Schepencollege van 12.05.2020
Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 12.05.2020.

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.

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van
maatregelen corona Covid-19 virus van 04- 08.05.2020.
Dit punt wordt verdaagd.

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van
maatregelen corona Covid-19 virus van 27- 30.04.2020.
Het college neemt kennis van de verslagen van het crisisoverleg omtrent maatregelen Covid-19
corona virus

De Burggravenstroom : Goedkeuren factuur voor uitgevoerde onderhoudswerken aan
waterlopen van 3de categorie - dienstjaar 2018
De betalingsaanvraag van de Watering De Burggravenstroom van 16.04.2020 voor het bedrag van €
973,03 met betrekking tot de onderhoudswerken aan waterlopen van 3de categorie binnen het
stroomgebied van de Watering De Burggravenstroom op het grondgebied van Assenede voor het
dienstjaar 2018 wordt goedgekeurd.

Advies inzake beroep bouw appartementsgebouw Noordstraat 18-18/4.
Verlenen van advies aan de Deputatie inzake het ingestelde beroep tegen de vergunning voor het
bouwen van een appartementsgebouw aan de Noordstraat 18-18/4 te Boekhoute

Omgevingsvergunning Schare 40A Bassevelde - advies.
Advies geven over het plaatsen van een elektriciteitscabine en 2 krengenhuisjes

Omgevingsvergunning Leegstraat 19 Assenede.
Bouwen van een schoolgebouw

Omgevingsvergunning Vent 18 Bassevelde.
Stopzetten zorgwoning, slopen van voormalige woning en heropbouw woning

Omgevingsvergunning Tramstatie 19 Bassevelde.
Dit punt wordt verdaagd.

Omgevingsvergunning Nieuwe Boekhoutestraat 76 Bassevelde.
Bouwen van een woning

Toestaan afwijking op de geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek in openbare
inrichtingen in uitvoering van artikel 6.7.2. en artikel 6.7.3. van VLAREM II n.a.v. Hot Shot
Party Summer Edition te Assenede, evenementenweide op 20.07.2020.
Dit punt werd verdaagd.

Toestaan afwijking op de geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek in openbare
inrichtingen in uitvoering van artikel 6.7.2. en artikel 6.7.3. van VLAREM II.
Dit punt wordt verdaagd.

Onderhoudswerken asfaltwegen 2020
Gunning van de opdracht voor onderhoudswerken asfaltwegen 2020.

Aanleg fietspad Menneken - St Sebastiaanstraat
Aanleg fietspad Menneken - St Sebastiaanstraat. Goedkeuring voor de afbraak van de afsluiting op
het door de gemeente aangekochte perceel voor het realiseren van het fietspad.

Onderhoud betonwegen 2020.
Goedkeuren van de aanvangsdatum van de werken voor het dossier " onderhoudswerken
betonwegen 2020".

Onderhoudswerken 2020
Goedkeuren van de aanvangsdatum van de werken voor het project "onderhoudswerken 2020".

Heraanleg voetpaden Sportstraat
Dit punt wordt verdaagd.

Goedkeuren bestelbonnen.
Vaststellen van de oninbare posten inzake de retributie milieupark - dienstjaar 2014.
Dit punt wordt verdaagd.

Vaststellen van de oninbare posten inzake de retributie milieupark - dienstjaar 2015.
Vaststellen van de oninbare poesten inzake de retributie milieupark voor het dienstjaar 2015 - 5
artikels voor een totaal bedrag van € 32,00.

Vaststellen van de oninbare posten inzake de retributie milieupark - dienstjaar 2016.
Vaststellen van de oninbare posten inzake de retributie milieupark voor het dienstjaar 2016 - 5
artikels voor een totaal bedrag van € 26,50.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de afgifte van
omgevingsvergunningen en vergunningen inzake springstoffen en ioniserende stralingen aanslagjaar 2020 - maand februari.
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de afgifte van
omgevingsvergunningen en vergunningen inzake springstoffen en ioniserende stralingen aanslagjaar 2020 - maand februari - 10 artikels voor een bedrag van € 558,35.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de afgifte van
omgevingsvergunningen en vergunningen inzake springstoffen en ioniserende stralingen aanslagjaar 2020 - maand maart.
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de afgifte van
omgevingsvergunningen en vergunningen inzake springstoffen en ioniserende stralingen aanslagjaar 2020 - maand maart - 24 artikels voor een bedrag van € 1.290,50.

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen.
Betaalbaar stellen mandaten.

Uitbreiden arbeidsprestaties van een deeltijds contractueel technisch assistent (D-niveau)
voor bepaalde duur.
Het college gaat akkoord met de uitbreiding van de arbeidsprestaties van een deeltijds contractueel
technisch assistent voor bepaalde duur.

Openverklaren via aanwerving van een deeltijds contractueel administratief medewerker
(C-niveau) voor bepaalde duur .
Het college verklaart een deeltijdse contractuele functie van administratief medewerker (C-niveau)
via aanwerving open.

Nominatieve vaststelling van de selectiecommissie voor een functie van administratief
medewerker (C-niveau).
Het college gaat akkoord met de nominatieve vaststelling van de selectiecommissie voor de functie
van administratief medewerker (C-niveau).

Openverklaren via aanwerving van een halftijdse contractuele functie van
Vrijetijdsmedewerker (B-niveau) voor bepaalde duur.
Een halftijdse contractuele functie van vrijetijdsmedewerker (B-niveau) voor bepaalde duur wordt via
aanwerving openverklaard.

Aanpassen en actualiseren van het retributiereglement sportkampen georganiseerd door
het gemeentebestuur Assenede (sportdienst).
Het retributiereglement voor de sportkampen wordt aangepast.

Vraag tot terugbetaling openstaande lessen spelpret en sportpret aan ouders door
afgelasting gemeentelijke activiteiten wegens het Coronavirus.
De openstaande lessen spelpret en sportpret worden terugbetaald aan de deelnemers wegens
annulatie van de lessen ten gevolge van het coronavirus. Dit echter op de uitdrukkelijke vraag van de
ouders.

Goedkeuren aanpassingen overeenkomst basisinfrastructuur digitale bibliotheek tussen
vzw Cultuurconnect en gemeentebestuur Assenede.
De aanpassing aan de overeenkomst Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek met Cultuurconnect
wordt goedgekeurd.

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.

Omgevingsvergunning Groenendijkstraat 55 Assenede.
Verbouwen van een eengezinswoning en bouwen van een carport

