COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 11/05/2020
Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1.

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 04/05/2020

2.

De Lijn. Goedkeuring agenda van algemene vergadering op 26/05/2020

3.

Ambtshalve schrapping

4.

Vergunning voor de exploitatie van deelsteps

5.

Goedkeuring van openbaar vervoerplan (kernnet, aanvullend net, vervoer op maat met
beslissing in de Vervoerregioraad) en goedkeuring van de oriëntatienota regionaal
mobiliteitsplan

Erwin Feys, schepen
6.

Postzegelparken. Hoek Louis Vander Schaeghestraat - Breendonklaan en hoek Pieter
Breugelstraat - Breendonklaan. Gunning van de opdracht van levering van straatmeubilair

7.

Fluvius. Aanpassen openbare verlichting in Zeepaadje en Duinhoevelaan. Wegvergunning

8.

Aanpassen openbare verlichting in de Zuid-Oostwijk - Kwadeweg - Landweg en Jagerspad.
Wegvergunning

9.

Aanpassen openbare verlichting Driftweg parking Duinenplein. Wegvergunning

10.

Vergunning voor het leuren met consumptie-ijs op het grondgebied van de gemeente tijdens
2020

11.

Gunning van de opdracht van maaien van bermen, opzuigen en afvoeren van het maaisel

12.

Fluvius. Plaatsen openbare verlichting strandtoegangen. Wegvergunning

Kristof Vermeire, schepen
13.

Buitenschoolse kinderopvang. Voorstel tot vacaturemelding (n.a.v. een uitdiensttreding op
15/02/2020) van een halftijds begeleider (niveau D1-D3, contract onbepaalde duur, met
uitbreiding tot een voltijdse tewerkstelling tijdens schoolvakanties) te begeven bij wijze van
aanwerving met aanleg van een wervingsreserve, bekendmaking en samenstelling
selectiecommissie

14.

Dienst informatica. Voorstel tot verlenging aanstelling van een voltijds deskundige informatica
(niveau B1-B03) met ingang van 01/06/2020

15.

Buitenschoolse kinderopvang. Kennisneming van de afwezigheid van een deeltijds begeleider
(ingevolge zwangerschaps-, bevallingsverlof). Voorstel tot vacaturemelding (21u/week) en
gebruik uitgebreide selectieprocedure (gelijktijdig met vervanging uitdiensttreding)

16.

Omgevingsvergunningen

Eddy Gryson, schepen
17.

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst /2020

18.

Gemeentelijk patrimonium. Buitendienststelling installaties, materiaal en uitrusting diverse
diensten met betrekking tot vorige dienstjaren

19.

Betaalde wedden betreffende het eerste kwartaal en regularisaties - lijst 71, 72, 73, 74, 77,
78, 79 en 83/2020

20.

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

