COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 31/08/2020
Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1.

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 24/08/2020

2.

Afsluiten van het openbaar onderzoek in het kader van de voorlopige vaststelling van de
straatnaam Seraphine Zoetestraat voor een nieuwe straat in de verkaveling nabij de
Darwinsite

3.

Formuleren voorstel straatnaam voor nieuwe straat in de verkaveling naast de Darwinsite

4.

Kennisneming toekenning subsidie bedeelde mondmaskers door provincie West-Vlaanderen

5.

Vaststellen van een tijdelijke politieverordening op de politie van het wegverkeer (Hendrik
Consciencelaan)

Erwin Feys, schepen
6.

Speelpleinen. Inrichten perceel grond langsheen de Polderstraat als sport-recreatieve zone.
Gunning van de diverse opdrachten van levering en eventueel bijkomend plaatsing voor de
realisatie van de sport-recreatieve zone Polderstraat

7.

Fluvius. Inlussen van private cabine op het Centrumplein. Wegvergunning

8.

Fluvius. Ondergronds brengen van het laagspanningsnet in de Landweg. Wegvergunning

9.

Bijkomende aankoop bureaustoelen. Gunning van de opdracht van levering

Alain Lynneel, schepen
10.

Vaststelling programma academiejaar 2020-2021 van de gemeentelijke kunstacademie

Kristien Vanmullem, schepen
11.

Verzekeringen. Verzekeren van diverse risico's gedurende de periode 2021-2024 voor
gemeente Bredene en OCMW Bredene. Voorstel afsluiten verzekeringen via aankoopcentrale
Creat

12.

Kennisneming gewijzigde vergoeding voor
gemeentepersoneel periode juli – december 2020

13.

Kennisneming afvalkalender 2021

het

reinigen

van

glasbolsites

door

Kristof Vermeire, schepen
14.

Jeugddienst. Vacature administratief medewerker (niveau C1-C3, voltijds, contract
onbepaalde duur). Kennisneming proces-verbaal selectie. Eventueel bijkomende
vacaturemelding van een voltijdse plaats. Aanstelling en aanleg wervingsreserve

15.

Informatiedienst. Vacature administratief medewerker (niveau C1-C3, voltijds, contract
onbepaalde duur). Kennisneming proces-verbaal selectie. Bijkomende vacaturemelding van
een voltijdse plaats. Aanstellingen

16.

Ontwerpen van websites. Gunning van de opdracht via raamovereenkomst

17.

Kunstacademie - lesgevers. Kennisneming stopzetting lesgever kunstacademie. Voorstel tot
vacaturemelding academiejaar 2020-2021

18.

Omgevingsvergunningen

Eddy Gryson, schepen
19.

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 203 - 204/2020

20.

Kennisneming jaarrekening 2019 OCMW

21.

Opvolgingsrapportering over het 1e semester 2020

22.

Financiële tussenkomst openbaar vervoer voor schoolgaande jongeren tot achttien jaar voor
het schooljaar 2020-2021

23.

Organisatie computerlessen 2020-2021

Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
T1.

Verder uitbouwen strategische interne communicatiekanalen door opstarten directeursoverleg
en aanvullen samenstelling managementteam

