Schepencollege van 12.01.2021
Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 12.01.2021.

Goedkeuren redactie notulen schepencollege
De redactie van de notulen van het schepencollege van 29.12.2020 wordt goedgekeurd.

Beslissen over het bouwen van een ééngezinswoning na slopen van een ééngezinswoning.
Beslissen over het bouwen van een ééngezinswoning na slopen van een ééngezinswoning

Goedkeuren van vraag van de isabellapolder voor bijkomende fondsen voor de bermen.
De Isabellapolder vraagt bijkomende fondsen voor het afschrapen van bermen en vullen van putten.
De vraag van de Isabellapolder wordt goedgekeurd voor wat betreft polderwegen, mits een
voorafgaandelijke toestemming van het college.

Goedkeuren besluit gunning beamer IT (raamcontract).
Goedkeuren besluit gunning beamer aan IT1 (raamcontract).

Intrekken besluit van college van 13.10.2020 i.v.m. goedkeuring van de ontwerper van de
sloop van de Kriekerijstraat 10.
Bij de goedkeuring van de ontwerper van de sloop van de Kriekerijstraat werd 'niet gegund' in plaats
van 'gegund' vermeld in het besluit. Het betreft een typfout.

Rechtzetting Kriekerijstraat 10 : Aanstellen ontwerper.
Rechtzetting goedkeuren gunning volgens de intentie van 13.10.2020.

Bibliotheek: lot 4: elektriciteit: vorderingsstaat 3: goedkeuring.
Bibliotheek: lot 4: elektriciteit: vorderingsstaat 3: goedkeuring.

Bibliotheek: lot 2: PUR: staat van bevinding.
Bibliotheek: lot 2: PUR: staat van bevinding.

Aankoop archiefrekken voor kelderruimte in oud OCMW-gebouw Moestuinstraat:
goedkeuren bestek en aan te schrijven firma's.
Dit punt wordt verdaagd.

Beslissen over het bouwen van een garage aan de Keurestraat 37 te Assenede.
Het bouwen van een garage aan de Keurestraat 37 te Assenede werd goedgekeurd.

Beslissen over het verbouwen van een bijgebouw, Oosthoek 23, Assenede.
Het bijbouwen van een bijgebouw in Oosthoek 23, Assenede.

Intrekken besluit van college van 22.12.2020 i.v.m. Omgevingsvergunning - rooien
bomenrij te 9968 Oosteeklo, Bijsterveld.
Door een administratieve vergissing was het besluit onvolledig, dit besluit wordt ingetrokken.

Omgevingsvergunning - rooien bomenrij te 9968 Oosteeklo, Bijsterveld
Door het schepencollege wordt vergunning verleend voor het rooien van een bomenrij te 9968
Oosteeklo, Bijsterveld.

Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement naar aanleiding van het invoeren van een
snelheidsbeperking in de Vlasgaardstraat.
Naar aanleiding van een vraag van een inwoner van de Vlasgaardstraat opteert het college van
burgemeester en schepenen om de snelheid in de Vlasgaardstraat te beperken tot 50 km/uur.

BEK Assenede-Zelzate - projectontwikkeling door Veneco.
Voor de projectontwikkeling van het BEK Assenede - Zelzate wenst de gemeente, Veneco aan te
stellen.

Kerk Boekhoute - Aanstellen notaris voor het verlijden van de akte erfpacht voor IBO.
In zitting van de gemeenteraad van 17.12.2020 werd een princiepbeslissing genomen voor het
vestigen van een erfpacht in de kerk te Boekhoute voor de huisvesting van IBO.
Voor het verlijden van de akte wordt een notaris aangesteld.

Voegvullingen Rogge- en Haverreep.
Goedkeuren bestek, lastenvoorwaarden en uit te nodigen firma's voor het project voegvullingen
Rogge- en Haverreep.

Asfalteren Posthoorn.
Goedkeuren van het bestek, lastenvoorwaarden en uit te nodigen firma's voor het project asfalteren
Posthoorn.

Riopact takenpakket 2021.
Goedkeuren van het Riopact takenpakket 2021.

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen.
Betaalbaar stellen mandaten.

Goedkeuren bestelbonnen.
De bestelbonnen worden goedgekeurd.

Beëindiging arbeidsovereenkomst van een voltijds contractueel technisch beambte (Eniveau)voor bepaalde duur.
De arbeidsovereenkomst van een technisch beambte voor bepaalde duur wordt beëindigd (Eniveau).

Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur - toekenning onbetaald verlof
als gunstmaatregel aan een halftijds contractueel administratief assistent archief (Dniveau).
Het college neemt kennis van de beslissing van de algemeen directeur houdende toekenning
onbetaald verlof als recht.

Verlengen van een arbeidsovereenkomst van een contractueel deeltijds administratief
medewerker burgerzaken (C-niveau) voor bepaalde duur + uitbreiden arbeidsprestaties.
De arbeidsovereenkomst van een deeltijds contractueel administratief medewerker wordt verlengd
voor bepaalde duur + de arbeidsprestaties worden uitgebreid.

Verlengen arbeidsovereenkomst van een halftijds contractueel administratief assistent
archief (D-niveau) voor bepaalde duur.
De arbeidsovereenkomst van een halftijds contractueel administratief assistent (D-niveau) wordt
verlengd voor bepaalde duur.

Vraag tot beëindigen arbeidsovereenkomst met wederzijdse toestemming van een
halftijds contractueel technisch assistent (D-niveau).
Het college gaat akkoord met het beëindigen van een arbeidsovereenkomst met wederzijdse
toestemming.

Nominatieve toelagen bij geannuleerde evenementen - Girnaertfeesten.
Dit punt is verdaagd.

Goedkeuren streamingevent in de Bijenkorf op 06.02.2021
In de Bijenkorf wordt een concert gehouden dat rechtstreeks digitaal gestreamd wordt. Het college
keurt dit goed.

Provincie EFRO-project: 'lokaal aankoopbeleid'.
Provincie stelt de vraag tot ondertekening van het charter 'Lokaal aankoopbeleid' voor. Dit is een
onderdeel van hun EFRO-project. Er zullen in dit kader 10 thematische oproepen zijn, aanbod naar de
gemeenten. De eerste is lokaal aankoopbeleid.

Toekennen MS365 licenties aan mandatarissen
Het college besluit alle mandatarissen MS365 licenties toe te kennen, teneinde aan de Privacy
wetgeving te voldoen.

Overzicht van de vergaderingen van de afgelopen week van het crisisoverleg naar
aanleiding van maatregelen corona Covid-19 virus van 28.12.2020-01.01.2021.
In de week van 28.12.2020 tot 01.01.2021 vond geen crisisoverleg plaats.

Kennisnemen de verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van
maatregelen corona Covid-19 virus van 04.01.2021-08.01.2021.
Dit punt wordt verdaagd.

Aanschaf laptops personeel.
Er worden 3 laptops aangekocht.

Kennisneming definitieve ambtsneerlegging van een voltijds statutair landschaps- en
tuinarchitect (B1-B3) ingevolge pensionering.
Het college neemt kennis van de definitieve ambtsneerlegging van een voltijds statutair landschapsen tuinarchitect (B1-B3) ingevolge pensionering.

