COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 09/12/2019

Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1.

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 02/12/2019

2.

Ambtshalve schrapping

3.

Vaststelling van een tijdelijke politieverordening houdende beperkende maatregelen inzake
het verkeer op de parking markt n.a.v. de organisatie van een kerstmarkt van 21/12/2019
t.e.m. 05/01/2020

Erwin Feys, schepen
4.

Vraag tot terugbetaling van een gedeelte van het vereffende standgeld van de wekelijkse
dinsdagmarkt wegens langdurige ziekte van Iris Kets

5.

Groendienst. Verkoop zitmaaier Toro zero turn. Goedkeuring

6.

Vraag tot vervanging gedeelte oprit op openbaar domein. Wegvergunning

7.

Telenet. Vervangen ondergrondse kabels in de Prins Karellaan en Zeelaan. Wegvergunning

8.

Agentschap Wegen en Verkeer. Permanente signalisatievergunning dienstjaar 2020.
Wegvergunning

9.

Straatmeubilair. Wegneembare afbakeningspaaltjes. Gunning van de opdracht van levering

10.

Aanvraag tot organisatie van de 58ste Corrida van 't Sas op 01/02/2020

11.

Tunnel voor de hindernisbaan in het gemeentelijk zwembad. Gunning van de opdracht van
levering

Alain Lynneel, schepen
12.

Subsidies socio-culturele verenigingen voor de periode 01/09/2018-31/08/2019. Vaststelling

13.

Opdracht voor het verwerken van straatveegslib tijdens het dienstjaar 2020. Principiële
gunning

14.

Nieuwjaarsdrink 2020. Vaststellen programma en principiële gunning van de opdrachten

Kristien Vanmullem, schepen
15.

Organisatie indoor speeldorp van 03/01 t.e.m. 04/01/2020 in het MEC Staf Versluys.
Goedkeuring en principiële gunning van de opdrachten

Kristof Vermeire, schepen
16.

Eengemaakt bibliotheeksysteem (EBS). Planning instap en sluiting bibliotheek van 23/03/2020
tot heropeningsdag

17.

Aanvraag gebruik bibliotheek door Davidfonds Bredene voor de activiteit toast literair 2020

18.

Jeugddienst. Voorstel tot verlenging aanstelling van een halftijds administratief medewerker
(niveau C1-C3) met ingang van 03/01/2020

19.

Dienst stedenbouw/ruimtelijke ordening. Vacature deskundige (niveau B1-B3, voltijds,
contract onbepaalde duur). Afsluiten kandidatenlijst aanwerving

20.

Dienst stedenbouw/ruimtelijke ordening. Vacature administratief medewerker (niveau C1-C3,
voltijds, contract onbepaalde duur). Kennisneming afwezigheid kandidaten interne mobiliteit.
Afsluiten kandidatenlijst aanwerving

21.

Schoonmaak. Vacature technisch beambte (niveau E1-E3, halftijds, contract onbepaalde
duur). Kennisneming afwezigheid kandidaten interne mobiliteit. Afsluiten kandidatenlijst
aanwerving

22.

Dienst onderhoud. Bevestiging tewerkstelling wijk-werkers in het milieu- en recyclagepark
voor de periode 19/11- 31/12/2019. Aankoop wijkwerk-cheques

23.

Omgevingsvergunningen

24.

Ondersteuning dienst ruimtelijke ordening. Verlenging van de gunning van de opdracht van
diensten

Eddy Gryson, schepen
25.

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 297-298/2019

26.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de uithangborden zichtbaar
vanaf de openbare weg en op constructies bestemd of aangewend voor het dragen van
reclame - aanslagjaar 2019 - generatie 02

27.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de economische bedrijvigheid
- aanslagjaar 2019 - generatie 02

28.

Betalend parkeren en blauwe zone. Kennisneming van de evaluatie voor het dienstjaar 2019

29.

Goedkeuring van facturen investeringsbudget - lijst /2019

30.

Ontspanningsnamiddag voor senioren 2020. Goedkeuring van de data

Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
T1.

Vaststelling van een tijdelijke politieverordening houdende beperkende maatregelen inzake
het verkeer n.a.v. de organisatie van Bredene Loopt op 14/12/2019

Eddy Gryson, schepen
T2.

Kennisneming lijst met nominatief toegekende subsidies 2020

