COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 18/11/2019
Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 12/11/2019

2

Ambtshalve schrapping

3

Rechtzetting gezinssituatie

4

Toelating bezetten openbaar domein in de Lepelaarstraat n.a.v. de organisatie van een
winterdrink op 28/12/2019. Vaststelling van een tijdelijke politieverordening houdende
beperkende maatregelen inzake het verkeer

5

Aanvraag tot toelating voor het plaatsen van tijdelijke publiciteitsborden van 't Breinings
Revuutje van 15/11 tot en met 24/12/2019

6

Aanvraag van tijdelijke vergunning voor de exploitatie van een toeristisch treintje als
openbare ontspanning in 2020

Erwin Feys, schepen
7

Standplaatsvergunning voor de wekelijkse dinsdagmarkt op het Michel Vanden Wegheplein op
basis van het abonnementsysteem 2020

8

Levering van restafvalzakken bestemd voor intern gebruik. Vaststellen voorwaarden en
plaatsingsprocedure

9

Verkeerssignalisatie. Gunning van de opdracht van levering van diverse verkeerssignalisatie

10

Vansteenkiste-Mylle. Aanpassen waterleiding in de Klemskerkestraat. Wegvergunning

11

Nutsvoorzieningen. Fluvius. Vervangen van betonnen palen met arm door rechte conische
palen met LED armaturen in de Doornenbilkstraat (voetpadenprogramma 2019). Goedkeuring

12

Aanvraag tot doortocht van VTT Sylvester op 29/12/2019

13

Turnbanken en -matten voor het gemeentelijk sportcentrum. Gunning van de opdracht van
levering

Alain Lynneel, schepen
14

Kennisneming van de verslagen van de vergadering van het directiecomité van het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene d.d. 18/09 en 09/10, 15/10 en 23/10/2019

15

Nieuwe Polder van Blankenberge. Jaarstaat 2020. Akkoord met gemeentelijk aandeel voor het
beheer, het behoud en het herstellen van de watersystemen overeenkomstig de doelstellingen
en de beginselen van het integraal waterbeleid

16

Gemeentelijke medewerking horecabeurs Bredene 2020

Kristien Vanmullem, schepen
17

Organisatie van jobstudentenbeurs op 08/02/2020

Kristof Vermeire, schepen
18

Startbaan verkeersveiligheid. Vacature startbaan verkeersveiligheid. Kennisneming niet
indiensttreding, intrekking aanstelling en nieuwe vacaturemelding

19

Dienstregeling eindejaarsperiode diverse diensten. Voorstel tot uitzonderlijke wijziging op
24/12 en 31/12/2019 betreffende de openings- en/of permanentieuren

20

Omgevingsvergunningen

21

Principevraag meergezinswoning Prinses Elisabethlaan 46

Eddy Gryson, schepen
22

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 277 /2019

23

Goedkeuring van facturen investeringsbudget - lijst 275/2019

24

Goedkeuring van afsprakenkader inzake gebruik van VLOK

Kristof Vermeire, schepen
T1

Dienst toerisme. Kennisneming problematiek personeelsbezetting. Voorstel tot
vacaturemelding van een administratief medewerker dienst toerisme (C-niveau,
vervangingscontract onbepaalde duur, deeltijds (30,4u/week))

