COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 28/12/2020
Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1.

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 21/12/2020

2.

Ambtshalve schrapping

3.

Ambtshalve schrapping

4.

Aanduiden van locaties voor het plaatsen van elektrisch laadeiland. Intrekking beslissing d.d.
21/12/2020

Erwin Feys, schepen
5.

Begraafplaatsen. Sanering begraafpark Priorij. Gunning van de opdracht van werken tot het
graven van knekelput(ten), ontgraven en herbegraven van stoffelijke resten en afvoeren van
de resten van de lijkkisten

6.

De Watergroep. Waterleidingswerken in de verkaveling tussen Fritz Vinckelaan en
Sloepenstraat. Wegvergunning

7.

Telenet. Plaatsen van een ondergrondse communicatiekabel in de Molenstraat. Wegvergunning

8.

Grondverhandelingen. Kosteloze overdracht van 75 m² straatgrond gelegen Landweg 3 om in
te lijven in het openbaar domein van de gemeente Bredene

9.

Wekelijkse dinsdagmarkt marktplein. Vraag tot in mindering brengen van een gedeelte van het
te vereffenen standgeld 2021 wegens ziekte

10.

Overeenkomst tussen gemeentebestuur en vzw Sportidee en Golazo Sports voor organisatie
Ethias Cross Bredene in 2020, 2021 en 2022. Goedkeuring addendum 1

Alain Lynneel, schepen
11.

Vaststelling van subsidies aan de economische verenigingen voor 2020

Kristien Vanmullem, schepen
12.

Vaststellen ontwerp van subsidiereglement voor aanplant bomen in 2021

13.

Vraag van jeugdverenigingen voor gratis PMD- en restafvalzakken

Kristof Vermeire, schepen
14.

Technische dienst uitvoering. Bevorderingsprocedure ploegbaas (niveau D4-D5, voltijds,
contract onbepaalde duur). Afsluiten kandidatenlijst en aanstelling extern selectiebureau

15.

Technische dienst uitvoering. Kennisneming van het verslag betreffende feiten m.b.t. een
contractueel technisch assistent die als tekortkomingen aan de beroepsplichten aanzien
worden. Vaststellen van een sanctie

16.

Buitenschoolse kinderopvang. Kennisneming afwezigheid (9u/week zorgkrediet). Voorstel
vervanging via uitbreiding aanstellingen

17.

City marketeer. Selectieprocedure aanleg wervingsreserve (deskundige city marketeer, niveau
B1-B3, voltijds, contract onbepaalde duur). Kennisneming proces-verbaal selectie en aanleg
wervingsreserve. Voorstel tot vacaturemelding bij wijze van interne mobiliteit - en onder
voorbehoud dat er geen in aanmerking komende kandidaten zijn voor interne mobiliteit - via
aanwerving met aanstelling vanuit de wervingsreserve

18.

Sociale dienst. Selectieprocedure aanleg wervingsreserve (deskundige sociale dienst, niveau
B1-B3, voltijds, contract onbepaalde duur). Kennisneming proces-verbaal selectie en aanleg
wervingsreserve. Voorstel tot vacaturemelding bij wijze van interne mobiliteit - en onder
voorbehoud dat er geen in aanmerking komende kandidaten zijn voor interne mobiliteit - via
aanwerving met aanstelling vanuit de wervingsreserve

19.

Splitsing eigendom. Verkoop door notaris van een deel van de eigendom gelegen Duinenstraat
44

Eddy Gryson, schepen
20.

Aanpassing van het belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd
als leegstaand of onafgewerkt - vrijstelling voor gebruik door sociale projecten. Voorstel

21.

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 341/2020

22.

Goedkeuring van facturen investeringsbudget - lijst 339/2020

