COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 11/06/2019
Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1.

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 03/06/2019

2.

Ambtshalve schrapping

3.

Ambtshalve schrapping

4.

Toekennen betoelaging buurt- en straatfeesten 2019

5.

Aankoop kledij voor personeel 2019. Gunning van de opdracht

Erwin Feys, schepen
6.

Openbare werken. Voetpadenprogramma 2019. Gunning van de opdracht van werken

7.

Buitenschoolse kinderopvang. Plaatsen antisliptegel. Gunning van de opdracht van werken

8.

Openbare werken. Uitvoering weg- en rioleringswerken camping Duinzicht. Gewijzigde
uitvoering en meerkosten. Standpuntinname

9.

Eurofiber. Glasvezelwerken Prins Karellaan, Kapelstraat en Koninklijke Baan. Wegvergunning

Alain Lynneel, schepen
10.

Paardenzegening koninklijke veloclub De Rappe Sprinters. Toelating en gemeentelijke
medewerking

11.

Aanvraag gebruik Creatuur zomer 2019

12.

Aanvraag gebruik gemeenschapscentrum Hubert Beuselinck zomer 2019

13.

Projectvereniging Kusterfgoed. Voorstel tot participatie

14.

Goedkeuring tot aansluiten bij de Grondbank vzw

15.

Nieuwe samenstelling van de Milieu- en Natuurraad (MiNa-raad). Aanduiding leden

16.

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

17.

Organisatie Sasfeesten 2019

Kristien Vanmullem, schepen
18.

Dierenwelzijn. Afsluiten nieuwe samenwerkingsovereenkomst met het Blauwe Kruis van de
Kust vzw

19.

Gemeentelijke speelpleinen. Voorstel herstellings- en opfrissingswerken

Kristof Vermeire, schepen
20.

Reinigingsdienst. Kennisneming van het verslag betreffende feiten gepleegd door een
contractueel technisch beambte. Vaststellen van de sanctie

21.

Start- en procesnota 1 voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Ventilus': advies

22.

Zomerpersoneel-milieuteam 2019. Uitbreiding kandidatenlijst en aanstelling

23.

Omgevingsvergunningen

24.

Principevraag Duinenstraat 303

Eddy Gryson, schepen
25.

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 121 en 122/2019

26.

Kennisneming van de jaarrekening 2018 bestaande uit de jaarrekening en de toelichting bij de
jaarrekening

27.

Kennisneming van het financieel rapport van de financieel directeur met betrekking tot het
overzicht van de thesaurietoestand, de liquiditeitenprognose, de beheerscontrole alsook de
evolutie van de budgetten

28.

Goedkeuring van facturen investeringsbudget - lijst 123/2019

29.

Voorstel tot opheffen en opnieuw vaststellen van het belastingreglement op het ontbreken van
parkeerplaatsen voor het aanslagjaar 2019

30.

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

31.

Toekenning vakantietoelage aan personen met een handicap en langdurige zieken

Kristof Vermeire, schepen
T1.

Milieu- en recyclagepark. Kennisneming van de vraag tot ontslag met onderlinge toestemming
van een technisch beambte. Vacaturemelding contractueel technisch beambte (niveau E1-E3,
contract bepaalde duur van een jaar, voltijds)

Eddy Gryson, schepen
T2.

Bulkverhuring parkeerplaatsen. Aanvraag van BNP Paribas voor huur parking MEC Staf Versluys
I en II n.a.v. een roadshow van BNP Paribas op 24/06/2019

Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
34.

Gemeenteraad. Punten voor de agenda van de zitting d.d. 24/06/2019

