COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 25/03/2019

Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1.

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 18/03/2019

2.

Ambtshalve schrapping

3.

Ambtshalve schrapping

4.

Goedkeuring organisatie twintig jaar BKO - circusproject

5.

Gelijktijdige verkiezingen van het Europees parlement, de kamer van volksvertegenwoordigers
en het Vlaams parlement van 26/05/2019. Vaststellen van de kiezerslijst en de kostprijs van
de kiezerslijst voor de kandidaten

6.

Drukken van het informatieblad. Gunning van de opdracht

7.

Kennisneming inwerkingtreding nieuwe regelgeving inzake de burgerlijke stand (DABS).
Vaststelling principes voltrekken van een huwelijk

8.

Aanpassing van de inbraak- en brandcentrales in diverse gemeentelijke gebouwen voor het
gebruik met een meldkamer. Goedkeuring eindafrekening

Erwin Feys, schepen
9.

Kantoormeubilair. Aankoop bureaustoelen. Gunning opdracht van levering

10.

Standplaatsvergunningen voor individuele strandcabines niet bestemd voor verhuring.
Seizoenexploitaties 2019. Verlenen toelatingen voor het berijden van het strand en de
toegangswegen voor het aanvoeren, opslaan, afbreken en wegvoeren van particuliere
strandcabines tijdens het zomerseizoen 2019

11.

Toelating voor het berijden van het strand en de toegangswegen op 06/04/2019

12.

Telenet. Plaatsing van een ondergrondse kabel in de Ruiterlaan. Wegvergunning

13.

Telenet. Plaatsing ondergrondse kabel in de Pauwhoflaan. Wegvergunning

14.

Telenet. Plaatsing ondergrondse kabel in de Turkeyenlaan. Wegvergunning

15.

Aanvraag toelating organisatie garageverkoop in de Populierenlaan 1 op 01/06 en 02/06/2019

16.

Aanvraag tot organisatie van wielerwedstrijden voor niet aangeslotenen OVWF op 01/09/2019

17.

Aanvulling van de lijst van materiaal dat kan worden uitgeleend en goedkeuring eerdere
aanvragen voor gebruik van het mobiel podium

Alain Lynneel, schepen

18.

Ontvangst 100-jarig bestaan NSB FNC Bredene. Intrekking beslissing d.d. 07/01/2019 en
vaststelling nieuwe datum

19.

Aankoop boeken 'Zakboek voor de bijentuin'

Kristien Vanmullem, schepen
20.

Verhuren van De Snekke aan diverse groepen voor overnachting. Toelating

21.

Bevestigen opdrachten in kader van speeldorp 2019

22.

Gemeentelijke medewerking jeugdraadfilms

Kristof Vermeire, schepen
23.

Inrichting jeugdafdeling bibliotheek. Aankoop van bibliotheekrekken. Gunning van levering

24.

Reinigingsdienst. Kennisneming pensionering van een technisch beambte per 01/05/2019 (na
langdurige afwezigheid wegens ziekte) en kennisneming automatische beëindiging
vervangingsovereenkomst. Voorstel tot verlenging aanstelling vervanger per 01/05/2019

25.

Groendienst. Voorstel tot verlenging aanstelling van een technisch assistent - groendienst
begraafplaats (niveau D1-D3) met ingang van 16/04/2019

26.

Dienst schoonmaak. Vacature technisch beambte - schoonmaak (E1-E3, contract bepaalde
duur, deeltijds 30u/week). Afsluiten kandidatenlijst, resultaat selectie en aanstelling

27.

BKO. Aanstelling van jobstudenten (bij voorkeur monitoren) tijdens paasvakantie 2019

28.

Zomerpersoneel 2019 - BKO. Afsluiting kandidatenlijst en aanstelling

29.

Omgevingsvergunningen

30.

Principevraag: Lindenstraat 29 - verbouwen en uitbreiden van de woning

Eddy Gryson, schepen
31.

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 53-54 /2019

32.

Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op de onbebouwde bouwgronden en onbebouwde
kavels - aanslagjaar 2018 - belast goed: Duinenstraat 193 (statuut van parking)

33.

BBC 2020 Foxtrot Professional

34.

Oninbaarstellingen via creditnota betreffende diverse belastingen voor het aanslagjaar 2018
lijst 1

35.

Goedkeuring van facturen investeringsbudget - lijst 55/2019

36.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de woningen en/of gebouwen
die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor het aanslagjaar 2019 - generatie 01

37.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de woningen en/of gebouwen
die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor het aanslagjaar 2018 - generatie 02

38.

Seniorenuitstap naar Brakel op 29/04/2019

