COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 27/05/2019
Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1.

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 20/05/2019

2.

Algemene vergadering van IVOO op 25/06/2019

3.

Principieel goedkeuren van de opmaak van een protocol voor samenwerking regio Oostende en
provincie West-Vlaanderen

4.

Opzetten van een proefproject rookvrij strand

5.

Organisatie nieuwjaarsduik op 04/01/2020 door Bredense Bruinvissen en kajakclub De
Waterratjes

Erwin Feys, schepen
6.

Wagenpark. Gunning van de opdracht van levering van een platte wagen en kipwagen

7.

Openbare werken. Weg- en rioleringswerken in de Europa- en Nukkerwijkstraat. Goedkeuring
van het proces-verbaal van definitieve oplevering. Voorstel vrijgave saldo borgsom

8.

Gemeentelijk patrimonium. Verkoop openbare groenzone, gelegen Bedevaartstraat. Voorstel

9.

Reinigen voegen en opnieuw invoegen kasseien op het domein van de heemkring Ter Cuere.
Goedkeuring meeruitgave

10.

Gemeentelijk patrimonium. Verkoop openbare groenzone, gelegen achterzijde 's-Heer
Woutermanslaan. Voorstel

11.

Openbare werken. Herinrichting van een gedeelte van de Kapelstraat, aanleg oprit en
aanliggende parking Shopping Duinen. Goedkeuring aangepast voorontwerp

Alain Lynneel, schepen
12.

Braderie gedurende de Dunegatfeesten op 13/07 en 14/07/2019. Goedkeuring en
gemeentelijke medewerking

13.

Festival van de Zeegeus op 06/07/2019. Gemeentelijke medewerking

14.

Feest op de Dijk op 16/07 en 12/08/2019. Gemeentelijke medewerking

15.

Organisatie jaarlijkse activiteiten voor de vrijwilligers van het lokaal bestuur Bredene

16.

Organisatie Ploviefeesten op 29/06/2019. Goedkeuring

Kristien Vanmullem, schepen
17.

Toekenning terugbetaling kadervorming

Kristof Vermeire, schepen
18.

Feestdag twintig jaar bib op 27/09/2019. Gunning bijkomende opdrachten

19.

Dienstengebouw technische dienst. Voorstel tot verlenging aanstelling van een voltijds
technisch beambte - reinigingsdienst (niveau E1-E3) met ingang van 25/06/2019

20.

Proces- en startnota PRUP Horizon. Advies

21.

Splitsing eigendom gelegen Europastraat 2, door notaris Philippe Verlinden voor vestiging van
een erfpacht gelegen Europastraat 2

22.

Stedenbouwkundig attest Duinenstraat 54

23.

Omgevingsvergunningen

24.

Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Aanvraag afwijking bouwverbod door Bouwonderneming
Mylle

Eddy Gryson, schepen
25.

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 111 en 114/2019

26.

Oninbaarstellingen via creditnota betreffende diverse belastingen voor het aanslagjaar 2018
recht 2019 - lijst 1

27.

Oninbaarstelling via creditnota betreffende de belasting op terreingerelateerde logies voor
het aanslagjaar 2019 - lijst 1

28.

Oninbaarstelling via creditnota betreffende de belasting op de woningen en/of gebouwen die
worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor het aanslagjaar 2017 - reeds geïnde
vorderingen - lijst 1

29.

Bezwaarschrift d.d. 18/03/2019 tegen de aanslag in de gemeentebelasting op het ontbreken
van parkeerplaatsen - aanslagjaar 2018 artikel 001- bedrag 5.000 EUR -belast goed:
Dorpsstraat 26

30.

Oninbaarstelling via creditnota betreffende de belasting op de onbebouwde bouwgronden en
onbebouwde kavels voor het aanslagjaar 2018 - lijst 2

31.

Oninbaarstelling betreffende de belasting op de tweede verblijven voor het aanslagjaar 2017 lijst 2

32.

Goedkeuring van facturen investeringsbudget - lijst 113/2019

33.

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 03

34.

Aanvraag taxibons

T1.

Opstarten van een interlokale preventiewerking

