COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 08/04/2019
Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 01/04/2019

2

Aanvraag voor verlenging vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren
van voertuigen met bestuurder

3

Algemene jaarvergadering van TMVS op 11/06/2019

4

Buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van WVI op 27/06/2019.
Statutenwijziging

5

Ambtshalve schrapping

6

Ambtshalve schrapping

7

Aanvraag sociaal tarief voor opvang in de buitenschoolse kinderopvang

8

Opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer op gemeentewegen (Fritz Vinckelaan). Voorstel

Erwin Feys, schepen
9

Nutsvoorzieningen. Eandis. Plaatsen van een evenementenkast (foorkast) op het Duinenplein.
Gunning van de opdracht van werken

10

Standplaatsvergunning voor de wekelijkse dinsdagmarkt op basis van het abonnementsysteem
2019 – bijkomende vergunningen

11

Markten en concessies - Principiële vaststelling van de voorwaarden voor organisatie
ambulante activiteiten

12

Dienstengebouw technische dienst. Gunning van de opdracht van levering van archiefrekken

13

Vernietigen van gestapelde goederen buiten particuliere eigendommen geplaatst ter
uitvoering van vonnissen tot uitzetting

14

Kosteloze overdracht van 247 m² voortuin, 66 m² woeste grond en 462 m² weg door het
Gemeenschapsonderwijs aan de gemeente Bredene om in te lijven in het openbaar domein en
42 m² straatgrond door de gemeente Bredene aan het Gemeenschapsonderwijs om in te lijven
in hun privaat domein allen gelegen in de Europastraat

15

Strand. Vrijmaken toegangswegen en nivelleren strand. Bevestiging van de opdracht van
werken

16

Fluvius. Plaatsen extra lichtpunt parking Nukkerwijkstraat. Wegvergunning

Alain Lynneel, schepen

17

Kennisneming van het verslag van de vergadering van het directiecomité van het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene d.d. 26/03/2019

18

Visie en programmatie cultureel seizoen 2019-2020. Goedkeuring

19

Aanvraag tot toelating voor een testopstelling voor schelpkokerwormen aan de laagwaterlijn project CoastBusters

20

Vergunning voor het bezetten van het openbaar domein aan optiek Casteur - dienstjaar 2019

Kristof Vermeire, schepen
21

Reinigingsdienst. Kennisneming pensionering van een voltijds technisch assistent per
01/01/2020

22

Zomerpersoneel 2019. Zeebadendienst - aanstelling postoversten en redders

23

Omgevingsvergunningen

24

Principevraag: inrichten van een jeugdhotel gelegen Klemskerkestraat 4

25

Nummering Sluizenstraat 67-69

26

Nummering Duinenstraat 298

Eddy Gryson, schepen
27

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 73-74-75/2019

28

Goedkeuring van facturen investeringsbudget - lijst 71/2019

29

Betaalde wedden betreffende het eerste kwartaal en regularisaties - lijst 58, 59, 61 en 62

30

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

31

Inzetten vrijwilligers ter ondersteuning van de dienstverlening inzake het invullen van de
belastingaangifte. Goedkeuring

Kristof Vermeire, schepen
T1

Buitenschoolse kinderopvang. Kennisneming van de vraag tot beëindiging van de
arbeidsovereenkomst van een begeleider in onderlinge toestemming. Vacaturemelding
(deeltijds 21u/week, contract bepaalde duur van een jaar + tijdelijke uitbreiding met
2u/week (vervanging zorgkrediet))

