Schepencollege van 17.03.2020
Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 17.03.2020.

Aanvraag bestuurderspas personenvervoer.
Goedkeuren van een bestuurderspas voor individueel bezoldigd personenvervoer.

Aanvraag bestuurderspas personenvervoer.
Goedkeuren van een bestuurderspas voor individueel bezoldigd personenvervoer.

Proximus: Goedkeuren aanvraag vergunning voor het uitvoeren van telecomwerken in de
Leegstraat 19 te Assenede
Goedkeuren aanvraag vergunning Proximus voor het uitvoeren van werken in de Leegstraat 19 te
Assenede.

Fluvius : Aanvraag goedkeuring voor uit te voeren werken in de Riemestraat te Assenede
Fluvius : goedkeuren aanvraag voor uit te voeren werken in de Riemestraat te Assenede.

Omgevingsvergunning Dorp 94, 94/1, 94/2 Bassevelde.
Dit punt werd niet goedgekeurd.

Omgevingsvergunning Valkstraat 16 Assenede.
Bouwen van een carport

Omgevingsvergunning Boldersstraat 7 Bassevelde.
Dit dossier werd uit de zitting verdaagd.

Omgevingsvergunning Abdijstraat zn Oosteeklo.
Reliëfwijziging van landbouwpercelen

Omgevingsvergunning Kloosterbeekstraat 2 Assenede.
Bouwen van een ééngezinswoning

Omgevingsvergunning Wildestraat Boekhoute.
Reliëfwijziging voor professionele landbouwactiviteiten

Verdaagd dossier Paul Christiaenstraat 4 Assenede.

Dit dossier werd uit de zitting verdaagd

Omgevingsvergunning - rooien 1 boom te 9960 Assenede, Burgstraat.
Door het schepencollege wordt vergunning verleend voor het rooien van 1 boom te 9960
Assenede,Burgstraat 22.

Omgevingsvergunning - rooien 24 bomen te 9968 Oosteeklo, Vlasgaardstraat.
Dit dossier 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.
trouwfeest te 9961 Boekhoute, Vliet 5 - Ter Leyen.
Door het schepencollege wordt een afwijking op de geluidsnormen verleent voor het inrichten van
een trouwfeest te 9961 Boekhoute, Vliet 5 - Ter Leyen.

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. Baar Oost
te Oosteeklo, Oosthoek 43 op 09.10.11.12 juli 2020.
Door het schepencollege wordt een afwijking op de geluidsnormen toegestaan voor het inrichten van
Baar Oost te Oosteeklo, Oosthoek 43 op 09.10.11.12 juli 2020.

Gunnen van de overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp 'raamcontract
autodelen' aan de firma stapp.in.
Dit punt werd 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. Mui
kermis te Bassevelde, Dorp op 10 - 11 -12 april 2020.
Door het schepencollege wordt een afwijking op de geluidsnormen toegestaan voor het inrichten van
Muikermis te Bassevelde, Dorp op 10-11-12 april 2020.

Herstel van betonvakken 2020
De gunning van de werken voor het herstellen van de betonwegen 2020.

Heraanleg van de voetpaden in de Sportstraat
De gunning van de werken voor het project "heraanleg van de voetpaden in de Sportstraat".

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de doortocht
wielerwedstrijd 'Omloop van de Braakman' in Boekhoute op 28.03.2020.
Dit evenement wordt niet goedgekeurd.

Goedkeuren bestelbonnen.

Betaalbaar stellen mandaten.
Betaalbaar stellen mandaten.

Aanvraag tot het behalen van een rijbewijs C door een technisch assistent - ploeg wegen.
Dit punt wordt verdaagd naar een volgende zitting.

Aanstellen van een voltijdse contractuele functie van Vrijetijdsmedewerker (B-niveau)
voor onbepaalde duur.
Het college stelt conform de bepalingen van onze rechtspositieregeling de eerst gerangschikte van de
selectieprocedure van Vrijetijdsmedewerker aan.

Openverklaren via aanwerving van een voltijds contractueel deskundige personeel (Bniveau) van onbepaalde duur.
Het college gaat akkoord om een voltijdse contractuele functie van deskundige personeel (B-niveau)
via aanwerving open te verklaren.

Schoolfeest Staakje 07.06.2020.
Toestemming schoolfeest Staakje 07.06.2020

Tombola 03.04.2020 Feestweekend chiro Assenede.
Geen toestemming tombola 03.04.2020 feestweekend chiro Assenede.

Stoeperommelmarkt 26.04.2020.
Toestemming Stoeperommelmarkt 26.04.2020.

Opening toeristisch seizoen 03.05.2020.
Toestemming opening toeristisch seizoen 03.05.2020.

Doortocht 'fietstocht Het Oude Gemeentehuis' 07.05.2020.
Toestemming doortocht 'fietstocht Het Oude Gemeentehuis' 07.05.2020.

Motorcross Planterijstraat Assenede 02.05-03.05.2020.
Toestemmng motorcross Planterijstraat Assenede 02.05-03.05.2020

Fietstocht kreken en polders 27.05.2020.
Toestemming fietstocht kreken en polder 27.05.2020.

Meetjeslandse sporteldag 50+ 05.05.2020.
Toestemming Meetjeslandse sporteldag 50+ 05.05.2020

Mui kermis 10.04.2020-13.04.2020.

Advies om Mui kermis 10.04.2020-13.04.2020 niet te organiseren.

Plaatsen kermisattracties Oosteeklo 17.03.2020-22.03.2020.
Geen toestemming plaatsen kermisattracties Oosteeklo 17.03.2020-22.03.2020

Verderzetten van de overeenkomst Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek na besparingen
bij Cultuurconnect.
De overeenkomst Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek met Cultuurconnect wordt verdergezet.

Omgevingsvergunning Riemestraat 4 Assenede.
Verbouwen van een woning

Individuele afwijking bepalingen rechtspositieregeling ivm dienstvrijstelling.
Het college gaat akkoord met een individuele afwijking van de bepalingen omtrent dienstvrijstelling
van de rechtspositieregeling.

Aanvraag bekomen vergunnning slijterij van gegiste dranken en verkoop van sterke
dranken.
Vergunning slijterij van gegiste dranken en verkoop van sterke dranken wordt afgeleverd.

