Schepencollege van 08.09.2020
Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 08.09.2020.

Goedkeuren redactie notulen schepencollege
De redactie van de notulen van het schepencollege van 11.08.2020, 18.08.2020, 19.08.2020,
21.08.2020 en 25.08.2020 wordt goedgekeurd.

Kennisnemen van de aangepaste verslagen crisisoverleg.
Kennisnemen van de aangepaste verslagen crisisoverleg.

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van
maatregelen corona Covid-19 virus van 24-28.08.2020.
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verslagen.

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van
maatregelen corona Covid-19 virus van 31.08-04.09.2020.
Dit punt wordt verdaagd.

Aankoop dranken gemeentebestuur Assenede/ OCMW Assenede/ AGB Assenede.
Aankoop dranken gemeentebestuur Assenede/OCMW Assenede/AGB Assenede.

Goedkeuren van de aanpassing van het huurcontract tussen de gemeente en OCMW voor
de pastoriewoning in Oosteeklo.
Dit punt werd verdaagd.

Omgevingsvergunning Rodekruisstraat 1 Oosteeklo.
Aktename van de regularisatie voor het plaatsen van een veranda aan de Rodekruisstraat 1 te
Oosteeklo

Omgevingsvergunning Slijpstraat 5 Oosteeklo.
Goedkeuren van het bouwen van een carport met berghok aan de Slijpstraat 5 te Oosteeklo

Omgevingsvergunning Schattemanstraat 1 bus D Assenede.
Goedkeuren van het plaatsen van een terrasoverkapping te 9960 Assenede, Schattemanstraat 1 bus
D.

Omgevingsvergunning Kapellestraat 7+ Assenede.
Goedkeuren van het bouwen van een garage aan de Kapellestraat 7+ te Assenede

Omgevingsvergunning Burgstraat 5 Assenede.
Goedkeuren van het bouwen van een veranda aan de Burgstraat 5 te Assenede

Omgevingsvergunning Landsdijk 102 Bassevelde.
Goedkeuren van het bouwen van een tijdelijke woonunit aan de Landsdijk 102 te Bassevelde

Omgevingsvergunning bijstellen van een verkaveling Trieststraat 139A en 139B Assenede.
Goedkeuren van de bijstelling van een verkaveling in functie van de splitsing van 1 lot in 2 loten voor
halfopen bebouwing aan de Trieststraat 139A en 139B te Assenede

Omgevingsvergunning Trieststraat 179 Assenede.
Goedkeuren van het plaatsen van een reclamepaneel Trieststraat 179 Assenede

Omgevingsvergunning Burgstraat 21 Assenede.
Goedkeuren van het bouwen van een woning na sloop bestaande woning

Omgevingsvergunning - Stationstraat 2, 9961 Assenede.
Het college neemt akte van de melding van een ingedeelde inrichting of activiteit ter hoogte van de
Stationstraat 2, 9961 Assenede.

Omgevingsvergunning - Lunterstraat 3, 9968 Assenede.
Het college neemt akte van de melding van een ingedeelde inrichting of activiteit ter hoogte van de
Lunterstraat 3, 9968 Assenede.

Omgevingsvergunning - Trieststraat 209, 9960 Assenede.
Het college van neemt akte van de overname van de ingedeelde inrichting of activiteit in de
Trieststraat 209, 9960 Assenede.

Omgevingsvergunning - Molenstraat 70, 9960 Assenede.
Het college neemt akte van de melding van een ingedeelde inrichting of activiteit in de Molenstraat
70, 9960 Assenede.

IVM - WePlog.
Het college geeft toelating aan IVM om in naam van de gemeente een licentieovereenkomst met de
firma WePlog te ondertekenen.

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties in
Boekhoute van 09.09.2020 tot en met 15.09.2020 - aanpassing.
Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties in Boekhoute van
09.09.2020 tot en met 15.09.2020 - aanpassing, worden goedgekeurd.

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een bijkomende terras
naar aanleiding van kermis Boekhoute van 09.09.2020 tot 15.09.2020.
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een bijkomende terras naar aanleiding van
kermis Boekhoute van 09.09.2020 tot 15.09.2020, worden goedgekeurd.

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van een bijkomend
terras Bonjourke in gedeelte Tramstatie op 08.09.2020 van 15.00 uur tot 21.00 uur.
Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van een bijkomend terras Bonjourke in gedeelte
Tramstatie op 08.09.2020 van 15.00 uur tot 21.00 uur, worden goedgekeurd.

Goedkeuren gedeelte permanente mountainbikeroute gemeente Evergem op grondgebied
Assenede.
Goedkeuren gedeelte permanente mountainbikeroute gemeente Evergem op grondgebied
Assenede. Dit besluit wordt goedgekeurd.

Onderhoudswerken betonwegen 2020
Goedkeuren van vorderingsstaat 1 met betrekking tot het project Onderhoudswerken betonwegen
2020.

Aanleg Meulewegel
Goedkeuring van de ontwerpopdracht voor de aanleg van de Meulewegel.

Grafconcessies.
Grafconcessies.

Viseren en uitvoerbaar verklaren van dwangschrift inzake openstaande retributie.
Viseren en uitvoerbaar verklaren van dwangschrift inzake openstaande retributie - 1 artikel voor een
totaal bedrag van € 63,50.

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen.
Betaalbaar stellen mandaten.

Goedkeuren bestelbonnen.
De bestelbonnen worden goedgekeurd.

Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijdse toestemming van een deeltijds
contractueel technisch beambte (E-niveau).
Het college gaat akkoord met de beëindiging van een arbeidsovereenkomst met wederzijdse
toestemming.

Openverklaren via aanwerving van een deeltijdse contractuele functie van technisch
beambte (E-niveau) voor onbepaalde duur.
Het college verklaart een deeltijdse contractuele functie van technisch beambte (E-niveau) voor
onbepaalde duur open.

Aanstellen vanuit werfreserve van een deeltijdse contractuele functie van technisch
beambte (E-niveau) voor onbepaalde duur.
Het college stelt vanuit de werfreserve een deeltijdse contractueel technisch beambte (E-niveau)
voor onbepaalde duur aan.

Aanstellen vanuit werfreserve van een deeltijdse contractuele functie van technisch
beambte (E-niveau) voor onbepaalde duur.
Het college stelt vanuit de werfreserve een deeltijdse contractueel technisch beambte (E-niveau)
voor onbepaalde duur aan.

Openverklaren via externe personeelsmobiliteit (binnen hetzelfde werkingsgebied) van
een voltijds statutair bibliothecaris (B1-B3) voor onbepaalde duur.
Een voltijdse statutaire functie van bibliothecaris (B1-B3) wordt via externe personeelsmobiliteit
(binnen hetzelfde werkingsgebied) openverklaard.

Openverklaren via aanwerving van 3 voltijds contractueel technisch assistenten (D-niveau)
voor bepaalde duur.
Er worden 3 voltijds contractueel technisch assistenten (D-niveau) voor bepaalde duur via
aanwerving openverklaard.

Beëindiging arbeidsovereenkomst van een voltijds contractueel stafmedewerker
gebouwen (B-niveau) wegens overmacht na het doorlopen van de re-integratieprocedure.
De arbeidsovereenkomst van een voltijds contractueel stafmedewerker gebouwen (B-niveau) wordt
beëindigd wegens overmacht na het doorlopen van de re-integratieprocedure.

Aanvraag vorming "basistraject leidinggeven : praktisch leiding geven met resultaat".
De aanvraag tot het volgen van de opleiding "basistraject leidinggeven" wordt goedgekeurd. Het
college van burgemeester en schepenen beslist over vorming met een kostprijs boven de €250,00.

Openverklaren via aanwerving van een deeltijdse contractuele functie van technisch
beambte (E-niveau) voor bepaalde duur. (duur van een ziekteverlof).
Een deeltijdse contractuele functie van technisch beambte (E-niveau) voor bepaalde duur wordt via
aanwerving openverklaard.

Switch campagne 2020.
Het college beslist om deel te nemen aan de Switch campagne 2020.

Omgevingsvergunning - Gravenstraat, 9968 Assenede
Dit punt wordt verdaagd.

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen een tijdelijk terras ter
hoogte van Dorp 50 in Bassevelde op 08.09.2020.
Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen een tijdelijk terras ter hoogte van Dorp 50 in
Bassevelde op 08.09.2020, worden goedgekeurd.

Kennisneming definitieve ambtsneerlegging van een voltijds statutair bibliothecaresse
(B1-B3) ingevolge pensionering.
Het college neemt kennis van de definitieve ambtsneerlegging van een voltijds statutair
bibliothecaresse (B1-B3) ingevolge pensionering.

Aanstellen van een tijdelijk gesubsidieerd onderwijzer bij de gemeenteschool
Bassevelde/Boekhoute voor de duur van het schooljaar 2020/2021.
Er wordt een tijdelijk gesubsidieerd onderwijzer aangesteld bij de gemeenteschool
Bassevelde/Boekhoute voor de duur van het schooljaar 2020/2021.

Aanstellen van een firma voor de digitalisering van de Cadozabon.
Dienst Lokale Economie stelt een samenwerking voor met Unigift voor de digitalisering van de
cadozabon. Het college is akkoord met de aanstelling van de firma Unigift.

