Schepencollege van 28.01.2020
Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 28.01.2020.

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

Kerk Boekhoute: stopzetting aanstellen ontwerper voor verbouwing.
Kerk Boekhoute: stopzetting aanstellen ontwerper voor verbouwing.

Leveren en plaatsen natuurlijke speelelementen op speelterrein Oosteeklo.
Leveren en plaatsen natuurlijke speelelementen op speelterrein Oosteeklo.

Omgevingsvergunning Oosthoek 11 Oosteeklo.
Verbouwen van een woning.

Omgevingsvergunning Noordstraat 18-18/4 Boekhoute.
Dit dossier werd uit de zitting verdaagd

Omgevingsvergunning Schare 51 Boekhoute.
Bouwen van een ééngezinswoning

Toestaan afwijking op de geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek in openbare
inrichtingen in uitvoering van artikel 6.7.2. en artikel 6.7.3. van VLAREM II. n.a.v.
Afscheidsfeest De Gouden Appel te 9961 Boekhoute, Boekhoutedorp 16 op 18.04.2020.
Door het schepencollege wordt een afwijking op de geluidsnormen toegestaan voor het inrichten van
een afscheidsfeest van de Gouden Appel te Boekhoute, Boekhoutedorp 16 op 18.04.2020.

Verlengen contract met Groendienst Roegiers nv.
Verlengen contract met Groendienst Roegiers nv voor het maaien van de graspleinen in 2020.

Omgevingsvergunning - melding plaatsen ondergrondse propaangastank 2400 L te 9961
Boekhoute, Posthoorn 22.
Door het schepencollege wordt akte genomen van de melding voor het plaatsen van een
ondergrondse propaangastank 2400 L te Boekhoute, Posthoorn 22.

Omgevingsvergunning - melding plaatsen ondergrondse propaangastank 2400 L te 9968
Bassevelde, Kraaigemstraat 63.
Door het schepencollege wordt akte genomen van de melding voor het plaatsen van een
ondergrondse propaangastank 2400 L te 9968 Bassevelde, Kraaigemstraat 63.

Onderhoudswerken 2020
Goedkeuren van het bestek, gunningswijze en de firma's voor het uitvoeren van de
onderhoudswerken 2020.

Herstel betonwegen 2020
Dit punt wordt verdaagd naar een volgende zitting.

Heraanleg voetpaden in de Sportstraat
Dit punt wordt verdaagd naar een volgende zitting.

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar
aanleiding van de fietstocht 'Ronde van Zeeuws-Vlaanderen' in Assenede/Boekhoute op
22.02.2020.
Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de fietstocht
'Ronde van Zeeuws-Vlaanderen' in Assenede/Boekhoute op 22.02.2020.

Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters.
Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters.

Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters.
Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters.

Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters.
Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters.

Goedkeuren bestelbons.
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de afgifte van
omgevingsvergunningen en vergunningen inzake springstoffen en ioniserende stralingen aanslagjaar 2019 - maand december.
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de afgifte van
omgevingsvergunningen en vergunningen inzake springstoffen en ioniserende stralingen aanslagjaar 2019 - maand december - 50 artikels voor een bedrag van € 3.025,57.

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen.
Betaalbaar stellen mandaten

Openverklaren van de halftijdse contractuele functie van administratief assistent archief
voor onbepaalde duur
Het college beslist om een halftijdse contractuele functie van administratief assistent archief voor
onbepaalde duur via aanwerving open te verklaren.

Aanvraag vorming "Dark Web Foundation" door dhr. Lucas Hillaert
Dhr. Lucas Hillaert wordt toegelaten tot het volgen van de opleiding "Dark Web Foundation" op 9 en
10.03.2020.

Kennisneming definitieve ambtsneerlegging van een deeltijds statutair
bibliotheekassistente (C1-C3) ingevolge pensionering.
Het college neemt kennis van de definitieve ambtsneerlegging van een deeltijds statutair
bibliotheekassistente (C1-C3) ingevolge pensionering.

Beëindigen arbeidsovereenkomst met wederzijdse toestemming van een deeltijds
contractueel bibliotheekassistente (C-niveau) ingevolge bereiken pensioengerechtigde
leeftijd.
Het college gaat akkoord met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijdse
toestemming van een deeltijds contractueel bibliotheekassistente ingevolge het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd.

Vaststellen van de retributie voor het evenement 10 ART miles op 17.10.2020 te Assenede.
De retributie voor het evenement 10 ART miles op 17.10.2020 wordt vastgelegd op € 7,00 voor wie
zich op voorhand inschrijft en € 10,00 voor wie zich de dag zelf inschrijft. Kinderen onder de 12 jaar
kunnen gratis deelnemen.

Vaststellen van de onkostenvergoeding voor de deelnemende kunstenaars aan het
evenement 10 ART miles te Assenede op 17.10.2020.
De onkostenvergoeding voor de deelnemende kunstenaars aan het evenement 10 ART miles te
Assenede op 17.10.2020 wordt vastgelegd op € 100,00 per kunstwerk.

Veilig feesten - kennisname collegebesluit Evergem gunningsbesluit aanstellen
securityfirma Delta Corp Security.
Het college besliste in te tekenen op het raamcontract van Evergem met betrekking tot het
aanstellen van een securityfirma. De firma Delta Corp Security werd aangesteld. Evergem vraagt een
getekend kennisnemingsbesluit.

Jeugd: Zomerwerking - vaststellen retributies themakamp 2020.
De retributies voor het themakamp tijdens de zomerwerking 2020 zijn op het college van
burgemeester en schepenen van 28.01.2020 goedgekeurd.

Carnavalstoet Assenede 29.02.2020;
Toestemming carnavalstoet Assenede 29.02.2020.

Halfvastenstoet Oosteeklo 22.03.2020.
Toestemming Halfvastenstoet Oosteeklo 22.03.2020.

Plaatsen ledscherm carnaval 19.02.2020 - 01.03.2020.
Toestemming plaatsen ledscherm carnaval 19.02.2020 - 01.03.2020.

Carnavalsactiviteiten vzw De Samenwerking 22.02.2020 - 29.02.2020.
Toestemming carnavalsactiviteiten vzw De Samenwerking 22.02.2020 - 29.02.2020.

Toneel KLJ Bassevelde 28.02.2020.
Toestemming Toneel KLJ Bassevelde 28.02.2020.

Toneel KLJ Bassevelde 01.03.2020.
Toestemming Toneel KLJ Bassevelde 01.03.2020.

Afterwork party 06.03.2020.
Toestemming Afterwork party 06.03.2020.

Foute party tvv Mark Boot 01.02.2020.
Toestemming Foute party tvv Mark Boot 01.02.2020.

Omgevingsvergunning Diederikplein 11-13 Assenede.
Functiewijziging van bank naar appartement.

Intrekken van de afsprakennota tussen het college van burgemeester en schepenen, het
vast bureau van het OCMW en de gemeentelijke adviesraden van Assenede.
Op 10.12.2019 werd een afsprakennota ondertekend tussen het college van burgemeester en
schepenen, het vast bureau van het OCMW en de gemeentelijke adviesraden van Assenede. Uit een
klacht van het Vlaams Belang blijkt dat het college niet bevoegd was om een afsprakennota af te
sluiten. Daarom wordt de afsprakennota ingetrokken.

