COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 21/10/2019
Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 07/10/2019

2

Instap in raamovereenkomst Creat voor opdracht van levering van kantoormateriaal vanaf
2020. Principiële goedkeuring

3

Campagne fietsverlichting: 'Stik je lucht an'

4

Organisatie "Eindejaarsverlichting 2019"

5

Nieuwjaarsreceptie 2020 voor het personeel. Principiële gunning van de opdrachten

6

Jong geweld in het gemeentehuis. Kennisneming van het verslag

7

Veiligheid. Aanpassen EHBO redderslokaal zwembad in het kader van de verlenging van de
omgevingsvergunning met een periode van vijf jaar. Rechtzetting kredieten

8

Veiligheid. Poorten gemeentelijke werkhuizen. Gunning van de opdracht van
herstellingswerken

9

Gladheidbestrijding winter 2019/2020. Gunning van de opdracht voor het stockeren en leveren
van wegenzout

10

Toelating bezetten openbaar domein in de Breendonklaan n.a.v. een Halloweenevenement op
31/10/2019. Vaststelling van een tijdelijke politieverordening houdende beperkende
maatregelen inzake het verkeer

11

Verlenging van het proefproject voor deelsteps. Voorstel

12

Vraag van vrij katholiek basisonderwijs Bredene om fietsrekken en Herashekkens te plaatsen

13

Vaststelling van een tijdelijke politieverordening op het August Plovieplein

Erwin Feys, schepen
14

Openbare werken. Herinrichting van een gedeelte van de Kapelstraat (laad- en loszone),
aanleg oprit en aanliggende parking Shopping Duinen. Bevel aanvang der werken

15

Straatmeubilair. Gunning van de opdracht van levering van vuilnisrecipiënten

16

Dienstengebouw technische dienst. Gunning van de opdracht van levering van een
draagarmstelling

17

Schade telescopische paal door aanrijding. Bevestiging factuur voor het herstellen van de paal

18

Fluvius. Uitbreiding lagedruk gasnet in de Parklaan. Wegvergunning

19

Dienstengebouw technische dienst. Gunning van de opdracht van levering van een
waterverzachter

20

Vrijmaken toegangswegen en nivelleren strand. Bevestiging van de opdracht van werken

21

Vraag tot terugbetaling van een gedeelte van het vereffende standgeld van de wekelijkse
dinsdagmarkt wegens langdurige ziekte

22

Openbare werken. Renovatie betonverharding Sluizenstraat (slemlaag). Goedkeuring procesverbaal van definitieve oplevering. Voorstel vrijgave saldo bankwaarborg

23

Eindejaarsversiering 2019-2020. Gunning van de opdrachten

24

Uitvoeren van onderhoudswerken aan de tennisterreinen Vicogne. Bevestiging van de opdracht
van werken

25

Aanvraag tot goedkeuring zwemmarathon op 17/11/2019

Alain Lynneel, schepen
26

Schenking schilderij Leon de Bliquy

27

MiNa-raad. Aanduiding van een effectief en plaatsvervangend lid

Kristof Vermeire, schepen
28

Dienst cultuur. Vooraf horen van de contractueel cultuurbeleidscoördinator n.a.v.
ongewettigde afwezigheid en mogelijk ontslag

29

Inrichting bibliotheek. Gunning van levering van 2 multifunctionele mobiele meubels en 40
browserladen

30

Jeugddienst. Kennisneming van de vraag tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met
opzeg. Bevestiging vacaturemelding (B-niveau, contract bepaalde duur van een jaar, voltijds)

31

Dienst toerisme. Vacature administratief medewerker (C1-C3, voltijds, vervangingscontract).
Afsluiten kandidatenlijst, kennisneming resultaat selectie en aanstelling

32

IDPB. Financiële tussenkomst in aankoop bril beeldschermwerk (n.a.v. protocol overlegcomité
d.d. 14/10/2011)

33

Sportdienst. Voorstel tot verlenging aanstelling van een voltijds technisch assistent - redder
(niveau D1-D3) met ingang van 03/11/2019

34

Voorstel tot verlenging aanstelling van een voltijds administratief medewerker (niveau C1-C3)
met ingang van 06/11/2019

35

Dienst schoonmaak. Vacature technisch beambte - schoonmaak (niveau E1-E3,
vervangingscontract, halftijds). Afsluiten kandidatenlijst, kennisneming resultaat selectie en
aanstelling

36

Nummering Spaarzaamheidstraat 18

37

Omgevingsvergunningen

38

Voorontwerp PRUP Horizon. Advies

39

Vrijgave waarborgen bij uitvoeren private bouwwerken

Eddy Gryson, schepen
40

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 227-235-236/2019

41

Viseren en uitvoerbaar verklaren van de lijst nr. 06/2019 met betrekking tot openstaande
niet-fiscale schuldvorderingen

42

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op het huis-aan-huis verspreiden
van reclame - aanslagjaar 2019 - generatie 02

43

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier verhuren van een verhuureenheid in
kamergerelateerde logies - aanslagjaar 2019 - generatie 02

44

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op automatische apparaten aanslagjaar 2019 - generatie 02

45

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

46

Kennisneming van het verslag van het scholenoverleg d.d. 26/09/2019

47

Organisatie toneelvoorstelling voor senioren op 01/12/2019. Gunning van de opdracht

48

Financiële tussenkomst openbaar vervoer voor schoolgaande jongeren tot achttien jaar voor
het schooljaar 2018-2019

49

Toekenning vakantietoelage aan personen met een handicap en langdurige zieken

50

Voorstel tot deelname aan de 'Soep met Babbeltjes'-actie van LOGO Brugge-Oostende

51

Toekenning mantelzorgpremie vierde kwartaal 2019

52

Recht van voorkoop Sluizenstraat 69

53

Recht van voorkoop Groenendijkstraat 83

54

Recht van voorkoop Dorpsstraat 74

Erwin Feys, schepen
T1

Organisatie Belgisch kampioenschap mountainbike strandrace 2020. Principiële gunning van de
opdracht

Kristof Vermeire, schepen
T2

Dienst cultuur/AGB. Kennisneming verlenging afwezigheid van de cultuurbeleidscoördinator
(niveau A1a-A3a). Voorstel tot bevestiging verlenging aanstelling van een administratief
beleidsmedewerker (niveau C4-C5) als waarnemend functiehouder met ingang van 01/09/2019

