Schepencollege van 09.03.2021
Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 09.03.2021.

Goedkeuren redactie notulen schepencollege
De redactie van de notulen van het schepencollege van 23.02.2021 en 24.02.2021 wordt
goedgekeurd.

Goedkeuren huishoudelijk reglement voor het college van burgemeester en schepenen.
Dit punt is verdaagd.

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van
maatregelen corona Covid-19 virus van 22 tot en met 26.02.2021.
Het college neemt kennis van de verslagen.

Intrekken besluit 13.10.2020 en aanschaffen uitbreiding licenties GFI languard.
Het besluit van 13.10.2020 wordt ingetrokken omwille van aangepaste offerte. Het college besluit
extra licenties aan te schaffen voor het programma GFI Languard, waarmee de gemeentelijke Pc's up
to date gehouden worden.

Plaatsen rolgordijnen IBO Assenede: gunning firma De Belie.
Dit punt is verdaagd.

Bibliotheek: lot 1: vorderingsstaat 14: goedkeuring.
Bibliotheek: lot 1: vorderingsstaat 14: goedkeuring.

Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst Gemeente Assenede/Groep Intro voor
onderhoud van de brandkranen.
Dit punt wordt verdaagd.

Bibliotheek: lot 1: vorderingsstaat 15: goedkeuring.
Bibliotheek: lot 1: vorderingsstaat 15: goedkeuring.

Bibliotheek: lot 2: vorderingsstaat 2: goedkeuring.
Bibliotheek: lot 2: vorderingsstaat 2: goedkeuring.

Goedkeuring van de meerprijs compartimenteringswerken voor de school van Oosteeklo.
Goedkeuring wordt verleend aan verrekening “ Compartimenteringswerken Oosteeklo” van de
opdracht voor een bedrag in meer van €972,78 excl. BTW

Goedkeuren van de voorlopige oplevering voor de compartimenteringswerken in de
school te Oosteeklo.
Goedkeuren van de voorlopige oplevering voor de compartimenteringswerken in de school te
Oosteeklo.

Akte nemen van de melding van regularisatie van een carport aan de Groenendijkstraat 65
te Assenede.
Akte nemen van de melding van regularisatie van een carport aan de Groenendijkstraat 65 te
Assenede.

Goedkeuren van het verbouwen van een woning aan de Sint-Andrieslaan 23 te Assenede.
Goedkeuren van het verbouwen van een woning aan de Sint-Andrieslaan 23 te Assenede

Goedkeuren van de regularisatie voor het bouwen van een meergezinswoning aan de
Kasteelstraat 26-26/4 te Assenede.
Goedkeuren van de regularisatie voor het bouwen van een meergezinswoning aan de Kasteelstraat
26-26/4 te Assenede

Goedkeuren van het bouwen van een carport aan de Kapellestraat 51 te Assenede.
Goedkeuren van het bouwen van een carport aan de Kapellestraat 51 te Assenede

Adviseren van de aanvraag tot bouwen van een brug aan de Stoepestraat/P.
Chistiaenstraat te Assenede en aanleg verbindingsweg naar R4.
Gunstig advies aan de aanvraag tot omgevingsvergunning door Agentschap Wegen en Verkeer OostVlaanderen voor het bouwen van een brug aan de Stoepestraat en aanleg van een verbindingsweg
naar de R4, gelegen Stoepestraat en Paul Christiaenstraat te 9960 Assenede, gezien de aanvraag,
mits goedkeuring van het gemotiveerd verzoek tot afwijking van de bestemmingsplannen, in
overeenstemming is met de wettelijke bepalingen en met de goede ruimtelijke aanleg van de plaats
en de omgeving.

Goedkeuren van het bouwen van een woning aan de Bijenkorf 2A te Assenede.
Goedkeuren van het bouwen van een woning aan de Bijenkorf 2A te Assenede.

Omgevingsvergunning melding bronbemaling te 9968 Bassevelde, Lunterstraat 3.
Het schepencollege neemt akte van de melding van een bronbemaling te 9968 Bassevelde,
Lunterstraat 3.

Omgevingsvergunning melding van een bronbemaling te 9960 Assenede, Molenbosstraat
19.
Door het schepencollege wordt akte genomen voor de melding van een bronbemaling te 9960
Assenede, Molenbosstraat 19.

Omgevingsvergunning advies schepencollege 1ste klasse voor het aanleggen verharding,
nieuwbouw melkhuis en veranderen door wijziging en uitbreiding van een
landbouwbedrijf te 9968 Bassevelde, Krekelmijt 9.
Door het schepencollege wordt gunstig advies verleend voor het aanleggen verharding, nieuwbouw
melkhuis en veranderen door wijziging en uitbreiding van een landbouwbedrijf te 9968 Bassevelde,
Krekelmijt 9.

Splitsen eigendom Klaverstraat Boekhoute.
Splitsen eigendom Klaverstraat Boekhoute.

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar
aanleiding van de Halfvastenwandeling in Oosteeklo van 12.03.2021 tot en met
14.03.2021.
Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de
Halfvastenwandeling in Oosteeklo van 12.03.2021 tot en met 14.03.2021.

Onderhoudswerken betonwegen 2021.
Gunning van de werken mbt het project "onderhoudswerken betonwegen 2021".

Openbaar onderzoek Stroomgebiedbeheersplannen
Goedkeuren van de bezwaren op het openbaar onderzoek van de Stroomgebiedbeheersplannen.

Verkaveling Bolderstraat.
Goedkeuren van het proces-verbaal van definitieve oplevering mbt de infrastructuurwerken van
verkaveling Bolderstraat.

fietspad Leegstraat - Basseveldestraat
Goedkeuren van het ontwerp van het project fietspad Leegstraat - Basseveldestraat.

Goedkeuren bestelbonnen.
De lijst met bestelbonnen wordt goedgekeurd.

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen.
Betaalbaar stellen mandaten.

Aanpassen RPR - verschuiving dienstvrijstelling op eerste werkdag van het nieuwe jaar
(namiddag) naar 24 december in de namiddag.
Het college gaat akkoord met de verschuiving van de dienstvrijstelling op de eerste werkdag van het
nieuwe jaar (namiddag) naar 24 december (namiddag).

Aanpassen rechtspositieregeling - dienstvrijstelling voor vaccinatie, zijnde voor de duur
van de verplaatsing en de vaccinatie).
Het college past de rechtspositieregeling. Er wordt op basis van artikel 218 dienstvrijstelling
toegekend voor de duur van de verplaatsing en de vaccinatie.

Nominatieve vaststelling van de selectiecommissie voor een voltijdse contractuele functie
van boekhoud(st)er voor onbepaalde duur.
Dit punt wordt verdaagd.

Goedkeuring van de beslissing van het crisisoverleg van 02.03.2021 betreft het niet
opstarten van de lessenreeks multimove wegens ongunstige coronacijfers in de gemeente.
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de beslissing van het crisisoverleg van
02.03.2021 om voorlopig nog niet op te starten met de lessenreeks multimove op
woensdagnamiddag in de sporthal.

Halfvastenwandeling Oosteeklo 12.03.2021 tem 14.03.2021.
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor een Halfvastenwandeling van
12.03.2021 tot en met 14.03.2021 in Oosteeklo.

EFRO provincie Oost-Vlaanderen - Onderneem er op uit.
Het college besliste eerder om deel te nemen aan aan het EFRO-project 'Onderneem er op uit' van
provincie Oost-Vlaanderen. Binnen dit project werd gekozen voor het traject Quick-Win. Binnen dit
traject zijn verschillende mogelijkheden. Het college maakt de keuze om in te tekenen voor
optimalisatie van de websitestructuur.

Goedkeuren aanvraag voor het innemen van een standplaats op het openbaar domein in
Oosteeklo (hamburgerkraam).
De aanvraag wordt goedgekeurd.

Goedkeuren van het wijzigen van een voorgevel in functie van de realisatie van een
handelszaak.
Goedkeuren van het wijzigen van een voorgevel in functie van de realisatie van een handelszaak

Goedkeuren van het plaatsen van een veranda aan de Oostmolenstraat 19 te Boekhoute.
Goedkeuren van het plaatsen van een veranda aan de Oostmolenstraat 19 te Boekhoute

Omgevingsvergunning melding van bronbemaling te 9960 Assenede, Kapellestraat 12
Door het schepencollege wordt akte genomen van de melding voor bronbemaling te 9960 Assenede,
Kapellestraat 12.

Omgevingsvergunning melding van bronbemaling te 9968 Oosteeklo, Molenhoek 19a.
Door het schepencollege wordt akte genomen van de melding van een bronbemaling te 9968
Oosteeklo, Molenhoek 19a.

Goedkeuren actie 'advocaat voor het klimaat' op 14.03.2021.
Op 14 maart 2021 om 15.00 wordt er een actie georganiseerd 'Iedereen advocaat voor het klimaat'.
Met deze actie willen de organisatoren aandacht vragen voor het klimaat. Het college keurt deze
actie goed (statitische betoging) voor max. 20 deelnemers.

