Schepencollege van 23.02.2021
Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 23.02.2021.

Goedkeuren redactie notulen schepencollege
De redactie van de notulen van het schepencollege van 09.02.2021 wordt goedgekeurd.

De Bijenkorf: vrijgave resterend bedrag borg: firma De-Bouw nv.
De Bijenkorf : vrijgave resterend bedrag borg: firma De-Bouw nv.

Gunning van de aankoop van materiaal begraafplaatsen.
Gunning van de percelen columbariumnissen, kelders, lessenaarsdeksels en urnenkelders aan de
economisch beste prijs.

Aankoop stoelen voor polyvalente ruimte in dorpshuis Boekhoute.
Omdat de stoelen oud en versleten zijn in de polyvalente ruimte van het dorpshuis van Boekhoute
werd krediet voorzien in de meerjarenplanning voor de vervanging van 40 stoelen. Er wordt een
prijsvraag gestart.
Het bestek en de indicatieve raming worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld
zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De indicatieve raming bedraagt € 5.000,00 incl. 21% btw.

Vernieuwen plafonds en verlichting school Bassevelde.
De plafonds en verlichting in school Bassevelde dienen vervangen te worden. Hiervoor wordt een
prijsvraag georganiseerd. Het bestek en de indicatieve raming worden goedgekeurd. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De indicatieve raming bedraagt €
26.287,60 excl. btw.

Goedkeuren schuldvordering RUP recyclagepark.
Dit punt wordt verdaagd.

Goedkeuren bouwen van een woning na sloop van een bestaande woning en stal aan de
Rijkestraat 63 te Oosteeklo.
Dit punt wordt verdaagd.

Goedkeuren van het bouwen van een meergezinswoning aan de Hoogstraat 78, 78/1 en
78/2 te Assenede.
Het voorstel werd niet goedgekeurd.

Splitsen eigendom Lochtingstraat Assenede.
Splitsen eigendom Lochtingstraat Assenede.

Goedkeuren van het bouwen van een bedrijfsloods aan Heideveld 3 te Assenede.
Goedkeuren van het bouwen van een bedrijfsloods aan Heideveld 3 te Assenede

Goedkeuren van het bouwen van een tuinmuur aan de Kloosterstraat 95 te Assenede.
Goedkeuren van het bouwen van een tuinmuur aan de Kloosterstraat 95 te Assenede.

Splitsen eigendommen Zelzatestr. 37 Assenede.
Splitsen eigendommen Zelzatestr. 37 Assenede.

Splitsen eigendommen Landsdijk 55 en 57 Bassevelde.
Splitsen eigendommen Landsdijk 55 en 57 Bassevelde.

Evenement - Inname openbaar domein naar aanleiding van een tijdelijk terras ter hoogte
van Oosteeklo-dorp 23 te 9968 Oosteeklo van 15.03.2021 tot en met 31.10.2021.
Evenement - Inname openbaar domein naar aanleiding van een tijdelijk terras ter hoogte van
Oosteeklo-dorp 23 te 9968 Oosteeklo van 15.03.2021 tot en met 31.10.2021 wordt goedgekeurd.

Evenement - Inname van het openbaar domein naar aanleiding van uitbreiding tijdelijk
terras Café Den Eikel te Oosteeklo van 15.03.2021 tot en met 31.10.2021.
Inname van het openbaar domein naar aanleiding van uitbreiding tijdelijk terras Café Den Eikel te
Oosteeklo van 15.03.2021 tot en met 31.10.2021.

Onderhoud asfaltwegen 2021
Goedkeuren van het bestek, de lastenvoorwaarden en de uit te nodigen firma's voor het project
"onderhoud asfaltwegen 2021".

Plaatsing van IBA's: Goedkeuren van de aanpassing van de overeenkomst voor het
plaatsen van IBA.(individueel systeem voor behandeling van afvalwaters).
Goedkeuren van de aanpassing van de overeenkomst voor het plaatsen van IBA. De
afkoppelingswerken zijn ten laste van de eigenaar van de woning en niet ten laste van de gemeente
Assenede.Onder einde van de levensduur van de IBA wordt verstaan “het vertonen van lekkage van
de betonnen of polypropyleen kuip/omhulsel waardoor vervuilt afvalwater in de bodem dringt”. Bij
einde levensduur van de IBA zijn de kosten voor het vervangen van de IBA voor de eigenaar waartoe
de IBA behoort.

Grafconcessies.
Aanvragen inzake bekomen grafconcessies worden ingewilligd.

Vaststellen van de overdracht van de investeringskredieten 2020 voor de gemeente.
Dit punt wordt verdaagd.

Betaalbaar stellen mandaten.
Betaalbaar stellen mandaten.

Goedkeuren bestelbonnen.
Goedkeuren bestelbonnen.

Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur genomen in het kader van het
dagelijks personeelsbeheer - inzet personeelsleden vaccinatiecentrum.
Het college neemt kennis van de beslissing algemeen directeur omtrent inzet personeelsleden in het
vaccinatiecentrum Hoge Wal Ertvelde.

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.

Goedkeuring om de online lessen aerobics en start to move gratis aan te bieden vanaf
1.03.2021 tot en met 30.06.2021.
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het gratis aanbieden van de online
lessen aerobics en start to move vanaf 1.03.2021 tot en met 30.06.2021, zowel voor
gemeentepersoneel als voor externe deelnemers.

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van
maatregelen corona Covid-19 virus van 08 tot en met 12.02.2021.
Het college neemt kennis van de verslagen.

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van
maatregelen corona Covid-19 virus van 15 tot en met 19.02.2021.
Dit punt wordt verdaagd.

Aanvraag bestuurderspas personenvervoer.
Goedkeuren van een bestuurderspas voor individueel bezoldigd personenvervoer.
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