COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
AGENDA ZITTING 27/07/2020
Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1.

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 13/07/2020

2.

Vraag tot publiciteit door Dpg media

3.

Ambtshalve schrapping

4.

Vaststelling van een tijdelijke politieverordening houdende beperkende maatregelen inzake
het verkeer op de parking Zandstraat n.a.v. de organisatie van circus Barones seizoen 2020

5.

Bezetten openbaar domein met de mobiele Lijnwinkel op het Duinenplein op diverse data

6.

Elektrische laadinfrastructuur. Aanduiding van de locaties voor 2020

Erwin Feys, schepen
7.

Vraag van AKZIE bvba voor het plaatsen van tijdelijke publiciteitsborden op diverse
gemeentewegen n.a.v. de digitale opendeurdag Middenschool Bredene op 23/08/2020

8.

Vraag tot terugbetaling van het vereffende standgeld wekelijkse dinsdagmarkt wegens
langdurige ziekte

9.

Aanvraag toelating voor de organisatie van ambulante activiteit (verkoop pizza) op het privaat
domein

10.

Vraag om verlaging boordsteen in de Danckaertstraat 6. Wegvergunning

11.

Fluvius. Aanpassen lagedruk gasnet in de Noord-Edestraat. Wegvergunning

12.

Fluvius. Aanpassen laagspanningsnet in de Dorpsstraat. Wegvergunning

13.

Telenet. Plaatsing ondergrondse kabel in de Koningin Astridlaan. Wegvergunning

14.

Fluvius. Plaatsen gasaansluiting in de Ruiterlaan. Wegvergunning

15.

Gratis zwemlessen aan jongeren van zeven jaar in het gemeentelijk zwembad

Alain Lynneel, schepen
16.

Kennisneming van de verslagen van de vergaderingen van het directiecomité van het
Autonoom Gemeentebedrijf Bredene d.d. 27/05, 10/06 en 24/06/2020

17.

Aanvraag gebruik lokalen gemeenschapscentrum Hubert Beuselinck 2020-2021

Kristof Vermeire, schepen
18.

Startbaan verkeersveiligheid. Bevestiging van de verbreking van de arbeidsovereenkomst op
16/07/2020 (n.a.v. de verlengde opzeggingstermijn door schorsing) en de uitbetaling van de
verbrekingsvergoeding

19.

Technische dienst - openbare werken (voltijdse functies van technisch assistent (niveau D1-D3)
- chauffeur, schilder (gemeenschappelijk met OCMW) en magazijnier, 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

20.

Dienst bevolking/burgerlijke stand. Vacatures administratief medewerkers (niveau C1-C3,
voltijds, drie VE, contracten onbepaalde duur). Kennisneming van de kandidaturen uit de
wervingsreserve en aanstellingen

21.

Dienst cultuur. Vraag tot beëindiging van de tewerkstelling op 31/08/2020 van een
cultuurbeleidscoördinator

22.

Zomerpersoneel 2020 - milieuteam. Intrekking aanstelling en nieuwe aanstelling speciale
tewerkstelling

23.

Omgevingsvergunningen

24.

Principevraag Duinenstraat 326 voor omvormen handelszaak naar appartement

25.

Splitsing eigendom. Verkoop door geassocieerde notarissen Lommée & Daems van een deel van
de eigendom gelegen Blekkaertstraat 50+

Eddy Gryson, schepen
26.

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 173/2020

27.

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

28.

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

29.

Goedkeuring van facturen investeringsbudget - lijst 178/2020

30.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de economische bedrijvigheid
- aanslagjaar 2020 - generatie 01

31.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de uithangborden zichtbaar
vanaf de openbare weg en op constructies bestemd of aangewend voor het dragen van
reclame - aanslagjaar 2020 - generatie 01

32.

Voortgangstoets 2020 inzake het sociaal woonaanbod. Kennisneming

33.

Buitenschoolse kinderopvang. Bediening van de onderwijsinstellingen gedurende het
schooljaar 2020-2021. Gunning van de opdracht van diensten tot het verzekeren van geregeld
vervoer

