessies. 
Grafconcessies. 

Goedkeuren bestelbons. 
Goedkeuren lijst bestelbonnen vanaf nr. 793 tot en met nr. 822 

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 
Betaalbaar stellen mandaten 



  

Openverklaren van een voltijdse contractuele functie van technisch assistent/chauffeur (D-

niveau) voor bepaalde duur. (duur van een ziekteverlof). 
Ingevolge een langdurig ziekteverlof wordt een voltijdse contractuele functie van technisch 

assistent/chauffeur via aanwerving openverklaard.  

Aanvraag opleiding "collegagroep overheidsopdrachten" 
Het college van burgemeester en schepenen beslist over vorming met een kostprijs boven de €250. 

De opleiding "collegagroep overheidsopdrachten" mag gevolgd worden. 

Aanvraag "grondige snelcursus vennootschapsbelasting" 
Het punt wordt verdaagd.  

Toekennen 4/24 ouderschapsverlof aan een voltijds vast benoemd onderwijzeres bij de 

gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute. 
Er wordt 4/24 ouderschapsverlof toegekend aan een voltijds vast benoemd onderwijzeres bij de 

gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute. 

Aanstellen van een voltijds tijdelijk gesubsidieerd onderwijzeres bij de gemeenteschool 

Bassevelde/Boekhoute voor de duur van het schooljaar 2019/2020. 
Er wordt een voltijds gesubsidieerd onderwijzeres aangesteld bij de gemeenteschool 

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

Aanstellen van een voltijds tijdelijk gesubsidieerd onderwijzer bij de gemeenteschool 

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

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

Aanstellen van een tijdelijk gesubsidieerd ICT-medewerker bij de gemeenteschool 

Bassevelde/Boekhoute voor de duur van het schooljaar 2019/2020 voor 5/36. 
Er wordt een tijdelijk gesubsidieerd ICT-medewerker aangesteld bij de gemeenteschool 

Bassevelde/Boekhoute voor 5/36 voor de duur van het schooljaar 2019/2020. 

Harleydag: principiële goedkeuring 2020 

Omgevingsvergunning - correctiebesluit, Hooghofstraat 6A, 9968 Bassevelde 
 

 

 

 

 


