Schepencollege van 03.11.2020
Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 03.11.2020.

Goedkeuren redactie notulen schepencollege 20.10.2020.
De redactie werd niet goedgekeurd, de bijlage ontbrak.

Goedkeuren redactie notulen schepencollege 13.10.2020.
Dit punt werd verdaagd.

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van
maatregelen corona Covid-19 virus van 19-23.10.2020.
Het college neemt kennis van de verslagen.

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van
maatregelen corona Covid-19 virus van 26-30.10.2020.
Dit punt wordt verdaagd.

Beslissingen en maatregelen naar aanleiding van Covid-19-virus.
Het behoort tot de taak en bevoegdheid van de gemeente tot het nemen van passende maatregelen
om epidemieën, zoals de ernstige dreiging die het Covid-19-virus met zich meebrengt, te voorkomen.
Een aantal beslissingen hieromtrent worden genomen.

Aankoop dranken gemeentebestuur/OCMW/AGB Assenede: gunning perceel 1 + perceel 2
wordt verdaagd.
Aankoop dranken gemeentebestuur/OCMW/AGB Assenede: gunning perceel 1 + perceel 2 wordt
verdaagd.

PV-project - Goedkeuren offerte juridisch advies voor het opmaken en nakijken van de
verschillende concessieovereenkomsten.
De offerte werd goedgekeurd.

Noordstraat Blancke - Zilvertorens.
Advocatenkantoor Truyens, Vijfstraten 57-59 te 9100 Sint-Niklaas aan te stellen voor het geven van
juridisch advies, afvaardigen van de gemeente bij plaatsbezoeken en expertises en het verdedigen
van de gemeentelijke belangen met betrekking tot het dossier Noordstraat 5-7.

Isabellapolder : Goedkeuren afrekening werken aan waterlopen van 3de categorie voor
het dienstjaar 2020.
De betalingsaanvraag van de Isabellapolder voor het bedrag van € 857,63 met betrekking tot de
uitgevoerde onderhoudswerken aan waterlopen van 3de categorie binnen het stroomgebied van de
Isabellapolder op het grondgebied van Assenede voor het dienstjaar 2020 wordt goedgekeurd.

Omgevingsvergunning Kraaigemstraat 31 Bassevelde.
Slopen en herbouwen van een halfopen woning.

Omgevingsvergunning Hogevorst 52 Bassevelde.
Goedkeuren uitbreiden bestaande woning.

Omgevingsvergunning Meelstraat 21 Assenede.
Goedkeuren verbouwen van een woning.

Omgevingsvergunning Lunterstraat 3 Bassevelde.
Dit punt wordt verdaagd.

Openbaar onderzoek RUP site ECA Leegstraat.
Beslissing over de organisatie van een openbaar onderzoek over het ruimtelijk uitvoeringsplan site
ECA Leegstraat.

Omgevingsvergunning melding bronbemaling te 9960 Assenede, Molenstraat 97.
Door het schepencollege wordt vergunning verleend voor bronbemaling te 9960 Assenede,
Molenstraat 97.

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de 11
novemberviering 2020.
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de 11 novemberviering 2020 zijn niet van
toepassing omdat er slecht 4 aanwezigen zijn.

Parking Ertveldesteenweg
Gunning van de opdracht voor de opmaak van een archeologische nota in het kader van het project
"aanleg parking Ertveldesteenweg".

Renovatie Poeldijkstraat
Goedkeuren van vorderingsstaat 1 in het kader van het project Renovatie Poeldijkstraat.

Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters.
Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters.

Betaalbaar stellen mandaten.
Stelt onderstaande uitgaven betaalbaar:
Lijst der aanrekeningen exploitatie.
Lijst der aanrekeningen investeringen.

Goedkeuren bestelbonnen.
De bestelbonnen worden goedgekeurd.

Vaststellen van een werfreserve voor een halftijdse contractuele sportpromotor van
bepaalde duur.
Het college stelt de werfreserve vast voor een halftijdse contractuele sportpromotor van bepaalde
duur.

Uitbreiden arbeidsprestaties van een deeltijds contratueel technisch beambte (E-niveau)
voor onbepaalde duur.
Het college breidt de arbeidsprestaties van een deeltijds contractueel technisch beambte (E-niveau)
uit.

Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijdse toestemming van een halftijds
contractueel vrijetijdsmedewerker (B-niveau).
Het college beëindigt met wederzijdse toestemming de arbeidsovereenkomst van een halftijds
contractueel vrijetijdsmedewerker.

Aanstellen vanuit werfreserve van een halftijdse contractuele functie van
vrijetijdsmedewerker (B-niveau) voor bepaalde duur.
Het college stelt vanuit de werfreserve een halftijdse contractuele vrijetijdsmedewerker (B-niveau)
aan voor bepaalde duur.

Nominatieve toelagen bij geannuleerde evenementen - Halfvastenstoet.
Dit punt wordt verdaagd.

Nominatieve toelagen bij geannuleerde evenementen - Omloop van de gouden garnaal.
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 Omloop van de gouden garnaal diende een overzicht van de gemaakte kosten in. Het college van
burgemeester en schepenen neemt de kosten in aanmerking.

Huis van het Kind: Financiële verantwoording vrijetijdsmateriaal voor maatschappelijk
kwetsbare gezinnen.
Het college van burgemeester en schepenen heeft de financiële verantwoording omtrent het
vrijetijdsmateriaal voor Huis van het Kind goedgekeurd.

Harleydag 2021 principiële goedkeuring.
Het College van burgemeester en schepenen geeft de principiële toestemming tot de organisatie van
de preparty en Harleydag op zaterdag 10 juli en zondag 11 juli 2021 mits het indienen van een
volledig dossier binnen de juiste termijn, positief advies brandweer, politie en dienst verkeer en mits
het vrijlaten Dorp op zaterdag 10 juli 2021.

Campagne 10 mondiale uitdagingen.
Het college van burgemeester en schepenen beslist deel te nemen aan de campagne ’10 mondiale
uitdagingen’ van de provincie Oost-Vlaanderen.

