COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 12/08/2019
Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1.

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 05/08/2019

2.

Aanvraag sociaal tarief voor opvang in de buitenschoolse kinderopvang

3.

Drukken van briefpapier en omslagen 2019-2022. Gunning van de opdracht

4.

Organisatie dag van de kinderbegeleider en 30-jarig bestaan dienst onthaalgezinnen op
12/10/2019

Erwin Feys, schepen
5.

Nutsvoorzieningen. Fluvius. Vervangen betonpalen en armaturen door LED n.a.v.
voetpadrenovatie in de Gerard Defeverstraat. Akkoord

6.

Gemeentelijk wagenpark. Opdracht van levering van een straatveegmachine, uitgerust met
een geïntegreerde hogedrukreiniger. Gunning

7.

Organisatie sportieve kinderopvang tijdens de herfstvakantie van 28/10 tot en met
31/10/2019

Alain Lynneel, schepen
8.

Aanvraag uitbatingsvergunning nachtwinkel Kapelstraat 233 002

9.

Aanvraag bezetten openbaar domein door Purina One Dog voor een promoactie (sampling) op
24/08/2019

10.

Organisatie muzikale ontmoeting op 05/10/2019

11.

Uitreiking beloning in het kader van operatie Proper aan Natuurwerkgroep Bredene

Kristien Vanmullem, schepen
12.

Gemeentelijke medewerking aan de organisatie van de lessenreeks Tiener Techniekacademie
2019

Kristof Vermeire, schepen
13.

Afsluiten overeenkomst met vzw Cultuurconnect betreffende de basisinfrastructuur digitale
bibliotheek. Principiële gunning jaarlijkse uitgave

14.

Zomerpersoneel-milieuteam 2019. Bevestiging wijziging tewerkstellingsduur van een
milieuwerker. Uitbreiding kandidatenlijst en aanstelling

15.

Schoonmaak. Kennisneming afwezigheid wegens ziekte. Voorstel tot vervanging (via
uitbreiding prestaties technisch beambten schoonmaak, waaronder een OCMW-technisch
beambte)

16.

Zomerpersoneel 2019 - milieu-en recyclagepark. Voorstel tot uitbreiding aanstelling
jobstudent

17.

Omgevingsvergunningen

18.

Splitsing eigendom. Verkoop door notariskantoor Eric Deroose van een deel van de eigendom
gelegen Staessenstraat 66+

19.

Splitsing eigendom. Verkoop door geassocieerde notarissen Vander Heyde, van Opstal & van
Tieghem van een deel van de eigendom gelegen Golfstraat 66

Eddy Gryson, schepen
20.

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 181/2019

21.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier verhuren van een verhuureenheid in
kamergerelateerde logies - aanslagjaar 2019 - generatie 01

22.

Toekenning vakantietoelage aan personen met een handicap en langdurige zieken

23.

Organisatie computerlessen 2019-2020

