COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 14/12/2020
Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 07/12/2020

2

De Watergroep. Advies meerjarenbudget en tarieven

3

Oprichting werkgroep funerair erfgoed. Voorstel

4

Aankoop van een vouwmachine. Gunning van de opdracht

5

Vaststelling van een tijdelijke politieverordening houdende beperkende maatregelen inzake
het verkeer n.a.v. de organisatie van de Ethias Cross op 30/12/2020

6

Vraag vrederechter voor vrijstelling van parkeerretributie tijdens dienstopdrachten

Erwin Feys, schepen
7

Gemeentelijke rioleringen. Dringende herstelling Spaarzaamheidstraat 78. Bevestiging van
opdracht van werken

8

Vaststellen voorwaarden en plaatsingsprocedure voor het leveren van kleine restafvalzakken
bestemd voor verkoop

9

Nutsvoorzieningen. Fluvius. Verplaatsen van vier openbare verlichtingspunten in de
Europastraat n.a.v. infrastructuurwerken (JAP 2021). Goedkeuring

10

De Groote Gaston nv. Aanvraag permanente vergunning werfsignalisatie dienstjaar 2021

11

Aanleg glasvezelkabel gedeeltelijk openbaar domein t.h.v. kast Aquafin Brugsesteenweg.
Wegvergunning

12

Telecommunicatiewerken in de verkaveling tussen Fritz Vinckelaan en Sloepenstraat.
Wegvergunning

13

Standplaatsvergunningen voor de wekelijkse dinsdagmarkt op het marktplein op basis van het
abonnementsysteem 2021

14

Wagenpark. Dringende herstelling vrachtwagen IVECO - nummerplaat 1 USC 679. Gunning van
de opdracht

15

Aanvraag tot start en doortocht van de wielerwedstrijd Bredene Koksijde Classic voor Elite
met contract op 19/03/2021

16

Aanvraag tot start en doortocht van de wielerwedstrijd de Youngster Coast Challenge voor
beloften op 19/03/2021

Alain Lynneel, schepen
17

Vaststelling subsidiebedragen socio-culturele verenigingen werkingsjaar 2019-2020

Kristien Vanmullem, schepen
18

Subsidie klein landschapselement. Toekennen subsidie

Kristof Vermeire, schepen
19

Bevorderingsprocedure omgevingsambtenaar - stedenbouw/ruimtelijke ordening (niveau A1aA3a). Aanstelling extern selectiebureau en samenstelling selectiecommissie

20

Toerisme. Selectieprocedure aanleg wervingsreserve (administratief medewerker niveau C1C3, 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

21

Burgerlijke stand. Selectieprocedure aanleg wervingsreserve (administratief medewerker
niveau C1-C3, 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

22

Sociale dienst. Selectieprocedure aanleg wervingsreserve (administratief medewerker niveau
C1-C3, 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

23

Buitenschoolse kinderopvang. Selectieprocedure aanleg wervingsreserve (administratief
medewerker niveau C1-C3) 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

24

Preventiedienst. Selectieprocedure aanleg wervingsreserve (adjunct preventieadviseur niveau
C1-C3, 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

25

Bibliotheek. Verlenging aanstelling van vrijwilligers met ingang van 01/01/2021

26

Dienst schoonmaak. Voorstel tot uitbreiding prestaties technisch beambte om te voorzien in
de vervanging van een technisch beambte, afwezig wegens ziekte

27

Wijkwerk. Tewerkstelling van wijk-werkers voor de periode 01/01- 30/06/2021 op diverse
diensten. Aankoop wijk-werkcheques. Gunning

28

Omgevingsvergunningen

29

Ondersteuning dienst ruimtelijke ordening. Gunning van de opdracht van diensten

30

Vrijgave waarborgen bij uitvoeren private bouwwerken

Eddy Gryson, schepen
31

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 313-314 en 316/2020

32

Verkoopfacturatie. Digitalisering facturatie en optimalisatie van de betaaloplossingen

33

Goedkeuring van facturen investeringsbudget - lijst 305 en 315/2020

34

Viseren en uitvoerbaar verklaren van de lijst nr. 03/2020 met betrekking tot openstaande
niet-fiscale schuldvorderingen

35

Oninbaarstellingen via creditnota betreffende diverse belastingen voor het aanslagjaar 2020 lijst 3

36

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de tweede verblijven aanslagjaar 2020 - generatie 07

37

Bezwaarschrift d.d. 26/11/2020 tegen de aanslag in de gemeentebelasting op de tweede
verblijven - aanslagjaar 2020 - artikel 1177 - bedrag: 883,75 EUR

38

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

39

Bezwaarschrift d.d. 03/09/2020 tegen de aanslag in de gemeentebelasting op de tweede
verblijven - aanslagjaar 2020 - artikel 566 - bedrag 883,75 EUR. Afhandeling

40

Bezwaarschrift d.d. 15/09/2020 tegen de aanslag in de gemeentebelasting op de tweede
verblijven - aanslagjaar 2020 - artikel 01339 - bedrag 883,75 EUR. Afhandeling

41

Bezwaarschrift d.d. 10/09/2020 tegen de aanslag in de gemeentebelasting op de tweede
verblijven - aanslagjaar 2020 - artikel 01206 - bedrag 883,75 EUR. Afhandeling

42

Bezwaarschrift d.d. 27/07/2020 tegen de aanslag in de gemeentebelasting op de tweede
verblijven - aanslagjaar 2020 - artikel 1020 - bedrag 883,75 EUR

43

Financiële tussenkomst openbaar vervoer voor schoolgaande jongeren tot achttien jaar voor
het schooljaar 2019-2020

Kristien Vanmullem, schepen
44

Verzekeren van diverse risico's gedurende de periode 2021-2024 voor gemeente Bredene en
OCMW via aankoopcentrale Creat. Gunning van de opdrachten van diensten

