COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 25/02/2019

Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1.

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 18/02/2019

2.

Gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement, de kamer van Volksvertegenwoordigers
en het Vlaams parlement van 26/05/2019.

3.

Gladheidbestrijding resterende winterdagen 2018/2019. Gunning van de opdracht voor het
stockeren en leveren van wegenzout

4.

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
'Bredene-Koksijde Classic' op vrijdag 22/03/2019

Erwin Feys, schepen
5.

Recht van voorkoop Groenendijkstraat 90

6.

Materiaal poetsploeg. Gunning van de opdracht van levering van schrob- zuigmachine

7.

Multifunctioneel sportterreinen Staessenstraat. Gunning van de opdracht van levering van een
overkapping

8.

Elta bvba. Uitfrezen asfalt en opnieuw asfalteren in de Guido Gezellestraat . Wegvergunning

9.

Rioleringen. Gunning van de opdracht van levering van riooldeksels

10.

Openbare werken. Parking Nukkerwijkstraat. Vaststelling van de voorwaarden, plan,
kostprijsraming en de wijze van gunnen

11.

Nutsvoorzieningen. Fluvius (Eandis). Standpuntinname tijdelijk wegnemen openbaar
verlichtingspunt n.a.v. private gevelwerken

12.

Fluvius. Verplaatsen laagspanningskabel Kapelstraat. Wegvergunning

13.

Openbare werken. Afkoppelen collectorennetwerk Bredene/De Haan (project nr. 21.740B).
Grond, gelegen omgeving wijkpaviljoen Staessenstraat. Akkoord beschrijving werkzone,
waarvan ons bestuur eigenaar is.

14.

Gemeentelijk wagenpark. Gunning van de opdracht van levering van twee bestelwagens voor
de technische dienst uitvoering.

15.

Aanvraag tot organisatie van een wielerwedstrijd PK voor juniores op 18/05/2019

Alain Lynneel, schepen
16.

Ontvangst op het gemeentehuis van jeugdprins en jeugdprinses carnaval op 18/03/2019

17.

Organisatie 11-juliviering 2019

18.

Afsluiten overeenkomst met Horizon Educatief vzw in het kader van “Week van de Zee”
aanbod 2019

19.

Volkstuinpark. Voorstel tot overdracht van de houten tuinberging naar Akkerwinde vzw

20.

Organisatie avondprogramma nationale feestdag

21.

Organisatie The Village op 27/07/2019. Gunning artiesten

22.

Gemeentelijke medewerking 3oflive foodtruckfestival 12/07, 13/07 en 14/07/2019

23.

Gemeentelijke medewerking 3oflive muziekfestival 23/08, 24/08 en 25/08/2019

24.

Vraag tot organisatie van de Play Day @ Paelsteenveld op 03/08/2019

Kristof Vermeire, schepen
25.

Schoonmaak. Kennisneming van de vraag tot ontslag met onderlinge toestemming van een
technisch beambte. Voorstel tot tijdelijke vervanging en vacaturemelding (deeltijds
(30u/week), contract bepaalde duur van een jaar)

26.

Voorstel tot schenking van de rekken van de bibliotheek aan de Bredense verenigingen

27.

Programma bibliotheek. Inschakelen vrijwilligers. Gunning opdrachten

28.

Buitenschoolse kinderopvang. Voorstel tot verlenging aanstelling van een halftijds technisch
assistent - begeleider buitenschoolse kinderopvang (niveau D1-D3) met ingang van 28/03/2019

29.

Schoonmaak. Kennisneming afwezigheid wegens ziekte. Voorstel tot vervanging (via
uitbreiding prestaties en deeltijdse aanstelling begeleiders buitenschoolse opvang als
technisch beambten schoonmaak)

30.

Omgevingsvergunningen

31.

Principevragen

32.

Nummering Aalscholverstraat 55-57-59-61

33.

Splitsing eigendom. Verkoop door notaris Dominique Verhaeghe van een deel van de eigendom
gelegen Koningin Astridlaan 61+

Eddy Gryson, schepen
34.

Algemeen vaststellen van de plaatsingsprocedures voor overheidsopdrachten die vallen onder
het dagelijks bestuur

35.

Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening vzw - subsidieaanvraag werkjaar 2019

36.

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst /2018 en lijst /2019

37.

Betalend parkeren en parkeren in een blauwe zone. Kennisneming van de praktische
schikkingen en organisatie voor het jaar 2019

38.

Goedkeuring van facturen investeringsbudget - lijst /2018 en lijst /2019

39.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de
de uithangborden zichtbaar vanaf de openbare weg en op constructies bestemd of aangewend
voor het dragen van reclame - aanslag van ambtswege - aanslagjaar 2018 generatie 01

40.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de economische bedrijvigheid
- aanslag van ambtswege - aanslagjaar 2018 - generatie 01

41.

Aanvraag vzw BONO tot erkenning als sociale vereniging

42.

Aanvraag taxibons door Georgette Decoussemaeker

43.

Voordracht 'Stoppen met roken'

