Schepencollege van 24.11.2020
Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 24.11.2020.

Goedkeuren redactie notulen schepencollege
De redactie van de notulen van het schepencollege van 10.11.2020 wordt goedgekeurd.

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van
maatregelen corona Covid-19 virus van 09-13.11.2020.
Het college neemt kennis van de verslagen.

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van
maatregelen corona Covid-19 virus van 16-20.11.2020.
Dit punt wordt verdaagd.

Aankoop ballenvanger school Boekhoute: gunning.
Aankoop ballenvanger school Boekhoute: gunning.

Onderhoud brandblusapparaten, brandhaspels en noodverlichting in gemeentelijke
gebouwen.
Afsluiten contract via Creat voor jaarlijks onderhoud van de brandblusapparaten, brandhaspels en
noodverlichting in alle gemeentelijke gebouwen.

Goedkeuren van de offertes voor het nieuwe dak in het gebouw aan de straatkant van de
school in Bassevelde.
Gunning vernieuwen dak van de school in Bassevelde aan Asseneedse dakwerken.

Binnenschilderwerken gemeentehuis Assenede. Goedkeuren lastvoorwaarden, bestek en
aan te schrijven firma's.
Dit punt wordt verdaagd naar een volgende zitting.

Bibliotheek - lot HVAC - Goedkeuren VS2.
Bibliotheek - lot HVAC - Goedkeuren VS2.

Bibliotheek - Lot elektriciteit - Goedkeuren VS2.
VS 2 lot elektriciteit wordt goedgekeurd.

.Goedkeuren aanvraag voor het innemen van een standplaats op openbaar domein te
Oosteeklo voor het uitbaten van een foodtruck
Aanvraag voor het innemen van een standplaats met een foodtruck te Oosteeklo.

.Aanvraag van Ellen's kip-en rib tot het bekomen van een standplaats op openbaar domein
in Oosteeklo, Dorpsplein.
Goedkeuren aanvraag inname standplaats op openbaar domein voor het uitbaten van een kip-en
ribkraam op zondag op het Dorpsplein te Oosteeklo.

Goedkeuren aanvraag voor het innemen van een standplaats op openbaar domein met
foodtruck te Assenede.
Goedkeuren inname op openbaar domein met Thaise foodtruck.

Omgevingsvergunning Dorp 20a Bassevelde.
Goedkeuren plaatsen van een lichtreclame

Omgevingsvergunning Lindekenstraat 10 Assenede.
Goedkeuren plaatsen van een veranda

Omgevingsvergunning Tingelhoek 45 Boekhoute.
Goedkeuren renovatie en isolatie gevel

Omgevingsvergunning Beekstraat 110 Bassevelde.
Goedkeuren afbraak schuur en bouwen paardenstal-garage

Omgevingsvergunning Trieststraat 28 Assenede.
Goedkeuren bouwen tuinberging

Behoeftebepaling Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland voor Assenede
Behoeftebepaling van sociale huurwoningen voor Assenede door het Sociaal Verhuurkantoor
Meetjesland

Subsidie voor regulier onderhoud van fietssnelwegen.
Het college keurt de subsidieaanvraag voor het regulier onderhoud van fietssnelwegen bij de
provincie Oost-Vlaanderen voor het jaar 2021 goed.

Grafconcessies.
Aanvragen inzake bekomen grafconcessies worden ingewilligd

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen.
Betaalbaar stellen mandaten

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 oktober.
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de afgifte van
omgevingsvergunningen en vergunningen inzake springstoffen en ioniserende stralingen aanslagjaar 2020 - maand oktober - 16 artikels voor een bedrag van € 854,80.

Aanpassing rechtspositieregeling ikv het sectoraal akkoord 2020 - verhoging van de
maaltijdcheques
Het college past de rechtspositieregeling aan in het kader van het sectoraal akkoord 2020 (verhoging
van de maaltijdcheques).

Principiële beslissing deelname Leaderproject Buurtnatuur voor iedereen.
Natuurpunt en Partners Meetjesland doen een projectaanvraag bij Leader waarbij de
toegankelijkheid van natuur en landschap van het Krekengebied wordt versterkt. Zij stellen de vraag
of gemeente Assenede wil participeren aan dit project.

Kerstfotozoektocht 11.12.2020 tem 13.12.2020.
Toestemming Kerstfotozoektocht 11.12.2020 tem 13.12.2020.

