Schepencollege van 18.05.2021
Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 18.05.2021.

Goedkeuren redactie notulen schepencollege
De redactie van de notulen van het schepencollege van 04.05.2021 en 05.05.2021 wordt
goedgekeurd.

Kennisnemen van de verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding
van maatregelen corona Covid-19 virus van 03 tot en met 07.05.2021.
Het college neemt kennis van de verslagen.

Bestek vervanging van de bureelcontainer op het recyclagepark: goedkeuring.
Dit punt is verdaagd.

Bibliotheek-inrichting: Los meubilair kantoorinrichting.
Bibliotheek-inrichting: Los meubilair kantoorinrichting: goedkeuren opdracht, bestek en aan te
schrijven firma's.

Binnenschilderwerken gemeentehuis Assenede. Voorlopige oplevering en vrijgave borg.
De uitgevoerde werken werden nagezien en goedgekeurd. Hierdoor kan de borg vrijgegeven worden.

Bibliotheek-inrichting: vast meubilair.
Bibliotheek-inrichting: vast meubilair: goedkeuren opdracht, bestek en aan te schrijven firma's.

Bibliotheek-inrichting: scenografie.
Bibliotheek-inrichting: scenografie: goedkeuren opdracht, bestek en aan te schrijven firma's.

Bibliotheek: lot 2: schorsing uitvoeringstermijn.
Bibliotheek: lot 2: firma Arickx: aanvraag tot schorsing van de uitvoeringstermijn: goedkeuren.

Vervangen voertuig ploeg gebouwen door 100% elektrisch voertuig.
Het voertuig van de ploeg gebouwen werd recent "verboden tot het verkeer". Dit voertuig zal
vervangen worden door een 100% elektrisch voertuig. Hiervoor wordt een prijsvraag ingericht. Het
bestek en het voorstel aan te schrijven leveranciers wordt goedgekeurd.

Verlenen omgevingsvergunning tot wijzigen zijgevel, plaatsen raamopeningen op een
terrein met adres Leegstraat, 9960 Assenede en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE
1 AFD (ASSENEDE) E 0631 F
Verlenen omgevingsvergunning tot wijzigen zijgevel, plaatsen raamopeningen op een terrein met
adres Leegstraat, 9960 Assenede en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE) E
0631 F

Weigeren omgevingsvergunning tot plaatsen van van carport op een terrein met adres
Tramstatie 29, en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE) B 1944 X
Weigeren omgevingsvergunning tot plaatsen van van carport op een terrein met adres Tramstatie
29, en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE) B 1944 X

Splitsen eigendom Trieststraat Assenede.
Splitsen eigendom Trieststraat Assenede. Afdeling 1, Sie E, nrs. 1072/A, 1072/C

Splitsen eigendom Oosthoek Oosteeklo.
Splitsen eigendom Oosthoek Oosteeklo. Afd. 2, Sie B, nrs. 205/R, 213/B, 205/P

Verlenen omgevingsvergunning tot bouwen van 2 woningen op een terrein met adres
9968 Bassevelde, Landsdijk 73 en 73A en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 3 AFD
(BASSEVELDE) A 0415 E
Dit punt wordt verdaagd.

Omgevingsvergunning - Hasselstraat 7.
Het college neemt akte van de melding van een bronbemaling ter hoogte van de Hasselstraat 7.

Goedkeuring van de startnota voor de herinrichting van de as
Zelzatestraat/Assenedesteenweg (N436).
Goedkeuring van de startnota voor de herinrichting van de as Zelzatestraat/Assenedesteenweg
(N436).

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van het boekentapijt te
Assenede gedurende 1 dag op zaterdag in de periode van 05.06.2021 tot en met
28.08.2021.
Dit punt wordt verdaagd.

Onderhoudswerken 2021 deel 1
Goedkeuren van vordering 1 van het project "onderhoudswerken 2021 deel 1".

Verkaveling Zuivelstraat - definitieve oplevering
Goedkeuren van het PV van definitieve oplevering van de infrastructuurwerken "verkaveling
Zuivelstraat".

Asfalteren Posthoorn.
Goedkeuren van het uitvoeren van boringen in de Posthoorn voor de samenstellingen van de
ondergrond in het kader van het project "asfalteren Posthoorn".

Onderhoudswerken 2019.
Goedkeuren van het proces-verbaal van definitieve oplevering van het project "onderhoudswerken
2019".

Uitwijkstrook Smoutersdijkstraat
Goedkeuren van het proces-verbaal van definitieve oplevering van het project "uitwijkstrook
Smoutersdijkstraat.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het aanvullend kohier milieubelasting gezinnen
2020.
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het aanvullend kohier milieubelasting gezinnen 2020 - 30
artikels voor een totaal bedrag van € 1.360,00.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het aanvullend kohier milieubelasting bedrijven
2020.
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het aanvullend kohier milieubelasting bedrijven 2020 - 183
artikels voor een totaal bedrag van € 29.350,00.

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen.
Betaalbaar stellen mandaten.

Goedkeuren bestelbonnen.
De lijst met bestelbonnen wordt goedgekeurd.

Aanvraag opleiding tot het behalen van een rijbewijs BE door een technisch assistent
(ploeg wegen).
Aan een technisch assistent van de ploeg wegen wordt het toegestaan om zijn rijbewijs BE te behalen
op kosten van het bestuur.

Sport - Vaststellen van het retributiereglement sportkampen georganiseerd door het
gemeentebestuur.
Het retributiereglement sportkampen zoals goedgekeurd in het college van 12.05.2020 moet worden
opgeheven en opnieuw voorgelegd aan het college ter goedkeuring. Dit omwille van de machtiging
tot het heffen van retributies die de gemeenteraad gaf aan het college op 25.03.2021. Het college
keurt het retributiereglement sportkampen goed.

Sport - Vaststellen retributiereglement Multimove.
Het retributiereglement Multimove zoals goedgekeurd in het college van 07.07.2015 moet worden
opgeheven en opnieuw voorgelegd aan het college ter goedkeuring. Dit omwille van de machtiging
tot het heffen van retributies die de gemeenteraad gaf aan het college op 25.03.2021. Het
retributiereglement Multimove werd goedgekeurd.

Sport - Vaststellen retributiereglement lessenreeksen georganiseerd door de sportdienst.
Het retributiereglement lessenreeksen zoals goedgekeurd in het college van 18.02.2020 moet
worden opgeheven en opnieuw voorgelegd aan het college ter goedkeuring. Dit omwille van de
machtiging tot het heffen van retributies die de gemeenteraad gaf aan het college op 25.03.2021.
Het retributiereglement lessenreeksen werd goedgekeurd.

Voorbereiding gemeenteraad 27.05.2021: 3e voorstel agenda + 2e voorstel dossiers.
De agenda wordt goedgekeurd.

Nominatieve vaststelling van de selectiecommissie voor één halftijdse contractuele functie
van technisch beambte voor onbepaalde duur en één halftijdse contractuele functie van
technisch beambte voor bepaalde duur.
Het college stelt de selectiecommissie voor de halftijdse contractuele functie van technisch beambte
voor onbepaalde duur en de halftijdse contractuele functie van technisch beambte voor bepaalde
duur nominatief vast.

