Schepencollege van 14.04.2020
Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 14.04.2020.

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

Voorbereiding gemeenteraad 23.04.2020: 3e voorstel agenda + 2e voorstel dossiers.
Voorstel agenda wordt goedgekeurd.

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

Schoolbestellingen: Onderhandse bestellingen: 2020-2021.
Bij de start van ieder schooljaar dienen boeken en ander materiaal aangekocht te worden. Bepaalde
artikelen dienen via prijsvraag besteld te worden, andere via een bestelbrief. De aankopen via een
bestelbrief zijn materialen die enkel bij een bepaalde firma kunnen aangekocht worden. Deze
brieven en bestellingen werden goedgekeurd door het college.

Schoolbestellingen 2020-2021 met offerte.
Schoolbestellingen 2020-2021 met offerte.
De offertes en aan te schrijven firma's werden goedgekeurd door het college.

Bibliotheek: Goedkeuren 3de vorderingsstaat.
Vorderingsstaat 3 lot 1 ruwbouw werd goedgekeurd.

Bibliotheek: Verrekening 4.
Verrekening 4 lot 1 ruwbouw ivm het verleggen van de Proximuskabel werd goedgekeurd.

Omgevingsvergunning Oosthoek 17-17/5 Oosteeklo.
Regularisatie van aanpassing voorgevel

Omgevingsvergunning Sportstraat 2A Assenede.
Bouwen van een fietsenberging aan de bibliotheek

Omgevingsvergunning Staakstraat 132 Assenede.
Functiewijziging van winkel naar winkel + woonfunctie

Omgevingsvergunning Leegstraat 1A, 1B, 1C en 1D Assenede.
Dit punt wordt 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. n.a.v. juni
kermis 2020 te Bassevelde, Dorp op 20 en 22 juni 2020.
Door het schepencollege wordt een afwijking op de geluidsnormen toegestaan voor het inrichten van
juni kermis 2020 te Bassevelde, Dorp op 20 en 22 juni 2020.

Maaien wegbermen te Assenede: gunning.
De opdracht wordt gegund.

Uitwijkstrook Smoutersdijkstraat
Goedkeuren van het aanvangsbevel voor het dossier "aanleg uitwijkstrook Smoutersdijkstraat".

Fietspad Menneken - St Sebastiaanstraat
Goedkeuren van het bevel van aanvang voor de aanleg van het fietspad Menneken - St
Sebastiaanstraat.

Herstel beton Valkendijkstraat
Goedkeuren van het proces-verbaal van definitieve oplevering van het project "herstel beton
Valkendijkstraat".

Nieuwe Boekhoutestraat - ruil perceelsgedeelten - toewijs opmeting, afpaling en opmaken
opmetingsplan.
Door de gemeenteraad werd een princiepbeslissing genomen voor het ruilen van perceelsgedeelten
in de Nieuwe Boekhoutestraat. Aangezien het gaat over perceelsgedeelten is het noodzakelijk dat
een opmetingsplan wordt opgemaakt.
Er is een prijsvraag gebeurd en de opdracht werd toegewezen.

Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een tijdelijk terras ter
hoogte van Dorp 84 te 9968 Bassevelde van 14.04.2020 tot en met 31.10.2020.
Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een tijdelijk terras ter hoogte van
Dorp 84 in Bassevelde van 14.04.2020 tot en met 31.10.2020 wordt goedgekeurd.

Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een tijdelijk terras ter
hoogte van Oosteeklodorp 23 te 9968 Oosteeklo van 14.04.2020 tot en met 31.10.2020.
Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een tijdelijk terras ter hoogte van
Oosteeklodorp 23 te 9968 Oosteeklo van 14.04.2020 tot en met 31.10.2020 wordt goedgekeurd.

Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters.
Goedkeuren bestelbonnen.
Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen.
Betaalbaar stellen mandaten

Openverklaren van een halftijdse contractuele functie vrijetijdsmedewerker voor
onbepaalde duur.
Het college gaat akkoord met de openverklaring van een halftijdse contractuele functie voor
vrijetijdsmedewerker voor onbepaalde duur.

Aanstellen vanuit de werfreserve van een halftijdse contractuele vrijetijdsmedewerker (Bniveau) voor onbepaalde duur.
Het college gaat akkoord met het aanstellen vanuit de werfreserve van een halftijdse contractuele
vrijetijdsmedewerker (B-niveau) voor onbepaalde duur.

Uitbreiden van de arbeidsprestaties van een halftijds Vrijetijdsmedewerker (B-niveau)
voor bepaalde duur.
Het college gaat akkoord met een tijdelijke uitbreiding van de arbeidsprestaties van een halftijdse
Vrijetijdsmedewerker (B-niveau).

Doortocht speculoosfietstocht 20.09.2020.
Toestemming doortocht Speculoosfietstocht 20.09.2020.

Doortocht de warmste 10 miles 27.09.2020.
Toestemming doortocht de warmste 10 miles 27.09.2020.

