COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 13/05/2019
Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1.

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 06/05/2019

2.

Algemene vergadering der aandeelhouders van IKWV op 26/06/2019. Statutenwijziging

3.

Oostendse Haard. Voordracht bijkomende kandidaat voor raad van bestuur

4.

Ambtshalve schrapping

5.

Beëindiging overeenkomst kinderbegeleider in de gezinsopvang

6.

Organisatie Nieuwjaarsduik op 04/01/2020 door Bredense Bruinvissen en kajakclub De
Waterratjes

7.

Vaststelling van een tijdelijke politieverordening houdende beperkende maatregelen inzake
het verkeer in de Hendrik Consciencelaan n.a.v. een vormselviering op 18/05/2019 en een
eerste communie op 01/06/2019

8.

Vaststelling van een tijdelijke politieverordening houdende beperkende maatregelen inzake
het verkeer in de Spuikomlaan n.a.v. de organisatie van het slotevenement van Project K op
27/06/2019

9.

Vaststelling van een tijdelijke politieverordening houdende beperkende maatregelen inzake
het verkeer op openbare wegen in de gemeente n.a.v. de organisatie van de wielerwedstrijd
'ZLM tour' op 20/06/2019

Erwin Feys, schepen
10.

Openbare werken. Voetpadenprogramma 2017 Goedkeuring proces-verbaal van voorlopige
oplevering. Voorstel vrijgave helft borgsom

11.

August Plovieplein. Opdracht van levering en bijkomend plaatsing van een fietsenstalling.
Gunning

12.

Feestmateriaal. Opdracht van levering van opklapbare receptietafels. Gunning

13.

Openbare werken. Afkoppelen collectorennetwerk Bredene/De Haan (project nr. 21.740B Aquafin nv). Nieuwe aanvraag om ministerieel besluit tot verklaring van openbaar nut.
Uitbrengen advies

14.

Gebouwen. Sportcentrum. Gunning van de opdracht van levering en bijkomend plaatsing van
een condensatorenbatterij

15.

Sociale verkaveling. Frans Halsplein (VMSW). Principiële goedkeuring materiaalkeuze
infiltratiekratten in plaats van beton voor bufferbekken

16.

Aanvraag tot toelating voor de organisatie van een groot spel tussen strandposten 4 en 6 op
28/09/2019

17.

Telenet. Vervanging defecte ondergrondse kabel in de Groenendijkstraat. Wegvergunning

18.

Telenet. Vervanging defecte ondergrondse kabel in de Waterleliestraat. Wegvergunning

19.

Telenet. Plaatsing ondergrondse kabel in de Peter Benoitlaan. Wegvergunning

20.

Wagenpark. Bobcat S510. Gunning van de opdracht van herstellingswerken

21.

Proximus. Plaatsen Proximus infrastructuur in de
Duinenstraat/Golfstraat/Hasseltstraat/Gentstraat. Wegvergunning

22.

Frees- en asfalteringswerken in de Koerslaan, Polderstraat en Keerweg. Wegvergunning

23.

Organisatie ZLM Tour op 20/06/2019 in samenwerking met Libéma Profcycling. Goedkeuring
en gunning van de opdracht

24.

Organisatie bijscholingscursus voor redders door Waternikkers op 02/05/2020

25.

Aanvraag tot doortocht van de fietstocht de Smoefeltoer ACV Bredene op 30/06/2019

Alain Lynneel, schepen
26.

Campagne toegankelijkheid winkels

27.

Kennisneming van het verslag van de vergadering van het directiecomité van het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene d.d. 30/04/2019

28.

Praktische uitwerking street art project Tour Elentrik. Gemeentelijke medewerking

29.

Vergunningen voor het bezetten van het openbaar domein aan Samy - dienstjaar 2019

Kristien Vanmullem, schepen
30.

Kennisneming van de rekening 2018 van de kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp

31.

Kennisneming van de rekening 2018 van de kerkfabriek Sint-Rikier

32.

Kennisneming van de rekening 2018 van de kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus

Kristof Vermeire, schepen
33.

Personeelsdienst. Voorstel tot verlenging aanstelling van een voltijds administratief
medewerker personeelsdienst (niveau C1-C3) met ingang van 01/06/2019

34.

Zomerpersoneel 2019 - redders zeebadendienst. Intrekking van een aanstelling als redder en
aanstelling vervanger

35.

Buitenschoolse kinderopvang. Uitbreiding prestaties diverse begeleiders in contractueel
verband tijdens de zomervakantie 2019

36.

Startbaan verkeersveiligheid. Kennisneming werkverlating. Voorstel tot beëindiging van de
arbeidsovereenkomst zonder opzegging

37.

Nummering Wagenmakersstraat 15

38.

Omgevingsvergunningen

Eddy Gryson, schepen
39.

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 105/2019

40.

Opname van leningen voor een bedrag van 2.000.000 EUR voor financiering van het
investeringsprogramma 2019. Gunning

41.

Fluvius. Kennisneming van het voorstel tot inbreng verlichtingstoestellen, lichtbronnen en
steunen, van het aanbod openbare verlichting en diensten door de distributienetbeheerder
IMEWO en van het bijhorend reglement

42.

Goedkeuring van facturen investeringsbudget - lijst 104/2019

43.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de woningen en/of gebouwen
die worden beschouwd als onbewoonbaar of ongeschikt - aanslagjaar 2018 - generatie 02

Erwin Feys, schepen
T1.

Toelating voor het berijden van het strand en de toegangswegen voor het aanvoeren, opslaan,
afbreken en wegvoeren van een strandcabine tijdens het zomerseizoen 2019

Kristof Vermeire, schepen
T2.

Kunstacademie. Vervangingen n.a.v. de afwezigheid van een lesgever: intrekking aanstelling
vrijwilliger vanaf 01/06/2019, bevestiging prestaties op 04, 08 en 11/05/2019 en nieuwe
aanstelling vanaf 15/05/2019

Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
44.

Gemeenteraad. Punten voor de agenda van de zitting d.d. 27/05/2019

