COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 28/10/2019
Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 21/10/2019

2

Buitengewone algemene vergadering van TMVS op 10/12/2019. Statutenwijziging

3

Ambtshalve schrapping

4

Begraafpark Priorij. Problematiek

5

Veiligheid. Principiële goedkeuring voor het gebruik van bodycams door lokale politie politiezone Bredene/De Haan

6

Toelating bezetten openbaar domein in de Koningin Astridlaan n.a.v. het eenjarig bestaan van
café bij Plop op 09/11/2019

7

Vaststelling van een tijdelijke politieverordening houdende beperkende maatregelen inzake
het verkeer op openbare wegen n.a.v. de organisatie van de Rode Neuzenloop op 22/11/2019

8

Fluvius. Uitbreiden van het laagspannings- en lagedrukgasnet in de Vissersstraat.
Wegvergunning

9

Speelterrein Caproen. Gunning van de opdracht van levering en plaatsing van een kabelbaan

10

Vaststelling van een tijdelijke politieverordening van het wegverkeer op gewestwegen (Prinses
Elisabethlaan) n.a.v. de organisatie van een kersthuis

Erwin Feys, schepen
11

Private verkaveling Kop van 't Sas. Voorstel gedeeltelijke vrijgave bankwaarborg

12

Riolering. Gunning van de opdracht van levering van straatkolken

13

Groendienst. Gunning van de opdracht van levering van elektrisch gereedschap

14

Aanvraag standplaatsvergunning op het openbaar domein voor de verkoop van chrysanten

15

Fluvius. Uitbreiding laagspannings- en lagedrukgasnet langs Danckaertstraat voor aansluiting
vakantiewoningen. Wegvergunning

Alain Lynneel, schepen
16

Milieu. Analyse zwembadwater conform de parameters volgens VLAREM. Principiële gunning
van de opdracht

Kristien Vanmullem, schepen
17

Gemeentelijke speelpleinen. Gunning van de opdracht van levering en plaatsing van
doorgroeimatten en valtegels

Kristof Vermeire, schepen
18

Dienst toerisme. Vacature administratief medewerker (C1-C3, voltijds, vervangingscontract).
Kennisneming niet indiensttreding, intrekking aanstelling en nieuwe aanstelling

19

Omgevingsvergunningen

20

Vrijgave waarborgen bij uitvoeren private bouwwerken

Eddy Gryson, schepen
21

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 246/2019

22

Oninbaarstelling via creditnota betreffende de belasting op de tweede verblijven voor het
aanslagjaar 2019 - reeds geïnde vorderingen - lijst 1

23

Bezwaarschrift tegen de aanslag in de gemeentebelasting op de woningen die worden
beschouwd als leegstaand of onafgewerkt - aanslagjaar 2018 artikel 37 - bedrag 330,00 EUR belast goed: Sluizenstraat 174 bus 0101. Afhandeling

24

Goedkeuring van facturen investeringsbudget - lijst 245/2019

25

Organisatie voordracht 'Gezond ouder worden, goed eten' op 16/12/2019

