COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 05/10/2020
Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1.

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 28/09/2020

2.

Protocol voor samenwerking tussen de regio Oostende en de provincie West-Vlaanderen

3.

Informatieveiligheid. Afsluiten verwerkingsovereenkomst CCV-Lab

4.

Organisatie "Eindejaarsverlichting 2020"

5.

Aankoop van bijkomende infoborden. Gunning van de opdracht

6.

Toekenning terugbetaling kadervorming

7.

Gladheidbestrijding winter 2020/2021. Gunning van de opdracht voor het stockeren en leveren
van wegenzout

8.

Standpuntinname volgend op de vraag om fietsenstallingen te voorzien voor de
schoolvestigingen Centrumplein en Groenendijk

9.

Kennisneming problematiek schooltoezicht

Erwin Feys, schepen
10.

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

11.

Aankoop van diverse benodigdheden voor de verdeelkasten markt en werkmateriaal. Gunning
van de opdracht

12.

Openbaar domein. Samenaankoop 360°-beelden van het openbaar domein via
aankoopcentrale Fluvius. Goedkeuring ontwerp bestek. Mandaat

13.

Fluvius. Uitbreiding van het lagedruk gasnet in de Ruiterlaan en Klemskerkestraat.
Wegvergunning

14.

GNSS handheld ontvanger. Gunning van de opdracht van levering

15.

Fluvius. Uitbreiding van het laagspanningsnet Ruiterlaan voor aansluiting van pomp Aquafin.
Wegvergunning

16.

Bruikleen door Aquafin van een gedeelte van een perceel grond, gelegen op de site van het
gemeentelijk dienstencentrum, eigendom van Elia Asset nv en gebruikt door ons bestuur.
Goedkeuring van de voorwaarden van de overeenkomst en afsluiten ervan

17.

Telenet. Vervangen van een defecte ondergrondse kabel in de Sluisvlietlaan. Wegvergunning

18.

Eindejaarsversiering 2020/2021. Voorzien van bijkomende versieringselementen

Kristien Vanmullem, schepen
19.

Principiële goedkeuring van de wijziging 2020 van het meerjarenplan 2020-2025 van de
kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp

20.

Principiële goedkeuring van de budgetwijziging 2020 van de kerkfabriek Sint-Thérésia van het
Kind Jezus

21.

Kennisneming van de budgetwijziging 2020 van de kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp

22.

Principiële goedkeuring van het budget 2021 van de kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp

23.

Principiële goedkeuring van het budget 2021 van de kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind
Jezus

24.

Principiële goedkeuring van het budget 2021 van de kerkfabriek Sint-Rikier

25.

Voorstel tot deelname aan het Bomencharter 2019-2024

26.

Uitvoering oriënterend bodemonderzoek geboortebos. Gunning van de opdracht

Kristof Vermeire, schepen
27.

Aankoop van software. Gunning van de opdracht

28.

Buitenschoolse kinderopvang. Vacature begeleider (niveau D1-D3, halftijds contract
onbepaalde duur). Kennisneming problematiek personeelsbezetting en proces-verbaal
selectie. Bijkomende vacaturemelding. Aanstellingen en tijdelijke uitbreiding prestaties met
2u/week

29.

Uitloket. Vacature administratief medewerker (C1-C3, voltijds, vervangingscontract).
Kennisneming resultaat selectie. Aanstelling

30.

BKO. Uitbreiding prestaties diverse begeleiders in contractueel verband tijdens de herfst- en
kerstvakantie 2020

31.

Buitenschoolse kinderopvang. Aanstelling van jobstudenten (bij voorkeur monitoren) tijdens
de herfstvakantie 2020

32.

Technische dienst uitvoering. Vacatures van technisch assistenten: elektricien en polyvalent
arbeider (niveau D1-D3, voltijds, contracten onbepaalde duur). Kennisneming afwezigheid
kandidaten interne mobiliteit. Afsluiten kandidatenlijsten

33.

Groendienst. Einde in onderling akkoord op 30/04/2021 van de contractuele tewerkstelling
van een technisch beambte - groendienst (niveau E1-E3), ingevolge pensionering per
01/05/2021

34.

Principevraag Prinses Elisabethlaan

35.

Omgevingsvergunningen

36.

Splitsing eigendom. Verkoop door geassocieerde notarissen Vander Heyde, van Opstal & van
Tieghem van een deel van de eigendom gelegen Michel Vanden Wegheplein, langs de
Spaarzaamheidstraat

37.

Groepswoningbouwproject. Riolerings- en bestratingswerken project Hectaar

Eddy Gryson, schepen

38.

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 239/2020

39.

Invulling modaliteiten prestatieverhouding aanmoedigingspremie BKO-personeel

40.

Oninbaarstellingen via creditnota betreffende diverse belastingen voor het aanslagjaar 2020 lijst 2

41.

Oninbaarstellingen via creditnota betreffende diverse belastingen voor het aanslagjaar 2019 lijst 6

42.

Voorstelling 'Voor ik het vergeet' van Wannes Deleu. Gunning van de opdracht

43.

Recht van voorkoop Koningin Astridlaan 7

Kristof Vermeire, schepen
44.

Riolerings- en bestratingswerken en omgevingsaanleg project Noordhofstraat

45.

Dienst stedenbouw/ruimtelijke ordening. Kennisneming van de vraag tot vrijwillig ontslag en
vaststellen einddatum van de tewerkstelling van de statutair omgevingsambtenaar stedenbouw/ruimtelijke ordening (niveau A1a-A3a)

Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
46.

Gemeenteraad. Punten voor de agenda van de zitting d.d. 19/10/2020

