COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 07/09/2020
Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1.

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 31/08/2020

2.

Aanduiding vertegenwoordigers in LOGO Brugge-Oostende vzw

3.

Vaststelling van het algemeen jaaroverzicht 2019

4.

Begraafpark Priorij. Vraag tot afwijking van de geldende normen

Erwin Feys, schepen
5.

Omheining Vloedstraat tussen camping Thalassa en wzc Jacky Maes. Gunning van de opdracht
van levering en bijkomend plaatsing

6.

Rioleringen. Aanleg van riolering (overloopverbinding) tussen Schoollaan en Populierenlaan
n.a.v. wateroverlast. Akkoord met uitvoering en gunning

7.

Openbare werken. Herstellingswerken wegdek, diverse wegen (gietasfaltherstellingen).
Gunning van de opdracht van levering en bijkomende plaatsing

8.

Gemeentelijk patrimonium. Onderhandse verkoop openbare groenzone, gelegen naast het
pand Spuikomlaan 38. Voorstel

9.

Dringende herstellingswerken huisaansluiting riolering op openbaar rioleringsnet t.h.v.
Parklaan 3. Bevestiging wegvergunning

10.

Straatmeubilair. Gunning van de opdracht van levering van afbakeningspaaltjes uitvoering in
inox

11.

Vernieuwen voetpaden. Vaststellen voetpadenprogramma 2020 uit te voeren in eigen regie

12.

Openbaar domein. Samenaankoop 360°-beelden van het openbaar domein via
aankoopcentrale Fluvius. Voorstel

13.

Aanvraag tot toelating voor het verstoppen van een geocache in de Brusselstraat ter hoogte
van nummer 72

14.

Aansluiten huisaansluiting septische put op het openbaar rioleringsnet. Wegvergunning

15.

De Watergroep. Dringende aansluiting op het openbaar rioleringsnet in de Dorpsstraat.
Bevestiging wegvergunning

16.

Organisatie sportieve kinderopvang tijdens de herfstvakantie van 03/11 tot en met
06/11/2020

17.

Aanvraag tot organisatie van de Kust Trail Run op 17/10 en 18/10/2020

Alain Lynneel, schepen

18.

Kennisneming van het verslag van de vergadering van het directiecomité van het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene d.d. 11/08/2020

Kristien Vanmullem, schepen
19.

Verkoop tunnelserre volkstuinpark Den Hof. Bieding onder gesloten omslag. Gunning bieding

Kristof Vermeire, schepen
20.

Technische dienst uitvoering (electricien en polyvalent arbeider). Voorstel tot
vacaturemelding van twee voltijdse technisch assistenten (niveau D1-D3, contracten
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,
bekendmaking en vaststelling selectiecommissie

21.

Zomerpersoneel 2020 - bibliotheek. Kennisneming diverse afwezigheden en aanstelling
jobstudent

22.

Uitloket. Vacature administratief medewerker (C1-C3, voltijds, vervangingscontract). Afsluiten
kandidatenlijst en samenstellen jury

23.

Zomerpersoneel 2020 - buitenschoolse kinderopvang. Kennisneming afwezigheid wegens ziekte
en bevestiging aanstelling

24.

Schoonmaak nieuw politiegebouw

25.

Kunstacademie. Aanstelling lesgever en principiële aanstelling vervanger tijdens het
academiejaar 2020-2021

26.

Omgevingsvergunningen

27.

Voorstel tot vacaturemelding van bijkomend technisch assistent gemeenschapswachtvaststellend ambtenaar (D1-D3)

Eddy Gryson, schepen
28.

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst /2020

29.

Goedkeuring van facturen investeringsbudget - lijst /2020

30.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op het huis-aan-huis verspreiden
van reclame - aanslagjaar 2020 - generatie 01

31.

Voorstel tot deelname aan de actie 'Tiendaagse van de geestelijke gezondheid van 01/10 tot
10/10/2020

32.

Toekenning vakantietoelage aan personen met een handicap en langdurige zieken

33.

Organisatie training Omgaan met agressie bij cliënten

Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
34.

Vaststelling van een tijdelijke politieverordening op het August Plovieplein

35.

Kennisneming overeenkomst KSZ naar aanleiding van de Bredenebon

36.

Tijdelijke aanstelling van een algemeen juridisch consult ten behoeve van diverse diensten
i.h.k.v. specifieke juridische vraagstukklen

37.

Gemeenteraad. Punten voor de agenda van de zitting d.d. 21/09/2020

