COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 04/02/2019

Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 28/01/2019

2

IKWV. Aanduiding vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen en voordracht
kandidaten voor een mandaat binnen de raad van bestuur

3

IMEWO. Aanduiding vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen, voordracht
kandidaat voor het regionaal bestuurscomité West en voor raad van bestuur en kennisneming
van de agenda van de buitengewone algemene vergadering op 19/03/2019

4

TMVS dv. Aanduiding vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen, voordracht
kandidaat bestuurder en kennisneming van de agendapunten van de buitengewone algemene
vergadering op 20/03/2019

5

IVOO. Aanduiding vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen, voordracht kandidaat
bestuurder en bestuurder met raadgevende stem

6

Perspectief. Aanduiden kandidaat-bestuurders

7

Aanduiden vertegenwoordigers in diverse vennootschappen en verenigingen en voordracht
kandidaten bestuurders

8

Bevestigen factuur voor meerkosten begeleiding organisatie-audit

9

Aanvraag tot subsidiëring van het plaatselijk consultatiebureau van de vzw Kind en Preventie

10

Aanvraag sociaal tarief voor opvang in de buitenschoolse kinderopvang

Erwin Feys, schepen
11

Landschapsproject Paddegat: goedkeuring aandeel gemeente voor onderhoud van de
groenstroken 2018-2019

12

Strand. Nivelleringswerken 2019. Gunning van de opdracht van werken

13

Strand. Gunning van de opdracht van levering van betonnen oprijplaten

14

Gemeentelijk patrimonium. Afsluiten nieuwe huurovereenkomst gemeente Bredene-Orange
Belgium nv inzake het plaatsen en uitbaten door laatstgenoemde contractant van
telecominstallaties op het domein van het gemeentelijk sportcentrum. Voorstel

15

Aanvraag toelating organisatie garageverkoop in de Duinenstraat 238 op 23 en 24/02/2019

16

Verplaatsing nutsleiding Frans Halsplein. Wegvergunning

17

Wagenpark. Renault Master (JMS177). Gunning van de opdracht van herstellingswerken

18

Herstellen riolering/slikker in de Polderstraat. Wegvergunning

19

Vergunning voor het leuren met consumptie-ijs op het grondgebied van de gemeente tijdens
2019

20

Organisatie sportieve kinderopvang tijdens de paasvakantie van 08/04 tot en met 12/04 en
van 15/04 tot en met 19/04/2019

21

Inschakeling vrijwilligers gratis zwemlessen van 11/03 tot en met 26/03, van 06/05 tot en met
21/05 en van 30/09 tot en met 15/10/2019

22

Organisatie Start to run

23

Uitreiking sportprijzen 2018. Organisatie sportkwis

24

Aanvraag tot organisatie van de vierde vinkenzetting op 25/05/2019

Alain Lynneel, schepen
25

Kennisneming van het verslag van de vergadering van het directiecomité van het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene d.d. 20/12/2018

26

Opheffen en opnieuw vaststellen van het organiek reglement van de raad voor lokale
economie en toerisme. Voorstel

27

Kunstwerken als Prijs Cultuurraad Bredene. Gunning

28

Vaststellen voorwaarden en plaatsingsprocedure voor het leveren van grote en kleine
restafvalzakken bestemd voor verkoop

29

Gemeentelijke medewerking Place du Tertre op 13/07/2019

Kristien Vanmullem, schepen
30

Vaststellen van ontwerp van reglement uitlenen strandrolstoel. Voorstel

31

Organisatie Sinterklaasfeest op 04/12/2019. Gunning van de opdracht. Goedkeuring
programma

32

Goedkeuring organisatie fietslessen i.s.m. sportdienst

Kristof Vermeire, schepen
33

Beheersorgaan bibliotheek. Vaststellen van het aantal afgevaardigden van het
gemeentebestuur per politieke fractie

34

Buitenschoolse kinderopvang. Aanstelling van jobstudenten (bij voorkeur monitoren) tijdens
de krokusvakantie 2019

35

Zomerpersoneel 2019 - zeebadendienst. Voorstel tot diverse wijzigingen (bezoldiging,
openverklaring en dienstregeling)

36

Kennisneming beslissing van de deputatie i.v.m. de stedenbouwkundige aanvraag ingediend
door Sandras Philippe, met als voorwerp het regulariseren van de gelijkvloerse uitbreiding met
veranda gelegen Noordzeestraat 24

37

Omgevingsvergunningen

38

Splitsing eigendom. Verkoop door geassocieerde notarissen Vander Heyde, van Opstal en van
Tieghem voor vestiging van een erfpacht van de eigendom gelegen Peter Benoitlaan 3-5-7-9 en
Prins Karellaan 11

39

Nummering Driftweg 103

Eddy Gryson, schepen
40

Vaststellen van een voorstel van afbakening van het begrip “dagelijks bestuur” (zoals bedoeld
in het Decreet Lokaal Bestuur) en een voorstel van de verrichtingen die zijn vrijgesteld van
het voorafgaande visum van de financieel directeur

41

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op het parkeren in een blauwe
zone - aanslagjaar 2018 - generatie 05

42

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op het betalend parkeren op de
openbare weg of gelijkgestelde plaatsen - aanslagjaar 2018 - generatie 05

43

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op het betalend parkeren op de
openbare weg of gelijkgestelde plaatsen - aanslagjaar 2018 - generatie 06

44

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 375/2018 en lijst 16/2019

45

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op het parkeren in een blauwe
zone - aanslagjaar 2018 - generatie 06

46

Financiële tussenkomst openbaar vervoer voor schoolgaande jongeren tot achttien jaar voor
het schooljaar 2018-2019

47

Kennisneming van het verslag van het scholenoverleg d.d. 29/01/2019

Kristof Vermeire, schepen
48

Technische dienst administratie. Kennisneming/bevestiging van de uitdiensttreding van een
administratief medewerker. Voorstel tot vacaturemelding (C-niveau, contract bepaalde duur
van een jaar, voltijds)

