
 

 

Schepencollege van 19.05.2020 

Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 19.05.2020. 

 

Goedkeuren redactie notulen schepencollege 

Schoolbestellingen: Onderhandse bestellingen: 2020-2021 
Bij de start van ieder schooljaar dienen kantoormaterialen 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. 

Begraafplaats Boekhoute - Afsluiting. 

De offerte voor het plaatsen van een afsluiting op de perceelgrens met de begraafplaats werd 

goedgekeurd. 

Omgevingsvergunning Noordstraat 16, 16/1, 16/2, 16/3 en 16/4 Boekhoute. 

Dit dossier werd uit de zitting verdaagd. 

Omgevingsvergunning Ertveldesteenweg 36 Oosteeklo. 

Bouwen van een veranda 

Omgevingsvergunning Leegstraat 17 Assenede. 

Gedeeltelijke afbraak en verbouwen van een bestaand Woonzorgcentrum + uitbreiding 

Omgevingsvergunning Diederikplein 18, 18/1 en 18A Assenede. 

Dit dossier werd uit de zitting verdaagd. 

Verdaagd dossier Tramstatie 19 Bassevelde. 

Dit dossier werd uit de zitting verdaagd 

Doelgroepwerknemers Natuur. 

Dit punt wordt verdaagd. 

Aanleg uitwijkstrook Smouterdijkstraat 

Goedkeuren van de vordering nr 1 voor het project " aanleg uitwijkstrook Smoutersdijkstraat. 

Aanleg uitwijkstrook Smouterdijkstraat 

Goedkeuren van de eindafrekening en het PV van voorlopige oplevering van het project "Aanleg 

uitwijkstraat Smoutersdijkstraat. 



  

 

Onderhoudswerken 2019 

Goedkeuren van de voorlopige oplevering voor het project " onderhoudswerken 2019". 

Goedkeuren bestelbonnen. 

De bestelbonnen worden goedgekeurd. 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de afgifte van 

omgevingsvergunningen en vergunningen inzake springstoffen en ioniserende stralingen - 

aanslagjaar 2020 - maand april. 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de afgifte van 

omgevingsvergunningen en vergunningen inzake springstoffen en ioniserende stralingen - 

aanslagjaar 2020 - maand april - 24 artikels voor een bedrag van € 1.327,40. 

Vaststellen van de oninbare posten inzake de retributie milieupark - dienstjaar 2014. 

Vaststellen van de oninbare posten inzake de retributie milieupark voor het dienstjaar 2014 - 15 

artikels voor een totaal bedrag van € 305,50. 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het aanvullende kohier 2019 - gemeentelijke 

activeringsheffing. 

Het college stelt het aanvullend kohier 2019 - gemeentelijke activeringsheffing vast en verklaart het 

uitvoerbaar. Het betreft onbebouwde bouwgronden en kavels en omvat 49 artikelen. 

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Goedkeuren bestek 'personeelsbezetting en functieweging'. 

Het college keurt het bestek 'personeelsbezetting en functieweging' goed.  

Goedkeuren prijsofferte Lima Professional - software pakket loonadministratie.  

Het college keurt de prijsofferte van Payroll & HR LIMA Premium.  

Voorbereiding gemeenteraad 28.05.2020: 3e voorstel agenda + 2e voorstel dossiers. 

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van 

maatregelen corona Covid-19 virus van 04-08.05.2020. 

Het college neemt kennis van de verslagen van het crisisoverleg omtrent maatregelen Covid-19 

corona virus. 

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van 

maatregelen corona Covid-19 virus van 11-15.05.2020. 

Dit punt wordt verdaagd. 



  

 

Evenement - Intrekken besluiten van het college van burgemeester en schepenen met 

betrekking tot Verkeersbeperkende maatregelen van diverse evenementen. 

Evenement - Intrekken besluiten van het college van burgemeester en schepenen met betrekking tot 

Verkeersbeperkende maatregelen van diverse evenementen. 

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen. 

Betaalbaar stellen mandaten. 

Vaststellen geldigheid van de ingediende kandidaturen van een voltijdse contractuele 

functie van diensthoofd technische dienst (A1a-A3a). 

Het college stelt de geldigheid vast van de ingediende kandidaturen voor de voltijdse contractuele 

functie van diensthoofd technische dienst (A1a-A3a). 

Inrichten 'Silent places' onder Covid-maatregelen. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan de aan alle jeugdverenigingen in 

gemeentelijke lokalen om Silent places in te richten, onder bepaalde voorwaarden. 

Beslissingen en maatregelen naar aanleiding van Covid-19-virus. 

Het behoort tot de taak en bevoegdheid van de gemeente tot het nemen van passende maatregelen 

om epidemieën, zoals de ernstige dreiging die het Covid-19-virus met zich meebrengt, te voorkomen. 

Een aantal beslissingen hieromtrent worden genomen. 

 

 


