COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 04/05/2020
Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 27/04/2020

2

Zefier. Goedkeuring agenda van algemene vergadering (jaarvergadering) op 11/06/2020

3

West-Vlaams Woonkrediet. Goedkeuring agenda van algemene vergadering voorjaar 2020

4

Ontwerpreglement toekenning ereburgerschap. Voorstel

5

Ambtshalve schrapping

Erwin Feys, schepen
6

Oude-Tramstraat 36-46 (private verkaveling Danneels). Voorstel vrijgave bankwaarborg

7

Strand. Gunning van de opdracht van levering van semi-ondergrondse afvalcontainers 300 l

8

Sport. Omheining TC Vicogne. Intrekking beslissing 2020 (rechtzetting administratieve fout).
Gunning van de opdracht van levering en bijkomend plaatsing

9

Bijkomende aankoop bureaustoelen. Gunning van de opdracht van levering

10

De Watergroep. Aanpassen distributienet Noord-Edestraat. Wegvergunning

11

Markten en concessies. Opzeg standplaats wekelijkse markt Michel Vanden Wegheplein door
Slagerij traiteur Pieter en Annelies. Kennisneming

12

Gemeentelijk patrimonium. Uitbreiding domein politiekantoor Bredene. Onderhandse
aankoop 244,2 m² grond, gelegen nabij het Centrumplein van de familie Hollevoet. Voorstel

13

Gemeentelijk patrimonium. Parkeergelegenheid, gelegen tussen Kapelstraat en Koningin
Astridlaan. Aankoop van circa 9.048,59 m² parking en groenzone van het Vlaams gewest
(agentschap Wegen en Verkeer). Aanstelling Vlaams commissaris bij de afdeling
Vastgoedtransacties voor het verlijden van de akte

14

De Watergroep. Aanpassen distributienet Sint-Riquierstraat. Wegvergunning

15

Plaatsing glasvezel op GSM site Orange sportcentrum. Wegvergunning

Kristien Vanmullem, schepen
16

Organisatie toegankelijkheidsproject "Zon, zee, … zorgeloos" 2020 ter hoogte van strandpost 2

Kristof Vermeire, schepen
17

Sportdienst. Voorstel tot vacaturemelding van een voltijds administratief medewerker (niveau
C1-C3, contract 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

18

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

19

Dienst milieu. Kennisgeving intrekking kandidaturen. Voorstel tot nieuwe vacaturemelding van
een voltijds deskundige milieu (niveau B1-B3, contract onbepaalde duur) te begeven bij wijze
van aanwerving met aanleg van een wervingsreserve en bekendmaking

20

Buitenschoolse kinderopvang. Voorstel tot verlenging aanstelling van een deeltijdse (2u)
technisch assistent - begeleider buitenschoolse kinderopvang (niveau D1-D3) met ingang van
15/05/2020

21

Gemeenschapswacht - vaststellend ambtenaar. Vacature van twee voltijds assistenten (niveau
D1-D3, contracten onbepaalde duur). Afsluiten kandidatenlijst aanwerving en samenstelling
selectiecommissie

22

Herbevestigen voorschriften verkaveling Bostoen met ref. V2005/002/1. Voorstel

23

Aanvraag verlagen boordstenen/voetpad Driftweg 71. Vergunning

Eddy Gryson, schepen
24

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 106/2020

25

IMEWO. Intekening nieuwe aandelen Publi-T. Voorstel

26

Goedkeuring van facturen investeringsbudget - lijst 105/2020

27

Beëindiging overeenkomst kinderbegeleider in de gezinsopvang

Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
28

Gemeenteraad. Punten voor de agenda van de zitting d.d. 18/05/2020

