Schepencollege van 01.12.2020
Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 01.12.2020.

Goedkeuren redactie notulen schepencollege
Goedkeuren redactie notulen schepencollege van 2 weken geleden.

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

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van
maatregelen corona Covid-19 virus van 16-20.11.2020.
Het college neemt kennis van de verslagen.

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van
maatregelen corona Covid-19 virus van 23-27.11.2020.
Dit punt wordt verdaagd.

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

PV-project - Goedkeuren stroomafnameovereenkomst.
De stroomafnameovereenkomst wordt goedgekeurd.

BIBLIOTHEEK - Openplussysteem - Toewijs studie en opvolging uitvoering.
Dit punt wordt verdaagd.

Verlengen van het ter beschikking stellen van een lokaal in het oude gemeentehuis aan de
werkgroep carnaval.
Verlengen ter beschikking stelling lokaal oud gemeentehuis aan werkgroep carnaval.

Bibliotheek: lot 1: vorderingsstaat 10 bis: dit punt wordt verdaagd naar een volgende
zitting.
Bibliotheek: lot 1: vorderingsstaat 10 bis: dit punt wordt verdaagd naar een volgende zitting.

Verlengen ter beschikking stellen van een lokaal in het paviljoen aan het Rode Kruis.
Verlengen ter beschikking stellen paviljoen Kasteelstraat 53 aan Rode Kruis.

BIBLIOTHEEK - Inrichting scenografie - Goedkeuren studie.
De uitgave voor de betaling van de studiekosten van de scenografie wordt goedgekeurd.

Bibliotheek: Verhuis: goedkeuren opdracht en bestek.
Bibliotheek: Verhuis: goedkeuren opdracht en bestek.

Binnenschilderwerken gemeentehuis Assenede. Goedkeuren lastvoorwaarden, bestek en
aan te schrijven firma's.
Voor de binnenschilderwerken van het gemeentehuis van Assenede werd een bijzonder bestek
opgemaakt waarin de opdracht beschreven wordt. Tevens worden de aan te schrijven firma's
bepaald. De lastvoorwaarden, het bestek en de firma's worden goedgekeurd in de collegezitting.

Bestellen van voorraad begraafplaatsen.
Bestellen van voorraad begraafplaatsen.

Generale Vrije Polders : Afrekening uitgevoerde werken aan waterlopen 3de categorie dienstjaar 2020.
Goedkeuring betalingsaanvraag voor de uitgevoerde werken aan waterlopen derde categorie binnen
het stroomgebied van de Generale Vrije Polders.

De Burggravenstroom: Afrekening onderhoudswerken aan waterlopen van derde
categorie op het grondgebied van Assenede - dienstjaar 2020
Goedkeuren betalingsaanvraag van de Watering De Burggravenstroom voor uitgevoerde
onderhoudswerken aan waterlopen van derde categorie binnen de gemeente Assenede.

Aktename van een melding voor vervangen raam door deur - Molenstraat 38 te Assenede.
Aktename van een melding voor vervangen raam door deur - Molenstraat 38 te Assenede.

Goedkeuren van de sloop van een paviljoen aan de Kasteelstraat zn. te Assenede.
Goedkeuren van de sloop van een paviljoen aan de Kasteelstraat zn. te Assenede.

Goedkeuren van een omgevingsvergunning voor gevelrenovatie aan de Abdijstraat 64 te
Oosteeklo.
Goedkeuren van een omgevingsvergunning voor gevelrenovatie aan de Abdijstraat 64 te Oosteeklo

Beslissen over de omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinberging aan de
Lunterstraat 3 te Bassevelde.
Beslissen over de omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinberging aan de Lunterstraat 3
te Bassevelde

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de
kerstboominzameling 2021.
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de kerstboominzameling 2021, worden
goedgekeurd.

Schoolroutekaart - Goedkeuren ontwerpversie.
In juni vorig jaar werd de princiepbeslissing genomen voor de opmaak van een schoolroutekaart. Na
het doorlopen van een aantal stappen is de ontwerpversie van de schoolroutekaart klaar voor
goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen.

Fietspad op oude spoorwegbedding - arrest Raad voor vergunningbetwisting.
D

Goedkeuren vorderingsstaat 1 (eindstaat) voor de aanleg van het fietspad tussen
Menneken en - St Sebastiaanstraat.
Goedkeuren vorderingsstaat 1 (eindstaat) voor de aanleg van het fietspad tussen Menneken en - St
Sebastiaanstraat.

Asfalteren Bekputstraat 2019.
Goedkeuren van de definitieve oplevering van het project "asfalteren Bekputstraat 2019".

Betaalbaar stellen mandaten.
Betaalbaar stellen mandaten.

Goedkeuren bestelbonnen.
De bestelbonnen worden goedgekeurd.

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.

Goedkeuren van het jaarverslag van scholengemeenschap Meetjesland schooljaar
2019/2020.
Het jaarverslag van scholengemeenschap Meetjesland betreffende schooljaar 2019/2020 wordt
goedgekeurd.

Individuele afwijking bepaling rechtspositieregeling ivm overdracht van verlofdagen.
Dit punt wordt verdaagd.

Toestaan van uitzondering voor het spelen van kerstmuziek vanuit de kerk van Oosteeklo
op kerstnacht.
Toestaan van uitzondering voor het spelen van kerstmuziek vanuit de kerk van Oosteeklo op
kerstnacht.

