Schepencollege van 15.09.2020
Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 15.09.2020.

Goedkeuren redactie notulen schepencollege 01.09.2020 en 03.09.2020.
De redactie van schepencollege van 01.09.2020 en 03.09.2020 worden goedgekeurd.

Voorbereiding gemeenteraad 24.09.2020: 3e voorstel agenda + 2e voorstel dossiers.
De agenda wordt goedgekeurd.

Vraag tegemoetkoming personenvervoer omwille van covid-maatregelen.
Het college van burgemeester gaat niet akkoord met een tegemoetkoming voor de jaarlijkse
retributie.

Vraag tegemoetkoming personenvervoer omwille van covid-maatregelen.
Het college van burgemeester gaat niet akkoord met een tegemoetkoming voor de jaarlijkse
retributie.

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van
maatregelen corona Covid-19 virus van 31.08-04.09.2020.
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 07-11.09.2020.
Dit punt wordt verdaagd.

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

Onderhoudswerken aan baangrachten op het grondgebied van Assenede op afroep:
goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's voor deze opdracht.
Onderhoudswerken aan baangrachten op het grondgebied van Assenede op afroep: het college keurt
de lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's voor deze overheidsopdracht goed.

Aanstellen ontwerper slopen Kriekerijstraat 10 - Goedkeuren bestek.
Het bestek werd goedgekeurd.

Goedkeuren bestek en gunningswijze "Leveren naamplaten en leveren en plaatsen
monumenten voor de sterretjesweides".
Het college keurt de lastvoorwaarden en de uit te nodigen firma's voor de opdracht "leveren en
plaatsen monumenten en leveren van naamplaten voor de sterretjesweides te Assenede" goed.

Omgevingsvergunning Schare 26 Boekhoute.
Dit dossier werd uit de zitting verdaagd.

Omgevingsvergunning Nieuwe Boekhoutestraat 28/1-28/5 Bassevelde.
Bouwen van een meergezinswoning met 5 appartementen

Omgevingsvergunning Trieststraat 28 Assenede.
Goedkeuren van het bouwen van een tuinhuis met carport aan de Trieststraat 28 te Assenede

Omgevingsvergunning Trieststraat 38 Assenede.
Dit dossier werd uit de zitting verdaagd.

Omgevingsvergunning Oosteeklo-dorp 88/1-88/8 Oosteeklo.
Bouwen van een meergezinswoning wordt goedgekeurd.

Omgevingsvergunning Molenbosstraat 4A Assenede.
Bouwen van een carport wordt goedgekeurd.

Omgevingsvergunning Rijkestraat 5 Oosteeklo.
Bouwen van 3 ééngezinswoningen als groepswoningbouwproject wordt goedgekeurd.

Omgevingsvergunning - Antwerpse Heirweg, 9968 Assenede.
Het college verleent een vergunning voor het rooien van 1 boom ter hoogte van de Antwerpse
Heirweg, 9968 Assenede.

Omgevingsvergunning - Stationsstraat 21, 9961 Assenede.
Het college verleent een vergunning voor het rooien van 4 bomen ter hoogte van de Stationsstraat
21, 9961 Assenede.

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties in
Assenede van 14.10.2020 tot en met 21.10.2020.
Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties in Assenede van
14.10.2020 tot en met 21.10.2020, worden goedgekeurd.

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de doortocht Omloop
van de Braakman in Boekhoute op 26.09.2020.

Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de doortocht Omloop van de Braakman in
Boekhoute op 26.09.2020 worden goedgekeurd.

Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement naar aanleiding van het creëren van een
parkeerplaats voor mindervaliden ter hoogte van Diederikplein 12.
Door het college van burgemeester en schepenen wordt een besluit getroffen voor het creëren van
een parkeerplaats voor mindervaliden ter hoogte van Diederikplein 12.

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.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de afgifte van
omgevingsvergunningen en vergunningen inzake springstoffen en ioniserende stralingen aanslagjaar 2020 - maand juni.
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de afgifte van
omgevingsvergunningen en vergunningen inzake springstoffen en ioniserende stralingen aanslagjaar 2020 - maand juni - 14 artikels voor een bedrag van € 747,80.

Goedkeuren bestelbonnen.
De bestelbonnen worden goedgekeurd.

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen.
Betaalbaar stellen mandaten.

Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur in het kader van het dagelijks
personeelsbeheer.
Het college neemt kennis van de beslissingen van de Algemeen directeur genomen in het kader van
het dagelijks personeelsbeheer.

Aanvraag vorming "burgerzaken in de praktijk : basis".
De aanvraag tot het volgen van de vorming : "burgerzaken in de praktijk : basis" wordt goedgekeurd.
Het college van burgemeester en schepenen beslist over vorming met een kostprijs boven de
€250,00.

Openverklaren via aanwerving van een voltijdse contractuele functie van administratief
medewerker financiële dienst (C-niveau) voor onbepaalde duur.
Het college verklaart een voltijdse contractuele functie van administratief medewerker financiële
dienst (C-niveau) via aanwerving open.

Kennisnemen van het besluit van de Algemeen directeur in kader van dagelijks
personeelsbeheer.
Het college neemt kennis van het besluit van de Algemeen directeur in kader van dagelijks
personeelsbeheer.

Nominatieve vaststelling van de selectiecommissie voor drie voltijdse contractuele
functies van technisch assistent.
Nominatieve vaststelling van de selectiecommissie voor drie voltijdse contractuele functies van
technisch assistent.

Nominatieve vaststelling van de selectiecommissie voor een functie van een deeltijdse
contractuele functie van technisch beambte (E-niveau) voor bepaalde duur (voor de duur
van een ziekteverlof).
Nominatieve vaststelling van de selectiecommissie voor een functie van een deeltijdse contractuele
functie van technisch beambte (E-niveau) voor bepaalde duur (voor de duur van een ziekteverlof).

Opstarten 'Rap op Stap' kantoor: aanvraag subsidie.
Er wordt een rap op stap kantoor uitgebouwd.

Doortocht 51ste Omloop van de Braakman 26.09.2020.
Toestemming doortocht 51ste Omloop van de Braakman 26.09.2020

Doortocht Binck Bank Tour 01.10.2020.
Toestemming doortocht Binck Bank Tour 01.10.2020

Aanvraag bekomen vergunning slijterij van gegiste dranken en verkoop van sterke dranken
voor frituur Den Enghel.
Vergunning slijterij van gegiste dranken en verkoop van sterke dranken wordt afgeleverd.

Omgevingsvergunning Oosteeklo-dorp 28-28/4 Oosteeklo.
Bouwen van een appartement met 5 woongelegenheden, 1 of 2 commerciële ruimtes en 5
parkeerplaatsen

Omgevingsvergunning - Gravenstraat, 9968 Assenede.
Dit punt wordt verdaagd.

Omgevingsvergunning - Gravenstraat, 9968 Assenede
Dit punt wordt verdaagd.

Evenement - Inname openbaar domein voor plaatsen tijdelijk terras naar aanleiding van
de kermis Boekhoute - Girnaertfeesten 2020 - verlening.
Inname openbaar domein voor plaatsen tijdelijk terras naar aanleiding van de kermis Boekhoute Girnaertfeesten 2020 - verlening.

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties in
Boekhoute van 15.09.2020 tot en met 21.09.2020.
Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties in Boekhoute van
15.09.2020 tot en met 21.09.2020.

Herstel betonwegen 2020
Goedkeuring van vorderingsstaat 2 van het project "herstel betonwegen 2020".

Parking Ertveldesteenweg
Goedkeuren van bijkomende kosten voor het herwerken van het voorontwerp voor het dossier
"heraanleg parking Ertveldesteenweg".

