COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 11/02/2019

Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1.

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 04/02/2019

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.

Aanduiden vertegenwoordigers in diverse vennootschappen en verenigingen en voordracht
kandidaten bestuurders

7.

Buitenschoolse kinderopvang. Vrijetijdsparticipatie op vrijdagmiddag

8.

Organisatie van verkeerslessen in 2019

Erwin Feys, schepen
9.

Recht van voorkoop Kapelstraat 153

10.

Sociale verkaveling Noord-Ede (fase 1B). Verkavelingswijziging. Aanleg van een wandel- en
fietspad in de Wielewalenstraat. Voorstel

11.

Openbare werken. Leveren en plaatsen nieuwe toplaag in de Koerslaan, Polderstraat en
Keerweg. Voorstel

12.

Openbare werken. Voetpadenprogramma 2015-2016. Goedkeuring processen-verbaal van
definitieve oplevering. Voorstel vrijgave saldo borgsom

13.

Voegvullingen. Reinigen voegen en opnieuw invoegen kasseien op het domein van de
Heemkring Ter Cuere. Gunning van de opdracht van werken

14.

Vraag tot aanpassen van boordstenen/voetpad in de Fritz Vinckelaan 30. Wegvergunning

15.

Proximus. Telecommunicatiewerken in de Vloedstraat/Zandstraat. Wegvergunning

16.

Nutsvoorzieningen. Eandis. Verplaatsen OV-punt 3539 en voorlopig wegnemen OV-punt 3538 in
de Kapelstraat n.a.v. de sloop van het Europahotel. Akkoord en gunning van de opdracht van
werken

17.

Telenet. Plaatsen van ondergrondse kabel in de Sportstraat. Wegvergunning

18.

Vergunning voor het leuren met consumptie-ijs op het grondgebied van de gemeente tijdens
de periode van 05/04 t.e.m. 30/09/2019

19.

Telenet. Aanleg glasvezelwachtbuis in de Koningin Astridlaan. Wegvergunning

20.

Containerunit markt. Gunning van de opdracht van levering

21.

Aanvraag door Team Beaufort tot toelating van een strandrace op 29/12/2019

22.

Toekenning jubileumsubsidie n.a.v. 50-jarig bestaan turnkring Neptunus

23.

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

Alain Lynneel, schepen
24.

Aanvraag gebruik Creatuur door PVDA Oostende-Middenkust

25.

Organisatie en gemeentelijke medewerking Dunegatfeesten op 13/07 en 14/07/2019

26.

Organisatie Turkeyenhof Zomert op 17/07 en 14/08/2019

27.

Organisatie The Village op 27/07/2019. Gunning artiesten

28.

Gemeentelijke medewerking Wild West Day 2019

Kristof Vermeire, schepen
29.

Bibliotheek. Bevestiging van verlenging van aanstelling van vrijwilligers in de bibliotheek met
ingang van 01/01/2019

30.

Schoonmaak. Kennisneming afwezigheid wegens ziekte. Voorstel tot (verlenging) uitbreiding
prestaties van een aantal technisch beambten schoonmaak

31.

Buitenschoolse kinderopvang. Kennisneming deeltijdse afwezigheid van een begeleider
(zorgkrediet). Voorstel tot vervanging via uitbreiding prestaties huidige begeleiders

32.

Omgevingsvergunningen

33.

Hersamenstelling GECORO. Werkwijze en timing

34.

Nummering Kasteellaan 6 + 6A

35.

Nummering Noord-Edestraat 154

Eddy Gryson, schepen
36.

Kennisneming budget 2019 van het sociaal verhuurkantoor Bredene-Oostende

37.

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 376/2018 en lijst 19/2019

38.

Vaststellen van de rentevoeten voor de toepassing van de verhaalbelasting - aanslagjaar 2019

39.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op het huis-aan-huis verspreiden
van reclame - aanslagjaar 2018 - generatie 04

40.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de onbebouwde bouwgronden
in woongebied en onbebouwde kavels - aanslagjaar 2018 - generatie 03

41.

Goedkeuring van facturen investeringsbudget - lijst 20/2019

42.

Gunning van de opdracht van levering van zeven personenalarmtoestellen

Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
43.

Gemeenteraad. Punten voor de agenda van de zitting d.d. 25/02/2019

