COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 06/07/2020
Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1.

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 29/06/2020

2.

Poolstok. Goedkeuring agenda van algemene vergadering op 04/09/2020

3.

Vaststellen van een tijdelijke politieverordening op de politie van het wegverkeer op
gemeentewegen (Kapelstraat)

4.

Vergunning voor de exploitatie van deelsteps

Erwin Feys, schepen
5.

Bouw nieuw zwembad. Vaststelling ontwerp bestek van diensten voor het leveren van
juridische, technische en financiële projectbegeleiding

6.

Aanvraag toelating organisatie garageverkoop in de Duinenstraat 317-323 op 18/07, 19/07 en
20/07 en op 08/08 en 09/08/2020

7.

Aanvraag voor het verkrijgen van een standplaats op het openbaar domein met een
kindermolen en/of lunapark van 15/07 tot 15/08/2020

8.

Aansluiten afvoer regenwater op openbare riolering Staessenstraat. Wegvergunning

9.

Aansluiten afvoer regenwater op openbare riolering Zandstraat. Wegvergunning

Alain Lynneel, schepen
10.

Aanvraag bezetten openbaar domein door plaatselijke handelaars - dienstjaar 2020

11.

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Westtoer - erfgoedwandelroute

Kristien Vanmullem, schepen
12.

Gemeentelijke medewerking aan de organisatie van de lessenreeks Tiener Techniekacademie
2020

Kristof Vermeire, schepen
13.

Technische dienst - openbare werken (voltijdse functies van technisch assistent (niveau D1-D3)
- elektricien, mecanicien, loodgieter (gemeenschappelijk met OCMW) en timmerman,
contracten 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

14.

Sectoraal akkoord 2020 voor de lokale en provinciale besturen door de Vlaamse overheid.
Kennisneming van de vraag van de vakorganisaties tot aanpassing van het ingenomen
principiële standpunt. Principiële goedkeuring wijziging rechtspositieregeling (eenmalige
regularisatie 50 + 15 EUR/VE) en opnieuw vaststellen van de waarde van de maaltijdcheques

met ingang van 01/07/2020 (jaarlijkse verhoging werkgeversbijdrage met 100 EUR/VE en 30
EUR/VE (als saldo van 200 EUR/VE))
15.

Zomerpersoneel 2020 - zeebadendienst. Aanpassen reservelijst redders

16.

Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst kostendelende vereniging
intergemeentelijke GIS-operatoren WVI

17.

Levering van software. Gunning

18.

Zomerpersoneel 2020 - Buitenschoolse kinderopvang. Intrekking aanstelling en nieuwe
aanstelling

19.

Dienst bevolking/burgerlijke stand. Vacature van een voltijds administratief medewerker
(niveau C1-C3, contract onbepaalde duur). Kennisneming afwezigheid kandidaten interne
mobiliteit. Afsluiten kandidatenlijst aanwerving en samenstelling selectiecommissie

20.

Private verkavelingen. Riolerings- en bestratingswerken verkaveling Darwin Woningbouw
Blomme. Goedkeuring wegentracé, plannen, bestek en kostprijsraming (LS, OV, gas, TV,
telefoon en drinkwaterleiding). Voorstel

21.

Private verkavelingen. Riolerings- en bestratingswerken verkaveling Klemskerkestraat

22.

Omgevingsvergunningen

23.

Splitsing eigendom. Verkoop door geassocieerde notarissen Denys & Dobbels van een deel van
de eigendom gelegen Danckaertstraat 8+

Eddy Gryson, schepen
24.

Afsluiten samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 met Agentschap Inburgering en Integratie

25.

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 158-159/2020

26.

Goedkeuring van facturen investeringsbudget - lijst 153/2020

27.

Recht van voorkoop Dorpsstraat 123

T1.

Voorstel tot opheffen en opnieuw vaststellen van verschillende belasting- en
retributiereglementen voor de periode 2020-2025

Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
T2.

Gemeenteraad. Punten voor de agenda van de zitting d.d. 17/07/2020

