COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 09/03/2020
Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1.

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

2.

De Watergroep. Vernieuwing raad van bestuur. Voordracht kandidaten

3.

VVSG. Vervanging van een vertegenwoordiger

4.

Formuleren voorstel straatnaam voor bijkomende nieuwe straat naast de Darwinsite

5.

Afsluiten van de overeenkomst voor 2020-2024 bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
om aan de gemeente Bredene een lijst te bezorgen van de inwoners van de gemeente die een
verhoogde tegemoetkoming inzake geneeskundige verzorging genieten

6.

Ambtshalve schrapping

7.

Ambtshalve schrapping

8.

Ambtshalve schrapping

9.

Ambtshalve schrapping

10.

Ambtshalve schrapping

11.

Informatieveiligheid. Toetreding intergemeentelijk samenwerkingsverband Cipal

12.

Kledij personeel. Gunning van de opdracht

13.

Organisatie paasevenement op 12/04/2020. Gunning van de opdracht

14.

Meubels inrichting zolder jeugddienst. Gunning van de opdracht

15.

Aanvraag organisatie van een geleide rampenoefening ter hoogte van de Staessenstraat door
het Rode Kruis Bredene op 04/06/2020

16.

Vorderingen en geschillen. Burgerlijke stand. James Adeola en Jolien Bousse versus de
ambtenaar van de burgerlijke stand. Oproep verschijning rechtbank van eerste aanleg op
13/03/2020. Aanstelling raadsman

17.

Vaststelling van een tijdelijke politieverordening houdende beperkende maatregelen inzake
het verkeer op openbare wegen in de gemeente n.a.v. de organisatie van de
wielerwedstrijden Bredene-Koksijde Classic en Bredene-Koksijde Youngster Coast challenge op
20/03/2020

Erwin Feys, schepen
18.

Uit het verkeer nemen van een Renault Kangoo met nummerplaat 1FHY312. Stopzetten van de
verzekeringspolis

19.

Proximus. Telecommunicatiewerken in de Sint-Riquierstraat. Wegvergunning

20.

Fluvius. Uitbreiden lagedruk gasnet Kapelstraat 137. Wegvergunning

21.

Wagenpark. Dringende herstelling vrachtwagen DAF - nummerplaat YMB 607. Bevestiging.

22.

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

23.

Markten en concessies. Goedkeuring inplantingsplan paaskermis 2020

24.

Wagenpark. Straatveegmachine. Goedkeuring proces-verbaal van voorlopige oplevering.
Voorstel vrijgave borgsom

25.

Straatmeubilair. Gunning van de opdracht van levering van hondenpoepbuizen

Alain Lynneel, schepen
26.

Organisatie zomertentoonstelling 2020 Funny Pictures en Pedro Rappé. Goedkeuring en
gunning van de opdracht

27.

Ontvangst van Toneelkring Boontje op 28/03/2020 n.a.v. 25-jarig bestaan

28.

Toekenning Q-label aan de dienst toerisme. Kennisneming

29.

Vaststellen programma gegidste wandelingen en fietstochten 2020

Kristof Vermeire, schepen
30.

Schoonmaak. Voorstel tot uitbreiding prestaties van een technisch beambte om te voorzien in
de vervanging van een technisch beambte, afwezig wegens ziekte (progressieve
werkhervatting)

31.

Dienst toerisme. Voorstel tot verhoging vergoeding prestaties gidsen per 01/04/2020

32.

Dienst stedenbouw/ruimtelijke ordening - handhaving. Vacature administratief medewerker handhaving (niveau C1-C3, voltijds, contract onbepaalde duur). Kennisneming proces-verbaal
selectie. Aanstelling en aanleg wervingsreserve

33.

Dienst stedenbouw/ruimtelijke ordening - handhaving. Voorstel tot bijkomende
vacaturemelding van een voltijds administratief medewerker stedenbouw/ruimtelijke
ordening - handhaving (niveau C1-C3, contract onbepaalde duur) te begeven bij wijze van
aanwerving uit de wervingsreserve. Kennisneming van de kandidatuur en aanstelling

34.

Zomerpersoneel 2020 - buitenschoolse kinderopvang. Afsluiting kandidatenlijst en aanstelling

35.

Buitenschoolse kinderopvang. Vacature begeleider (niveau D1-D3, halftijds, contract
onbepaalde duur). Afsluiten kandidatenlijst aanwerving en samenstelling selectiecommissie

36.

Omgevingsvergunningen

37.

Advies beroep Driftweg 141

38.

Vrijgave waarborgen bij uitvoeren private bouwwerken

Eddy Gryson, schepen
39.

Opstart groepsopvang samenwerkende kinderbegeleiders in de gezinsopvang

40.

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 54-55/2020

41.

Kennisneming opnieuw vaststellen gemeentelijke dotatie 2020 aan de politiezone Bredene/De
Haan

42.

Bulkverhuring parkeerplaatsen. Aanvraag van KBOB voor huur parking MEC Staf Versluys III
n.a.v. een rommelmarkt op 18/04/2020

43.

Goedkeuring van facturen investeringsbudget - lijst 53/2020

44.

Betaalde wedden betreffende het vierde kwartaal en regularisaties - lijst 270, 273, 286, 287,
288, 294, 295, 342 en 349/2019

45.

Betalend parkeren en parkeren in een blauwe zone. Kennisneming van de praktische
schikkingen en organisatie voor het jaar 2020

Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
46.

Toelating bezetten openbaar domein met foodtruck in de Fritz Vinckelaan op 14/03/2020.
Vaststelling van een tijdelijke politieverordening houdende beperkende maatregelen inzake
het verkeer

47.

Vaststellen van een tijdelijke verordening op de politie van het wegverkeer (Hendrik
Conciencelaan)

48.

Gemeenteraad. Punten voor de agenda van de zitting d.d. 23/03/2020

