Schepencollege van 16.02.2021
Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 16.02.2021.

Goedkeuren redactie notulen schepencollege
De redactie van de notulen van het schepencollege van 02.02.2021 wordt goedgekeurd.

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van
maatregelen corona Covid-19 virus van 01-05.02.2021.
Het college neemt kennis van de verslagen.

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van
maatregelen corona Covid-19 virus van 09-12.02.2021.
Dit punt wordt verdaagd.

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

Streaming van de raden met implementatie in cobra.
Dit punt wordt verdaagd.

Aankoop archiefrekken: goedkeuren bestek en aan te schrijven firma's.
Aankoop archiefrekken: goedkeuren bestek en aan te schrijven firma's.

Bibliotheek: lot 2: vorderingsstaat 1: goedkeuring.
Bibliotheek: lot 2: vorderingsstaat 1: goedkeuring.

Gunning van de aankoop van materiaal begraafplaatsen.
Dit punt wordt verdaagd.

Rechtzetting besluit 12.01.2021 betreffende Bibliotheek lot 4 vorderingsstaat 03.
Door een administratieve fout dient het factuurbedrag aangepast te worden van € 10.981,32
exclusief btw i.p.v. inclusief btw.

Aankoop stoelen voor polyvalente ruimte in dorpshuis Boekhoute.
Dit agendapunt wordt verdaagd naar een volgende zitting.

Aankoop stoelen gemeentehuis Assenede.
Sedert de ingebruikname van het nieuw gemeentehuis in 2006 zijn een aantal bureaustoelen aan
vervanging toe. Daarom is het aangewezen een prijsvraag te starten.

Vernieuwen plafonds en verlichting school Bassevelde.
Dit punt wordt verdaagd.

Pastorij Bassevelde: aanstellen van veiligheidscoördinator voor gevelwerken:
schilderwerken, plinten, ramen en luiken.
Pastorij Bassevelde: aanstellen van veiligheidscoördinator voor gevelwerken: schilderwerken,
plinten, ramen en luiken.

(Laurent) Isabellapolder : Goedkeuren afrekening werken aan waterlopen van 3de
categorie voor het dienstjaar 2020.
De betalingsaanvraag van de Isabellapolder voor het bedrag van € 7.311,77 met betrekking tot de
uitgevoerde snoeiwerken aan waterlopen van 3de categorie binnen het stroomgebied van de
Isabellapolder op het grondgebied van Assenede voor het dienstjaar 2020 wordt goedgekeurd.

Goedkeuren van het plaatsen van een bijgebouw aan de Kapellepolderstraat 2A te
Boekhoute.
Goedkeuren van het plaatsen van een bijgebouw aan de Kapellepolderstraat 2A te Boekhoute

Goedkeuren van een woning na sloop bestaande woning aan de Molenstraat 26 te
Assenede.
Goedkeuren van een woning na sloop bestaande woning aan de Molenstraat 26 te Assenede

Goedkeuren van het bouwen van kleedkamers aan de Kloosterstraat 11 te Assenede.
Goedkeuren van het bouwen van kleedkamers aan de Kloosterstraat 11 te Assenede.

Goedkeuren van de sloop en bouw van een woning, garage en verbouwing loods.
Goedkeuren van de sloop en bouw van een woning, garage en verbouwing loods

Goedkeuren van het bouwen van een tuinberging met zomerliving aan de Trieststraat
167B te Assenede.
Goedkeuren van het bouwen van een tuinberging met zomerliving aan de Trieststraat 167B te
Assenede

Goedkeuren van het bouwen van een carport aan de Ertveldesteenweg 155A te Oosteeklo.
Goedkeuren van het bouwen van een carport aan de Ertveldesteenweg 155A te Oosteeklo

Goedkeuren van het bouwen van een carport aan de Schattemanstraat 2 te Assenede.
Goedkeuren van het bouwen van een carport aan de Schattemanstraat 2 te Assenede

Beslissen over een stedenbouwkundig attest voor het verkavelen in 1 lot aan de
Molenhoek 25 te Oosteeklo.
Afleveren van een negatief stedenbouwkundig attest voor het verkavelen in 1 lot aan de Molenhoek
25 te Oosteeklo.

Adviseren van een aanvraag tot afwijking van de verplichting tot medewerking architect.
Gunstig adviseren van een aanvraag tot afwijking van de verplichting tot medewerking architect

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

Begraafplaats Oosteeklo - Ecologische omvorming.
Dit punt wordt verdaagd.

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar
aanleiding van de Carnavalswandeling in Assenede van 22.02.2021 tot en met 07.03.2021 verlenging.
Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de
Carnavalswandeling in Assenede van 22.02.2021 tot en met 07.03.2021 - verlenging, worden
goedgekeurd.

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar
aanleiding van de Appelbabbelwandeling in Assenede van 01.03.2021 tot en met
31.03.2021.
Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de
Appelbabbelwandeling in Assenede van 01.03.2021 tot en met 31.03.2021 worden goedgekeurd.

Voegvullingen Rogge- en Haverreep
Gunning van de werken voor het vervangen van de voegvullingen in de Rogge- en Haverreep.

Asfalteren Posthoorn.
Gunning van de ontwerpopdracht voor het asfalteren van de Posthoorn.

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen.
Betaalbaar stellen mandaten

Bestelbonnen.
De lijst met bestelbonnen wordt goedgekeurd.

Aanstellen van een voltijdse contractuele functie van deskundige klimaat en groen (Bniveau) voor onbepaalde duur.
Het college stelt een voltijdse contractuele functie van deskundige klimaat en groen aan voor
onbepaalde duur.

Vaststellen van een werfreserve voor een voltijdse contractuele functie van deskundige
klimaat en groen (B-niveau).
Het college stelt een werfreserve vast voor een voltijdse contractuele functie van deskundige klimaat
en groen (B-niveau).

Vaststellen geldigheid van de ingediende kandidaturen voor een voltijdse statutaire
functie van bibliothecaris (B1-B3 niveau) voor onbepaalde duur.
Het college stelt de geldigheid van de ingediende kandidaturen voor een voltijdse statutaire functie
van bibliothecaris (B1-B3 niveau) voor onbepaalde duur vast.

Rechtzetting besluit 15.12.2020 nominatieve toelagen bij geannuleerde evenementen Halfvastenstoet.
De organisator van de Halfvastenstoet diende een overzicht van de gemaakte kosten in voor de
geannuleerde Halfvastenstoet. Het college keurt dit dossier goed. Door een administratieve fout
dient de beleidsitem gewijzigd van 0740 Sport naar 0710 Feesten en plechtigheden worden gewijzigd
in het besluit.

Goedkeuring om de online lessen aerobics en start to move gratis aan te bieden vanaf
1.03.2021 tot en met 30.06.2021.
Dit punt wordt verdaagd.

Voorbereiding gemeenteraad 25.02.2021: 3e voorstel agenda + 2e voorstel dossiers aanpassing.
Het voorstel van de agenda wordt goedgekeurd.

Aanschaf software domiciliecontrole door politie.
Het college schaft de software aan voor communicatie met de politiezone in verband met
automatisering domiciliecontrole.

Aanstellen vanuit werfreserve van een voltijdse contractuele functie van administratief
medewerker (C-niveau) voor bepaalde duur.
Het college stelt vanuit de werfreserve een voltijds contractueel adm. medewerker (C-niveau) aan
voor de duur van een ziekteverlof.

