Schepencollege van 26.01.2021
Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 26.01.2021.

Goedkeuren redactie notulen schepencollege
De redactie van de notulen van het schepencollege van 12.01.2021 wordt goedgekeurd.

School Bassevelde: Nieuw buitenschrijnwerk: goedkeuring factuur 1, Ramencentrum Van
Hecke, uitvoering maand november.
School Bassevelde: Nieuw buitenschrijnwerk: goedkeuring factuur 1, Ramencentrum Van Hecke,
uitvoering maand november.

Gunnen van veiligheidscoordinatie voor het project Kriekerijstraat 10 aan SECUWEL bv.
Dit punt wordt verdaagd.

Gunnen van veiligheidscoordinatie voor het project slopen Paviljoen aan buro Benton.
Dit punt wordt verdaagd.

Fluvius: BOEKH N458 aanvraag vergunning aanleggen nutsleidingen.
Aanleggen van 37 m gas langsheen de N458 Gent- Boekhoute.

(Laurent) Isabellapolder : Goedkeuren afrekening werken aan waterlopen van 3de
categorie voor het dienstjaar 2020.
De betalingsaanvraag van de Isabellapolder voor het bedrag van € 16.626,13 met betrekking tot de
uitgevoerde onderhoudswerken aan waterlopen van 3de categorie binnen het stroomgebied van de
Isabellapolder op het grondgebied van Assenede voor het dienstjaar 2020 wordt goedgekeurd.

Burggravenstroom: Goedkeuren afrekening werken aan waterlopen van 3de categorie
voor het dienstjaar 2019.
De betalingsaanvraag van de Isabellapolder voor het bedrag van € 1258,04 met betrekking tot de
uitgevoerde onderhoudswerken aan waterlopen van 3de categorie binnen het stroomgebied van de
Burggravenstroom op het grondgebied van Assenede voor het dienstjaar 2019 wordt goedgekeurd.

Beslissen over het verbouwen van een ééngezinswoning aan Hoogstraat 24 te Assenede.
Omgevingsvergunning wordt verleend voor het verbouwen van een ééngezinswoning, gelegen te
9960 Assenede, Hoogstraat 24, gezien de aanvraag in overeenstemming is met de wettelijke
bepalingen en met de goede ruimtelijke aanleg van de plaats en de omgeving.

Adviseren van een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor het plaatsen van 3
windturbines aan de Gavergrachtstraat/Stoepestraat te Assenede.
Dit punt wordt verdaagd.

Opname als vergund geacht Nieuwe Boekhoutestraat 86.
Opname als vergund geacht in het gemeentelijk vergunningenregister woning gelegen te 9968
Bassevelde, Nieuwe Boekhoutestraat 86.

Omgevingsvergunning - vereenvoudigde procedure - uitbaten tuinaanlegbedrijf te 9968
Oosteeklo, Oosthoek 52.
Door het schepencollege wordt vergunning verleend voor het uitbaten van een bedrijf voor
tuinaanleg te 9968 Oosteeklo, Oosthoek 52.

Onderhoud begraafplaats Assenede-Boekhoute: 2de verlenging: Groep Intro: goedkeuring.
Onderhoud begraafplaats Assenede-Boekhoute: 2de verlenging: Groep Intro: goedkeuring.

Omgevingsvergunning - melding van plaatsen propaangastank 2400 L te 9960 Assenede,
Leegstraat 45.
Door het schepencollege wordt akte genomen van de melding voor plaatsen van een propaangastank
2400 L.

Omgevingsvergunning - melding van het plaatsen van een ondergrondse propaangastank
2950 L te 9960 Assenede, Kloosterstraat 64c
Door het schepencollege wordt akte genomen van de melding voor het plaatsen van een
ondergrondse propaangastank 2950 L te 9960 Assenede, Kloosterstraat 64c.

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar
aanleiding van de Carnavalswandeling in Assenede van 10.02.2021 tot en met 21.02.2021.
Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de
Carnavalswandeling in Assenede van 10.02.2021 tot en met 21.02.2021.

Cameraonderzoek rioleringen 2021.
Gunnen van de opdracht voor het uitvoeren van cameraonderzoeken in het rioleringsstelsel voor het
jaar 2021.

Aanleg parking Ertveldesteenweg.
Het ontwerp voor de aanleg van de parking Ertveldesteenweg wordt goedgekeurd.

Grafconcessies.
Aanvragen inzake bekomen grafconcessies worden ingewilligd.

Oninbare posten - milieubelasting gezinnen 2009.
Oninbaarstellen van oninbare posten inzake de milieubelasting gezinnen voor het aanslagjaar 2009 3 artikels voor een totaal bedrag van € 150,00.

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen.
Betaalbaar stellen mandaten

Goedkeuren bestelbonnen.
De bestelbonnen worden goedgekeurd.

Aanwerving noodambtenaar/preventieadviseur.
Het schepencollege gaat akkoord met de gezamelijke aanwerving van een
noodambtenaar/preventieadviseur met de gemeente Zelzate.

Advies samenwerkingsovereenkomst betreffende de voorwaarden en duur van de ter
beschikking stelling van noodambtenaar/preventieadviseur (B1-B3) tussen
gemeentebestuur Assenede en gemeentebestuur Zelzate.
Het college geeft positief advies over de samenwerkingsovereenkomst over de voorwaarden en duur
van de terbeschikkingstelling van een noodambtenaar/preventieadviseur tussen gemeentebestuur
Assenede en gemeentebestuur Zelzate.

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.

Jeugd: Zomerwerking - vaststellen retributies themakamp 2021.
De retributies voor het themakamp tijdens zomer 2021 worden vastgelegd/goedgekeurd door het
college van burgemeester en schepenen.

Carnavalswandeling 10.02.2021 tem 21.02.20201.
Toestemming carnavalswandeling 10.02.2021 tot en met 21.02.2021.

Rondrit Prinses Sarah I 21.02.2021.
Toestemming Rondrit Prinses Sarah I 21.02.2021.

Goedkeuren van de projectfiche van de verhuis van de bibliotheek en dienst Vrije Tijd.
De projectfiche van de verhuis van de bibliotheek en dienst Vrije Tijd wordt goedgekeurd.

Goedkeuren van een aanvraag tot stedenbouwkundig attest Schaapherderstraat 16
Assenede.
Goedkeuren van een aanvraag tot stedenbouwkundig attest Schaapherderstraat 16 Assenede.

Schoolroutekaart - afsluiten beheerdersmodule 2021.
Er werd in 2020 een schoolroutekaart opgemaakt. Om de digitale versie van de kaart actueel te
houden dient een beheerdersmodule te worden afgesloten.

Tijdelijke verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van wijziging traject bussen De
Lijn op de laterale wegen N49.
Dit punt wordt verdaagd.

