COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 04/01/2021
Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 28/12/2020

2

Kennisneming van de lijst van erkende verenigingen voor het jaar 2021

3

Instap in raamovereenkomst Creat voor opdracht van levering van kantoormateriaal vanaf
2021. Goedkeuring

4

Aanvraag van tijdelijke vergunning voor de exploitatie van een toeristisch treintje als
openbare ontspanning in 2021

Erwin Feys, schepen
5

Aanvragen bezetten openbaar domein voor het houden van circusvoorstellingen

6

Vergunning voor het leuren met consumptie-ijs op het grondgebied van de gemeente tijdens
2021

7

Organisatie sportieve kinderopvang tijdens de krokusvakantie van 15/02 tot en met
19/02/2021. Gunning van de opdracht

Alain Lynneel, schepen
8

Kennisneming verslag voorvergadering raad lokale economie en toerisme d.d. 25/11/2020

9

Vaststellen van het ontwerp van nieuwe afdeling F' van de beheersovereenkomst gemeenteAGB betreffende afspraken over de efficiënte gezamenlijke aansturing van personeel

Kristien Vanmullem, schepen
10

Afwijkingsaanvraag milieu door de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening.
Kennisneming beslissing deputatie en vaststelling van de goedkeuring

11

MINA-raad. Aanduiding van een nieuw effectief en plaatsvervangend lid

Kristof Vermeire, schepen
12

Omgevingsvergunningen

13

Advies beroep Beukenlaan 20

14

Splitsing eigendom. Verkoop door notaris van een eigendom gelegen Sloepenstraat, kadastraal
perceel gekend als 1e afdeling sectie B nr. 0446G en deel van kadastraal perceel gekend als 1e
afdeling sectie B nr. 0449E

15

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

16

Splitsing eigendom. Verkoop door notarissen van een deel van de eigendom gelegen
Vloedstraat

17

Splitsing eigendom. Verkoop door Vastgoedtransacties van een deel van de eigendom gelegen
Ostendialaan

Eddy Gryson, schepen
18

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 351, 352/2020

19

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de woningen en/of gebouwen
die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor het aanslagjaar 2020 - generatie 01

20

Aanvraag taxibons

Kristien Vanmullem, schepen
T1

Verzekeren van diverse risico's gedurende de periode 2021-2024 voor gemeente Bredene en
OCMW via aankoopcentrale Creat. Intrekking van de beslissing d.d. 14/12/2020 van het
college van burgemeester en schepenen. Nieuwe gunning opdrachten van diensten

T2

Openingsuren milieu- en recyclagepark. Wijziging

