Schepencollege van 02.02.2021
Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 02.02.2021.

Goedkeuren redactie notulen schepencollege
De redactie van de notulen van het schepencollege van 19.01.2021 en 20.01.2021 wordt
goedgekeurd.

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van
maatregelen corona Covid-19 virus van 25-29.01.2021.
Dit punt wordt verdaagd.

Goedkeuren van nota vaccinatiebeleid Eerstelijnszones Oost en West Meetjesland.
Vanuit het coördinatieteam van het vaccinatiecentrum wordt er structureel afgestemd met het
Covid-19-team, alle lokale besturen en het bestuursorgaan van de eerstelijnszones om binnen het
Meetjesland een eenduidige, heldere aanpak van de vaccinatiecentra in de regio te voorzien. Om te
vermijden dat de verschillende centra elkaar onnodige druk opleggen werd een nota opgesteld met
principes die de snelheid van vaccinatie in alle vaccinatiecentra van het Meetjesland zullen bepalen,
deze werd goedgekeurd.

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van
maatregelen corona Covid-19 virus van 11-15.01.2021.
Het college neemt kennis van de verslagen.

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van
maatregelen corona Covid-19 virus van 18-22.01.2021.
Het college neemt kennis van de verslagen.

School Bassevelde: Nieuw buitenschrijnwerk: goedkeuring factuur 2, Ramencentrum Van
Hecke.
School Bassevelde: Nieuw buitenschrijnwerk: goedkeuring factuur 2, Ramencentrum Van Hecke.

Aankoop gordijnen school Bassevelde.
Dit punt wordt verdaagd.

Binnenschilderwerken gemeentehuis Assenede.
Na prijsvraag wordt beslist de opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige inschrijver.

Parkbegraafplaats Bassevelde: VS 16: goedkeuring.
Parkbegraafplaats Bassevelde: VS 16: goedkeuring.

Bibliotheek: lot 4: verrekening 1: goedkeuring.
De verrekening wordt goedgekeurd.

Bibliotheek: lot 4: verrekening 2: goedkeuring.
De verrekening wordt goedgekeurd.

Bibliotheek: lot 4: verrekening 3: goedkeuring.
De verrekening wordt goedgekeurd.

Bibliotheek: lot 4: verrekening 4: goedkeuring.
De verrekening wordt goedgekeurd.

Bibliotheek: lot 5: verrekening 5: goedkeuring.
De verrekening wordt goedgekeurd.

Bibliotheek: lot 4: verrekening 6: goedkeuring.
De verrekening wordt goedgekeurd.

Bibliotheek: lot 4: verrekening 7: goedkeuring.
De verrekening wordt goedgekeurd.

Rechtzetting besluit 22.12.2020 betreffende raamovereenkomst onderhoud en signalisatie
van brandkranen.
Intrekking van het besluit van 22.12.2020 betreffende raamovereenkomst onderhoud en signalisatie
van brandkranen. Alle brandkranen jaarlijks laten nazien via de raamovereenkomst van De
Watergroep en Groep Intro in plaats van de opdracht te verdelen over 4 jaar.

Den Aster lichtelementen tuin -offerte Fluvius.
Dit punt is verdaagd.

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

Vraag tot advies over een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor het plaatsen
van 3 windturbines aan de Gavergrachtstraat/Stoepestraat te Assenede.
Ongunstig advies over een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor het plaatsen van 3
windturbines aan de Gavergrachtstraat/Stoepestraat te Assenede.

Aktenemen van de melding voor het intern verbouwen van een ééngezinswoning aan de
Oostmolenstraat 9 te Boekhoute.

Aktenemen van de melding voor het intern verbouwen van een ééngezinswoning aan de
Oostmolenstraat 9 te Boekhoute

Goedkeuren van het bouwen van 2 ééngezinswoningen aan de Assenedestraat 6 en 6A te
Bassevelde.
Goedkeuren van het bouwen van 2 ééngezinswoningen aan de Assenedestraat 6 en 6A te Bassevelde

Goedkeuren van het bouwen van een carport aan de Kloosterstraat 100 te Assenede.
Goedkeuren van het bouwen van een carport aan de Kloosterstraat 100 te Assenede

Goedkeuren van het bouwen van een meergezinswoning met 3 appartementen Dorp 2,
2/1, 2/2 en 2/3 te Bassevelde.
Goedkeuren van het bouwen van een meergezinswoning met 3 appartementen Dorp 2, 2/1, 2/2 en
2/3 te Bassevelde

Aktenemen van een melding voor het wijzigen van raam- en deuropeningen in zij- en
achtergevel aan de Kasteelstraat 9 te Assenede.
Aktenemen van een melding voor het wijzigen van raam- en deuropeningen in zij- en achtergevel aan
de Kasteelstraat 9 te Assenede

Goedkeuren van het bouwen van een luifel aan de Hendekenstraat 1B te Assenede.
Goedkeuren van het bouwen van een luifel aan de Hendekenstraat 1B te Assenede

Omgevingsvergunning - beslissing 2de klasse uitbaten bioboerderij + verharding te 9960
Assenede, Kloosterstraat 64C.
Door het schepencollege wordt vergunning verleend voor het uitbaten van een bioboerderij +
verharding te 9960 Assenede, Kloosterstraat 64C.

Maaien van de graspleinen: goedkeuren opdracht, bestek en aan te schrijven firma's.
Dit punt wordt verdaagd.

Plaatsen, bebloemen en onderhouden van bloemkorven te Assenede:
1ste verlenging: goedkeuring.
Plaatsen, bebloemen en onderhouden van bloemkorven te Assenede:
1ste verlenging: goedkeuring.

Omgevingsvergunning - melding van een bronbemaling te 9968 Oosteeklo, Rijkestraat 5.
Door het schepencollege wordt akte genomen van de melding van een bronbemaling te 9968
Oosteeklo, Rijkestraat 5.

Onderhoud begraafplaats Oosteeklo: 2de verlenging: goedkeuring.
Onderhoud begraafplaats Oosteeko: 2de verlenging: goedkeuring.

Herstel betonwegen 2021
Goedkeuren van het bestek, lastenvoorwaarden en uit te nodigen firma's in het kader van het project
'herstel betonwegen 2021".

Rechtzetting besluit 12.01.2021 goedkeuren van het bestek, lastenvoorwaarden en uit te
nodigen firma's voor het project asfalteren Posthoorn.
Goedkeuren van de rechtzetting om een extra deel mee te nemen en het bestek, lastenvoorwaarden
en uit te nodigen firma's voor het project asfalteren Posthoorn.

Grafconcessies.
Aanvragen inzake bekomen grafconcessies worden ingewilligd.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de afgifte van
omgevingsvergunningen en vergunningen inzake springstoffen en ioniserende stralingen aanslagjaar 2020 - maand november.
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de afgifte van
omgevingsvergunningen en vergunningen inzake springstoffen en ioniserende stralingen aanslagjaar 2020 - maand november - 17 artikels voor een bedrag van € 671,80.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de afgifte van
omgevingsvergunningen en vergunningen inzake springstoffen en ioniserende stralingen aanslagjaar 2020 - maand december.
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de afgifte van
omgevingsvergunningen en vergunningen inzake springstoffen en ioniserende stralingen aanslagjaar 2020 - maand december - 15 artikels voor een bedrag van € 761,90.

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen.
Betaalbaar stellen mandaten

Goedkeuren bestelbonnen.
De bestelbonnen worden goedgekeurd.

Vaststellen geldigheid van de ingediende kandidaturen van een voltijdse contractuele
functie van boekhoud(st)er (B-niveau) voor onbepaalde duur.
Het college stelt de geldigheid van de ingediende kandidaturen voor een voltijdse contractuele
functie van boekhoud(st)er vast.

Vrije Tijd: opstarten van een lokaal loket kinderopang binnen de gemeente Assenede.
Het college van burgemeester keurt het goed om een lokaal loket kinderopvang op te starten binnen
de gemeente Assenede. Dit is een digitale website waar kinderopvang duidelijk en overzichtelijk
wordt weergeven binnen Assenede. De ouders kunnen via dit portaal hun kinderopvangvraag
indienen.

Gunnen van veiligheidscoordinatie voor het project slopen Paviljoen aan buro Benton.
Gunnen van veiligheidscoordinatie voor het project slopen Paviljoen aan buro Benton.

Gunnen van veiligheidscoordinatie voor het project Kriekerijstraat 10 aan buro benton.
Gunnen van veiligheidscoordinatie voor het project Kriekerijstraat 10 aan buro benton.

Goedkeuren aanvraag voor het innemen van een standplaats op openbaar domein met
caravan te Assenede.
Dit punt wordt verdaagd.

Goedkeuren aanvraag voor het innemen van een standplaats op openbaar domein met
foodtruck te Assenede.
Dit punt wordt verdaagd.

Goedkeuren aanvraag voor het innemen van een standplaats op openbaar domein met
foodtruck te Assenede.
Dit punt wordt verdaagd.

Deelname actie Regionaal Landschap Meetjesland - Behaag je tuin.
Het college beslist over de deelname aan de actie 'Behaag je tuin' van het Regionaal Landschap
Meetjesland. Dit is een samenaankoop van plantgoed (haagpakketten, fruitbomen en
hoogstambomen) in aantal op voorhand samengestelde pakketten die inwoners kunnen bestellen
en betalen via een online platform www.behaagjetuin.be. Het college beslist om niet deel te nemen.

Omgevingsvergunning - rooien 3 bomen te 9968 Oosteeklo, Oosteeklodorp 106.
Door het schepencollege wordt vergunning verleend voor het rooien van 3 bomen te Oosteeklo,
Oosteeklodorp 106.

Tijdelijke verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van wijziging traject bussen De
Lijn op de laterale wegen N49.
Door de diensten van De Lijn wordt gevraagd om de bussen niet meer via de zuidelijke laterale weg
maar via de noordelijke laterale weg van de N49 te laten rijden. Hiervoor is het noodzakelijk dat een
tijdelijk reglement wordt opgemaakt. Het voorstel wordt niet goedgekeurd.

