Schepencollege van 21.04.2020
Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 21.04.2020.

Goedkeuren redactie notulen schepencollege
De redactie van 07.04.2020 wordt goedgekeurd.

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van
maatregelen corona Covid-19 virus van 06 - 10.04.2020.
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 14- 17.04.2020.
Dit punt wordt verdaagd naar een volgende zitting.

School-IBO Oosteeklo - Compartimentering - Goedkeuren bestek.
De technische dienst stelde in samenwerking met de architect een bestek op voor de uitvoering van
de compartimentering van School-IBO Oosteeklo.

Omgevingsvergunning Leegstraat 1A, 1B, 1C en 1D Assenede.
Bouwen van 4 woningen

VK Jos van Den Bogaertstraat
Goedkeuren van de vorderingsstaat 1 mbt de aanleg van de persleiding en pompstation in het kader
van de verkaveling Jos Van Den Bogaertstraat.

Renovatie Poeldijkstraat
Goedkeuren van het bestek, de lastenvoorwaarden en de uit te nodigen firma's voor de heraanleg
van de goot en aanleg doorgroeitegels in de Poeldijkstraat tussen de Staakstraat en woning 14.

Evenement - Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van doortocht fietstocht het Oude
Gemeentehuis op 07.05.2020.
Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van doortocht fietstocht het Oude Gemeentehuis op
07.05.2020 worden goedgekeurd.

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewijzering naar aanleiding
van de Stoepe wandeling op 09.05.2020.
Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewijzering naar aanleiding van de Stoepe wandeling
op 09.05.2020 worden goedgekeurd.

Goedkeuren bestelbonnen.
Goedkeuren bestelbonnen.

Viseren en uitvoerbaar verklaren van dwangschriften inzake openstaande retributies.
Dit punt wordt verdaagd naar een volgende zitting.

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen.
Betaalbaar stellen mandaten.

Verlengen inschrijvingsdatum indiening kandidaturen voor de voltijdse contractuele
functie van deskundige personeel (B-niveau) voor onbepaalde duur.
Het college gaat akkoord met het verlengen van de inschrijvingsdatum voor de indiening van de
kandidaturen voor de voltijdse contractuele functie van deskundige personeel (B-niveau) voor
onbepaalde duur.

Verlengen inschrijvingsdatum van de kandidaturen voor de vakantiejobs van aanstaande
zomer.
Het college gaat akkoord met het verlengen van de inschrijvingsdatum voor de indiening van de
kandidaturen voor de vakantiejobs van aanstaande zomer.

Vraag Ars Musica huur lokalen in kapelledreef.
Ars Musica vraagt vrijstelling van de huursom voor het gebruik van de lokalen in Kapelledreef 2
gedurende de periode van de coronamaatregelen. Dit punt wordt verdaagd.

Verlengen arbeidsovereenkomst van een halftijds contractueel technisch assistent (Dniveau) voor bepaalde duur.
De arbeidsovereenkomst van een halftijds contractueel technisch assistent (D-niveau) wordt
verlengd voor de duur van 6 maanden.

