COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 25/11/2019
Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 18/11/2019

2

Algemene vergadering van IKWV op 18/12/2019

3

Ambtshalve schrapping

4

Ambtshalve schrapping

5

Ambtshalve schrapping

6

Ambtshalve schrapping

7

Tijdelijk invoeren van tweerichtingsverkeer in de Koningin Astridlaan n.a.v. de organisatie van
diverse evenementen t.h.v. het MEC Staf Versluys. Standpuntinname

8

Vaststelling van een tijdelijke politieverordening houdende beperkende maatregelen inzake
het verkeer n.a.v. de organisatie van een loopwedstrijd van de KRNSO op 15/12/2019

9

Vaststelling van een tijdelijke politieverordening houdende beperkende maatregelen inzake
het verkeer op openbare wegen n.a.v. de organisatie van de strandrace Team Beaufort op
28/12/2019

10

Toelating bezetten openbaar domein in de Draversstraat op 09/05/2020 n.a.v. de organisatie
van een communiefeest. Vaststelling van een tijdelijke politieverordening houdende
beperkende maatregelen inzake het verkeer

11

Parkeervisie 2020-2025

Erwin Feys, schepen
12

Vergunning aan Confrérie van ’t Vynckx- en Woutermansambacht voor het plaatsen van twee
symbolische kerststallen op het openbaar domein tijdens de periode 06/12/2019 - 10/01/2020

13

Fluvius. Vervangen openbare verlichting Doornenbilkstraat en Eendenstraat. Wegvergunning

14

Rioleringen. Uitvoering van freeswerken met robot rioleringen Populierenlaan en Zijdeling.
Bevestiging opdracht van werken

15

Aanvraag toelating tot het houden van een geldinzameling t.v.v. vzw een hart voor ALS

16

Openbare werken. Weg- en rioleringswerken in de Duinenstraat. Goedkeuring eindafrekening

17

Telenet. Vervangen defecte kabel in de Nieuwstraat. Wegvergunning

18

Proximus Gent. Aanvraag permanente wegvergunning

19

Verbraeken Infra nv. Rioolaansluiting t.b.v. nieuw politiekantoor Centrumplein.
Wegvergunning

20

Verstraete K. & Zoon nv. Aanvraag permanente wegvergunning

21

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

22

Vaststelling subsidiebedragen sportverenigingen werkingsjaar 2018-2019

Alain Lynneel, schepen
23

Shuttlebus en bestelwagen Albert Heijn gedurende werken Kapelstraat. Kennisneming route en
goedkeuring plaatsen borden

24

Herstel keramiekoven Bredense Keramiek Academie. Gunning van de opdracht

25

Ontvangst van De Zeekoet n.a.v. 35 jaar bestaan

26

AGB. Budgetwijziging 2019

27

AGB. Meerjarenplan 2020-2025

28

AGB. Evaluatieverslag over de uitvoering van de beheersovereenkomst gemeentebestuur Autonoom Gemeentebedrijf Bredene sinds de inwerkingtreding ervan en evaluatie van de
verzelfstandiging

Kristof Vermeire, schepen
29

Dienst stedenbouw/ruimtelijke ordening. Voorstel tot vacaturemelding van een voltijds
administratief medewerker stedenbouw/ruimtelijke ordening (niveau C1-C3, contract
onbepaalde duur) te begeven bij wijze van interne mobiliteit en - onder voorbehoud dat er
geen in aanmerking komende kandidaten zijn voor interne mobiliteit - via aanwerving met
aanleg van een wervingsreserve, bekendmaking en samenstelling selectiecommissie

30

Dienst stedenbouw/ruimtelijke ordening. Voorstel tot openverklaring via aanwerving van een
voltijds deskundige stedenbouw/ruimtelijke ordening (niveau B1-B3, contract onbepaalde
duur), bekendmaking en samenstelling selectiecommissie

31

Schoonmaak. Voorstel tot vacaturemelding van een halftijds technisch beambte schoonmaak
(niveau E1-E3, contract onbepaalde duur) te begeven bij wijze van interne mobiliteit - en
onder voorbehoud dat er geen in aanmerking komende kandidaten zijn voor interne mobiliteit
- via aanwerving met aanleg van een wervingsreserve, bekendmaking en samenstelling
selectiecommissie

32

Technische dienst administratie. Vacature administratief medewerker (C1-C3, voltijds,
vervangingscontract). Afsluiten kandidatenlijst, resultaat selectie en aanstelling

33

Schoonmaak. Kennisneming verlenging afwezighed wegens ziekte (progressieve hervatting).
Voorstel tot verlenging vervanging (via uitbreiding prestaties van een begeleider BKO)

34

Jeugddienst. Vacature deskundige jeugddienst (B1-B3, voltijds, contract van een jaar).
Voorstel uitbreiding kandidatenlijst, resultaat selectie en aanstelling

35

Omgevingsvergunningen

Eddy Gryson, schepen
36

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 282, 283/2019

37

Kennisneming van het vaststellingsbesluit van de gouverneur betreffende de jaarrekening van
de gemeente 2018

38

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier verhuren van een verhuureenheid in
kamergerelateerde logies - aanslagjaar 2019 - generatie 03

39

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de tweede verblijven aanslagjaar 2019 - generatie 07

40

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de onbebouwde bouwgronden
in woongebied en onbebouwde kavels voor het aanslagjaar 2019 - generatie 01

41

Oninbaarstellingen via creditnota betreffende diverse belastingen voor het aanslagjaar 2018 lijst 3

42

Oninbaarstellingen via creditnota betreffende diverse belastingen voor het aanslagjaar 2019 lijst 3

43

Goedkeuring van facturen investeringsbudget - lijst 285/2019

44

Vaststelling van subsidies aan dienstverlenende verenigingen voor de werkingsperiode
01/09/2018-31/08/2019

45

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

46

Aanstelling kandidaat kinderbegeleider in de gezinsopvang

47

Aanstelling kandidaat kinderbegeleider in de gezinsopvang

48

Stopzetting van de samenwerkingsovereenkomst in onderling akkoord als kinderbegeleider in
de gezinsopvang. Kennisneming

Kristof Vermeire, schepen
49

Schoonmaak. Kennisneming afwezigheid wegens ziekte. Voorstel tot vervanging (via
uitbreiding prestaties van een begeleider BKO)

Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
50

Verlenen van advies/consulting m.b.t. een human resources-beleid. Gunning van de opdracht

