COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 09/11/2020
Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1.

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 27/10/2020

2.

Buitengewone algemene vergadering van IVOO op 15/12/2020

3.

Algemene vergadering van IKWV op 16/12/2020

4.

Buitengewone algemene vergadering van WVI op 16/12/2020

5.

Buitengewone algemene vergadering van OVCO op 28/12/2020

6.

Afsluiten van het openbaar onderzoek in het kader van de voorlopige vaststelling van de
straatnaam Negen Septemberstraat voor een nieuwe straat in de verkaveling nabij de
Darwinsite

7.

Ambtshalve schrapping

8.

Nieuwjaarsgeschenk voor het personeel. Gunning van de opdrachten

9.

Vaststelling subsidiebedragen jeugdverenigingen werkingsjaar 2019-2020

10.

Parkeerplaatsen voor personen met een handicap. Opheffen en opnieuw vaststellen van het
aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen (Rozenlaan en
Groenendijkstraat)

11.

Vaststellen van de koffieprijs voor de periode 01/01-31/12/2021

Erwin Feys, schepen
12.

Formuleren van een voorstel van plaatsingsprocedure en vaststellen van het ontwerp van
selectieleidraad project nieuw zwembad

13.

Gemeentelijk sportcentrum Ter Polder. Afsluiten van een overeenkomst voor preventief
onderhoud van de pompinstallatie parking sportcentrum. Gunning van de opdracht van
diensten

14.

Telenet. Plaatsing ondergrondse kabel in de Zuid-Oostwijk. Wegvergunning

15.

Telenet. Plaatsing ondergrondse kabel in de Noord-Edestraat - Maurice Lagravièrestraat en
Noordhofstraat. Wegvergunning

16.

Nutsvoorzieningen. Jaaractieplan (JAP 2021) verledding openbare verlichting. Goedkeuring

17.

De Lijn West-Vlaanderen. Aanvraag permanente weg- en signalisatievergunning voor
onderhoudswerken dienstjaar 2021

18.

Aankoop rioolcamera voor de technische dienst uitvoering. Gunning

19.

Technische dienst uitvoering. Gunning van de opdracht van levering van diverse materialen

Alain Lynneel, schepen
20.

Kennisneming van het verslag van de vergadering van het directiecomité van het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene d.d. 07/10/2020

Kristien Vanmullem, schepen
21.

WePlog. Vraag tot samenwerking

22.

Statiegeld, Yes We Can!. Vraag tot samenwerking

23.

Brugsesteenweg 53. Advies voor dienst mer

Kristof Vermeire, schepen
24.

Wervingsreserve (voltijds, contract onbepaalde duur) administratief medewerker dienst
bevolking/burgerlijke stand (niveau C1-C3). Kennisneming van de einddatum van de
wervingsreserve op 31/10/2020. Voorstel tot bevestiging verlenging

25.

Rechtspositieregeling. Principiële goedkeuring wijziging: invoeren van een
aanmoedigingspremie (onder de vorm van een consumptiecheque) n.a.v. de geleverde
prestaties in de BKO en/of het wzc tijdens de coronacrisis in de periode 13/03 - 12/06/2020

26.

Technische dienst uitvoering. Vacature technisch assistent polyvalent arbeider (niveau D1-D3,
contract onbepaalde duur, voltijds). Kennisneming verzaking aanstelling. Intrekking
aanstelling en nieuwe aanstelling. Opnieuw vaststellen wervingsreserve

27.

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

28.

Dienst stedenbouw/ruimtelijke ordening. Afsluiten kandidatenlijst bevordering. Uitbesteding
selectie aan een extern selectiebureau via Poolstok

29.

Dienst beleidsondersteuning. Vacature van een voltijds deskundige (niveau B1-B3, contract
onbepaalde duur). Kennisneming afwezigheid kandidaten interne mobiliteit. Afsluiten
kandidatenlijst aanwerving. Samenstelling selectiecommissie (selectie via extern
selectiebureau)

30.

Administratie (diverse diensten). Selectieprocedures voor het aanleggen van wervingsreserves
voor diverse functies in de niveaus C1-C3 en B1- B3 (contracten onbepaalde duur,
tewerkstellingsbreuk afhankelijk van de dienst). Afsluiten kandidatenlijsten

31.

Buitenschoolse kinderopvang. Aanstelling van jobstudenten (bij voorkeur monitoren) op 12/11
en 13/11/2020 (verlengde herfstvakantie 2020)

32.

Omgevingsvergunningen

33.

Principevraag Nukkerstraat 46 - functiewijziging café met woonst naar handelsruimte en
duplex appartement

34.

Principevraag verkaveling Sluizenstraat/Dorpsstraat

35.

Vrijgave waarborgen bij uitvoeren private bouwwerken

Eddy Gryson, schepen
36.

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 276-277/2020

37.

Goedkeuring van facturen investeringsbudget - lijst 274/2020

38.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op het huis-aan-huis verspreiden
van reclame - aanslagjaar 2020 - generatie 02

39.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op het betalend parkeren op de
openbare weg of gelijkgestelde plaatsen - aanslagjaar 2020 - generatie 03

40.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op het betalend parkeren op de
openbare weg of gelijkgestelde plaatsen - aanslagjaar 2020 - generatie 04

41.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op het parkeren in een blauwe
zone - aanslagjaar 2020 - generatie 03

42.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op het parkeren in een blauwe
zone - aanslagjaar 2020 - generatie 04

43.

Goedkeuring ondertekening engagementsverklaring "10.000 stappen: elke stap telt"

Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
44

Aanvraag toelating voor de organisatie van een paardensportkamp tijdens de herfstvakantie

Eddy Gryson, schepen
45

Belactie 'Bredenaars bellen Bredenaars'. Ter beschikking stellen van lijsten

Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
46

Gemeenteraad. Punten voor de agenda van de zitting d.d. 23/11/2020

