Schepencollege van 28.07.2020
Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 28.07.2020.

Goedkeuren redactie notulen schepencollege 30.06.2020, 03.07.2020 en 07.07.2020.
De redactie van de notulen van 30.06.2020, 03.07.2020 en 07.07.2020 wordt goedgekeurd.

Goedkeuring toetreding gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het
werk ingericht door Veneco.
Dit punt wordt verdaagd.

Goedkeuren actieplan Welzijn op het werk.
Het actieplan Welzijn op het werk wordt goedgekeurd.

Actualisatie van de atlas der onbevaarbare waterlopen.
Beëindiging gehouden publiek onderzoek naar de actualisatie van de onbevaarbare waterlopen: geen
ingekomen bezwaren.

Behandeling beroepschrift m.b.t. opname in leegstandsregister
Nr administratieve akte: 43002/303. Pand gelegen te: 9961 Boekhoute, Wildestraat 13
behandeling bezwaarschrift m.b.t. opname in leegstandsregister. Nr administratieve akte: 43002/303

Behandeling beroepschrift m.b.t. opname in leegstandsregister
Nr administratieve akte: 43002/275. Pand gelegen te: 9960 Assenede, Schoolstraat 16
behandeling bezwaarschrift m.b.t. opname in leegstandsregister. Nr administratieve akte: 43002/275

Advies inzake beroep vergunning Mouterij 2 - Boekhoute.
Advies aan de Deputatie inzake het beroep tegen de vergunning voor het bouwen van een woning
aan Mouterij 2 te Boekhoute

Advies inzake beroep vergunning Mouterij 4 - Boekhoute.
Advies aan de Deputatie inzake het beroep tegen de vergunning voor het bouwen van een woning
aan Mouterij 4 te Boekhoute

Advies inzake beroep vergunning Mouterij 6 - Boekhoute.
Advies aan de Deputatie inzake het beroep tegen de vergunning voor het bouwen van een woning
aan Mouterij 6 te Boekhoute

Advies inzake beroep vergunning Mouterij 8 - Boekhoute.
Advies aan de Deputatie inzake het beroep tegen de vergunning voor het bouwen van een woning
aan Mouterij 8 te Boekhoute

Omgevingsvergunning Abdijstraat 44 Oosteeklo.
Herbouwen van een bijgebouw

Omgevingsvergunning Waterdijkstraat 1 Boekhoute.
Dit punt wordt verdaagd.

Omgevingsvergunning Abdijstraat 44 Oosteeklo.
Slopen en herbouwen van een bijgebouw

Omgevingsvergunning Staakstraat 96 Assenede.
Aanbrengen isolatie en crépi aan voorgevel

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. nav
tractorpulling te Assenede, Kapellestraat - Kapelhof op 20.09.2020.
Dit punt werd verdaagd.

Omgevingsvergunning melding plaatsen propaangastank 1600 L te Oosteeklo, Kerrestraat
30.
Door het schepencollege wordt akte genomen van de melding van het plaatsen van een
propaangastank 1600 L te 9968 Oosteeklo, Kerrestraat 30.

Plaatsing IBA's
Goedkeuren van het addendum bij het Riopact takenpakket voor het collectief plaatsen van IBA's.

Herstel brug gemeentehuis.
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 22.07.2020, opgesteld
door de technische dienst.

Grafconcessies.
Grafconcessies.

Goedkeuren bestelbonnen.
De bestelbonnen worden goedgekeurd.

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen.
Betaalbaar stellen mandaten.

Aanstellen van een tijdelijk voltijds gesubsidieerd onderwijzer bij de gemeenteschool
Bassevelde/Boekhoute voor de duur van het schooljaar 2020/2021.
Er wordt een tijdelijk voltijds gesubsidieerd onderwijzer aangesteld bij de gemeenteschool
Bassevelde/Boekhoute voor het schooljaar 2020/2021 ter vervanging van een onderwijzer met
voltijds verlof voor verminderde prestaties.

Aanstellen van een tijdelijk voltijds gesubsidieerd onderwijzeres bij de gemeenteschool
Bassevelde/Boekhoute voor de maand september 2020.
Er wordt een tijdelijk voltijds gesubsidieerd onderwijzeres aangesteld bij de gemeenteschool
Bassevelde/Boekhoute voor de maand september 2020 ter vervanging van een onderwijzer met
verlof voor verminderde prestaties.

Aanstellen van een tijdelijk gesubsidieerd leerkracht R.K.godsdienst bij de
gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute voor het schooljaar 2020/2021.
Er wordt een tijdelijk gesubsidieerd leerkracht R.K.godsdienst aangesteld bij de gemeenteschool
Bassevelde/Boekhoute voor het schooljaar 2020/2021 voor 6/24.

Oosteeklo kermis 15.08.2020-19.08.2020.
Er wordt geen toestemming gegeven voor de randactiviteiten, wel voor de kermisattracties.
Het college van burgemeester en schepenen geeft geen toestemming aan Feestcommissie Oosteeklo
voor een kermis van 15.08.2020 15.00 uur tot 19.08.2020 02.00 uur in Oosteeklo.

Opstellen kermisattracties Oosteeklo 11.08.2020-19.08.2020.
Dit punt wordt verdaagd en besproken in het crisisoverleg.

Avondmarkt Oosteeklo 18.08.2020.
Geen toestemming avondmarkt Oosteeklo 18.08.2020.

Kunstmarkt Place des Moules 28.08.2020-30.08.2020.
Geen toestemming Kunstmarkt Place des Moules 28.08.2020-30.08.2020.

Weekend van de klant 2020 - afwijking verplichte wekelijkse rustdag zondag 4 oktober
2020.
Het college gaat akkoord met een afwijking van de verplichte wekelijkse rustdag op zondag 4 oktober
2020 n.a.v. het weekend van de klant.

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van
maatregelen corona Covid-19 virus van 06-10.07.2020.
Dit punt werd niet goedgekeurd omdat de verslagen als bijlage ontbraken.

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van
maatregelen corona Covid-19 virus van 13.07-17.07.2020.
Dit punt werd niet goedgekeurd omdat de verslagen als bijlage ontbraken.

KERK BASSEVELDE - Goedkeuren bijdrage opmaak beheersplan.
Dit punt werd verdaagd.

Begraafplaats Boekhoute - Goedkeuren factuur nieuwe afsluiting.
Er werd een nieuwe afsluiting geplaatst op de grens met de buur.

Betaalbaar stellen mandaten.
Betaalbaar stellen mandaten.

Beslissingen en maatregelen naar aanleiding van Covid-19-virus.
Het behoort tot de taak en bevoegdheid van de gemeente tot het nemen van passende maatregelen
om epidemieën, zoals de ernstige dreiging die het Covid-19-virus met zich meebrengt, te voorkomen.
Een aantal beslissingen hieromtrent worden genomen.

