COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 29/06/2020
Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 22/06/2020

Erwin Feys, schepen
2

Nutsvoorzieningen. Vervangen openbare verlichting in de Sint-Riquierstraat en Morinenlaan
n.a.v. vernieuwen voetpaden. Goedkeuring

3

Verkeerssignalisatie. Gunning van de opdracht van levering van gele plooibakens

4

Fluvius. Gasaansluiting nieuwbouw appartementen in de Kapelstraat. Wegvergunning

5

Fluvius. Elektriciteitsaansluiting in de Koningin Astridlaan. Wegvergunning

6

Fluvius. Elektriciteitsaansluiting in de Sluizenstraat. Wegvergunning

7

Verlenging jaarabonnementen zwembad n.a.v. de sluiting wegens Covid-19

Alain Lynneel, schepen
8

Mac21. Aanvraag bezetten openbaar domein organisatie Summertour op 19/07/2020

Kristien Vanmullem, schepen
9

Volkstuinpark. Problematiek tunnelserre. Standpuntinname. Goedkeuring meerprijs
herstellingswerken

Kristof Vermeire, schepen
10

Schoonmaak. Selectieprocedures aanleg wervingsreserve (technisch beambte (niveau E1-E3),
vol- of deeltijds, contract onbepaalde duur, gemeenschappelijk met AGB). Kennisneming
proces-verbaal selectie en aanleg wervingsreserve. 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

11

Milieu- en recyclagepark. Selectieprocedures aanleg wervingsreserves (technisch beambte
(niveau E1-E3, vol- of halftijds) en technisch assistent - verantwoordelijke (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

12

Sportdienst. Vacature administratief medewerker (niveau C1-C3, voltijds, contract onbepaalde
duur). Kennisneming proces-verbaal selectie. Aanstelling en aanleg wervingsreserve

13

Milieu. Vacature deskundige (niveau B1-B3, voltijds, contract onbepaalde duur). Kennisneming
proces-verbaal selectie. Aanstelling en aanleg wervingsreserve

14

Bibliotheek. Kennisneming problematiek personeelsbezetting. Voorstel tot aanstelling van
telkens een jobstudent tijdens de maanden juli en augustus 2020

15

Jeugddienst. Kennisneming problematiek personeelsbezetting. Voorstel tot aanstelling van
telkens een jobstudent/monitor tijdens de maanden juli en augustus 2020

16

Milieu- en recyclagepark. Voorstel tot verlenging aanstelling van een voltijds technisch
beambte (niveau E1-E3) met ingang van 09/07/2020

17

Technische dienst administratie. Kennisneming van de afwezigheid (voltijds onbetaald verlof)
van een administratief medewerker (C1-C3). Voorstel tot vacaturemelding (C-niveau,
vervangingscontract onbepaalde duur, voltijds) en aanstelling

18

Zomerpersoneel 2020 - social distance assistent. Kennisneming niet ingaan op aanstelling juli
en intrekking aanstelling

19

Schoonmaak, parkeertoezicht en buitenschoolse kinderopvang. Voorstel tot verlenging
tijdelijke uitbreiding prestaties van diverse personeelsleden met ingang van 01/07/2020

20

Nummering Kapelstraat 15-17

21

Nummering Kapelstraat 115

22

Nummering Duinenstraat 329

23

Omgevingsvergunningen

24

Principevraag garages Oude-Tramstraat

Eddy Gryson, schepen
25

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 150-151/2020

26

Goedkeuring van facturen investeringsbudget - lijst 149/2020

Kristof Vermeire, schepen
27

Zomerpersoneel 2020 - milieu- en recyclagepark. Intrekking aanstelling en nieuwe aanstelling

