COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 16/06/2020
Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1.

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 08/06/2020

2.

WoonWel. Goedkeuring agenda van algemene vergadering op 17/06/2020

3.

Formuleren voorstel straatnamen voor nieuwe straten naast de Darwinsite

4.

Kennisneming van het rapport organisatiebeheersing 2020

5.

Voorstel voor het invoeren van beperkende maatregelen inzake het verkeer in de Kapelstraat
n.a.v. de regels rond social distance t.g.v. de COVID-19 pandemie, gedurende de maanden juli
en augustus 2020. Vaststelling van een tijdelijke politieverordening

6.

Vaststellen van een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op
gemeentewegen (Klaprozenlaan). Voorstel

Erwin Feys, schepen
7.

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

8.

Openbare werken. Gietasfaltherstellingen wegdek in de Liefkemoreslaan en Lodewijk
Paretlaan. Gunning van de opdracht

9.

Fluvius. Aansluiting gas t.h.v. Sluizenstraat 190. Wegvergunning

10.

Fluvius. Aansluiten op het elektriciteitsnet in de Zuid-Oostwijk. Wegvergunning

11.

Groendienst. Opdracht van levering van een veldfreesmachine voor de gemeentelijke tractor.
Gunning

12.

Gemeentelijk wagenpark. Opdracht van levering van een heftruck (inclusief overname
bestaande heftruck). Gunning

13.

Uitlenen van materiaal

14.

Verbraeken-Infra. Aansluiting op het waterdistributienet in de Danckaertstraat.
Wegvergunning

15.

Aanvraag van Twins Club vzw om de zone ten westen van Twins Club altijd als tweede
insteekzone te weerhouden

Alain Lynneel, schepen
16.

Vaststellen openingsuren balie toerismekantoor tijdens zomermaanden

17.

Kennisneming van de jaarrekening van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene en het verslag
van de commissaris-bedrijfsrevisor van het boekjaar 2019

18.

Evaluatie van de beheersovereenkomst tussen het gemeentebestuur en het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene in 2019

Kristof Vermeire, schepen
19.

Buitenschoolse kinderopvang. Vacature begeleider (niveau D1-D3, halftijds contract
onbepaalde duur en een deeltijds (21u) vervangingscontract). Kennisneming proces-verbaal
selectie. Aanstelling en voorstel principiële goedkeuring aanstelling extra jobstudenten

20.

Vacature HR-verantwoordelijke (niveau A5a-A5b, voltijds contract onbepaalde duur).
Kennisneming proces-verbaal aanwervingsprocedure. Aanstelling

21.

Startbaan verkeersveiligheid. Voorstel tot ontslag met opzegging. Horen van betrokkene.
Nieuwe vacaturemelding

22.

Dienst bevolking/burgerlijke stand en informatiedienst. Voorstel tot vacaturemelding van
telkens 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

23.

Vacature gemeenschapswacht - vaststellend ambtenaar (niveau D1-D3, contract onbepaalde
duur). Kennisneming proces-verbaal aanwervingsprocedure. Aanstelling en aanleg
wervingsreserve

24.

Technische dienst (groendienst en milieu- en recyclagepark), sportdienst en dienst
schoonmaak. Afsluiten kandidatenlijst selectieprocedures aanleg wervingsreserves en
samenstelling selectiecommissies

25.

Omgevingsvergunningen

26.

Aclagro nv. Afwijking op bouwverbod 2020

Eddy Gryson, schepen
27.

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 135-137 /2020

28.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier verhuren van een verhuureenheid in
kamergerelateerde logies - aanslagjaar 2020 - generatie 01

29.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier op terreingerelateerde logies - aanslagjaar
2020 - generatie 01

30.

Kennisneming van de jaarrekening 2019 bestaande uit de jaarrekening en de toelichting bij de
jaarrekening

31.

Kennisneming van het financieel rapport van de financieel directeur met betrekking tot het
overzicht van de thesaurietoestand, de liquiditeitenprognose, de beheerscontrole alsook de
evolutie van de budgetten

32.

Eerste aanpassing meerjarenplan 2020-2025. Timing

33.

Goedkeuring van facturen investeringsbudget - lijst 136/2020

Kristof Vermeire, schepen
34.

Zomerpersoneel 2020 - schoonmaak. Afsluiten kandidatenlijst en aanstelling

35.

Zomerpersoneel 2020 - sportdienst en social distancing. Afsluiten kandidatenlijst (social
distancing), kennisneming resultaten selecties en aanstellingen

Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
36.

Gemeenteraad. Punten voor de agenda van de zitting d.d. 30/06/2020

