COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 08/02/2021
Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1.

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 01/02/2021

2.

Bredenebon. Gegevensbezorging. Voorstel nieuwe timing

3.

Informatieveiligheid. Afsluiten verwerkingsovereenkomst Mailcamp

4.

Subsidies jeugdverenigingen werkingsjaar 2020-2021. Toekenning 1/3 van het subsidiebedrag

5.

Organisatie activiteiten voor de jeugd tijdens de krokusvakantie. Goedkeuring

Erwin Feys, schepen
6.

Vaststellen van het ontwerp van gunningsleidraad (bestek) voor het DBFMO-project "nieuw
zwembad"

7.

Openbare werken. Hoofdproject Aquafin. Afkoppelen netwerk nr. 21 740B en aanverwante
projecten. Aanleggen fietspad tussen Park Costa en Klemskerkestraat. Principiële goedkeuring
verrekening meerwerken/meeruitgave

8.

Openbare werken. Voetpadenprogramma's 2017-2018. Goedkeuring processen-verbaal van
definitieve oplevering. Voorstel vrijgave saldo borgsommen

9.

Gemeentelijk patrimonium. Parkeergelegenheid, gelegen tussen Kapelstraat en Koningin
Astridlaan. Aankoop van circa 9.048,59 m² parking en groenzone jegens het Vlaams gewest
(agentschap Wegen en Verkeer). Principiële vaststelling nieuwe voorwaarden

10.

Omgevingswerken Centrumplein. 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

11.

Kennisneming gewijzigde vergoeding voor het reinigen van glasbolsites door
gemeentepersoneel periode januari–juni 2021

12.

Markten en concessies. Organisatie paaskermis 2021. Standpuntinname

13.

Beplantingen. Onderhoud openbare beplantingen en groenzones gedurende 2021. Gunning van
de opdracht van diensten

14.

Wijziging concessieovereenkomst met Alfa Experts. Toevoeging annex 2 bij de
concessieovereenkomst d.d. 17/12/2014 voor het bezetten van gewestgronden gelegen t.h.v.
strandposten 2, 3 en 6 voor de oprichting en exploitatie van permanente constructies

15.

Fluvius. Aanpassen openbare verlichting Driftweg/Kapelstraat. Wegvergunning

16.

Openbare werken. Uitbreiding parking Shopping Duinenstraat (tien parkeerplaatsen).
Vaststelling van het bestek, het plan, de kostprijsraming en de plaatsingsprocedure

17.

Toelating voor het berijden van het strand en de toegangswegen t.h.v. strandposten 3 en 6 en
het plaatsen van werfkeet en sanitair t.h.v. strandpost 6 voor het uitvoeren van
suppletiewerken vanaf 08/02/2021 tot einde werken

18.

Subsidies sportverenigingen werkingsjaar 2020-2021. Toekenning 1/3 van het subsidiebedrag

Alain Lynneel, schepen
19.

Goedkeuring budget 2021 van Kusterfgoed. Voorstel

20.

Gemeentelijke medewerking aan Bunkerdag op 23/05/2021

21.

Raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene. Kennisneming van ontslag en
voordracht nieuw lid

Kristien Vanmullem, schepen
22.

Annulering van de organisatie van de Junior Techniekacademie

Kristof Vermeire, schepen
23.

Milieu- en recyclagepark/reinigingsdienst. Voorstel tot verlenging van aanstelling van een
technisch beambte per 01/03/2021 (voltijds, contract bepaalde duur)

24.

Technische dienst uitvoering. Vacature technisch assistent elektricien (niveau D1-D3, contract
onbepaalde duur, voltijds). Kennisneming proces-verbaal selectie. Aanstelling

25.

Zomerpersoneel 2021 - zeebadendienst en EHBO/Zon-zee-zorgeloos. Standpunt bezetting
periode buiten juli - augustus. Openverklaring en bekendmaking betrekkingen

26.

Aankoop van hardware voor vaccinatiecentrum. Gunning

27.

Principevraag Vicognelaan 98. Bouwen van een tuinhuis, aanleg van een tweede terras in de
achtertuin en plaatsen van een poort

28.

Principevraag Noord-Edestraat 68. Regulariseren en wijzigen van het gelijkvloers bouwvolume
van de eengezinswoning in gesloten bebouwing

29.

Omgevingsvergunningen

30.

Ondersteuning dienst ruimtelijke ordening. Gunning van de bijkomende opdracht van diensten

Eddy Gryson, schepen
31.

Gemeentelijke structurele tussenkomst in en ondersteuning van het gebruik van POC De
Caproen door verenigingen. Vaststellen van aanvullende overeenkomst 2021

32.

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 387/2020 en lijst 22/2021

33.

Vraag van camping Minnepark tot het bekomen van een afwijking voor indienen van de
aangifte

34.

Betaalde wedden betreffende het tweede, derde en vierde kwartaal en regularisaties
dienstjaar 2020

35.

Goedkeuring van facturen investeringsbudget - lijst 388/2020 en 24/2021

36.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de onbebouwde bouwgronden
in woongebied en onbebouwde kavels voor het aanslagjaar 2020 - generatie 01

37.

Subsidies dienstverlenende verenigingen werkingsjaar 2020-2021. Toekenning 1/3 van het
subsidiebedrag

Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
38.

Gemeenteraad. Punten voor de agenda van de zitting d.d. 22/02/2021

