COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 01/02/2021
Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1.

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 25/01/2021

2.

Versturen Valentijnskaart. Extractie uit bevolkingsregister

3.

Ambtshalve inschrijving

4.

Informatieveiligheid. Afsluiten verwerkingsovereenkomst How About You/OBI4wan

5.

Inname gedeelte parking MEC Staf Versluys I door bouwgroep Versluys nv in het kader van de
bouw van het Europahotel

6.

Verkeerslessen. Geen organisatie verkeerslessen voor scholen en samenwerking met GC Advice
in het kader van de verkeersveiligheid en -educatie in het voorjaar 2021

Erwin Feys, schepen
7.

Selectie van de kandidaten die voldoen aan de selectiecriteria voor het DBFMO-project "nieuw
zwembad"

8.

Kennisneming van het rapport van Audit Vlaanderen over de standgelden markt en principiële
goedkeuring van het actieplan gekoppeld aan deze audit

9.

Wagenpark. Groendienst. Nieuwe lichte bestelwagen bestemd voor de rattenbestrijding.
Afsluiten van een overeenkomst IMEWO-gemeente Bredene (DNB-Fluvius) voor de aankoop van
een lichte bestelwagen CNG

10.

Telenet. Plaatsen van ondergrondse kabel in de Dorpsstraat. Wegvergunning

11.

Vaststellen voorwaarden en plaatsingsprocedure voor het leveren van diverse afvalzakken
bestemd voor eigen gebruik en voor verkoop

12.

Technische dienst uitvoering. Gunning van de opdracht van levering van tien inwerpdeksels
voor afvalcontainers

13.

Technische dienst uitvoering. Gunning van de opdracht van levering van een elektrische
hydraulische buigmachine en toebehoren

14.

Toestemming voor het plaatsen van een Beach vlag

15.

Goedkeuring inschakeling vrijwilliger terreinverzorging

Alain Lynneel, schepen
16.

Kennisneming van de verslagen van de vergaderingen van het directiecomité van het
Autonoom Gemeentebedrijf Bredene d.d. 13/01 en 21/01/2021

17.

Plechtigheid ter nagedachtenis van koning Albert I en de overleden leden van de koninklijke
familie

18.

Drukken logiesgids 2021. Gunning van de opdracht

Kristien Vanmullem, schepen
19.

Aankoop sorteereilanden voor het strand. Gunning van de opdracht van levering

20.

Intergemeentelijk toezichthouder milieu. Voorstel

21.

Burgeronderzoek CurieuzeNeuzen. Deelname als lokaal bestuur

Kristof Vermeire, schepen
22.

BKO. Vacature van twee deeltijdse (maximum 31u/week) begeleiders (niveau D1-D3,
vervangingscontract van onbepaalde duur, met uitbreiding tot een voltijdse tewerkstelling
tijdens schoolvakanties). Kennisneming proces-verbaal selectie. Aanstelling en verlenging
vacaturemelding

23.

Dienst toerisme. Voorstel tot verhoging vergoeding prestaties gidsen per 01/04/2021

24.

Dienst stedenbouw/ruimtelijke ordening. Vacature omgevingsambtenaar (niveau A1a-A3a).
Voorstel tot aanstelling van een waarnemend functiehouder

25.

Beheersorgaan bibliotheek. Voorstel tot aanduiden nieuw lid

26.

Technische dienst uitvoering. Bevordering ploegbaas (niveau D4-D5, voltijds, contract
onbepaalde duur). Kennisneming van het proces-verbaal van de selectieprocedure

27.

BKO. Aanstelling van jobstudenten (bij voorkeur monitoren) tijdens de krokusvakantie 2021

28.

Omgevingsvergunningen

29.

Vrijgave waarborg bij uitvoeren private bouwwerken

Eddy Gryson, schepen
30.

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 385/2020 en lijst 17, 18/2021

31.

Goedkeuring van facturen investeringsbudget - lijst 384/2020 en 15/2021

32.

Betalend parkeren en blauwe zone. Kennisneming van de evaluatie voor het dienstjaar 2020

33.

Administratieve rechtzettingen m.b.t. het betalend parkeren en parkeren in een blauwe zone
2020 - generatie 02

34.

Aanvraag subsidie voor de installatie van een hemelwaterput

35.

Aanvraag uitbetaling taxibons

T1.

Goedkeuring aangepaste werking BKO vanaf 01/02/2021 en tijdens krokusvakantie

