COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 25/01/2021
Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 18/01/2021

2

Bredenebon. Goedkeuring bezorging

3

Kennisneming problematiek schooltoezicht

4

Terrein aanhangwagens. Verlenen van vergunningen voor 2021

5

Gezamenlijke opdracht van aanduiden dienstverlener voor de ophaling en verwerking van de
post voor gemeente, OCMW en AGB. Vaststellen van het bestek, de kostprijsraming en de
plaatsingsprocedure

Erwin Feys, schepen
6

Gebouwen. Bouwen bijkomende sportaccommodatie op het domein van het gemeentelijk
sportcentrum. Lot 1 (ruwbouw en afwerking). Goedkeuring proces-verbaal van definitieve
oplevering. Voorstel vrijgave saldo borgsom

7

Technische dienst uitvoering. Gunning van de opdracht van levering van twaalf
vuilnisrecipiënten

8

Gemeentelijk patrimonium. Aankoop van het recreatiedomein Grasduinen jegens Toerisme
Vlaanderen. Voorstel

9

Openbare werken. Herstellingswerken wegdek, diverse wegen (gietasfaltherstellingen).
Gunning van de opdracht van levering en bijkomende plaatsing

10

Openbare werken. Masterplan Sas/Nukker. Riolerings- en bestratingswerken in de
Spuikomlaan, Watervliegplein- en Kruisnetstraat. Bijakte aan de studieopdracht, gegund aan
nv Plantec. Principiële goedkeuring voorwaarden desbetreffende overeenkomst

11

VSE nv. Aanvraag permanente vergunning werfsignalisatie dienstjaar 2021

12

Vergunning voor het leuren met consumptie-ijs op het grondgebied van de gemeente tijdens
de periode van 01/04 t.e.m. 30/09/2021

13

Vraag tot het verkrijgen van toelating voor metaaldetectie op het strand

14

Verkeerssignalisatie. Gunning van de opdracht van levering van diverse materialen voor de
technische dienst uitvoering

15

Aanvraag tot organisatie wielerwedstrijd Bredene dorp voor Elite zonder contract en beloften
op 07/04/2021

16

Extra gratis zwemlessen aan jongeren van zeven jaar in het gemeentelijk zwembad

17

Aanvraag tot doortocht van de AG Belgian Coast Walk op 08/05/2021

Alain Lynneel, schepen
18

Aanvraag gebruik van een strandrolstoel tijdens het weekend van 05/03/2021

19

Organisatie coronaproof zoektocht "Het Gouden Ei" zomer 2021. Goedkeuring

Kristien Vanmullem, schepen
20

Gemeentelijke medewerking aan de organisatie van de lessenreeks Junior Techniekacademie
2021

21

Vergunning aan vzw Vriendenkring Groeneduin voor het organiseren van een tombola met
trekking op 31/03/2021

Kristof Vermeire, schepen
22

VIA6-akkoord zorgpersoneel. Kennisneming eenmalige koopkrachtverhoging. Principiële
goedkeuring verhoging eindejaarstoelage 2020

23

City marketeer. Vacature deskundige city marketeer (niveau B1-B3, voltijds, contract
onbepaalde duur). Kennisneming van de afwezigheid van kandidaten interne mobiliteit.
Aanstelling uit wervingsreserve

24

Sociale dienst. Vacatures deskundige sociale dienst (niveau B1-B3, voltijds contract
onbepaalde duur). Kennisneming van de afwezigheid van kandidaten interne mobiliteit.
Aanstellingen uit wervingsreserve

25

Principevraag Hendrik Consciencelaan 9. Bouwen van compacte woning/tiny house en carport

26

Principevraag Brugsesteenweg 29. Opsplitsen van bestaande handelsruimte in twee nieuwe
handelsruimtes

27

Omgevingsvergunningen

28

Vrijgave waarborgen bij uitvoeren private bouwwerken

Eddy Gryson, schepen
29

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 377/2020 en lijst 14/2021

30

Toekenning en voorstel tot uitbetaling van exploitatiesubsidies en bijdrage in het
exploitatieresultaat volgens 1ste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025

31

Toekenning en voorstel tot uitbetaling van investeringssubsidie volgens 1ste aanpassing van
het meerjarenplan 2020-2025

32

Toekenning starterspremie aan kinderbegeleiders in de gezinsopvang aangesloten bij de
gemeentelijke dienst onthaalgezinnen

33

Toekenning locatiesubsidie aan de kinderbegeleiders in de gezinsopvang aangesloten bij de
gemeentelijke dienst voor onthaalgezinnen voor het werkingsjaar 2020

