COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 30/11/2020
Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1.

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 23/11/2020

2.

Ambtshalve schrapping

3.

Voorstel tot goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Bredene, stad
Oostende, CAW en Eerstelijnszone Oostende-Bredene tot toekenning van een subsidie aan de
zorgraden om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de Covid-19-pandemie te
versterken

4.

Bevestiging van de beslissing van de burgemeester houdende sluiting van de strandbar aan
strandpost 2

Erwin Feys, schepen
5.

Strand. Nivelleringswerken en vervoer van zand met dumpers. Bevestiging opdracht van
werken

6.

Infrastructuurwerken in de Europastraat, tussen Polderstraat en Unescostraat
(schoolomgeving). Voorstel

7.

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

8.

Fluvius. Aansluiting elektriciteit Steenstraat 10. Wegvergunning

9.

De Watergroep. Aanvraag doorlopende vergunning voor het signaleren van waterleidingwerken
voor het dienstjaar 2021

10.

Proximus. Plaatsen telecommunicatiekabels Driftweg/Groenendijkstraat. Wegvergunning

11.

Proximus. Plaatsen telecommunicatiekabels Koningin Astridlaan. Wegvergunning

Alain Lynneel, schepen
12.

Vraag voor toestemming organisatie warm kunstproject

13.

Autonoom Gemeentebedrijf Bredene. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Kristof Vermeire, schepen
14.

Buitenschoolse kinderopvang. Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve
voor administratief medewerker (niveau C1-C3, contract onbepaalde duur). Bevestiging
samenstelling selectiecommissie

15.

Dienst beleidsondersteuning. Vacature deskundige (niveau B1-B3, voltijds, contract
onbepaalde duur). Kennisneming proces-verbaal selectie en aanstelling

16.

Technische dienst uitvoering. Voorstel tot openverklaring via bevorderingsprocedure van een
ploegbaas (niveau D4-D5, voltijds, contract onbepaalde duur). Uitbesteding selectie aan een
extern selectiebureau via Poolstok

17.

Buitenschoolse kinderopvang. Voorstel tot vacaturemelding van diverse deeltijdse functies van
begeleider (niveau D1-D3, contract onbepaalde duur) via de procedure van uitbreiding
deeltijdse prestaties (principieel maximum tewerkstelling van 31u/week)

18.

City marketing. Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor city
marketing (niveau B1-B3, voltijds contract onbepaalde duur). Samenstelling selectiecommissie

19.

Bibliotheek. Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor
bibliotheekassistent (niveau C1-C3, halftijds contract onbepaalde duur). Bevestiging
samenstelling selectiecommissie

20.

Administratie (burgerlijke stand). Selectieprocedure voor het aanleggen van een
wervingsreserve voor administratief medewerker dienst burgerlijke stand niveau C1-C3
(contract onbepaalde duur). Bevestiging uitbreiding kandidatenlijst en vaststelling
selectiecommissie

21.

Technische dienst administratie. Voorstel tot verlenging aanstelling van een voltijds
administratief medewerker (niveau C1-C3) met ingang van 01/12/2020

22.

Dienst bevolking. Vacature administratief medewerker (C1-C3, voltijds, contract bepaalde
duur van zes maanden). Kennisneming resultaat selectie en aanstelling

23.

Financiële dienst. Vacature administratief medewerker (niveau C1-C3, contract onbepaalde
duur). Kennisneming afwezigheid kandidaten interne mobiliteit. Afsluiten kandidatenlijst
aanwerving en samenstelling selectiecommissie

24.

Principevraag Kapelstraat 133

25.

Omgevingsvergunningen

Eddy Gryson, schepen
26.

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 301/2020

27.

Specifieke borgstelling door het gemeentebestuur voor een door OVCO aan te gane lening bij
ING Belgium nv

28.

Kennisneming van het vaststellingsbesluit van de gouverneur betreffende de jaarrekening van
de gemeente 2019

29.

Kennisneming van de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW

30.

Kennisneming van de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - deel gemeente

31.

Voorstel tot opheffen en opnieuw vaststellen van verschillende belasting- en
retributiereglementen voor de periode 2021-2025

32.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op automatische apparaten aanslagjaar 2020 - generatie 01

33.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op het ontbreken van
parkeerplaatsen - aanslagjaar 2020 - generatie 02

34.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de economische bedrijvigheid
- aanslagjaar 2020 - generatie 03

35.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren 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

36.

Goedkeuring van facturen investeringsbudget - lijst 300/2020

37.

Vraag van vzw Horizon tot bekomen van vrijstelling voor de belasting op het verhuren van een
verhuureenheid in kamergerelateerde logies voor het aanslagjaar 2020

38.

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

Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
39

Wijziging aan de algemene politieverordening. Standpuntbepaling

40

Adviesverlening Cohezio

41

Gemeenteraad. Punten voor de agenda van de zitting d.d. 14/12/2020

