COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 10/02/2020
Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 03/02/2020

2

Provinciaal GAS-ambtenaar. Standpuntbepaling

3

Formuleren voorstel straatnaam voor nieuwe straat naast de Darwinsite

4

Organisatie Summer Splash op 01/07/2020. Gunning van de opdrachten

5

Organisatie van verkeerslessen in 2020. Goedkeuring

6

Reglement voor de exploitatie van deelsteps. Voorstel

Erwin Feys, schepen
7

Gemeentelijk wagenpark. Opdracht van levering van een bestelwagen met kipper voor de
technische dienst uitvoering. Keuze CNG (aardgas)/diesel versie

8

Gemeentelijk wagenpark. Opdracht van levering van een elektrische bakfiets voor de
technische dienst uitvoering. Gunning

9

Gebouwen. Buitenschoolse kinderopvang. Plaatsen antisliptegels. Uitbreiding opdracht van
werken. Gunning

10

Plaatsen tijdelijke bovengrondse elektriciteitskabel voor stroombevoorrading nieuw
politiekantoor

11

Uitlenen van materiaal

12

Vraag tot het aanleggen van een voetpad in de Vicognelaan 84. Wegvergunning

13

Beplantingen. Onderhoud openbare beplantingen en groenzones gedurende 2020. Gunning
opdracht van diensten

Alain Lynneel, schepen
14

Kennisneming van het verslag van de vergadering van het directiecomité van het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene d.d. 22/01/2020

15

Aanvraag vergunning bezetten openbaar domein door plaatselijke handelaars - dienstjaar 2020

16

Bevestiging opdrachten nieuwjaarsdrink 2020

Kristof Vermeire, schepen
17

Vacature HR-verantwoordelijke (niveau A5a-A5b, voltijds, contract onbepaalde duur).
Afsluiten kandidatenlijst bevordering/mobiliteit. Voorstel tot aanstelling extern
selectiebureau (via Poolstok)

18

Buitenschoolse kinderopvang. Vacature begeleider (niveau D1-D3, halftijds, contract
onbepaalde duur). Kennisneming proces-verbaal selectie. Aanstelling en aanleg
wervingsreserve

19

Parkeertoezicht. Voorstel tot uitbreiding van de halftijdse prestaties van de administratief
assistent – parkeertoezichter (niveau D1-D3) tot een voltijdse tewerkstelling met ingang van
01/04/2020. Beëindiging in onderlinge toestemming van de aanvullende prestaties (11u/week)
als technisch beambte – zaalwachter/sportdienst (niveau E1-E3)

20

Private verkavelingen. Riolerings- en bestratingswerken verkaveling Darwin Woningbouw
Blomme. Goedkeuring wegentracé, plannen, bestek en kostprijsraming (LS, OV, gas, TV,
telefoon en drinkwaterleiding). Voorstel

21

Omgevingsvergunningen

Eddy Gryson, schepen
22

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 352/2019 en lijst 25-27/2020

23

Oninbaarstellingen via creditnota betreffende diverse belastingen voor het aanslagjaar 2019 lijst 4

24

Oninbaarstellingen via creditnota betreffende diverse belastingen voor het aanslagjaar 2018 recht 2019 lijst 2

25

Aankoop betaalterminal technische dienst administratie. Gunning van de opdracht

26

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op het parkeren in een blauwe
zone - aanslagjaar 2019 - generatie 05

27

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op het parkeren in een blauwe
zone - aanslagjaar 2019 - generatie 06

28

Goedkeuring van facturen investeringsbudget - lijst 24/2020

29

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

30

Voordracht zorg rond het levenseinde. Goedkeuring

Kristof Vermeire, schepen
31

Buitenschoolse kinderopvang (begeleiders). Voorstel tot bijkomende vacaturemeldingen van
twee halftijds begeleiders (niveau D1-D3, contract onbepaalde duur met voltijdse uitbreiding
tijdens schoolvakanties) te begeven bij wijze van aanwerving uit de wervingsreserve en via
een nieuwe selectieprocedure. Kennisneming van de kandidatuur uit de wervingsreserve en
aanstelling (met uitbreiding tijdens de paasvakantie). Aanstelling van een bijkomende
jobstudent tijdens de krokusvakantie

32

Principevraag Kapelstraat 39

