COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 07/10/2019
Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1.

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 30/09/2019

2.

Ambtshalve schrapping

3.

Ambtshalve schrapping

4.

Ambtshalve schrapping

5.

Ambtshalve schrapping

6.

Ambtshalve schrapping

7.

Vaststelling van een tijdelijke politieverordening houdende beperkende maatregelen inzake
het verkeer n.a.v. de organisatie van de Naecon Beach race op 19/10/2019

8.

Verkeerslessen GC Advice. Voorstel voor gratis bijkomende lessen in het najaar 2019

9.

Vervoerregio Oostende. Kennisneming van het voorstel netwerk basisbereikbaarheid en impact
bediening Bredene

Erwin Feys, schepen
10.

Openbare werken. Weg- en rioleringswerken in de Duinenstraat, tussen de Zandstraat en
rotonde Vloedstraat. Goedkeuring proces-verbaal van definitieve oplevering. Voorstel
vrijgave saldo borgsom

11.

Gemeentehuis. Plaatsen akoestische deuren. Gunning van de opdracht van levering

12.

Aanleg van betongrasdallen langs de Batterijstraat. Bevestiging meerprijs

13.

Private verkaveling gelegen nabij de Ploegstraat. Goedkeuring proces-verbaal van definitieve
oplevering van de heraansluiting DWA-wachtbuis verkaveling Ploegstraat op bestaande
inspectieput in de Vloedstraat. Voorstel vrijgave saldo bankwaarborg

14.

Gemeentelijk patrimonium. Openbare verkoop openbare groenzone, gelegen achterzijde 'sHeer Woutermanslaan. Aanstelling notaris

15.

Openbare werken. Hoofdproject Aquafin "Afkoppelen collectorennetwerk - nr. 21.740B" en
aanverwante projecten.
a. Samenwerkingsovereenkomst Aquafin nv-gemeente Bredene-cvba TMVW-gemeente De Haan
b. Addendum overeenkomst betreffende de studie van de diverse projecten Aquafin nvgemeente Bredene-cvba TMVW-gemeente De Haan-bvba Studiebureau Jonckheere.
Afsluiten gewijzigde contracten

16.

Standplaatsvergunning op het openbaar domein voor de verkoop van chrysanten. Verbod van
uitvoering van werken op de gemeentelijke begraafplaatsen tijdens de 1 november periode
2019

17.

Voorstel tot wijziging locatie voor standplaatsinname op het openbaar domein van 26/07
t.e.m. 02/08/2020 door Circus Barones voor het houden van circusvoorstellingen

18.

Topaz. Uitvoeren beaching trials t.h.v. reddingspost 1 laagwaterzone. Toelating

19.

Uitlenen van materiaal

20.

Goedkeuring overeenkomst tussen gemeentebestuur en vzw Sportidee en Golazo Sports n.a.v.
de organisatie van de Ethias Cross Bredene 2019

21.

Aanvraag tot organisatie van de rode neuzenloop op 22/11/2019

22.

Intrekking aanstelling vrijwilliger fitheidsturnen en bevestiging aanstelling vervanger

23.

Organisatie Bredene Loopt op 14/12/2019 in samenwerking met Bredene Sport Running Team.
Goedkeuring en gunning

Alain Lynneel, schepen
24.

Aanvraag vergunning parkeerplaats Albert Heijn Bredene

25.

Opheffen en opnieuw vaststellen van het gebruikersreglement gemeenschapscentrum
Bredene. Voorstel

26.

Opheffen en opnieuw vaststellen van het organiek reglement beheersorgaan
gemeenschapscentrum. Voorstel

27.

Realisatie negentiende fase van het geboortebos

28.

Aanvraag gemeentelijke medewerking Nacht van de Duisternis op 12/10/2019

29.

Organisatie quiz Bredense verenigingen 2019

30.

Erkenning ISO 8450 als sociaal-culturele vereniging

Kristien Vanmullem, schepen
31.

Samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 voor de organisatie Techniekacademie. Goedkeuring

32.

Organisatie Halloween op 31/10/2019. Goedkeuring programma en gunningen

33.

Aanvraag gebruik Creatuur 2019-2020

Kristof Vermeire, schepen
34.

Principiële goedkeuring van het opnieuw vaststellen van de personeelsformatie en het
organogram

35.

Principiële goedkeuring van het opnieuw vaststellen van de rechtspositieregeling

36.

Gunning van levering van een RFID-gebaseerd balieautomatiseringssysteem in de openbare
bibliotheek

37.

Opdracht van levering en installatie van ICT infrastructuur. Gunning

38.

Technische dienst administratie. Kennisneming van de afwezigheid (voltijds onbetaald verlof)
van een administratief medewerker (C1-C3). Voorstel tot vacaturemelding (C-niveau,
vervangingscontract onbepaalde duur, voltijds)

39.

Zomerpersoneel 2019. Kennisneming evaluaties

40.

Startbaan verkeersveiligheid. Kennisneming ontslag startbaner - verkeersveiligheid. Voorstel
tot vacaturemelding

41.

Dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening. Voorstel tot verlenging aanstelling van een
administratief medewerker - stedenbouw/ruimtelijke ordening (niveau C1-C3) met ingang van
24/10/2019

42.

Aanvraag tot gedeeltelijke verlegging voetweg nr. 16. Definitieve vaststelling

43.

Omgevingsvergunningen

Eddy Gryson, schepen
44.

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 225/2019

45.

Aanvraag administratieve rechtzetting m.b.t. factuur 2019/265 - standplaatsinname met
kermisattractie op het openbaar domein

46.

Kennisneming van de gemeentelijke dotatie aan de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen
voor het begrotingsjaar 2020

47.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier verhaalbelasting op de verwerving van
terreinen met het oog op de verwezenlijking van wegenwerken (zate van de weg) aanslagjaar 2019 - generatie 01

48.

Oninbaarstellingen via creditnota betreffende diverse belastingen voor het aanslagjaar 2019 lijst 2

49.

Goedkeuring van facturen investeringsbudget - lijst 224/2019

50.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier verhaalbelasting op het aanleggen van
riolen - aanslagjaar 2019 - generatie 01

51.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier verhaalbelasting op het aanleggen van
voetpaden - aanslagjaar 2019 - generatie 01

52.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier verhaalbelasting op het aanleggen van
wegen - aanslagjaar 2019 - generatie 01

Kristof Vermeire, schepen
53.

Ondersteuning dienst ruimtelijke ordening. Verlenging van de gunning van de opdracht van
diensten

Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
54.

Taakverdeling binnen het college van burgemeester en schepenen

55.

Gemeenteraad. Punten voor de agenda van de zitting d.d. 21/10/2019

