COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 02/12/2019
Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 25/11/2019

2

Vaststellen van de omgevingsanalyse bij het meerjarenplan 2020 - 2025

3

Gelijktijdige verkiezingen van het Europees parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers
en het Vlaams parlement van 26/05/2019. Betaling van factuur Federale Overheid
Binnenlandse Zaken

4

Aanpassen overeenkomst Prontophot

5

Aankoop digitale camera. Gunning van de opdracht

6

Kennisneming van de verslagen van de wijkvergadering najaar 2019

7

Veiligheid. Afsluiten van een onderhoudscontract voor het periodiek nazicht van het
branddetectiesysteem voor de gebouwen sportcentrum en zwembad

8

Veiligheid. Herzien van bestaand onderhoudscontract voor het periodiek nazicht van het
branddetectiesysteem technische dienst uitvoering, BKO en dienstencentrum

Erwin Feys, schepen
9

Aankoop winterlaars voor personeel technische dienst uitvoering. Gunning van de opdracht

10

Elta bvba. Aanvraag permanente wegvergunning signalisatie nutsvoorzieningen

11

Telenet. Plaatsen van ondergrondse kabel in de Fritz Vinckelaan. Wegvergunning

12

Nutsvoorzieningen. Fluvius. Aanpassen openbare verlichting wandelpad strandtoegangen 2, 3
en 6. Goedkeuring

13

Wagenpark. Straatveegmachine RAVO (nummerplaat 1 EGP498). Bevestiging opdracht van
herstellingswerken

Alain Lynneel, schepen
14

Toekennen toelage projectmatig werk voor ontwikkelingssamenwerking in Sangalou (Mali)

15

Eindafrekening Wandelen voor Vrede en Verdraagzaamheid 2019

16

Voorstel tot opnieuw vaststellen van de verkoopprijs van PMD-zakken

17

Onkruidbestrijding wegenis, straatgoten, trottoirs, boordstenen, parkings en pleinen
gedurende 2020. Vaststelling voorwaarden, beeldscorelijst, kostprijsraming en
plaatsingsprocedure

Kristien Vanmullem, schepen

18

Principiële goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Rikier

19

Principiële goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Thérésia van
het Kind Jezus

20

Principiële goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Jozef
Molendorp

21

Toekenning terugbetaling kadervorming

22

Organisatie indoor speeldorp van 03/01 t.e.m. 04/01/2020 in het MEC Staf Versluys.
Principiële goedkeuring en gunning van de opdrachten

23

Vaststellen ontwerpreglement betreffende toekenning voordelen EDC-kaart

Kristof Vermeire, schepen
24

Kennisneming van het juridisch advies van LDR-Advocaten m.b.t. de vergunbaarheid van een
site voor detailhandel (retailpark) op het adres Brugsesteenweg 53. Standpuntinname

25

Aanvaarding rechtzettingsfactuur Cevi

26

Dienstengebouw technische dienst. Voorstel tot verlenging aanstelling van een voltijds
technisch beambte - reinigingsdienst (niveau E1-E3) met ingang van 25/12/2019

27

Sportdienst. Einde in onderling akkoord op 31/08/2020 van de statutaire tewerkstelling van
een administratief medewerker (niveau C1-C3), ingevolge pensionering per 01/09/2020

28

Nummering Driftweg 127-129

29

Omgevingsvergunningen

Eddy Gryson, schepen
30

Retributiereglement op het voltrekken van huwelijken op zaterdag. Voorstel

31

Retributiereglement op voornaamswijziging. Voorstel

32

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 290-291/2019

33

Belastingen en retributies. Principiële aanpassing, aanvulling of verlenging van belasting- en
retributiereglementen in 2020

34

Kennisneming van de 2de budgetwijziging 2019 bestaande uit de verklarende nota, de
financiële nota en de toelichting van de budgetwijziging

35

Kennisneming van de 2de budgetwijziging 2019 OCMW bestaande uit de verklarende nota, de
financiële nota en de toelichting van de budgetwijziging

36

Kennisneming van de gemeentelijke dotatie aan de politiezone Bredene/De Haan voor
meerjarenplan 2020-2025

37

Kennisneming van het meerjarenplan 2020-2025 - deel gemeente

38

Kennisneming van het meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW

39

Goedkeuring van facturen investeringsbudget - lijst 289/2019

40

Engagementsverklaring voor medewerking aan het VUB-project 'Leeftijdsvriendelijke
gemeente'. Goedkeuring

41

Rechtshulp kalender 2020

42

Cursus bloemschikken voor senioren in 2020

43

Recht van voorkoop Nukkerstraat 27

Alain Lynneel, schepen
44

Marktactie eindejaar op 17/12/2019

Eddy Gryson, schepen
45

Opheffen en opnieuw vaststellen van het reglement inzake toekenning van een
vakantietoelage aan personen met een handicap en langdurige zieken. Voorstel

Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
46

Gemeenteraad. Punten voor de agenda van de zitting d.d. 16/12/2019

