Schepencollege van 22.12.2020
Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 22.12.2020.

Goedkeuren redactie notulen schepencollege
De redactie van de notulen van het schepencollege van 08.01.2020 wordt goedgekeurd.

Bibliotheek: lot 2: verrekening vloeropbouw.
Bibliotheek: lot 2: verrekening vloeropbouw.

Raamovereenkomst onderhoud en signalisatie van brandkranen.
Afsluiten van een raamovereenkomst met De Watergroep voor het onderhoud en de signalisatie van
brandkranen.

Gunning opdracht Muur gemeenteschool Bassevelde .
De opdracht “Muur gemeenteschool Bassevelde” wordt gegund aan de economisch meest
voordelige bieder.

Goedkeuren van het verslag van nazicht van de offertes en gunnen voor FC de kilo voor
Perceel 1 (Binnendeuren), Perceel 2 (Buitendeuren -hout), Perceel 3 (Buitendeuren – PVC).
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht opgesteld door de technische dienst. De
vervanging van de binnendeuren wordt gegund.

Goedkeuren van de ereloonnota van Armada arch voor de werken aan de Kriekerijstr. 10.
Goedkeuren van de ereloonnota (voorschot) van de architect voor de sloop van de Kriekerijstraat 10.

keuren meerprijs voor de meerwerken aan de wegwijzer: vochtprobleem.
Keuren meerprijs voor de meerwerken aan de wegwijzer: vochtprobleem.

Goedkeuren vorderingsstaat schilder en spuitpleisterwerken (perceel 1 en perceel 3)
Goedkeuren vorderingsstaat schilder en spuitpleisterwerken (perceel 1 en perceel 3)
compartimenteringswerken van IBO Oosteeklo

Schattingsverslag appartement Koning Albertstraat 7.
Naar aanleiding van het schattingsverslag wordt de huurovereenkomst voor het appartement in de
pastoriewoning tussen de gemeente en het ocmw aangepast.

Fluvius: aanvraag vergunning uitvoeren bovengrondse werken in de Vlasgaardstraat ,
Oosteeklo.
Dit punt wordt verdaagd.

Goedkeuren aanvraag voor het innemen van een standplaats op openbaar domein met
foodtruck te Boekhoute.
Goedkeuren aanvraag voor het innemen van een standplaats op openbaar domein met foodtruck te
Boekhoute.

Goedkeuren aanvraag voor het innemen van een standplaats op openbaar domein met
Koffie-truck in Assenede, Boekhoute, Bassevelde en Oosteeklo.
Goedkeuren aanvraag voor het innemen van een standplaats op openbaar domein met Koffie-truck
in Assenede, Boekhoute, Bassevelde en Oosteeklo.

Generale vrije polders: Goedkeuren afrekening werken aan waterlopen van 3de categorie
voor het dienstjaar 2020.
De betalingsaanvraag van de Generale vrije polder voor het bedrag van € 3.215,38 met betrekking
tot de uitgevoerde onderhoudswerken aan waterlopen van 3de categorie binnen het stroomgebied
van de polder op het grondgebied van Assenede voor het dienstjaar 2020 wordt goedgekeurd.

Omgevingsvergunning over het plaatsen van publiciteitsborden aan de Doorsteek in
Oosteeklo.
Weigeren plaatsen van publiciteitsborden aan de Doorsteek in Oosteeklo.

Goedkeuren van het verbouwen van een meergezinswoning Oosteeklo-dorp 106 en 106A Oosteeklo.
Dit punt wordt verdaagd.

Akte nemen van een melding inzake het inrichten van een huiskantoor aan de Oude
Gentweg 56 te Assenede.
Akte nemen van een melding inzake het inrichten van een huiskantoor aan de Oude Gentweg 56 te
Assenede.

Omgevingsvergunning van een verkaveling voor 5 loten Kerkstraat 47 Bassevelde.
Weigeren van een verkaveling voor 5 loten Kerkstraat 47 Bassevelde.

Goedkeuren van de bijstelling van een verkaveling aan de Nieuwe Boekhoutestraat 70A en
70B te Bassevelde.
Goedkeuren van de bijstelling van een verkaveling aan de Nieuwe Boekhoutestraat 70A en 70B te
Bassevelde

Goedkeuren omgevingsvergunning voor het bouwen van een garage of carport aan de
Abdijstraat 21 te Oosteeklo.
Goedkeuren omgevingsvergunning voor het bouwen van een garage of carport aan de Abdijstraat 21
te Oosteeklo.

Goedkeuren van een gevelrenovatie Oosteeklo-dorp 89 Oosteeklo.
Goedkeuren van een gevelrenovatie Oosteeklo-dorp 89 Oosteeklo.

Omgevingsvergunning - rooien bomenrij te 9968 Oosteeklo, Bijsterveld
Door het schepencollege wordt vergunning verleend voor het rooien van een bomenrij te 9968
Oosteeklo, Bijsterveld.

Omgevingsvergunning - rooien 2 bomen te 9968 Bassevelde, Assenedestraat.
Door het schepencollege wordt vergunning verleend voor het rooien van 2 bomen te 9968
Bassevelde, Assenedestraat.

Omgevingsvergunning advies 1ste klasse voor het veranderen door wijziging van een
landbouwbedrijf en regularisatie melkveebedrijf te 9968 Basseveld, Hooghofstraat 9.
Het schepencollege geeft gunstig advies voor het veranderen door wijziging van een landbouwbedrijf
en regularisatie melkveebedrijf te 9968 Basseveld, Hooghofstraat 9.

Mina werkers: Pro Natura: vrijgeven borgstelling.
De opdracht “Mina Werkers” wordt opgeleverd.
Borgtocht nr. 20171025014 mag volledig worden vrijgegeven.

Herstel brug Gemeentehuis
Dit punt wordt verdaagd.

Afkoppeling Kraaigemstraat
Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst voor het project "afkoppelen Kraaigemstraat". In
het verleden werden 2 aparte overeenkomsten gesloten die ondergebracht worden in één
samenwerkingsovereenkomst.

Sint-Bernardussite
Goedkeuren van het PV van definitieve oplevering van de Sint-Bernardussite.

Onderhoudswerken 2021
Onderhoudswerken 2021. Goedkeuren lastenvoorwaarden, gunningsvoorwaarden en uit te nodigen
firma's.

Herstel betonvakken Spoorwegstraat
Goedkeuren van de definitieve oplevering van het project "herstel betonvakken Spoorwegstraat".

Herstel Betonvakken Oesterputbrug
Goedkeuren van het PV van definitieve oplevering voor het herstel van de betonvakken aan de
Oesterputbrug.

Onderhoudswerken 2020
Goedkeuren van de voorlopige oplevering voor het dossier "onderhoudswerken 2020".

Parking sport en recreatie Bassevelde
Goedkeuren van het bestek voor het aanstellen van een ontwerp voor de aanleg van de parking sport
en recreatie Bassevelde, de lastvoorwaarden en de uit te nodigen firma's.

Asfalteringswerken 2020
Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters.
Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters.

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.

Vaste benoeming van een deeltijds onderwijzer bij de gemeenteschool
Bassevelde/Boekhoute voor 15/24 met ingang van 01.01.2021.
Vanaf 01.01.2021 wordt een onderwijzer benoemd voor 15/24 bij de gemeenteschool
Bassevelde/Boekhoute.

Vaste benoeming van een deeltijds onderwijzeres bij de gemeenteschool
Bassevelde/Boekhoute voor 16/24 vanaf 01.01.2021.
Vanaf 01.01.2021 wordt een onderwijzeres benoemd bij de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute
voor 16/24.

Provincie EFRO-project: 'lokaal aankoopbeleid'.
Dit punt is verdaagd.

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van
maatregelen corona Covid-19 virus van 14-18.12.2020.
Dit punt wordt verdaagd.

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van
maatregelen corona Covid-19 virus van 07-11.12.2020.
Het college neemt kennis van de verslagen.

Bibliotheek: lot 1: vorderingsstaat 11: goedkeuring.
Bibliotheek: lot 1: vorderingsstaat 11: goedkeuring.

BIBLIOTHEEK - Ingenieur technieken - Bijkomende diensten.
De bijkomende diensten van de ingenieur technieken ivm het openplussysteem wordt goedgekeurd.

Betaalbaar stellen mandaten.
Betaalbaar stellen mandaten.

