COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 27/01/2020
Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 20/01/2020

2

Voorstel van het GO! inzake engagementsverklaring met het oog op het realiseren van een
nieuwe basisschool, sportaccommodatie en woonentiteiten op de site van het GO!, basisschool
De Zandlopertjes

3

Ambtshalve schrapping

Erwin Feys, schepen
4

Openbare werken. Uitvoering weg- en rioleringswerken camping Duinzicht. Kennisneming van
de geformuleerde opmerkingen

5

Strand. Nivelleringswerken 2020. Gunning van de opdracht van werken

6

Ten laste nemen kosten van een bestuurlijke takeling d.d. 24/09/2019 van een, op het
openbaar domein, achtergelaten caravan

7

De Groote Gaston nv. Aanvraag permanente vergunning werfsignalisatie dienstjaar 2020

8

De Lijn West-Vlaanderen. Aanvraag permanente vergunning voor onderhoudswerken dienstjaar
2020

9

Uitlenen van materiaal

10

Aanvraag tot organisatie van een hondenwandeling SOS Reptiel op 31/05/2020

Alain Lynneel, schepen
11

Kennisneming van het verslag van de vergadering van het directiecomité van het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene d.d. 08/01/2020

12

Jaarprogramma Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Bredene 2020. Goedkeuring

13

Gemeentelijke medewerking Plage Préférée op 27/07 en 28/07/2020. Goedkeuring

14

Afsluiten samenwerkingsovereenkomst met Westtoer voor de periode 2020-2025

15

Gemeentelijke medewerking Thaise dag op 15/08/2020

16

Gemeentelijke medewerking Wild West Day op 21/07/2020

Kristien Vanmullem, schepen
17

Kennisneming van het verslag van de MINA-raad d.d. 16/01/2020

18

Bepoting visvijver Grasduinen 2020. Gunning van de opdracht

19

Aanpassen oever vijver Grasduinen ten behoeve van bijkomende visplaatsen. Goedkeuring

20

Organisatie diner voor vrijwilligers op 27/02/2020

Kristof Vermeire, schepen
21

Dienst informatica. Voorstel tot openverklaring via bevorderingsprocedure van een coördinator
informatica (niveau B4-B5, voltijds, contract onbepaalde duur)

22

Voorstel tot vacaturemelding HR-verantwoordelijke (niveau A5a-A5b, voltijds, contract
onbepaalde duur) te begeven bij wijze van bevordering, externe personeelsmobiliteit en onder voorbehoud dat er geen in aanmerking komende kandidaten zijn voor bevordering en
mobiliteit - via aanwerving met aanleg van een wervingsreserve

23

Gemeenschapswacht - vaststellend ambtenaar. 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
en bekendmaking

24

Lokale diensteneconomie (LDE). Kennisneming van het einde van de subsidiëring voor de
zittende doelgroepwerknemers (drie technisch beambten, contracten onbepaalde duur) op
31/03/2020. Voorstel tot overheveling naar de reinigingsdienst vanaf 01/04/2020

25

Zomerpersoneel 2020 - zeebadendienst. Standpunt bezetting periode buiten juli - augustus.
Openverklaring en bekendmaking betrekkingen

26

Buitenschoolse kinderopvang. Vacature begeleider (niveau D1-D3, halftijds, contract
onbepaalde duur). Bevestiging tijdelijke uitbreiding tijdens schoolvakanties in
vacaturemelding. Afsluiten kandidatenlijst aanwerving

27

Technische dienst - uitvoering (metselaars). Vacatures technisch assistenten (niveau D1-D3,
voltijds, contracten onbepaalde duur). Kennisneming afwezigheid kandidaten interne
mobiliteit. Afsluiten kandidatenlijst aanwerving. Voorstel tijdelijke wijziging
selectiecommissie (ingevolge familieverwantschap)

28

Groendienst (rattenbestrijding en begraafpark). Vacature technisch assistent rattenbestrijding en technisch assistent - begraafpark (niveau D1-D3, voltijds, contracten
onbepaalde duur). Kennisneming afwezigheid kandidaten interne mobiliteit. Afsluiten
kandidatenlijst aanwerving

29

Aanpassing nummering Polderstraat 107-109-111

Eddy Gryson, schepen
30

Intergemeentelijke preventiewerking gezondheid. Vaststellen samenwerkingsovereenkomst

31

Gemeentelijke structurele tussenkomst in en ondersteuning van het gebruik van POC De
Caproen door verenigingen. Vaststellen ontwerp van aanvullende overeenkomst 2020

32

Organisatie baby-, peuter- en kleuterbabbels op diverse data in 2020

33

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 343/2019 en lijst 11/2020

34

Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening vzw. Subsidieaanvraag werkjaar 2020

35

Kennisneming van het rapport van de financieel directeur inzake de voorafgaande controle van
de wettigheid en de regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen gedurende 2019

36

AGB. Kennisneming extern evaluatieverslag 'verzelfstandiging'

37

Aanstelling kandidaat kinderbegeleider in de gezinsopvang

38

Toekenning locatiesubsidie aan de kinderbegeleiders in de gezinsopvang aangesloten bij de
gemeentelijke dienst voor onthaalgezinnen voor het werkingsjaar 2019

