COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 03/02/2020
Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1.

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 27/01/2020

2.

Advertentie in Feeling Kust. Goedkeuring

3.

Samenwerking met GC Advice in het kader van de verkeersveiligheid en -educatie in 2020.
Bevestiging

Erwin Feys, schepen
4.

Feestmateriaal. Gunning van de opdracht van levering van vlaggenmasten

5.

Openbare werken. Voetpadenprogramma 2020. Voorstel

6.

Inschakeling vrijwilligers gratis zwemlessen van 09/03 tot en met 24/03, van 04/05 tot en met
19/05 en van 28/09 tot en met 13/10/2020

7.

Organisatie Start to run

8.

Uitreiking sportprijzen 2019. Organisatie sportkwis

9.

Toestemming voor het plaatsen van een Beach vlag

10.

Aankoop vier schilderijen

Alain Lynneel, schepen
11.

Schrappen Verenigd Bredene als erkende lokale economische vereniging

12.

Plechtigheid ter nagedachtenis van koning Albert I en de overleden leden van de koninklijke
familie

13.

Kusterfgoed. Aanduiding vertegenwoordigers en goedkeuring verlenging project

14.

Playday op 25/07/2020. Gemeentelijke medewerking

15.

Carnavalstoet op 11/04/2020. Gemeentelijke medewerking

16.

Dune Art Kunstmarkt op 18/07 en 19/07/2020. Gemeentelijke medewerking

Kristien Vanmullem, schepen
17.

De Grote Schelpenteldag op 14/03/2020. Gemeentelijke medewerking

Kristof Vermeire, schepen
18.

Dienst stedenbouw/ruimtelijke ordening. Vacature administratief medewerker (niveau C1-C3,
voltijds, contract onbepaalde duur). Kennisneming van de kandidatuur uit de wervingsreserve
en aanstelling

19.

Technische dienst - uitvoering (metselaars). Vacatures technisch assistenten (niveau D1-D3,
voltijds, contract onbepaalde duur). Kennisneming proces-verbaal selectie. Aanstelling en
aanleg wervingsreserve

20.

Technische dienst - uitvoering (metselaars). Voorstel tot bijkomende vacaturemeldingen van
voltijds technisch assistent (niveau D1-D3, contract onbepaalde duur) te begeven bij wijze van
aanwerving uit de wervingsreserve. Kennisneming van de kandidaturen uit de wervingsreserve
en aanstelling

21.

Bibliotheek. Kennisneming afwezigheid wegens ziekte. Voorstel tot vervanging (via uitbreiding
prestaties van een bibliotheekassistent)

22.

Dienst milieu. Kennisneming van de ontslagname door opzeg van een deskundige milieu.
Voorstel tot vacaturemelding van een voltijds deskundige milieu (niveau B1-B3, contract
bepaalde duur van twee jaar) te begeven bij wijze van aanwerving met aanleg van een
wervingsreserve, bekendmaking

23.

Omgevingsvergunningen

24.

Splitsing eigendom. Verkoop door geassocieerde notarissen Vander Heyde, van Opstal en van
Tieghem van een deel van de eigendom gelegen Danckaertstraat 8

25.

Aanwijzing gemeentelijke omgevingsambtenaar. Voorstel

Eddy Gryson, schepen
26.

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 345-348/2019 en lijst 13/2020

27.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op het huis-aan-huis verspreiden
van reclame - aanslagjaar 2019 - generatie 04

28.

Viseren en uitvoerbaar verklaren van de lijst nr. 01/2020 met betrekking tot openstaande
niet-fiscale schuldvorderingen

29.

Goedkeuring van facturen investeringsbudget - lijst 15/2020

Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
30.

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

31.

Gemeenteraad. Punten voor de agenda van de zitting d.d. 17/02/2020

