COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 28/01/2019

Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 21/01/2019

2

Ambtshalve schrapping

3

Vaststelling van een tijdelijke politieverordening houdende beperkende maatregelen inzake
het verkeer op openbare wegen n.a.v. de organisatie van de Duo- en Corporate Race op
10/02/2019

4

Opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer op gemeentewegen (Fritz Vinckelaan en Louis Vander Schaeghestraat). Voorstel

5

Terrein voor aanhangwagens voor niet-commercieel gebruik. Vernieuwing van de vergunningen
voor 2019 en vaststelling van de wachtlijst

Erwin Feys, schepen
6

Recht van voorkoop Duinenstraat 342

7

Sport. Veldverlichting tennisterreinen Vicogne nrs. 1 en 4. Gunning van de opdracht van
levering en bijkomend plaatsing

8

Sondering rioleringsaansluiting Koningin Astridlaan. Wegvergunning

9

Standplaatsvergunning voor de wekelijkse dinsdagmarkt op basis van het abonnementsysteem
2019 – bijkomende vergunning

10

Elta bvba. Aansluiting op het rioleringsnet in de Duinenstraat 243. Wegvergunning

11

Elta bvba. Aansluiting op het rioleringsnet in de Duinenstraat 245. Wegvergunning

12

Aanvraag voor machtiging tot standplaatsinname met een kermisattractie op het openbaar
domein op 13-14-15-20-21-22/07 en 06/08/2019

13

Nutsvoorzieningen. Eandis. Verplaatsen van het openbaar verlichtingspunt nr. 336 in de Peter
Benoitlaan 7 n.a.v. het aanleggen van parkeerplaatsen t.h.v. de residentie Verona I. Akkoord
en gunning van de opdracht van werken

14

Openbare werken. Afkoppelen collectorennetwerk Bredene/De Haan (project nr. 21.740B).
Omgeving wijkpaviljoen Staessenstraat. Toestaan van erfdienstbaarheden voor algemeen nut
over het perceel, kadastraal bekend 1° afdeling, sectie A, nr. 368 B4, aan nv Aquafin.
Voorstel

15

Aanvraag wijziging standplaatsvergunning tijdens de wekelijkse dinsdagmarkt 2019

16

Aanpassing van het distributienet in de Kapelstraat - Rozenlaan. Wegvergunning

17

Aanvraag tot organisatie van de Kust Trail Run op 19/10/2019

18

Aanvraag tot organisatie van de Naecon Beachrace op 19/10/2019

19

Aanvraag tot organisatie van de tiende wandeltocht Rondom De Vosseslag op 17/06/2019

Alain Lynneel, schepen
20

Kennisneming van het verslag van de werkgroep leegstand d.d. 11/12/2018

21

Kennisneming van de verslagen van de vergaderingen van het directiecomité van het
Autonoom Gemeentebedrijf Bredene d.d. 08/11, 21/11 en 05/12/2018

22

Organisatie schooltheater 2019. Gunning van de opdrachten

23

Ontvangst van Diane Hallemeesch op het gemeentehuis

24

Organisatie kinderkunstwedstrijd 2019

25

Vergunningen voor het bezetten van het openbaar domein door plaatselijke handelaars
(open/gesloten terrassen, reclameborden, windschermen, vlaggen,...) - dienstjaar 2019

26

Gemeentelijke medewerking Thaise dag op 17/08/2019

27

Drukken logiesgids 2019. Gunning van de opdracht

28

Organisatie en gemeentelijke medewerking Fiesta Europa

29

Organisatie amuse(fiets- of wandel)route tijdens de periode 29/07-01/09/2019 in
samenwerking met Brouwerij Betsy

Kristien Vanmullem, schepen
30

Vaststellen van ontwerp van reglement 'uitlenen strandrolstoel'. Voorstel

31

Project zwerfkattencampagne 2019

32

Organisatie activiteiten voor de jeugd tijdens de krokusvakantie. Goedkeuring

Kristof Vermeire, schepen
33

Federale, regionale en Europese verkiezingen van 26/05/2019. Voorstel tot sluiting bibliotheek
op 25/05/2019

34

Aanvraag gebruik bibliotheek voor een hulde aan Roger De Coster met poëzievoordracht en
tentoonstelling

35

Activiteiten en diensten bibliotheek. Vaststelling programma 2019 en data

36

Aankoop van audio-opnamesysteem. Gunning van de opdracht

37

Buitenschoolse kinderopvang. Uitbreiding prestaties diverse begeleiders in contractueel
verband tijdens de krokusvakantie 2019

38

Dienst schoonmaak. Voorstel tot verlenging aanstelling van een halftijds technisch beambte
schoonmaak (niveau E1-E3)

39

Groendienst. Voorstel tot verlenging aanstelling van een voltijds technisch assistent groendienst rattenbestrijding (niveau D1-D3)

40

Buitenschoolse kinderopvang. Kennisneming problematiek personeelsbezetting begeleiders.
Voorstel tot uitbreiding aantal plaatsen seizoen

41

Zomerpersoneel 2019 - zeebadendienst. Voorstel tot diverse wijzigingen (bezoldiging,
openverklaring en dienstregeling)

42

Omgevingsvergunningen

43

Kennisneming beslissing van de deputatie i.v.m. de stedenbouwkundige aanvraag ingediend
door Imboco, met als voorwerp het bouwen van een meergezinswoning gelegen Vissersstraat
18-20. Vaststelling waarborg

44

Nummering Duinenstraat 357

Eddy Gryson, schepen
45

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 371-372/2018 en lijst 11/2019

46

Kennisneming van het jaarverslag en de rekening van de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie
Bredene - dienstjaar 2017-2018 (van 01/09/2017 tot 31/08/2018)

47

Kennisneming van het budget van de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Bredene van
01/09/2018 tot 31/08/2019

48

Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op de onbebouwde bouwgronden en onbebouwde
kavels - aanslagjaar 2018

49

Toekenning en voorstel tot uitbetaling van exploitatiesubsidies en bijdrage in het
exploitatieresultaat volgens budget 2019

50

Toekenning en voorstel tot uitbetaling van investeringssubsidies volgens budget 2019

51

Kennisneming van het rapport van de financieel directeur inzake de voorafgaande controle van
de wettigheid en de regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen gedurende het
tweede halfjaar 2018

52

Goedkeuring van facturen investeringsbudget - lijst 370/2018 en lijst 10/2019

Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
53

Vaststelling van een tijdelijke politieverordening houdende beperkende maatregelen inzake
het verkeer op openbare wegen in de gemeente n.a.v. de organisatie van de Horecabeurs 2019

