Schepencollege van 07.07.2020
Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 07.07.2020.

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

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

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

Gebruik cafetaria Ter Walle door Rode Kruis.
Vergoeding voor gebruik cafetaria Ter Walle door het Rode Kruis Oosteeklo/Assenede voor bepaalde
activiteiten zal betaald worden door de gemeente.

Gunnen strooien gemeentewegen 2020-2021 en 2 verlengingen.
Na het houden van een prijsvraag kan het strooien van de gemeentewegen voor de winterperiodes
2020-2021, 2021-2022 en 2022-2023 gegund worden.

Aankoop digitale bord gemeenteschool Bassevelde.
Via het raamcontract van de scholengemeenschap Meetjesland kan er een smartbord aangekocht
worden.

Omgevingsvergunning Ledestraat 46 Oosteeklo.
Bijstellen van een verkaveling

Omgevingsvergunning Trieststraat 77 Assenede.
Bouwen van een halfopen woning

Omgevingsvergunning Staakstraat 8 Assenede.
Dit punt werd verdaagd.

Omgevingsvergunning Staakstraat 53 Assenede.
Plaatsen van een tuinberging

Omgevingsvergunning Zelzatestraat 48 Assenede.
Bouwen van een carport

Veneco- Project zonnepanelen.
Het college verleent advies aan Veneco over het project zonnepanelen.

Omgevingsvergunning - Leegstraat, 9960 Assenede
Dit punt werd verdaagd.

Goedkeuren bestelbonnen.
De bestelbonnen worden goedgekeurd.

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen.
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 in het kader van het
dagelijks personeelsbeheer.

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van
maatregelen corona Covid-19 virus van 29.06-03.07.2020.
Dit punt wordt verdaagd.

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van
maatregelen corona Covid-19 virus van 20-26.06.2020.
Het college neemt kennis.

Doelgroepwerknemers Natuur
Het college keurt het bestek goed voor de doelgroepwerknemers natuur.

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.

Goedkeuren verdere uitwerking van de voorstellen uit het relanceplan van SamenPlus.
Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de gemeentelijke administratie om
de inhoudelijke uitwerking van het relanceplan voor te bereiden.

Oldtimerrit Baar OOST 12.07.2020.
Toestemming Oldtimerrit Baar OOST 12.07.2020.

