Schepencollege van 20.10.2020
Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 20.10.2020.

Onderhoudscontract brand- en inbraakalarm gemeentelijke gebouwen - aanpassing.
Toevoegen locatie aan onderhoudscontract brand- en inbraakalarm.

PV-project - Goedkeuren aantal panelen ifv stabiliteit gebouwen.
Voor het PV-project i.v.m. de concessie voor het plaatsen en exploiteren van zonnepanelen, is de
aanpassing van de aantal zonnepanelen op het schoolgebouw Oosteeklo te Ertveldesteenweg 22 ten
gevolge van de stabiliteit gereduceerd van 44 naar 15 stuks, met als gevolg dat de installatie van
16,28kWp naar 5,55kWp gaat. Wij zijn hierdoor genoodzaakt de eenheidsprijs per MWh te verhogen
van 109,5€/MWh naar 150€/MWh.

Beslissing tot de aankoop van een beamer en een projectiescherm voor de bib na de
renovatie.
Beslissing tot de aankoop van een beamer en een projectiescherm voor de bib na de renovatie

Aankoop ballenvanger school Boekhoute.
Aankoop ballenvanger school Boekhoute.

Vervanging tafels en stoelen refter school Bassevelde.
Vervanging tafels en stoelen refter school Bassevelde.

Aanvraag tot het bekomen van een vergunning voor het aanleggen van overwelvingen in
de Poelstraat te Assenede
Goedkeuren aanvraag vergunning voor de aanleg van 2 overwelvingen in de Poelstraat te Assenede.

Omgevingsvergunning Staakstraat 91 Assenede.
Goedkeuren herbouwen van een tuinberging

Omgevingsvergunning Sasdijkstraat 24 Assenede.
Goedkeuren van wijzigen van de voorgevel

Omgevingsvergunning Waterdijkstraat 7 Boekhoute.
Goedkeuren van aanbrengen van een crépi

Omgevingsvergunning Weststraat 29 Boekhoute.
Goedkeuren van de wijziging van het aantal woongelegenheden

Omgevingsvergunning Vliet 21C Boekhoute.
Goedkeuren bouw van een tuinberging

Omgevingsvergunning Trieststraat 141 Assenede.
Goedkeuren van overwelven gracht

Omgevingsvergunning - advies schepencollege betreffende de aanvraag voor het
veranderen door wijziging van een landbouwbedrijf + nieuwbouw bijgebouwen en
verwijderen van vrijstaande gebouwen te 9968 Oosteeklo, Westakkerstraat 17.
Het schepencollege geeft gunstig advies voor het veranderen door wijziging van een landbouwbedrijf
+ nieuwbouw bijgebouwen en verwijderen van vrijstaande gebouwen te 9968 Oosteeklo,
Westakkerstraat 17.

Asfalteren Ter Loveren Dreef
goedkeuring van de definitieve oplevering van het project asfalteren Ter Loveren Dreef

Herstel betonvakken Hooghofstraat
Goedkeuren definitieve oplevering van het project "herstel Betonvakken Hooghofstraat".

Fietspad Menneken - St Sebastiaanstraat
Goedkeuren vorderingsstaat 1 (eindstaat) voor de aanleg van het fietspad tussen Menneken en - St
Sebastiaanstraat.

Fietspad Menneken
Goedkeuren van de voorlopige oplevering voor de aanleg van het fietspad Menneken - St
Sebastiaanstraat.

Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters.
Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de afgifte van
omgevingsvergunningen en vergunningen inzake springstoffen en ioniserende stralingen aanslagjaar 2020 - maand juli.
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de afgifte van
omgevingsvergunningen en vergunningen inzake springstoffen en ioniserende stralingen aanslagjaar 2020 - maand juli - 6 artikels voor een bedrag van € 318,70.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de afgifte van
omgevingsvergunningen en vergunningen inzake springstoffen en ioniserende stralingen aanslagjaar 2020 - maand augustus.
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de afgifte van
omgevingsvergunningen en vergunningen inzake springstoffen en ioniserende stralingen aanslagjaar 2020 - maand augustus - 13 artikels voor een bedrag van € 677,20.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de afgifte van
omgevingsvergunningen en vergunningen inzake springstoffen en ioniserende stralingen aanslagjaar 2020 - maand september.
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de afgifte van
omgevingsvergunningen en vergunningen inzake springstoffen en ioniserende stralingen aanslagjaar 2020 - maand september - 19 artikels voor een bedrag van € 1.043,10.

Goedkeuren bestelbonnen.
De bestelbonnen worden goedgekeurd.

Betaalbaar stellen mandaten.
Betaalbaar stellen mandaten.

Openverklaren van een voltijdse contractuele functie van technisch assistent voor de ploeg
plantsoenen (D-niveau) voor bepaalde duur.
Het college verklaart een voltijdse contractuele functie van technisch assistent voor de ploeg
plantsoenen (D-niveau) voor bepaalde duur open.

Nominatieve vaststelling van de selectiecommissie voor een voltijdse contractuele functie
van technisch assistent voor de ploeg plantsoenen (D-niveau) voor bepaalde duur.
Nominatieve vaststelling van de selectiecommissie voor een voltijdse contractuele functie van
technisch assistent voor de ploeg plantsoenen (D-niveau) voor bepaalde duur.

Vaststellen geldigheid van de ingediende kandidaturen voor de voltijdse contractuele
functie van administratief medewerker financiële dienst voor onbepaalde duur.
Het college stelt de geldigheid van de kandidaturen vast voor de voltijdse contractuele functie van
administratief medewerker financiële dienst voor onbepaalde duur.

Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur ikv dagelijks personeelsbeheer.
Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur ikv dagelijks personeelsbeheer.

Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur ikv dagelijks personeelsbeheer.
Het schepencollege neemt kennis van de beslissingen van de algemeen directeur in het kader van het
dagelijks personeelsbeheer.

Aanstellen van een halftijds contractueel administratief assistent archief (D-niveau) voor
onbepaalde duur.
Het college stelt een halftijds contractueel administratief assistent archief (D-niveau) voor
onbepaalde duur aan.

Jeugd: Facturatie speelpleinwerking juli 2020.
Het college van burgemeester en schepenen is akkoord om na de verstreken betaaldatum van
28.10.2020, de financiële dienst een procedure te laten opstarten wegens niet betaling.

Voorbereiding gemeenteraad 29.10.2020: 3e voorstel agenda + 2e voorstel dossiers.
Akkoord met het voorstel van de agenda.

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van
maatregelen corona Covid-19 virus van 05-09.10.2020.
Het college neemt kennis van de verslagen.

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van
maatregelen corona Covid-19 virus van 12-16.10.2020.
Dit punt wordt verdaagd.

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

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.

PV-project - Goedkeuren start plaatsing.
De start van de plaatsing van zonnepanelen is goedgekeurd.

