COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 22/06/2020
Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 16/06/2020

2

Sociale media welzijn in Bredene

3

Ambtshalve schrapping

4

Ambtshalve schrapping

5

Ambtshalve schrapping

6

Aankoop van paalbanieren voor strandposten. Gunning

7

Vaststelling van een tijdelijke politieverordening houdende beperkende maatregelen inzake
het verkeer in de Breendonklaan van 01/07 t.e.m. 14/08/2020 n.a.v. het uitbreiden van
speelpleinwerking Jokkebrok i.h.k.v. COVID-19 maatregelen

8

Organisatie van de avondmarkten seizoen 2020 volgens de beperkingen rond de COVID-19
maatregelen. Toelating en vaststelling van een tijdelijke politieverordening houdende
beperkende maatregelen inzake het verkeer

9

Terrein voor aanhangwagens voor niet commercieel gebruik. Nieuwe aanvraag

Erwin Feys, schepen
10

Reinigingsdienst. Gunning van de opdracht van levering van drie afvalverzamelkarren

11

Standplaatsvergunning voor een strandcabine tijdens het zomerseizoen 2020. Verlenen
bijkomende vergunningen

12

Gebouwen. Sportcentrum. Gunning van de opdracht van levering en bijkomend plaatsing van
vloerbekleding in de cafetaria gelegen tussen de voetbalterreinen

Alain Lynneel, schepen
13

Aanvraag bezetten openbaar domein door plaatselijke handelaars - dienstjaar 2020

14

Organisatie TOPradio Basecamp. Vraag uitbreiding 2023, 2024 en 2025

15

Organisatie kerstmarkt 2020-2021. Voorstellen

Kristien Vanmullem, schepen
16

Huur van een elektrische strandrolstoel in het kader van het toegankelijkheidsproject 'Zon,
zee... zorgeloos'. Gunning

17

Afsluiten samenwerkingsovereenkomst met de provincie West-Vlaanderen voor uitwisseling
van kennis en dienstverlening inzake milieu en aanverwante thema’s

18

Plaatsen bijkomende glasbollen in de Duinenstraat t.h.v. het plantsoen rechtover het wzc
Jacky Maes en in de Driftweg/Peter Benoitlaan naast de kiosk. Goedkeuring

Kristof Vermeire, schepen
19

Jeugddienst. Kennisneming van de vraag tot beëindiging van de tewerkstelling op 16/08/2020
van een administratief medewerker. Voorstel tot vacaturemelding (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

20

Reinigingsdienst. Uitoefening hogere functie door een technisch beambte reinigingsdienst
(niveau E1-E3) n.a.v. oppensioenstelling van de technisch assistent - verantwoordelijke
reinigingsdienst (niveau D1-D3). Voorstel tot verlenging aanstelling als waarnemend
functiehouder met ingang van 01/07/2020

21

Reinigingsdienst. Vacature zes technisch beambten (niveau E1-E3, voltijds, contract
onbepaalde duur). Kennisneming van de kandidaturen uit de wervingsreserve en aanstellingen

22

Groendienst. Selectieprocedures aanleg wervingsreserves (technisch beambte (niveau E1-E3)
en technisch assistent (niveau D1-D3), voltijds, contract onbepaalde duur). Kennisneming
processen-verbaal selecties en aanleg wervingsreserves. Voorstel tot vacaturemeldingen bij
wijze van interne mobiliteit - en onder voorbehoud dat er geen in aanmerking komende
kandidaten zijn voor interne mobiliteit - via aanwerving met aanstelling vanuit de
wervingsreserves

23

Dienst bevolking/burgerlijke stand en informatiedienst. Vacaturemeldingen voltijds
administratief medewerker (niveau C1-C3, contract onbepaalde duur). Voorstel tot opnieuw
vaststellen duur wervingsreserve

24

Zomerpersoneel 2020 - buitenschoolse kinderopvang. Bijkomende betrekkingen van o.a.
logistiek assistent. Kennisneming van de niet-indiensttreding van een vaste begeleider.
Afsluiten kandidatenlijst zomerpersoneel, kennisneming resultaat selectie en aanstelling

25

Sectoraal akkoord 2020 voor de lokale en provinciale besturen door de Vlaamse overheid.
Kennisneming en inname principieel standpunt

26

Technische dienst - openbare werken (diverse functies technisch assistent (niveau D1-D3)).
Afsluiten kandidatenlijst selectieprocedures aanleg wervingsreserves en samenstelling
selectiecommissies

27

Sportdienst. Selectieprocedure aanleg wervingsreserve technisch beambte (niveau E1-E3,
voltijds, contract onbepaalde duur). Kennisneming proces-verbaal selectie en aanleg
wervingsreserve. Voorstel tot vacaturemelding bij wijze van interne mobiliteit - en onder
voorbehoud dat er geen in aanmerking komende kandidaten zijn voor interne mobiliteit - via
aanwerving met aanstelling vanuit de wervingsreserve

28

Afsluiten gebruikersovereenkomst met de federale overheidsdienst BOSA - DG Digitale
Transformatie betreffende de e-paymentdienst in samenwerking met Cultuurconnect

29

Omgevingsvergunningen

30

Gedan bvba. Vraag om afwijking op bouwverbod 2020

Eddy Gryson, schepen
31

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 148/2020

32

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de economische bedrijvigheid
- aanslag van ambtswege - aanslagjaar 2019 - generatie 03

33

Goedkeuring van facturen investeringsbudget - lijst 146/2020

34

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

35

Kennisneming beëindiging overeenkomst kinderbegeleider in de gezinsopvang

Erwin Feys, schepen
T1

Woningbouw Blomme. Verlaging boordstenen voetpad Fritz Vinckelaan. Wegvergunning

Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
T2

Huren van truss structuur voor Kapelstraat

T3

Bestrijding coronavirus. Huuropdracht monitoringsysteem en uitvoeren bijkomende
infrastructuurwerken. Gunning

