COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 13/01/2020
Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 06/01/2020

2

Aanvraag van een vergunning voor het verhogen van het aantal verhuurvoertuigen met
bestuurder

3

Ambtshalve schrapping

4

Ambtshalve schrapping

5

Gemeentelijke informatie in weekblad Tips. Hernieuwing van de opdracht voor 2020

6

Toelating bezetten openbaar domein n.a.v. de organisatie van een straatfeest op 18/01/2020.
Vaststelling van een tijdelijke politieverordening houdende beperkende maatregelen inzake
het verkeer

7

Vaststelling van een tijdelijke politieverordening houdende beperkende maatregelen inzake
het verkeer n.a.v. de organisatie van de horecabeurs 2020

8

Opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer op gemeentewegen (Verenigingstraat). Voorstel

9

Kustfietssnelweg. Goedkeuring van de conclusies van het verslag d.d. 29/10/2019

Erwin Feys, schepen
10

Gunning van de opdracht voor het geven van juridisch advies in het kader van de bouw van
een nieuw zwembad via PPS

11

Feestmateriaal. Gunning van de opdracht van levering van podiumelementen en insteekpoten

12

Telenet. Vervangen defecte kabel in de Populierenlaan. Wegvergunning

13

Gemeentelijk rioleringsstelsel. Basisprincipes inzake beheer en onderhoud van riolering langs
gewestwegen. Toepassing van deze principes op het grondgebied. Voorstel

14

Kennisneming overdracht door de lokale politie - politiezone Bredene/De Haan van een
achtergelaten voertuig op het openbaar domein. Afvoeren voor schroot

15

Fluvius. Uitbreiden LS-net voor aansluiting Zandstraat 103 A. Wegvergunning

16

Rioleringen. Dringende herstelling riolering in de Groenendijkstraat en Watervliegpleinstraat.
Bevestiging

17

Gebouwen. Gemeenschapscentrum Hubert Beuselinck. Airco en verwarming (warmtepomp).
Gunning van de opdracht van dringende herstellingswerken

18

Aanvraag tot organisatie van de wielerwedstrijd Bredene dorp voor Elite zonder contract en
beloften op 08/04/2020

19

Gratis zwemlessen aan jongeren van zeven jaar in het gemeentelijk zwembad

20

Organisatie kwarttriatlon op 07/06/2020 in samenwerking met vzw Sportpromotie Oostende.
Goedkeuring

21

Terugbetaling van inschrijvingsgeld voor deelname aan sportieve manifestaties en/of lidgeld
voor sportverenigingen

22

Toelating tot voorzien van twintig-beurtenkaarten voor gebruik zwembad door kansengroepen

23

Organisatie start wielerwedstrijden voor Elite met contract Bredene Koksijde Classic op
20/03/2020 in samenwerking met vzw De Krekedalvrienden

Alain Lynneel, schepen
24

Organisatie schooltheater 2020. Gunning van de opdrachten

25

Milieu. Onkruidbestrijding wegenis, straatgoten, trottoirs, boordstenen, parkings en pleinen
gedurende 2020. Gunning van de opdracht van diensten

Kristof Vermeire, schepen
26

Technische dienst uitvoering (metselaars). Voorstel tot vacaturemelding van twee voltijdse
technisch assistenten (niveau D1-D3, contracten 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 vaststelling selectiecommissie

27

Groendienst (rattenbestrijding en begraafpark). Voorstel tot vacaturemelding van twee
voltijdse technisch assistenten (niveau D1-D3, contracten 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, bekendmaking en vaststelling
selectiecommissie

28

Formatie en rechtspositieregeling. Principiële goedkeuring concreet voorstel wijzigingen
n.a.v. de prioritair in te vullen functies

29

Zomerpersoneel 2020 en korte schoolvakanties - BKO. Openverklaring en bekendmaking
betrekkingen en vaststellen selectieprocedure

30

Buitenschoolse kinderopvang. Kennisneming uitdiensttreding (19/38u) en vraag tot einde in
onderlinge toestemming (2/38u) van een begeleider buitenschoolse kinderopvang op
15/02/2020. Voorstel tot vacaturemelding van een halftijds begeleider (niveau D1-D3,
contract onbepaalde duur) te begeven bij wijze van aanwerving met aanleg van een
wervingsreserve, bekendmaking en samenstelling selectiecommissie

31

Zomerpersoneel 2020. Openverklaring en bekendmaking betrekkingen

32

Financiële dienst/bibliotheek. Kennisneming resultaat geneeskundig onderzoek i.v.m.
werkhervatting van een administratief medewerker - financiële dienst, en re-integratieplan.
Beslissing i.v.m. aangepast werk (bibliotheek)

33

Bibliotheek. Bevestiging van verlenging van aanstelling van vrijwilligers in de bibliotheek met
ingang van 01/01/2020

34

Buitenschoolse kinderopvang. Aanstelling van jobstudenten (bij voorkeur monitoren) tijdens
de krokusvakantie 2020

35

Dienst stedenbouw/ruimtelijke ordening. Kennisneming afwezigheid wegens ziekte
(progressieve hervatting). Voorstel tot aanstelling vervanging

36

Omgevingsvergunningen

37

Principevraag Gentstraat 22

Eddy Gryson, schepen
38

Aanvraag sociaal tarief voor opvang in de buitenschoolse kinderopvang

39

Herinrichting keuken BKO. Gunning van de opdracht van levering en bijkomend plaatsing van
kapvaatwasmachine met in- en uitgangstafel

40

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 330/2019 - lijst 3/2020

41

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op het innemen van het
openbaar domein voor het aanslagjaar 2019 - generatie 01

42

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op het innemen van het
openbaar domein voor het aanslagjaar 2019 - generatie 02

43

Goedkeuring van facturen investeringsbudget - lijst 331/2019

