COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 03/06/2019
Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1.

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 27/05/2019

2.

Overeenkomst met het Rode Kruis Bredene inzake het leveren van preventieve diensten.
Goedkeuring

3.

Kennisneming van de verslagen van de vergaderingen van het directiecomité van het
Autonoom Gemeentebedrijf Bredene d.d. 08/05 en 20/05/2019

4.

Ambtshalve schrapping

5.

Ambtshalve schrapping

6.

Kennisneming van het verslag van de vergadering van de gemeentelijke verkeerscommissie
(experten) d.d. 17/05/2019

Erwin Feys, schepen
7.

Fluvius. Openbare LED verlichting op diverse locaties. Akkoord

8.

De Watergroep. Uitbreiding van het distributienet in de Europastraat. Wegvergunning

9.

Sociale verkavelingen. Omgevingswerken Noord-Ede fase 1D. Goedkeuring proces-verbaal van
definitieve oplevering

10.

Nieuwe Polder van Blankenberge. Extra ruiming gracht Aalscholverstraat. Gunning

11.

Aanvraag tot toelating voor het rijden op het strand en toegangswegen op 05/06/2019 voor de
aanvoer van materialen nodig voor het maken van een film

12.

Vraag tot vervanging grasstrook door betondallen t.h.v. Duinenstraat 123. Wegvergunning

Alain Lynneel, schepen
13.

Opheffen en opnieuw vaststellen reglement socio-culturele verenigingen. Voorstel

14.

Vergunningen voor het bezetten van het openbaar domein door plaatselijke handelaars
(open/gesloten terrassen, reclameborden, windschermen, vlaggen,...) - dienstjaar 2019

15.

Organisatie jaarlijkse activiteiten voor vrijwilligers van het lokaal bestuur Bredene

16.

Kennisneming van de jaarrekening van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene en het verslag
van de commissaris-bedrijfsrevisor van het boekjaar 2018

17.

Evaluatie van de beheersovereenkomst tussen het gemeentebestuur en het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene

Kristien Vanmullem, schepen
18.

Overeenkomst Jokkebrok 2019

19.

Aanvraag infrastructuursubsidie voor vernieuwen sanitaire ruimtes door vzw Noordland

Kristof Vermeire, schepen
20.

Startbaan verkeersveiligheid. Vacature startbaner verkeersveiligheid (contract bepaalde duur,
voltijds). Afsluiten kandidatenlijst, resultaat selectie en aanstelling

21.

Ontwerp van plan-MER-screening bij het ontwerp van gewestelijke publiciteitsverordening.
Adviesvraag

22.

Omgevingsvergunningen

Eddy Gryson, schepen
23.

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 118/2019

24.

Pensioenfonds mandatarissen Belfius Verzekeringen nv. Voorstel tot verhoging van de
koopsom

25.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de woningen en/of gebouwen
die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor het aanslagjaar 2019 - generatie 01

26.

Ontmoetingsdag Seniorenraad Bredene met Seniorenraad Veurne op 07/06/2019. Goedkeuring

