Schepencollege van 19.01.2021
Lijst met besluiten en behandelde punten van het schepencollege van 19.01.2021.

Goedkeuren redactie notulen schepencollege
De redactie van de notulen van het schepencollege van 04.01.2021 wordt goedgekeurd.

Voorbereiding gemeenteraad 28.01.2021: voorstel agenda + 2e voorstel dossiers.
De agenda wordt goedgekeurd.

Verlengen huurovereenkomst met LRV St. Agatha voor de terreinen in de Kraaigemstraat.
Goedkeuren van de verlenging van het huurcontract met LRV St. Agatha voor de terreinen in de
Kraaigemstraat.

Beslissen over het bouwen van een zwembad Molenhoek 19 Oosteeklo.
Goedkeuren van het bouwen van een zwembad Molenhoek 19 Oosteeklo.

Beslissen over het slopen en bouwen van een woning - Schare 42 Boekhoute.
Goedkeuren van het slopen en bouwen van een woning - Schare 42 Boekhoute.

Beslissen over het verbouwen van een woning Antwerpse Heirweg 6 Oosteeklo.
Goedkeuren van het verbouwen van een woning Antwerpse Heirweg 6 Oosteeklo

Beslissen over het bouwen van een woning Staakstraat 22B Assenede.
Goedkeuren van het bouwen van een woning Staakstraat 22B Assenede

Beslissen over de uitbreiding van een bestaand bedrijfsgebouw en aanleg beton- en
steenslagverharding - Heideveld 6 te Assenede.
Goedkeuren van de uitbreiding van een bestaand bedrijfsgebouw en aanleg beton- en
steenslagverharding - Heideveld 6 te Assenede

Omgevingsvergunning veranderen door wijziging en uitbreiding van een kippenbedrijf te
9968 Bassevelde, Bekputstraat 24.
Het schepencollege geeft negatief advies voor wijziging en uitbreiding van een kippenbedrijf te 9968
Bassevelde, Bekputstraat 24.

Onderhoud begraafplaats Oosteeklo: 2de verlenging: niet goedgekeurd.
Onderhoud begraafplaats Oosteeko: 2de verlenging. Deze verlenging wordt niet goedgekeurd.

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar
aanleiding van de Krekenwandeling in Assenede tot 15.02.2021.
Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de
Krekenwandeling in Assenede tot 15.02.2021 zijn goedgekeurd.

Heraanleg De Heerste.
Het bestek met nr. TD-ss-006/2021 en de indicatieve raming voor de opdracht “Ontwerpopdracht heraanleg De Heerste”, opgesteld door de technische dienst worden niet goedgekeurd.

Asfalteringswerken 2020: verrekening werken Oude Boekhoutestraat.
Dit punt wordt verdaagd.

Parking Ertveldesteenweg.
Goedkeuren van de gunning voor de opmaak van een sloopinterventieplan in het kader van de
aanleg parking Ertveldesteenweg.

Ruimen 2021.
Gunnen van de opdracht voor ruimen van rioleringen, huisaansluitingen en overwelvingen.

Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters.
Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier 2020 - gemeentelijke
activeringsheffing.
Het college stelt het kohier 2020 - gemeentelijke activeringsheffing vast en verklaart het uitvoerbaar.
Het betreft onbebouwde bouwgronden en kavels en omvat 170 artikelen.

Goedkeuren bestelbonnen.
De bestelbonnen worden goedgekeurd.

Betaalbaar stellen mandaten / aanrekeningen.
Betaalbaar stellen mandaten.

Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur in het kader van het dagelijks
personeelsbeheer.
Het college neemt kennis van de beslissingen van de Algemeen directeur genomen in het kader van
het dagelijks personeelsbeheer.

Kennisnemen van de besluiten van de Algemeen directeur in het kader van het dagelijks
personeelsbeheer.
Het college neemt kennis van de beslissingen van de Algemeen directeur genomen in het kader van
het dagelijks personeelsbeheer.

Openverklaren via interne personeelsmobiliteit van een voltijdse statutaire functie van
bibliothecaris/bibliothecaresse (B1-B3).
Het college verklaart een voltijdse statutaire functie van bibliothecaris/bibliothecaresse (B1-B3) open
via interne personeelsmobiliteit.

Nominatieve vaststelling van de selectiecommissie voor een voltijdse statutaire functie
van bibliothecaris (m/v/x).
Het college stelt de selectiecommissie voor de voltijdse statutaire functie van bibliothecaris (m/v/x)
vast.

Laattijdige aanvraag subsidie kadervorming 2019-2020 - cursus Kazou.
De subsidies voor het werkjaar 2019-2020 werden berekend en goedgekeurd door het college in
zitting van 14.12.2021. We ontvingen een laattijdige aanvraag kadervorming, de inrichtende instantie
Kazou heeft de deelnameattesten laattijdig opgestuurd. Er is nog budget over van de subsidies
kadervorming. Vraag om deze subsidie alsnog uit te betalen. De aanvraag wordt goedgekeurd.

Hernieuwing uitbatingsvergunning nachtwinkel Diederikstraat 40B.
Het college verlengt de uitbatingsvergunning van de Asseneedse nachtwinkel.

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van
maatregelen corona Covid-19 virus van 04-08.01.2021.
Het college neemt kennis van de verslagen.

Kennisnemen verslagen van afgelopen week van het crisisoverleg naar aanleiding van
maatregelen corona Covid-19 virus van 11-15.01.2021.
Dit punt wordt verdaagd.

Vraag tegemoetkoming personenvervoer omwille van covid-maatregelen.
Het college van burgemeester gaat niet akkoord met een tegemoetkoming voor de jaarlijkse
retributie.

Goedkeuren afsprakenkader, plan van aanpak en prijsraming Amusivent voor organisatie
vaccinatiecentrum in Hoge Wal Ertvelde.
Goedkeuren afsprakenkader, plan van aanpak en prijsraming Amusivent voor organisatie
vaccinatiecentrum in Hoge Wal Ertvelde.

Beslissen over een omgevingsvergunning voor verkavelen met 1 lot - Meuleken 72B
Boekhoute.
Goedkeuren van een omgevingsvergunning voor verkavelen met 1 lot - Meuleken 72B Boekhoute.

Beslissen over het bouwen van een woning aan de Zelzatestraat 23 te Assenede.
Goedkeuren van het bouwen van een woning aan de Zelzatestraat 23 te Assenede.

Beslissen over het bouwen van een woning aan de Sasdijkstraat 45A te Assenede.
Goedkeuren van het bouwen van een woning aan de Sasdijkstraat 45A te Assenede

Beslissen over het plaatsen van een kelder onder een reeds vergunde verbouwing aan de
Tramstatie 5 te Bassevelde.
Goedkeuren van het plaatsen van een kelder onder een reeds vergunde verbouwing aan de
Tramstatie 5 te Bassevelde

Evenement - Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de manifestatie
#geefboerenruimte op 23.01.2021.
Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de manifestatie #geefboerenruimte op
23.01.2021, zijn goedgekeurd.

Betaalbaar stellen mandaten.
Betaalbaar stellen mandaten.
Mobiele manifestatie #geefburenruimte op 23.01.2021.
Er wordt toelating gegeven voor de manifestatie #geefboerenruimte op zaterdag 23.01.2021.

