COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 19/10/2020

Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1.

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 12/10/2020

2.

Buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van IMEWO op 14/12/2020.
Statutenwijziging

3.

Buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op 08/12/2020

4.

Gratis huisdierstickers Vlaamse overheid

5.

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

6.

Vaststelling van een tijdelijke politieverordening houdende beperkende maatregelen inzake het
verkeer op de parking t.h.v. begraafpark Priorij n.a.v. chrysantenverkoop

7.

Startnota Doksluis. Standpunt

Erwin Feys, schepen
8.

Aanvraag aanleg voetpad Koningin Astridlaan 96-98

9.

Vaststelling subsidiebedragen sportverenigingen werkingsjaar 2019-2020

10.

Aanvraag tot toelating organisatie van een strandrace op 03/01/2021

Alain Lynneel, schepen
11.

Kennisneming van het verslag van de vergadering van het directiecomité van het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene d.d. 26/08, 24/09 en 30/09/2020

12.

Stand van zaken mogelijke scenario’s horecabeurs editie 2021 en financiële gevolgen

13.

Organisatie kerstmarkt 2020-2021

Kristien Vanmullem, schepen
14.

Subsidie regenwaterton. Toekennen subsidie

15.

Blue Flag. Inschrijving seizoen 2021

16.

Dag van de Natuur, nieuwe fase

17.

Financiële beloning Operatie Proper van Mooimakers

Kristof Vermeire, schepen
18.

Netwerkoptimalisatie. Upgrade van Explore netwerk. Gunning

19.

Dienst beleidsondersteuning. Vacaturemelding van een voltijds deskundige (niveau B1-B3,
contract onbepaalde duur) via interne mobiliteit en - onder voorbehoud dat er geen in
aanmerking komende kandidaten zijn voor interne mobiliteit - via aanwerving met aanleg van
een wervingsreserve en bekendmaking

20.

Dienst bevolking. Vacature administratief medewerker (C1-C3, voltijds, contract bepaalde duur
van 6 maanden). Afsluiten kandidatenlijst en samenstellen jury

21.

Omgevingsvergunningen

22.

Advies beroep Coupurestraat 11

Eddy Gryson, schepen
23.

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 260-262/2020

24.

Kennisneming van de gemeentelijke dotatie aan de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen voor
het begrotingsjaar 2021

25.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de economische bedrijvigheid
- aanslagjaar 2020 - generatie 02

26.

Vaststellen en uitvoerbaar 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 02

27.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op het bouwen, verbouwen en
herbouwen van gebouwen voor het aanslagjaar 2020 - generatie 02

28.

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

29.

Aanvraag taxibons

30.

Toekenning vakantietoelage aan personen met een handicap en langdurige zieken

Kristien Vanmullem, schepen
31.

Melding bronbemaling Kapelstraat

