COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 21/12/2020
Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1.

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 14/12/2020

2.

"Bredenaars bellen Bredenaars” uitbreiding tachtigplussers. Extractie uit bevolkingsregister

3.

Kennisneming beoordelingsprocedure en advies lokaal bestuur inzake meerjarenprogrammatie
nieuwe IKT plaatsen kinderopvang

4.

Aankoop van een reflectiescherm en lampen met softbox. Gunning van de opdracht

5.

Informatieveiligheid. Vaststellen incidentenprocedure

6.

Aanduiden van locaties voor het plaatsen van elektrisch laadeiland

Erwin Feys, schepen
7.

Begraafpark Priorij. Uitbreiding columbarium. Aanleg van een pad en terras, plaatsen zuilen
en levering columbariumzuilen. Gunning van de opdracht van werken en bevestiging van de
opdracht van levering

8.

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

9.

Opdracht van levering brandstoffen voor het gemeentelijk wagenpark tijdens het dienstjaar
2021. Gunning

10.

Toelating voor het berijden van het strand en de wandeldijk tijdens het jaar 2021 voor het
uitvoeren van topografische metingen en inspecties van het patrimonium eigendom van het
Vlaams gewest

11.

Herstellen tuinomheining na ongeval Oudekreekweg. Wegvergunning

12.

Aansluiten huisriolering op het openbaar rioleringsnet in de Doornenbilkstraat. Wegvergunning

13.

Telenet. Vervangen van een ondergrondse communicatiekabelkabel in de Koerslaan.
Wegvergunning

14.

Afsluiten lidmaatschap AquaFlanders voor het behartigen van gemeentelijke belangen m.b.t.
het rioolbeleid

15.

Gebouwen. Vernieuwen strandpost 2. Opdracht van diensten tot opmaak van een ontwerp en
uitvoeringsdossier, het voeren van de openbare procedure en de controle op de uitvoering van
de werken met inbegrip van stabiliteitsstudie en veiligheidscoördinatie ontwerp en uitvoering.
Voorstel

16.

Wegen en Verkeer West-Vlaanderen. Aanvraag permanente vergunning werfsignalisatie
dienstjaar 2021

17.

Aanvraag tot organisatie van de Kust Trail Run op 06/03 en 07/03/2021

18.

Goedkeuring programma en data activiteiten 2021 sportdienst

Alain Lynneel, schepen
19.

Kennisneming van het verslag van de vergaderingen van het directiecomité van het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene d.d. 12/11, 18/11, 25/11 en 09/12/2020

20.

Participatie Kusterfgoed. Goedkeuring budget 2020

21.

Opdracht voor het verwerken van straatveegslib tijdens het dienstjaar 2021. Gunning

22.

Goedkeuring picknickzone Bredene

Kristien Vanmullem, schepen
23.

Kennisneming verslag MINA-raad d.d. 26/11/2020

24.

Openbaar domein. Rozenlaan 11. Gevelbeplanting. Toelating

25.

Kapelstraat 221. Kappen van bomen. Standpuntinname

Kristof Vermeire, schepen
26.

Buitenschoolse kinderopvang. Procedure uitbreiding deeltijdse prestaties begeleider (niveau
D1-D3, maximum 31u/week, contract onbepaalde duur). Afsluiten kandidatenlijst en
uitbreiding deeltijdse prestaties

27.

Bibliotheek. Kennisneming afwezigheid wegens ziekte van een bibliotheekassistent.
Bevestiging aanstelling van een halftijds administratief assistent (gewezen jobstudent)

28.

Financiële dienst. Vacature administratief medewerker (niveau C1-C3, voltijds, contract
onbepaalde duur). Kennisneming proces-verbaal selectie. Bijkomende vacaturemelding.
Aanstellingen en aanleg wervingsreserve

29.

Aankoop van nieuwsbriefbeheersysteem. Gunning van de opdracht

30.

Omgevingsvergunningen

Eddy Gryson, schepen
31.

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 323 en 330/2020

32.

Kennisneming van de gemeentelijke dotatie aan de politiezone Bredene/De Haan voor het
dienstjaar 2021

33.

Kennisneming lijst met nominatief toegekende subsidies 2021

34.

Goedkeuring van facturen investeringsbudget - lijst 329/2020

35.

Kennisneming van het verslag van het scholenoverleg d.d. 10/12/2020

36.

Aanstelling kandidaat kinderbegeleider groepsopvang samenwerkende onthaalouders

37.

Aanstelling kandidaat kinderbegeleider groepsopvang samenwerkende onthaalouders

38.

Kennisneming beëindiging overeenkomst tussen gemeentebestuur en kinderbegeleider inzake
prestaties als onthaalouder ingevolge pensionering

39.

Kennisneming beëindiging overeenkomst tussen gemeentebestuur en kinderbegeleider inzake
prestaties als onthaalouder ingevolge pensionering

40.

Subsidie installatie hemelwaterput. Toekennen subsidie

