COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 16/03/2020
Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 09/03/2020

2

Nieuwjaarsreceptie 2020 voor personeel. Bevestiging van de opdrachten

3

Vaststelling van een tijdelijke politieverordening houdende beperkende maatregelen inzake
het verkeer op parkings MEC Staf Versluys I en II n.a.v. de organisatie van de paaskermis 2020

4

Vaststelling van een tijdelijke politieverordening houdende beperkende maatregelen inzake
het verkeer op openbare wegen n.a.v. de organisatie van de wielerwedstrijd elite zonder
contract en beloften op 08/04/2020

5

Vraag van rijwielen Pinte voor gebruik parkeerplaatsen t.h.v. Kapelstraat 52

Erwin Feys, schepen
6

Begraafpark Priorij - verlenen van nisconcessies - verkoop van nisstenen - verlenen van
grondconcessie - verkoop van kelders - verkoop van sluitstenen voor urnenkelders - verkoop
van concessies voor urnenkelders

7

Begraafpark Priorij. Hernieuwing van grond- en nisconcessies

8

Begraafplaats Sas Slijkens. Hernieuwing grondconcessie

9

Gemeentelijk rioleringsstelsel. Openbare werken. Hoofdproject Aquafin "Afkoppelen
collectorennetwerk - nr. 21.740B" en aanverwante projecten. Gunning van de opdracht van
werken tot afkoppelen van private woningen en aansluiten van afvoerleidingen op reeds
geplaatste huisaansluitputjes

10

Openbare werken. Herinrichten gedeelte Kapelstraat en aanliggende parking shopping Duinen.
Goedkeuring verrekening nr. 01

11

Fluvius. Uitbreiding van het lagedruk gasnet verkaveling Molenstraat. Wegvergunning

12

Grondverhandelingen. Principiële goedkeuring van de ontwerpakte voor onderhandse verkoop
van een perceel wegoverschot met een oppervlakte van 4,46 m² palende aan het privaat
domein gelegen hoek Vicognelaan en Paaphoek door de gemeente aan de aanpalende
bewoners

13

Kantoormeubilair. Aankoop bureaustoelen. Gunning opdracht van levering

14

Openbare werken. Aanleg van een parking (westzijde) op het Centrumplein. Gunning van de
opdracht van werken (herhalingsopdracht voetpadenprogramma)

15

Grondverhandelingen. Kosteloze overdracht van 13.272,86 m² groenzone met bijhorende
infrastructuur horende bij het wzc Jacky Maes, gelegen Duinenstraat 106 door het OCMW
Bredene om in te lijven in het openbaar domein van de gemeente Bredene

16

Uitlenen van materiaal

17

Verkeerssignalisatie. Aankoop nadars. Gunning van de opdracht van levering

18

Aanvraag tot doortocht van de wandeltocht 20ste voorjaarswandeling op 10/05/2020

19

Aanvraag tot organisatie van een CaniBeachCross op 10/05/2020

Alain Lynneel, schepen
20

Paasactie 2020

21

Kennisneming van het verslag van de vergaderingen van het directiecomité van het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene d.d. 04/02 en 11/02/2020

22

Kennisneming aantal optredens koninklijke gemeentelijke harmonie Bredene. Aanpassing
subsidiereglement. Voorstel

23

Aanvraag bezetten openbaar domein door Moving Ideas nv voor een promotiecampagne op
11/04/2020

24

ManiFiesta op 18/09, 19/09 en 20/09/2020. Gemeentelijke medewerking

25

Bredens Bierfestival op 02/08/2020. Gemeentelijke medewerking

Kristien Vanmullem, schepen
26

Earth hour op 28/03/2020. Gemeentelijke medewerking

27

Aankoop sorteereilanden voor het strand. Gunning van de opdracht van levering

28

Kennisneming erkenning van de hobbykwekerij van katten, Cattery Big Hearts Best Coons

Kristof Vermeire, schepen
29

Dienst bevolking - burgerlijke stand. Kennisneming van de voltijdse werkhervatting van een
administratief medewerker per 01/04/2020 (na onbetaald verlof), van de automatische
beëindiging van de vervangingsovereenkomst en van de problematiek personeelsbezetting.
Voorstel tot tijdelijke verlenging aanstelling van de vervanger per 01/04/2020 (30,4u/week,
contract bepaalde duur)

30

Buitenschoolse kinderopvang. Vacature begeleider (niveau D1-D3, halftijds, contract
onbepaalde duur). Kennisneming proces-verbaal selectie. Aanstelling en aanleg
wervingsreserve

31

Buitenschoolse kinderopvang (begeleiders). Voorstel tot bijkomende vacaturemeldingen van
zeven halftijdse begeleiders (niveau D1-D3, contract onbepaalde duur met voltijdse
uitbreiding tijdens schoolvakanties) te begeven bij wijze van aanwerving uit de
wervingsreserve (zes plaatsen) en via een nieuwe selectieprocedure (een plaats).
Kennisneming van de kandidaturen uit de wervingsreserve en aanstelling

32

Gemeenschapswacht - vaststellend ambtenaar. Vacature van twee voltijds technisch
assistenten (niveau D1-D3, contracten onbepaalde duur). Afsluiten kandidatenlijst interne
mobiliteit en vaststelling selectieprocedure (graadverandering)

33

Bruikleen huur van een licentie van het softwareprogramma 3P van het gemeentebestuur aan
het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene

34

BKO. Aanstelling van jobstudenten (bij voorkeur monitoren) tijdens paasvakantie 2020

35

Dienst milieu. Vacature deskundige milieu (niveau B1-B3, voltijds, contract onbepaalde duur).
Afsluiten kandidatenlijst aanwerving en vaststelling selectiecommissie

36

Private verkavelingen. Riolerings- en bestratingswerken verkaveling Darwin Woningbouw
Blomme. Goedkeuring wegentracé, plannen, bestek en kostprijsraming (LS, OV, gas, TV,
telefoon en drinkwaterleiding). Voorstel

37

Omgevingsvergunningen

Eddy Gryson, schepen
38

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 59/2020

39

Bezwaarschrift d.d. 13/11/2019 tegen de aanslag in de gemeentebelasting op het ontbreken
van parkeerplaatsen - aanslagjaar 2019 artikel 004 - bedrag 2.500 EUR - belast goed: NoordEdestraat 35

40

Financiële tussenkomst openbaar vervoer voor schoolgaande jongeren tot achttien jaar voor
het schooljaar 2019-2020

41

Organisatie voordracht 'Naar een wereld zonder darmkanker'. Goedkeuring

Kristof Vermeire, schepen
42

Vacature HR-verantwoordelijke (niveau A5a-A5b, voltijds contract onbepaalde duur).
Kennisneming proces-verbaal bevorderingsprocedure. Voorstel tot vacaturemelding via
aanwerving en bekendmaking

