Schepencollege van 08.12.2020
Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 08.12.2020.

Goedkeuren redactie notulen schepencollege van 20.11.2020 en 24.11.2020
De redacties van de notulen van het schepencollege van 20.11.2020 en 24.11.2020 worden
goedgekeurd.

Voorbereiding gemeenteraad 17.12.2020: definitief voorstel agenda + definitief voorstel
dossiers.
Dit punt werd verdaagd, zie agendapunt 76.

Vervanging tafels en stoelen refter school Bassevelde: gunning.
Vervanging tafels en stoelen refter school Bassevelde: gunning.

Aanplanten lindes Kapelledreef: vrijgeven borgstelling.
Aanplanten lindes Kapelledreef: vrijgeven borgstelling.

Bibliotheek: lot 1: vorderingsstaat 10 bis: goedkeuring.
Bibliotheek: lot 1: vorderingsstaat 10 bis: goedkeuring.

Goedkeuren bestek plaatsen van een aircosysteem in de raadzaal .
Dit punt wordt verdaagd.

Goedkeuring van het bestek om de roofing van de luifel van de wegwijzer te vervangen en
een oplossing te bieden voor de betonrotproblematiek.
Dit punt wordt verdaagd.

Goedkeuren van de verrekening van spuitpleister voor IBO Oosteeklo.
Goedkeuring meerprijs middelfijne spuitpleister (aanpassing t.o.v. bestek
compartimenteringswerken) in IBO Oosteeklo.

Verrekening schilderwerken.
Goedkeuring verrekening aanpassing schilderwerken IBO Oosteeklo.

Opstarten procedure tot het verkrijgen van subsidies voor herstel pastorijmuren
Bassevelde (erfgoed.)
Dit punt wordt verdaagd.

School Bassevelde - Vervangen ramen - Ingebrekestelling.
De werken werden nog niet voltooid en hiervoor werd een proces-verbaal van ingebrekestelling
opgesteld. Het proces-verbaal wordt aanvaard.

Fluvius: aanvraag vergunning uitvoeren bovengrondse werken te Vlasgaardstraat ,
Oosteeklo.
Goedkeuren aanvraag vergunning voor het uitvoeren van bovengrondse distributiewerken te
Vlasgaardstraat, Oosteeklo door Fluvius

Fluvius: aanvraag vergunning uitvoeren bovengrondse werken te Zelzatestraat, Assenede.
Goedkeuren aanvraag vergunning voor het uitvoeren van bovengrondse distributiewerken te
Zelzatestraat, Assenede door Fluvius.

Goedkeuren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 3 woningen na sloop van
de bestaande woning.
Goedkeuren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 3 woningen na sloop van de
bestaande woning.

Goedkeuren van een omgevingsvergunning Beekstraat 20 Bassevelde.
Goedkeuren van een omgevingsvergunning Beekstraat 20 Bassevelde

Goedkeuren van het verbouwen van een woning Knikkerstraat 7 Assenede.
Goedkeuren van het verbouwen van een woning Knikkerstraat 7 Assenede.

Omgevingsvergunning - rooien 4 bomen te 9960 Assenede, Kapellestraat 56A.
Dit punt wordt verdaagd.

Omgevingsvergunning - melding van een tijdelijke bronbemaling te 9960 Assenede,
Leegstraat 45.
Door het schepencollege wordt akte genomen van de melding van een tijdelijke bronbemaling te
9960 Assenede, Leegstraat 45.

Omgevingsvergunning - melding van een ondergrondse propaangastank 2750 L te 9968
Bassevelde, Spoorwegstraat 1.
Door het schepencollege wordt akte genomen van de melding van een ondergrondse
propaangastank 2750 L.

BEK Assenede-Zelzate - projectontwikkeling door Veneco.
Dit punt wordt verdaagd.

Aanstellen advocaat voor de opvolging van het dossier Fietssnelweg op oude
spoorwegbedding deel Bassevelde - Kaprijke.
Door de Raad voor Vergunningbetwistingen werd het stedenbouwkundig dossier voor de aanleg van
het fietspad gedeelte Bassevelde - Kaprijke vernietigd. Het college van burgemeester wenst een
advocaat aan te stellen voor de verdere opvolging van dit dossier.

Goedkeuren van het proces-verbaal van definitieve oplevering van de Sint-Bernardussite.
Dit punt wordt verdaagd.

Goedkeuren van het proces-verbaal van voorlopige oplevering voor het dossier Renovatie
Poeldijkstraat - Staakstraat tot en met woning 14.
Goedkeuren van het proces-verbaal van voorlopige oplevering voor het dossier Renovatie
Poeldijkstraat - Staakstraat tot en met woning 14.

Goedkeuren bestek onderhoudswerken 2021.
Dit punt wordt verdaagd.

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

Betaalbaar stellen mandaten.
Betaalbaar stellen mandaten.

Goedkeuren bestelbonnen.
De bestelbonnen worden goedgekeurd.

Verlenging parttime tewerkstelling ikv medisch deeltijds van een voltijds contractueel
technisch assistent (D-niveau).
Het college gaat akkoord met de verlenging van de parttime tewerkstelling ikv medisch deeltijds.

Goedkeuren van de subsidieverdeling voor de erkende sportverenigingen voor het jaar
2020.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitbetaling van de subsidies voor de
sportverenigingen voor 2020 goed.

Wandeltocht 'Tocht rond Oosteeklo' 23.01.2021.
Dit punt wordt verdaagd.

Toestaan van een afwijking van de verplichte wekelijkse rustdag op zondag 3 oktober 2021
n.a.v. het weekend van de klant.
Het college gaat akkoord met een afwijking van de verplichte wekelijkse rustdag op zondag 3 oktober
2021 n.a.v. het weekend van de klant.

Afwijking verplichte rustdag op 21 en 28 december 2020 naar aanleiding van de
coronamaatregelen.
Dit punt wordt verdaagd.

Voorbereiding gemeenteraad 17.12.2020: definitief voorstel agenda + definitief voorstel
dossiers.
De agenda wordt goedgekeurd.

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van
maatregelen corona Covid-19 virus van 23-27.11.2020.
Het college neemt kennis van de verslagen.

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van
maatregelen corona Covid-19 virus van 30-04.12.2020.
Dit punt wordt verdaagd.

Afsluiten van verzekeringscontracten voor gemeente, AGB en OCMW.
Afsluiten van verzekeringscontracten voor gemeente, agb en ocmw. Gunning van 4 percelen na
mededingingsprocedure met onderhandeling. Overeenkomsten starten op 01.01.2021.

Toelating geven aan dansclub Dancepointe voor de organisatie van een dans 3-daagse
tijdens de kerstvakantie.
Dit punt wordt verdaagd.

Toestaan van een afwijking van de verplichte rustdag op 13, 14, 20, 21, 27 en 28 december
2020 naar aanleiding van de coronamaatregelen voor een handelszaak in Boekhoute.
Het college keurt de afwijking van de verplichte wekelijkse rustdag op 13, 14, 20, 21, 27 en 28
december 2020 n.a.v. de coronamaatregelen voor een handelszaak in Boekhoute goed.

