COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 21/01/2019

Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1.

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 14/01/2019

2.

Ambtshalve schrapping

3.

Ambtshalve schrapping

4.

Ambtshalve schrapping

5.

Ambtshalve schrapping

6.

Kennisneming antwoordformulier klacht

7.

Vernieuwing abonnement OBI4wan

8.

Gemeentelijke informatie in weekblad Tips. Hernieuwing van de opdracht voor 2019

9.

Kandidaatstelling tot deelname aan het vernieuwend project werknemersstatuut voor
kinderbegeleiders in de gezinsopvang

10.

Vaststelling van een tijdelijke politieverordening houdende beperkende maatregelen inzake
het verkeer n.a.v. de organisatie van de 57ste Corrida van 't Sas op 02/02/2019

11.

Opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer op gemeentewegen (Keerweg). Voorstel

Erwin Feys, schepen
12.

Begraafpark Priorij - verlenen van nisconcessies - verkoop van nisstenen - verlenen van
grondconcessie - verkoop grafkelders - verlenen concessie urnekelder - verkoop sluitsteen
urnekelder

13.

Intrekken en opnieuw vaststellen van grafconcessies in het kader van de overbrenging van
graven naar begraafpark Priorij

14.

De Lijn West-Vlaanderen. Aanvraag permanente vergunning voor onderhoudswerken in 2019

15.

VSE nv. Aanvraag permanente vergunning voor uitvoeren van werken in 2019

16.

Degroote Gaston nv. Aanvraag permanente vergunning voor uitvoeren van werken in 2019

17.

Sociale verkaveling Noord-Ede fase 1B en 1C. Goedkeuring proces-verbaal van definitieve
oplevering

18.

Omheining. Gunning van de opdracht van levering van hout voor het vervaardigen van een
omheining voor het speelplein t.h.v. de kiosk

19.

Elta bvba. Nieuwe aansluiting op het rioolstelsel Breeweg. Wegvergunning

20.

Vraag tot organisatie van bijkomende avondmarkt op 31/05/2019

21.

Gratis zwemlessen aan jongeren van zeven jaar in het gemeentelijk zwembad

22.

Aanvraag van SOS Reptiel tot organisatie van een hondenwandeling op 09/06/2019

23.

Organisatie kwarttriatlon op 02/06/2019 in samenwerking met vzw Sportpromotie Oostende.
Goedkeuring

24.

Terugbetaling van inschrijvingsgeld voor deelname aan sportieve manifestaties en/of lidgeld
voor sportverenigingen

25.

Toelating tot voorzien van 20-beurtenkaarten voor gebruik zwembad door kansengroepen

26.

Organisatie start wielerwedstrijd voor Elite met contract Bredene Koksijde Classic op
22/03/2019 in samenwerking met vzw De Krekedalvrienden

Alain Lynneel, schepen
27.

Principiële goedkeuring van kosteloos ter beschikking stellen Sint-Rikierskerk voor organisatie
evenementen kerkfabriek Sint-Rikier

28.

Plechtigheid ter nagedachtenis van koning Albert I en de overleden leden van de koninklijke
familie

29.

Gemeentelijke medewerking aan carnavalstoet op 20/04/2019

30.

Gemeentelijke medewerking aan De Grote Schelpenteldag op 16/03/2019

31.

Milieu- en recyclagepark. Gunning van de opdracht van levering een tweedehands heftruck,
inclusief overname bestaand toestel

32.

Vaststelling toeristisch programma 2019

Kristof Vermeire, schepen
33.

Twintig jaar bibliotheek. Gunning levering relatiegeschenken

34.

Technische dienst. Voorstel tot verlenging aanstelling van twee voltijdse technische
assistenten - metselaar (niveau D1-D3) met ingang van 05/02/2019

35.

Zomerpersoneel 2019. Openverklaring en bekendmaking betrekkingen

36.

Zomerpersoneel 2019 - zeebadendienst. Standpunt bezetting periode buiten juli - augustus.
Openverklaring en bekendmaking betrekkingen

37.

Omgevingsvergunningen

Eddy Gryson, schepen
38.

Kennisneming van de opgave van de beslissingen van de OCMW-raad genomen in zitting d.d.
18/12/2018

39.

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 358-359-363/2018

40.

Oninbaarstellingen via creditnota betreffende diverse belastingen voor het aanslagjaar 2017
lijst 1

41.

Goedkeuring van facturen investeringsbudget - lijst 362/2018

42.

Toekenning vakantietoelage aan personen met een handicap en langdurige zieken

43.

Toekenning mantelzorgpremie eerste kwartaal 2019

44.

Aanvraag taxibons

