COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 18/03/2019

Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1.

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 11/03/2019

2.

Vraag van AKZIE bvba voor het plaatsen van tijdelijke publiciteitsborden op diverse
gemeentewegen n.a.v. opendeurdag Middenschool Bredene op 27/04/2019. Toelating

3.

Vaststelling van een tijdelijke politieverordening houdende beperkende maatregelen inzake
het verkeer op openbare wegen in de gemeente n.a.v. de organisatie van een wielerwedstrijd
'Elite zonder contract en beloften' op 10/04/2019

4.

Vaststelling van een tijdelijke politieverordening houdende beperkende maatregelen inzake
het verkeer op de parkings MEC Staf Versluys I en II n.a.v. de organisatie van de paaskermis
2019

5.

Uitreiking Save-label door OVK n.a.v. derde actieplan verkeersveiligheid

Erwin Feys, schepen
6.

Telenet. Plaatsen van ondergrondse kabel in de Hendrik Consciencelaan. Wegvergunning

7.

Openbare werken. Herinrichting van een gedeelte van de Kapelstraat, aanleg oprit en
aanliggende parking shopping Duinen. Goedkeuring voorontwerp

8.

Proximus. Uitvoeren telecommunicatiewerken in de Kapelstraat en Gentstraat.
Wegvergunning

9.

Aanvraag bezetten openbaar domein van 26/07 t.e.m. 02/08/2020 door circus Barones voor
het houden van circusvoorstellingen

10.

Proximus. Uitvoeren telecommunicatiewerken in de Prinses Elisabethlaan/Kerkhofstraat.
Wegvergunning

11.

Uitlenen van materiaal

12.

Telenet. Plaatsen van ondergrondse kabel in de Centrumlaan. Wegvergunning

13.

Schenking van vier trofeeën en twee geschenken voor de organisatie van de Walvissloepenrace
op 24/08/2019

14.

Aanvraag tot organisatie van een strandrace op 28/12/2019

15.

Aanvraag tot organisatie van de 2de editie van de Twins Trail Run op 06/04/2019

Alain Lynneel, schepen
16.

Paasactie 2019

17.

Kennisneming van het verslag van de vergadering van het directiecomité van het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene d.d. 20/02/2019

18.

Gemeentelijke medewerking netwerkmoment voor ondernemers op 13/06/2019

19.

Organisatie Te Deum 2019

20.

Tour Elentrik - Participatieve street art project voor nutsvoorzienings-kasten

21.

Gunning opdrachten The Village 2019

Kristien Vanmullem, schepen
22.

Gemeentelijke structurele tussenkomst in en ondersteuning van het gebruik van POC De
Caproen door verenigingen. Vaststellen ontwerp van aanvullende overeenkomst 2019

23.

Hondenpoepcampagne 2019

24.

Bevestigen factuur indoor speeldorp 2019

Kristof Vermeire, schepen
25.

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

26.

Zomerpersoneel 2019 - redders zeebadendienst. Afsluiten van de kandidatenlijst

27.

Dienst informatica. Vacature deskundige ICT (voltijds, niveau B1-B3). Kennisneming resultaat
selectie en aanstelling

28.

Technische dienst uitvoering. Vacature technisch assistent - loodgieter (D1-D3, voltijds,
vervangingsovereenkomst). Afsluiten kandidatenlijst, kennisneming resultaat selectie en
aanstelling

29.

Zomerpersoneel 2018. Kennisneming evaluatie van twee redders

30.

Omgevingsvergunningen

31.

Splitsing eigendom. Verkoop door geassocieerde notarissen Van Hoestenberghe, Dewagtere &
Dewagtere van een deel van de eigendom gelegen Wagenmakersstraat 28

32.

Principevraag Bloemenlaan 12

33.

Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Aanvraag afwijking bouwverbod door Bouwbedrijf
Furnibo nv

34.

Vrijgave waarborgen bij uitvoeren private bouwwerken

Eddy Gryson, schepen
35.

Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) projectoproep 2019 Vlaamse overheid: voorstel tot
deelname en samenwerking met stad/OCMW Oostende

36.

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 47-48 /2019

37.

Betaalde wedden betreffende het vierde kwartaal en regularisaties - lijst 310, 311, 312, 314,
315, 319, 320, 360 en 361

38.

Viseren en uitvoerbaar verklaren van de lijst nr. 01/2019 met betrekking tot openstaande
niet-fiscale schuldvorderingen

39.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op het bouwen, verbouwen en
herbouwen voor het aanslagjaar 2019 - generatie 01

Kristof Vermeire, schepen
40

Kennisneming huidige valorisatie beroepservaring. Principieel standpunt inzake eventuele
uitbreiding valorisatie van een aantal knelpuntberoepen

