COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 14/01/2019

Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1.

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 07/01/2019

2.

Aanduiding vertegenwoordigers in De Watergroep

3.

Buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van IVOO op 26/03/2019.
Statutenwijziging

4.

WVI. Aanduiding vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen en kennisneming van de
agendapunten van de buitengewone algemene vergadering op 28/02/2019

5.

Vaststellen ontwerp van huishoudelijk reglement van de gemeenteraad

6.

Ambtshalve schrapping

7.

Ambtshalve schrapping

8.

Ambtshalve schrapping

9.

Ereburgerschap Brandon Mechele. Goedkeuring organisatie viering op 22/01/2019

10.

Kennisneming van het verslag van het scholenoverleg d.d. 23/10/2018

11.

Organisatie baby-, peuter- en kleuterbabbels op diverse data in 2019

12.

Toekenning locatiesubsidie aan de kinderbegeleiders in de gezinsopvang bij de gemeentelijke
dienst voor onthaalgezinnen voor het werkingsjaar 2018

13.

Inbraakdetectiesysteem Turkeyenhof. Gunning van de opdracht voor het jaarlijks onderhoud

14.

Noodplanning. Aankoop van twaalf Pitagone anti-ram barrières voor evenementen. Gunning
van de opdracht

15.

Toetreding tot de vervoerregioraad van de vervoerregio Oostende

Erwin Feys, schepen
16.

Bevestiging beursstand op Velofollies januari 2019

17.

Opdracht van levering van brandstoffen voor het gemeentelijk wagenpark tijdens het
dienstjaar 2019. Gunning

18.

Riolering. Uitvoeren van herstellingswerken riolering Polderstraat. Gunning van de opdracht
van werken

19.

Machines, exploitatiemateriaal en uitrusting. Gunning van de opdracht van levering van een
klinknagelpistool

20.

Agentschap Wegen en Verkeer. Permanente signalisatievergunning dienstjaar 2019.
Wegvergunning

21.

Gemeentelijk wagenpark. Aankoop twee bestelwagens voor de technische dienst uitvoering.
Voorstel

22.

Telenet. Plaatsing ondergrondse kabel in de Steenbakkerijstraat 7. Wegvergunning

23.

Nutsvoorzieningen. Eandis. Vervangen OV-paal (betonrot) Zandheuvel 2. Gunning van de
opdracht van werken

24.

Beplantingen. Onderhoud openbare beplantingen en groenzones gedurende 2019. Vaststelling
van het bestek, de kostprijsraming en de plaatsingsprocedure

25.

Aanvraag tot toelating van de wedstrijd strandrace op 29/12/2019

26.

Aanvraag tot organisatie van de vierde vinkenzetting op 25/05/2019

Alain Lynneel, schepen
27.

Toekennen van een premie voor het aan huis leveren van goederen en diensten voor het
budgetjaar 2018 en voorstel tot opheffen premie vanaf 2019

28.

Milieu- en recyclagepark. Aankoop van een houthakselaar. Voorstel

29.

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

30.

Bevestiging opdrachten nieuwjaarsdrink 2019

31.

Autonoom Gemeentebedrijf Bredene. Benoeming van de leden van de raad van bestuur.
Voorstel

Kristof Vermeire, schepen
32.

Zomerpersoneel 2019 en korte schoolvakanties - BKO. Openverklaring en bekendmaking
betrekkingen en vaststellen selectieprocedure

33.

Nummering Duinenstraat 135

34.

Nummering Hendrik Consciencelaan 5A

35.

Splitsing eigendom. Verkoop door notaris Ines van Opstal van een deel van de eigendom
gelegen Golfstraat 39

36.

Omgevingsvergunningen

37.

Kennisneming van het verslag van de GECORO d.d. 19/12/2018

Kristien Vanmullem, schepen
38.

Regionaal partnerschap 2014-2018 leerling- en schoolondersteunende initiatieven. Vaststellen
en uitbetalen solidariteitsbijdrage 2018

39.

Goedkeuring wijziging openingsuren jeugddienst

Eddy Gryson, schepen
40.

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 350, 351/2018 en 6/2019

41.

Kennisneming 8e aanpassing meerjarenplan 2014-2020 en budgetwijziging nr. 2 2018 van het
sociaal verhuurkantoor Bredene-Oostende

42.

Goedkeuring van facturen investeringsbudget - lijst 349/2018

Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
43.

Gemeenteraad. Punten voor de agenda van de zitting d.d. 28/01/2019

