COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 24/02/2020

Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1.

Goedkeuring notulen van de zittingen d.d. 10/02 en 17/02/2020

2.

Ambtshalve inschrijving

3.

Ambtshalve schrapping

4.

Ambtshalve schrapping

5.

Vernieuwing abonnement OBI4wan

6.

Ontspanningsnamiddagen voor senioren op 05/05 en 13/10/2020. Vaststellen van het
programma

7.

Jong geweld in het gemeentehuis op 19/09/2020. Goedkeuring

8.

Indoor speeldorp 2020. Bevestiging van de opdrachten

9.

Organisatie activiteiten voor de jeugd tijdens de paasvakantie 2020. Goedkeuring

10.

Organisatie Indoor speeldorp. Gunning van de opdrachten

11.

Goedkeuring financiële tussenkomst Zonnetjeswerking stad Oostende

12.

Organisatie tweedaagse Mechelen. Goedkeuring en gunning van de opdrachten

13.

Organisatie sinterklaasevent op 02/12/2020. Goedkeuring en gunning van de opdracht

Erwin Feys, schepen
14.

Vaststellen van projectfiche en vragenlijst voorbereidende marktconsultatie opzetten PPS
nieuw zwembad

15.

Gemeentelijk patrimonium. Principieel akkoord voor het in bruikleen geven van een gedeelte
van de gemeentelijke groenzone gelegen en palende aan de parking Centrumplein voor het
plaatsen van een nieuwe distributiecabine door Fluvius

16.

Gebouwen. Politiekantoor. Voorzien pvc-bevloering op bovenverdieping. Gunning van de
opdracht van levering en bijkomend plaatsing

17.

Openbare werken. Voetpadenprogramma 2020. Gunning van de opdracht van werken

18.

Telenet nv. Plaatsen ondergrondse kabel ter hoogte van de Zandstraat 88. Wegvergunning

19.

Telenet nv. Vervangen van een defecte ondergrondse kabel in de Golfstraat. Wegvergunning

20.

Markten en concessies. Verlenen vergunningen

21.

Nutsvoorzieningen. Fluvius. Jaaractieplan verledding openbare verlichting. Voorstel

22.

Toelating voor het berijden van het strand en de toegangswegen voor het aanvoeren, opslaan,
afbreken en wegvoeren van particuliere strandcabines tijdens het zomerseizoen 2020

23.

Openbare werken. Voetpadenprogramma 2018. Goedkeuring proces-verbaal van voorlopige
oplevering. Voorstel vrijgave helft borgsom

24.

Kennisneming gewijzigde vergoeding voor het reinigen van glasbolsites door
gemeentepersoneel periode januari – juni 2020

25.

Vergunning voor het leuren met consumptie-ijs op het grondgebied van de gemeente tijdens
de periode van 03/04 t.e.m. 30/09/2020

26.

Skatepark. Leveren van anti-vandalisme voetbaldoelen. Gunning van de opdracht

27.

Gemeentelijk wagenpark. Opdracht van levering van een bestelwagen met open kippende
achterbak (diesel versie). Voorstel

28.

Openbare werken. Parkeerproblematiek op het Centrumplein. Voorstel uitbreiding parking
aan de oostzijde en/of westzijde van het gemeentehuis

29.

Opbreken drempel en doortrekken wegenis Danckaertstraat. Gunning van de opdracht

30.

Fluvius. Verplaatsen elektriciteitsaansluiting t.h.v. Schoonheidsleerlaan 3. Wegvergunning

31.

Toelating voor het berijden van het strand en de toegangswegen voor het uitvoeren van
nivelleringswerken tijdens het jaar 2020

32.

Aanvraag bezetten Spinoladijk t.h.v. strandpost 1 Turkeyen voor het plaatsen van technische
voertuigen die gebruikt worden bij filmopnames op het strand op 03/03/2020

33.

Aanvraag van Vespa Club Oostende voor de doortocht van een motorrit op 02/05/2020

34.

Aanvraag tot doortocht van een motorrit de 37ste lenterit op 29/03/2020

35.

Aanvraag tot organisatie van een hondenstrandwandeling op 15/03/2020

36.

Ontvangst van WD Breduinia n.a.v. 50-jarig bestaan

37.

Aanvraag tot afsluiten deel van parking sportcentrum voor de Neptunus Family Hindernissen
run op 01/06/2020

Alain Lynneel, schepen
38.

Uitstel kunstproject 'Dropped Emotions' in organisatie van Patrick Ramont. Kennisneming

39.

Onderhoud en aanpassingen gevelschilderijen. Inschakelen van vrijwilliger

40.

Aanvraag bezetten openbaar domein door viaVictor voor een promotieactie op 23/05/2020

41.

Aanvragen vergunning bezetten openbaar domein door plaatselijke handelaars - dienstjaar
2020

42.

Organisatie The Village op 25/07/2020. Gunning van de opdrachten

43.

Organisatie Dunegatfeesten op 18/07 en 19/07/2020. Gunning van de acts

Kristien Vanmullem, schepen

44.

Actie in het kader van Bredene "Bij-vriendelijke gemeente 2020"

45.

Toelating muziekactiviteit Hippo 12 op 18/02 en 19/02/2020. Bevestiging

46.

Ontwerpreglement raad voor personen met een beperking. Voorstel

Kristof Vermeire, schepen
47.

Schoonmaak. Kennisneming van problematiek personeelsbezetting en van interesse uitbreiding
prestaties. Voorstel tot vacaturemelding voor 5 uur per week (contract onbepaalde duur) via
de procedure van uitbreiding deeltijdse prestaties en voorstel tot uitbreiding prestaties van
twee technisch beambten (niveau E1-E3), met 14 uur per week (contract bepaalde duur) en
met 6 uur per week (vervangingscontract onbepaalde duur)

48.

Bevorderingsprocedure HR-verantwoordelijke (niveau A5a-A5b). Samenstelling
selectiecommissie (selectie via extern selectiebureau)

49.

Secretariaat. Tewerkstelling wijk-werkers voor tewerkstelling als bode voor de periode 02/0330/06/2020. Aankoop wijkwerk-cheques.

50.

Dienst stedenbouw/ruimtelijke ordening - afdeling handhaving. Vacature administratief
medewerker stedenbouw/ruimtelijke ordening (niveau C1-C3, voltijds, contract onbepaalde
duur). Kennisneming afwezigheid kandidaten interne mobiliteit. Bevestiging afsluiten
kandidatenlijst aanwerving en samenstelling selectiecommissie

51.

Nummering Kapelstraat 233

52.

Omgevingsvergunningen

53.

Splitsing eigendom. Verkoop door geassocieerde notaris Carl Polfliet van een deel van de
eigendom gelegen Blekkaertstraat 10

Eddy Gryson, schepen
54.

Bredene met een Hart. Stopzetting activiteiten vereniging, gebruiksovereenkomst en
engagementsverklaring. Kennisneming

55.

Toekenning starterspremie aan kinderbegeleider in de gezinsopvang

56.

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 357/2019 en 39 en 42/2020

57.

Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op de woningen en/of gebouwen die worden
beschouwd als leegstaand of onafgewerkt - aanslagjaar 2018 - belast goed: Kapelstraat 153

58.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de economische bedrijvigheid
- aanslagjaar 2019 - generatie 04

59.

Goedkeuring van facturen investeringsbudget - lijst 355/2019 en 41/2020

60.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de economische bedrijvigheid
- aanslag van ambtswege - aanslagjaar 2019 - generatie 01

61.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de uithangborden zichtbaar
vanaf de openbare weg en op constructies bestemd of aangewend voor het dragen van
reclame - aanslagjaar 2019 - generatie 04

62.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op het ontbreken van
parkeerplaatsen - aanslagjaar 2020 - generatie 01

63.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op het bouwen, verbouwen en
herbouwen van gebouwen voor het aanslagjaar 2020 - generatie 01

64.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op automatische apparaten aanslagjaar 2020 - generatie 01

65.

Goedkeuring overdracht investeringsbudget van 2019 naar 2020 - deel gemeente

66.

Kennisneming van het verslag van het scholenoverleg d.d. 06/02/2020

67.

Aanvraag taxibons

68.

Recht van voorkoop Bloemenlaan 8

