COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 12/10/2020
Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 05/10/2020

2

Ambtshalve schrapping

3

Organisatie "Wandelen voor Vrede en Verdraagzaamheid" op 11/11/2020

4

Campagne fietsverlichting "Je licht is verplicht"

5

Bevestiging van de sluiting van de strandbar aan strandpost 2

Erwin Feys, schepen
6

Openbare werken.
Goedkeuring proces-verbaal van voorlopige oplevering voetpaden
Lepelaarstraat - Aalscholverstraat

7

Fluvius. Uitbreiding van het laagspanningsnet in de Polderstraat. Wegvergunning

8

Telenet. Plaatsen van ondergrondse kabel in de Gentstraat. Wegvergunning

9

Gebouwen. Aankoop diepvriezers en koelkast. Bevestiging

10

Openbare werken. Masterplan Sas/Nukker. Riolerings- en bestratingswerken in de Toekomst-,
Watervliegplein-, gedeelte Vissers-, Kruisnet-, Verenigingstraat en Spuikomlaan. Uitbreiding
van de studieopdracht aan Plantec (aanstellen van een bodemsaneringsdeskundige). Gunning
van de opdracht van diensten

11

Standplaatsvergunning op het openbaar domein voor de verkoop van chrysanten. Verbod van
uitvoering van werken op de gemeentelijke begraafplaatsen tijdens de 1 november periode
2020

12

Infrastructuurwerken
in
de
Europastraat.
Aanstellen
bodemsaneringsdeskundige. Gunning van de opdracht van diensten

13

Wekelijkse dinsdagmarkt marktplein. Vraag tot terugbetaling van een gedeelte van het
vereffende standgeld wegens ziekte

14

Gemeentelijk rioleringsstelsel. Riopact. Vaststellen van het programma 2021. Voorstel

15

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

16

Aanvraag tot organisatie van het Belgisch kampioenschap Strandrace op 20/12/2020

Kristien Vanmullem, schepen
17

Kennisneming van het verslag van de MiNa-raad d.d. 29/09/2020

Kristof Vermeire, schepen

van

een

erkende

18

Attenties voor personeelsleden n.a.v. bijzondere aangelegenheden. Voorstel tot uitbreiding en
aanpassing van de huidige werkwijze

19

Zomerpersoneel 2020. Kennisneming evaluaties en evaluatieverslag werking zeebadendienst

20

Omgevingsvergunningen

Eddy Gryson, schepen
21

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 241-248/2020

22

Kennisneming van het bezwaarschrift d.d. 29/08/2020 tegen de aanslag in de
gemeentebelasting op de tweede verblijven - aanslagjaar 2020 - artikels 02074 en 02075 bedrag tweemaal 883,75 EUR

23

Kennisneming van het bezwaarschrift d.d. 03/09/2020 tegen de aanslag in de
gemeentebelasting op de tweede verblijven - aanslagjaar 2020 - artikel 566 - bedrag 883,75
EUR

24

Administratieve rechtzettingen m.b.t. het betalend parkeren en parkeren in een blauwe zone
2020 - generatie 01

25

Goedkeuring van facturen investeringsbudget - lijst 250/2020

26

Voordracht zorg rond levenseinde. Goedkeuring

