COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 30/09/2019
Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1.

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 23/09/2019

2.

Ambtshalve schrapping

3.

Ambtshalve schrapping

4.

Ambtshalve schrapping

5.

Aankoop Hop Up Playgrounds. Gunning

6.

Goedkeuring samenwerking Recycling Netwerk Benelux

7.

Toelating bezetten openbaar domein in de Fritz Vinckelaan op 05/10/2019 voor het plaatsen
van een foodtruck t.h.v. ANDRS concept store. Vaststelling van een tijdelijke
politieverordening houdende beperkende maatregelen inzake het verkeer

8.

Vaststelling van een tijdelijke politieverordening houdende beperkende maatregelen inzake
het invoeren van een wintermarktparking op de parking markt

9.

Opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer op gemeentewegen (Spaarzaamheidstraat). Voorstel

Erwin Feys, schepen
10.

Feestmateriaal. Gunning van de opdracht van levering van opklapbare tafels en stoelen

11.

Fluvius. Slopen van gascabine in de Kerkhofstraat. Wegvergunning

12.

Proximus. Plaatsen van nutsleidingen in de Ostendialaan Kop van 't Sas. Wegvergunning

13.

Onderhands toewijzen van de concessie voor de organisatie van avondmarkten aan de zittende
concessionaris

14.

Trafiroad nv. Inspectie brug Blauwe Sluis Brugsesteenweg. Wegvergunning

Alain Lynneel, schepen
15.

Kennisneming van het verslag van de vergadering van het directiecomité van het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene d.d. 04/09/2019

16.

Gunning busvervoer schooltheater 2019

17.

Volkstuinpark. Herplaatsen tunnelserre en bijkomend plaatsen waterputten

Kristien Vanmullem, schepen
18.

Goedkeuring activiteiten herfstvakantie

Kristof Vermeire, schepen
19.

BKO. Aanstelling van jobstudenten (bij voorkeur monitoren) tijdens de herfst- en kerstvakantie
2019

20.

Omgevingsvergunningen

Eddy Gryson, schepen
21.

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 218-219/2019

22.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op het ontbreken van
parkeerplaatsen - aanslagjaar 2019 - generatie 01

23.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de uithangborden zichtbaar
vanaf de openbare weg en op constructies bestemd of aangewend voor het dragen van
reclame - aanslagjaar 2019 - generatie 01

24.

Financiële tussenkomst openbaar vervoer voor schoolgaande jongeren tot achttien jaar voor
het schooljaar 2019-2020

