Schepencollege van 17.11.2020
Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 17.11.2020.

Goedkeuren redactie notulen schepencollege.
De redactie van de notulen van het schepencollege van 03.11.2020 wordt goedgekeurd.

Assenede TV: gunning.
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 12.11.2020, opgesteld
door de dienst communicatie.
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. De
opdracht “Assenede TV” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de
beste prijs-kwaliteitsverhouding).

Vervanging tafels en stoelen refter school Bassevelde: dit punt wordt verdaagd naar een
andere zitting.
Vervanging tafels en stoelen refter school Bassevelde: dit punt wordt verdaagd naar een andere
zitting.

Aankoop naamplaatjes begraafplaatsen-dienstjaren 2021-2025: gunning.
Aankoop naamplaatjes begraafplaatsen-dienstjaren 20121-2025: gunning.

Injecteren tegen vocht in basisschool de wegwijzer: gunning.
Injecteren tegen vocht in basisschool de wegwijzer: gunning.

BIBLIOTHEEK - Inrichting scenografie - Goedkeuren studie.
Dit punt wordt verdaagd.

Omgevingsvergunning - rooien 9 populieren te 9960 Assenede, Fonteinestraat.
Door het schepencollege wordt vergunning verleend voor het rooien van 9 populieren te 9960
Assenede, Fonteinestraat.

Omgevingsvergunning - rooien 16 populieren te 9968 Bassevelde, Gravenstraat.
Door het schepencollege wordt vergunning verleend voor het rooien van 16 populieren te 9968
Bassevelde, Gravenstraat.

Omgevingsvergunning - vegetatiewijziging te 9960 Assenede, Rijschootstraat.
Het schepencollege geeft een vergunning voor vegetatiewijziging te 9960 Assenede, Rijschootstraat.

Omgevingsvergunning - vegetatiewijziging te 9960 Assenede, Rijschootstraat.
Het schepencollege geeft vergunning voor vegetatiewijziging te 9960 Assenede, Rijschootstraat.

Toewijzen van de opmaak van de bouwmeesterscan.
Het college gaat akkoord dat de opmaak van de Bouwmeesterscan wordt toegewezen aan een ander
onderzoeksteam.

Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement naar aanleiding van omvormen van de
Hoogstraat tot een fietsstraat.
De aanpassing wordt niet goedgekeurd om reden dat er geen verkeersborden mogen geplaatst
worden en er enkel pictogrammen op de rijbaan mogen aangebracht worden.

Fietspad op de oude spoorwegbedding - overzicht kruispunten.
Grafconcessies.
Aanvragen inzake bekomen grafconcessies worden ingewilligd

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier 2020 - tweede verblijven.
Het college stelt het kohier tweede verblijven 2020 vast en verklaart het kohier uitvoerbaar. Het
kohier omvat 52 artikels.

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.

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.

Vacant verklaren van een betrekking in een wervingsambt bij de gemeenteschool
Bassevelde/Boekhoute.
Er worden 32 u lager onderwijs vacant verklaard bij de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute, met
het oog op vaste benoeming op 01.01.2021.

Sinterklaasrondrit 05.12.2020.
Toestemming Sinterklaasrondrit 05.12.2020.

Het college koopt tablets aan voor de buitendiensten.
Dit punt wordt verdaagd.

Voorbereiding gemeenteraad 26.11.2020: definitief voorstel agenda + 2e voorstel dossiers.
Het voorstel agenda gemeenteraad 26.11.2020 wordt goedgekeurd.

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van
maatregelen corona Covid-19 virus van 02-06.11.2020.
Het college neemt kennis van de verslagen.

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van
maatregelen corona Covid-19 virus van 09-13.11.2020.
Dit punt wordt verdaagd.

Aanvraag vergunning individueel personenvervoer.
Vergunning goedkeuren.

