Schepencollege van 14.07.2020
Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 14.07.2020.

Aanvraag bestuurderspas personenvervoer.
Goedkeuren van een bestuurderspas voor individueel bezoldigd personenvervoer.

Aanvraag bestuurderspas personenvervoer.
Goedkeuren van een bestuurderspas voor individueel bezoldigd personenvervoer.

Proximus : Aanvraag voor het uitvoeren van telecomwerken te Oosteeklo,
Ertveldesteenweg
Goedkeuren aanvraag vergunning voor uit te voeren werken door Proximus in de Ertveldesteenweg
te Oosteeklo.

Telenet: aanvraag vergunning voor het uitvoeren van telecomwerken in Oosteeklo;
Ertveldesteenweg 17.
Goedkeuren aanvraag Telenet voor het uitvoeren van telecomwerken in Oosteeklo,
Ertveldesteenweg

Aanvraag voor het bekomen van een standplaats voor een foodtruck op het Dorpsplein
Boekhoute
Goedkeuren aanvraag voor het innemen van een standplaats op Dorpsplein Boekhoute voor het
uitbaten van een foodtruck

Aanvraag Meat District voor het bekomen van een standplaats op de Markt te Assenede
voor het openhouden van een foodtruck.
Goedkeuren aanvraag Meat District voor het bekomen van een standplaats op Markt Assenede op
woensdag.

Aanvraag tot het bekomen van een standplaats voor het uitbaten van een foodtruck te
Boekhoute, Ooststraat 1
Goedkeuren aanvraag tot het bekomen van een standplaats voor uitbaten van een foodtruck op
privé domein Ooststraat 1 te Boekhoute.

Omgevingsvergunning Staakstraat 8 Assenede.
Verbouwen van een woning

Verlengen contract met Groep Intro Brussel.

Verlengen contract met Groep Intro Brussel voor het onderhouden van de begraafplaats te
Assenede.

Verlengen contract met Groep Intro Brussel.
Verlengen contract met Groep Intro Brussel Voor het onderhoud van de begraafplaats te Boekhoute.

Omgevingsvergunning - melding voor plaatsen propaangastank 1600 L te 9968 Oosteeklo,
Veldstraat 15.
Het schepencollege neemt akte van de melding voor plaatsen propaangastank 1600 L te 9968
Oosteeklo, Veldstraat 15.

Omgevingsvergunning - overname van een inrichting voor brandstoffen te Oosteeklo,
Ertveldesteenweg 131c.
Door het schepencollege wordt akte genomen van de overname voor een inrichting voor
brandstoffen te Oosteeklo, Ertveldesteenweg 131c.

Omgevingsvergunning melding tot het plaatsen van een propaangastank 1000 L te 9960
Assenede, Sasdijkstraat 75
Door het schepencollege wordt akte genomen van de melding voor het plaatsen van een
propaangastank 1000 L te 9960 Assenede, Sasdijkstraat 75.

N436 Zaak Aclagro - Assenede - AWV
Goedkeuring (onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de gemeenteraad) van de
dading tussen Assenede en het Vlaams Gewest mbt de zaak aanleg doortocht N436.

Asfalteringswerken 2017
Goedkeuring van het proces verbaal van voorlopige oplevering mbt het dossier Asfalteringswerken
2017.

Renovatie Poeldijkstraat
Goedkeuren van het bevel van aanvang voor het project "renovatie Poeldijkstraat tussen Staakstraat
en woning 14".

Parking Bass'Cul
Gunning van de werken voor de aanleg van een parking aan de Bass'cul.

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties in
Oosteeklo van 11.08.2020 tot en met 19.08.2020.
Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties in Oosteeklo
van 11.08.2020 tot en met 19.08.2020, wordengoedgekeurd.

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar
aanleiding van de fietstocht memorial Romain Vercauter op 15.08.2020.
Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de
fietstocht memorial Romain Vercauter op 15.08.2020, worden goedgekeurd.

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van het boekentapijt te
Assenede gedurende 1 dag in de periode van 15.08.2020 tot en met 26.09.2020, wordt
goedgekeurd.
Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van het boekentapijt te Assenede
gedurende 1 dag in de periode van 15.08.2020 tot en met 26.09.2020, worden goedgekeurd.

Grafconcessies.
Goedkeuren bestelbonnen.
De bestelbonnen worden goedgekeurd.

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen.
Betaalbaar stellen mandaten.

Aanstellen van een voltijdse contractuele functie van diensthoofd technische dienst (A1aA3a) voor onbepaalde duur.
Het college stelt een voltijdse contractuele functie van diensthoofd technische dienst (A1a-A3a) voor
onbepaalde duur aan.

Vaststellen van een werfreserve voor een voltijdse contractuele functie van diensthoofd
technische dienst.
Het college stelt de werfreserve voor de voltijdse contractuele functie van diensthoofd technische
dienst vast.

Terugvorderen subsidie 2019 Jazzenede.
Dit punt werd verdaagd.

Huis van het Kind - Financiële verantwoording 2019.
De financiële verantwoording van het Huis van het Kind in 2019 goedkeuren.

Boekentapijt
Toestemming Boekentapijt

Gezinstocht 21.07.2020.
Toestemming gezinstocht 21.07.2020

Aanvraag Vreugdeschoten 26.07.2020
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming tot het afvuren van vreugdeschoten
op 26.07.2020 van 19.00 uur tot 21.00 uur in Assenede, mits het volgen van het politiereglement,
algemene geluidsbepalingen, brandveiligheidsvoorschriften, positief advies politie en brandweer.

Fietstocht memorial Romain Vercauter 15.08.2020.
Toestemming Fietstocht memorial Romain Vercauter 15.08.2020

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

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van
maatregelen corona Covid-19 virus van 29.06-03.07.2020.
Het college neemt kennis.

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van
maatregelen corona Covid-19 virus van 06.07-10.07.2020.
Dit punt wordt verdaagd.

Goedkeuring toetreding gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het
werk ingericht door Veneco.
Dit punt wordt verdaagd.

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

Kennisneming definitieve ambtsneerlegging van een voltijds statutair administratief
assistente (D1-D3) ingevolge pensionering.
Het college neemt kennis van de definitieve ambtsneerlegging van een voltijds statutair
administratief assistente (D1-D3) ingevolge pensionering.

Doortocht Katterit 01.08.2020.
Toestemming doortocht Katterit 01.08.2020

Aanstellen vanuit werfreserve van een technisch projectleider gebouwen (A1a-A3a) voor
onbepaalde duur.
Het college stelt vanuit werfreserve een technisch projectleider gebouwen (A1a-A3a) aan.

