COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 20/05/2019
Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1.

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 13/05/2019

2.

Afsluiten van de overeenkomst voor 2019 bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om
aan de gemeente Bredene een lijst te bezorgen van de inwoners van de gemeente die een
verhoogde tegemoetkoming inzake geneeskundige verzorging genieten

3.

Aanvraag sociaal tarief voor opvang in de buitenschoolse kinderopvang

4.

Vaststelling van een tijdelijke politieverordening houdende beperkende maatregelen inzake
het verkeer op parkings MEC Staf Versluys I en II n.a.v. de algemene vergadering van Fluvius
op 24/06/2019

5.

Toelating bezetten openbaar domein in de Molenstraat t.h.v. huisnummer 47 met
springkasteel op 01/06/2019

6.

Bevestiging bezetten openbaar domein met foodtruck in de Kapelstraat tijdens de
wielerwedstrijd op 19/05/2019

7.

Aanduiden van de secretarissen van de gemeenteraadscommissies

Erwin Feys, schepen
8.

Recht van voorkoop Fritz Vinckelaan 97

9.

Feestmateriaal. Gunning van de opdracht van levering van vlaggenmasten

10.

Plaatsen omheining Grasduinen t.h.v. Koningin Astridlaan 55B. Bevestiging

11.

Strand. Vrijmaken toegangswegen en nivelleren strand. Bevestiging van de opdracht van
werken

12.

Uit het verkeer nemen van een Renault Master met nummerplaat JMS177. Stopzetten van de
verzekeringspolis

13.

Fluvius. LS-aansluiting t.b.v. appartementsgebouw Aalscholverstraat 63. Wegvergunning

14.

Eurofiber. Aanleg van telecomleiding in de Prins Karellaan. Wegvergunning

15.

Private verkaveling. Kop van 't Sas. Wijziging van boomringen in wegdek naar
bloemboombakken. Standpuntinname

16.

Voorstel tot het stopzetten organiseren van de paaskermis

17.

Wagenpark. Vrachtwagen MAN (1 GAR 774). Gunning van de opdracht van herstellingswerken

Alain Lynneel, schepen
18.

Programmatie tentoonstellingen gemeentehuis tweede helft juni - najaar 2019

19.

Bebloemingswedstrijd. Goedkeuring praktische organisatie en gunning van de opdrachten

Kristien Vanmullem, schepen
20.

Vraag Jong Socialisten Bredene tot beschikbaar stellen van de jeugddienst voor studerende
jongeren. Goedkeuring

Kristof Vermeire, schepen
21.

Sluiting bibliotheek op 17/06 en 18/06/2019 ingevolge herinrichting jeugdafdeling

22.

Zomerpersoneel 2019 - milieuteam 2019. Kennisneming ingetrokken kandidaturen en voorstel
tot uitbreiding kandidatenlijst. Aanstelling en vaststelling dienstregeling

23.

Zomerpersoneel 2019 - redders zeebadendienst (periode buiten juli en augustus). Voorstel tot
intrekking aanstelling en tot aanstelling van vervangers

24.

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

25.

Omgevingsvergunningen

26.

Vrijgave waarborgen bij uitvoeren private bouwwerken

Eddy Gryson, schepen
27.

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 107-109/2019

28.

Goedkeuring van facturen investeringsbudget - lijst 110/2019

29.

Aanvraag taxibons

30.

Eerstelijnszone Oostende-Bredene. Goedkeuring voorstel vertegenwoordiging

Erwin Feys, schepen
31.

Aansluiting op openbaar rioleringsnet wegens verstopping afvoer. Bevestiging wegvergunning

