COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 03/06/2020
Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1.

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 25/05/2020

2.

"Ik zomer West-Vlaams". Aanvraag om kredieten aan te wenden voor monitoring
toeristenstromen in het kader van coronacrisis

3.

Herziening van aanvullende overeenkomst 2020 betreffende gemeentelijke structurele
tussenkomst in en ondersteuning van het gebruik van POC De Caproen door verenigingen

4.

Vaststelling van een tijdelijke politieverordening houdende beperkende maatregelen inzake
het verkeer in de Noord-Edestraat n.a.v. de verkeersdruk t.h.v. het milieu- en recyclagepark
(tweede verlenging)

Erwin Feys, schepen
5.

Standplaatsvergunningen voor individuele strandcabines niet bestemd voor verhuring.
Seizoenexploitaties 2020. Verlenen toelatingen voor het berijden van het strand en de
toegangswegen voor het aanvoeren, opslaan, afbreken en wegvoeren van particuliere
strandcabines tijdens het zomerseizoen 2020

6.

Toelating voor het berijden van het strand en de toegangswegen t.h.v. strandpost 2 en het
plaatsen van werfkeet en sanitair t.h.v. strandposten 2 en 6 voor het uitvoeren van
suppletiewerken vanaf 20/05 tot 30/06/2020 (einde werken)

7.

Fluvius. Bijplaatsen lichtpunt Morinenlaan. Wegvergunning

8.

Elia. Aanleg glasvezelverbinding tussen hoogspanningsposten Slijkens en Stene. Wegvergunning

Alain Lynneel, schepen
9.

Strategie heropening balie toerismekantoor

Kristien Vanmullem, schepen
10.

Kandidaatstelling haalbaarheidsonderzoek voor her- of nevenbestemming parochiekerk SintJozef Molendorp

Kristof Vermeire, schepen
11.

Technische dienst (diverse afdelingen), sportdienst en dienst schoonmaak. Voorstel tot de
organisatie van selectieprocedures voor het aanleggen van wervingsreserves voor diverse
functies in de niveaus E1-E3 en D1-D3 (contracten onbepaalde duur, tewerkstellingsbreuk
afhankelijk van de dienst)

12.

Zomerpersoneel 2020 - zeebadendienst en dienst EHBO/Zon-zee-zorgeloos. Wijziging
standpunt bezetting periode buiten juli - augustus. Openverklaring en bekendmaking
betrekkingen zeebadendienst en dienst EHBO/Zon-zee-zorgeloos (27/06-30/06). Aanpassen
reservelijst redders

13.

Zomerpersoneel 2020 - milieu- en recyclagepark. Aanstelling

14.

Dienst milieu. Vacature deskundige milieu (niveau B1-B3, voltijds, contract onbepaalde duur).
Afsluiten kandidatenlijst aanwerving

15.

Zomerpersoneel 2020 - buitenschoolse kinderopvang. Voorstel tot openverklaring en
bekendmaking twee nieuwe betrekkingen jobstudent logistiek assistent

16.

Omgevingsvergunningen

17.

Nummering Blekkaertstraat 12

18.

Vraag om afwijking op het bouwverbod zomer 2020

Eddy Gryson, schepen
19.

Goedkeuring aanbod zomer BKO, Jokkebrok en jeugddienst

20.

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 127-128 - 129 /2020

21.

Oninbaarstellingen via creditnota betreffende diverse belastingen voor het aanslagjaar 2019 lijst 5

22.

Oninbaarstellingen via creditnota betreffende diverse belastingen voor het aanslagjaar 2020 lijst 1

23.

Toekenning mantelzorgpremie tweede kwartaal 2020

24.

Herziening mantelzorgpremie

