Schepencollege van 18.08.2020
Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 18.08.2020.

Samenaankoop Energieverbruik: VEB.
Samenaankoop Energieverbruik (elektriciteit en aardgas) voor gebouwen en openbare verlichting:
VEB.

Goedkeuren huurovereenkomst Gemeente/Zwarte Sluispolder voor 3 lokalen in het oud
gemeentehuis, Markt 4 te 9960 Assenede.
De huurovereenkomst tussen de gemeente en de Zwarte Sluispolder voor 3 lokalen in het oud
gemeentehuis, Markt 4 te 9960 Assenede, wordt verlengd voor een periode van 3 jaar.

Busvervoer 2020-2021: gunning.
Busvervoer 2020-2021: gunning.

Vrijgave borg aankoop verreiker recyclagepark.
Vrijgave van de gestorte borg door Key-tec voor aankoop van een verreiker voor het recyclagepark.

Afsluiting parking Groentjen en Oosthoek 5.
Goedkeuren tussenkomst in de kosten voor het leveren en plaatsen van een afsluiting tussen parking
Groentjen en Oosthoek 5.

Omgevingsvergunning Beekstraat 36 Bassevelde.
Bouwen van een woning na slopen bestaande

Omgevingsvergunning Leegstraat 19 Assenede.
Reliëfwijziging in functie van de aanleg van een speelweide/speelberm

Omgevingsvergunning Hogevorst 24 A_Bassevelde.
Dit dossier werd uit de zitting verdaagd.

Omgevingsvergunning Verkaveling Nieuwe Boekhoutestraat 28B en 28C Bassevelde.
Verkavelen van een terrein in 2 loten

Omgevingsvergunning Tingelhoek 6 Boekhoute.
Isoleren en aanbrengen gevelbekleding

Omgevingsvergunning Ertveldesteenweg 104 Oosteeklo.

Slopen van een woning en bijgebouwen en bouw van woning en plaatsing van een tijdelijke
wooncontainer

Omgevingsvergunning Zelzatestraat 67A Assenede.
Regulariseren van een bijgebouw

Behandeling beroepschrift m.b.t. opname in leegstandsregister
Nr administratieve akte: 43002/293. Pand gelegen te: 9960 Assenede, Diederikstraat 7
Behandeling bezwaarschrift m.b.t. opname in leegstandsregister. Nr administratieve akte: 43002/293

Behandeling beroepschrift m.b.t. opname in leegstandsregister
Nr administratieve akte: 43002/293. Pand gelegen te: 9960 Assenede, Diederikstraat 7
Behandeling bezwaarschrift m.b.t. opname in leegstandsregister. Nr administratieve akte: 43002/293

Veneco - Meetjesland Klimaatgezond.
Het college keurt de overeenkomst goed met Veneco voor de ondersteuning van Meetjesland
Klimaatgezond

Omgevingsvergunning plaatsen propaangastank 1600 L te 9960 Assenede, Meelstraat 2.
Het schepencollege neemt akte van de melding voor het plaatsen van een propaangastank 1600 L te
Assenede, Meelstraat 2.

Omgevingsvergunning - melding stopzetting tuinbouwbedrijf te 9968 Oosteeklo,
Abdijstraat 52a.
Door het schepencollege wordt akte genomen van de melding van topzetting tuinbouwbedrijf te
9968 Oosteeklo, Abdijstraat 52a.

Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters.
Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters.
Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters.
Goedkeuren bestelbonnen.
De bestelbonnen worden goedgekeurd.

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen.
Betaalbaar stellen mandaten.

Aanvraag bekomen vergunning slijterij van gegiste dranken en verkoop van sterke dranken
voor Barristo.
Vergunning slijterij van gegiste dranken en verkoop van sterke dranken wordt afgeleverd.

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van
maatregelen corona Covid-19 virus van 03-07.08.2020.
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 10-14.08.2020.
Dit punt wordt verdaagd.

Bibliotheek - Lot 1 Bijkomende grondwerken voor fietsenstalling.
Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 8: bijkomende grondwerken voor fietsenstalling. van
de opdracht “Uitbreiding bibliotheek - Perceel 1 - Ruwbouw” voor het totaal bedrag in meer van €
1.628,09 excl. btw of € 1.969,99 incl. btw.

