Schepencollege van 10.11.2020
Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 10.11.2020.

Goedkeuren redacties van de notulen van het schepencollege van 20.10.2020, 27.10.2020,
28.10.2020, 30.10.2020.
De redacties van de notulen van het schepencollege van 20.10.2020, 27.10.2020, 28.10.2020,
30.10.2020 worden goedgekeurd.

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van
maatregelen corona Covid-19 virus van 26-30.10.2020.
Het college neemt kennis van de verslagen.

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van
maatregelen corona Covid-19 virus van 02-06.11.2020.
Dit punt wordt verdaagd.

Levering van boeken aan de bibliotheek Assenede.
Levering van boeken aan de bibliotheek Assenede. De opdracht “Levering van boeken aan de
bibliotheek Assenede 2020” wordt gegund aan de Standaard Boekhandel aan dezelfde
aankoopvoorwaarden betreffende boeken zoals deze voor het kalenderjaar 2019 van toepassing
waren.

Aankoop dranken gemeente/OCMW/AGB: gunning perceel 2.
Aankoop dranken gemeente/OCMW/AGB: gunning perceel 2.

Omgevingsvergunning Prins Boudewijnlaan 21 Assenede.
Omgevingsvergunning wordt verleend gezien de aanvraag in overeenstemming is met de wettelijke
bepalingen en met de goede ruimtelijke aanleg van de plaats en de omgeving.

Omgevingsvergunning - melding van het plaatsen transformator 360kVA te 9960
Assenede, St. Andriesstraat
Door het schepencollege wordt akte genomen van de melding voor het plaatsen van een
transformator 360kVA te 9960 Assenede, St. Andriesstraat.

Omgevingsvergunning - melding van plaatsing van een amalgaamafscheider te 9968
Bassevelde, Beekstraat 20.
Door het schepencollege wordt akte genomen van de melding voor plaatsen amalgaamafscheider te
9968 Bassevelde, Beekstraat 20.

Omgevingsvergunning - advies schepencollege betreffende het veranderen door wijziging
en verplaatsing van een veeteeltbedrijf te 9961 Boekhoute, Hendekenstraat 32.
Door het schepencollege wordt gunstig advies verleend mits naleven bijzondere voorwaarden voor
het veranderen door wijziging en verplaatsing van een veeteeltbedrijf te 9961 Boekhoute,
Hendekenstraat 32.

Fietspad tussen Menneken en Sint-Sebastiaanstraat - aanstellen advocaat voor het
verlenen van juridisch advies.
Naar aanleiding van de werken voor de aanleg van een fietspad tussen het Menneken en de SintSebastiaanstraat werd de juiste ligging van de perceelsgrens betwist. Het college van burgemeester
en schepenen beslist om juridisch advies in te winnen over wie moet instaan voor de betaling van de
factuur van de aanpalende eigenaar naar aanleiding van de extra opmeting.

Fietspad tussen Menneken en Sint-Sebastiaanstraat - aanvraag voor inzage.
Naar aanleiding van de aanleg van het fietspad tussen het Menneken en de Sint-Sebastiaanstraat was
er discussie over de perceelsgrens.
Door de aanpalende eigenaar wordt inzage gevraagd in het dossier voor toewijs van de opmeting.
Door het college van burgemeester en schepenen werd beslist om een juridisch advies te vragen.

Aanleg voetpaden Sportstraat.
Goedkeuren van vorderingsstaat 1 in het kader van het project "aanleg voetpaden Sportstraat".

Onderhoudswerken 2020
Goedkeuren van vorderingsstaat 1 in het kader van het project "onderhoudswerken 2020".

Betaalbaar stellen mandaten.
Betaalbaar stellen mandaten.

Goedkeuren van de offerte BBC webmodule.
Goedkeuren offerte BBC webmodule.

Goedkeuren bestelbonnen.
De bestelbonnen worden goedgekeurd.

Vastleggen brugdagen 2021.
Het college stelt de brugdagen van 2021 vast.

Aanpassen personeelsformatie.
Het college past de personeelsformatie aan.

Aanpassen rechtspositieregeling.
De aanwervingsvoorwaarden, selectieprogramma en selectiecommissie voor een aantal nieuwe
functies worden in de rechtspositieregeling (Bijlage IV) toegevoegd.

Vaststellen geldigheid van de ingediende kandidaturen van een voltijdse contractuele
functie van technisch assistent ploeg plantsoenen (D-niveau) voor bepaalde duur.
Het college stelt de geldigheid van de ingediende kandidaturen voor een voltijdse contractuele
functie van technisch assistent voor de ploeg plantsoenen van bepaalde duur vast.

Aankoop emaille reclamebord 'Brouwerij Cruyl' Assenede.
Het college heeft beslist om het emaille reclamebord niet aan te kopen.

Annulatie sportles start to move op 28.10.2020 wegens beslissing crisisoverleg om de
lessen voor de +12-jarigen reeds vanaf dan te annuleren en niet te wachten tot de ingang
van de federale maatregelen.
Het college van burgemeester en schepenen erkent de beslissing van het crisisoverleg van
28.10.2020 om de sportlessen voor +12-jarigen reeds te annuleren vanaf 28.10.2020 en niet te
wachten tot de ingang van de federale maatregelen (dag nadien, op 29.10.2020).

Goedkeuren van de terugbetaling van de lessen multimove door afgelasting gemeentelijke
sportlessen vanaf 29.10.2020 wegens de coronamaatregelen.
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de terugbetaling van de resterende
lessen multimove van de lessenreeks september – december 2020, wegens annulatie van de lessen
door de extra maatregelen in het kader van het coronavirus.

Goedkeuren van de terugbetaling van de sportkampen in de herfstvakantie n.a.v. de
verstrenging van de coronamaatregelen en de oproep van de gemeente om de kinderen
zelf thuis op te vangen.
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de terugbetaling van het
inschrijvingsbedrag voor de sportkampen in de herfstvakantie voor de ouders die de deelname van
hun kind annuleerden omdat ze zelf in opvang konden voorzien.

Goedkeuring annulatie indoor en outdoor activiteiten voor alle doelgroepen in de sector
sport en cultuur tot 14.12.2020 als extra maatregel in de strijd tegen het coronavirus.
Het college van burgemeester en schepenen erkent de beslissing van het crisisoverleg van
05.11.2020 om alle activiteiten, zowel indoor als outdoor, voor alle doelgroepen voorlopig niet meer
toe te laten. Dit echter niet tot 01.01.2021, maar voorlopig tot 14.12.2020. Dit zowel voor de sector
sport als cultuur.

De redactie van het schepencollege van 13.10.2020.
De redactie van de notulen van het schepencollege van 13.10.2020 wordt goedgekeurd.

Aankoop tablets aan voor de buitendiensten.
Dit punt wordt verdaagd.

