COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 15/02/2021
Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 08/02/2021

2

Ambtshalve schrapping

3

Vaststelling van een tijdelijke politieverordening op de parkings MEC Staf Versluys I en II n.a.v.
de werking van het vaccinatiecentrum Bredene

4

Verdere samenwerking met Rijhuis voor verkeerslessen in 2021

Erwin Feys, schepen
5

Gebouwen. Strandpost 2. Gunning van een opdracht van diensten met als voorwerp het
opmaken 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

6

Uit het verkeer nemen van een scooter Peugeot Vivacity met nummerplaat SBGF062.
Stopzetten van de verzekeringspolis

7

Nieuwe aansluiting op riolering in de Duinenstraat 47. Wegvergunning

8

Toelating voor het berijden van het strand en de toegangswegen voor het aanvoeren, opslaan,
afbreken en wegvoeren van particuliere strandcabines tijdens het zomerseizoen 2021

9

Openbare werken. Infrastructuurwerken in de Europastraat, tussen Polderstraat en
Unescostraat (schoolomgeving). Gunning van de opdracht van werken

10

Aanvraag bezetten privaat domein voor het houden van circusvoorstellingen

11

Verbraeken Infra nv. Nieuwe aansluiting op riolering in de Duinenstraat 199. Wegvergunning

12

Verbraeken Infra nv. Nieuwe aansluiting op riolering in de Duinenstraat 158. Wegvergunning

13

Verbraeken Infra nv. Nieuwe aansluiting op riolering in de Nukkerstraat 25. Wegvergunning

14

Verbraeken Infra nv. Nieuwe aansluiting op riolering in de Nukkerstraat 23A. Wegvergunning

15

Straatmeubilair. Gunning van de opdracht van levering van tien wegneembare en twintig vaste
katafootpalen

16

Organisatie diverse activiteiten in samenwerking met Twins vzw. Gunning van de opdracht

17

Aanvraag tot organisatie van het Belgisch kampioenschap Strandrace op 28/03/2021

Alain Lynneel, schepen
18

Kennisneming van de verslagen van de vergaderingen van het directiecomité van het
Autonoom Gemeentebedrijf Bredene d.d. 13/01, 21/01 en 27/01/2021

19

Unizo Bredene subsidie 2021. Toekenning 1/3 van het subsidiebedrag

20

Gemeentelijke medewerking aan het Erfgoedcafé op 05/06/2021

21

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

22

Organisatie avonturenparcours doorheen de Bredense wijken. Goedkeuring

Kristof Vermeire, schepen
23

Parkeertoezicht. Voorstel tot verlenging van de aanstelling van een administratief assistent
per 01/04/2021 (halftijds, contract bepaalde duur)

24

Dienst bevolking - burgerlijke stand. Voorstel tot tijdelijke verlenging aanstelling van een
administratief medewerker per 01/04/2021 (30,4u/week, contract bepaalde duur)

25

Technische dienst - loodgieter. Kennisneming van de vraag tot beëindiging contract in
onderling akkoord van een voltijds technisch assistent. Voorstel tot verlenging van de
aanstelling van een technisch assistent per 01/03/2021 (voltijds, contract bepaalde duur)

26

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

27

Jaarlijks vernieuwingsprogramma meubilair. Bevestiging gunning levering van zithoek voor de
leeszaal

28

Omgevingsvergunningen

Eddy Gryson, schepen
29

Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening vzw. Subsidie werkingsjaar 2021

30

Aanvraag ReCyCle tot erkenning als sociale vereniging

31

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 389/2020 en lijst 27/2021

32

Vaststellen van de rentevoeten voor de toepassing van de verhaalbelasting - aanslagjaar 2021

33

Viseren en uitvoerbaar verklaren van de lijst nr. 01/2021 met betrekking tot openstaande
niet-fiscale schuldvorderingen

34

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op het betalend parkeren op de
openbare weg of gelijkgestelde plaatsen - aanslagjaar 2020 - generatie 05

35

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op het betalend parkeren op de
openbare weg of gelijkgestelde plaatsen - aanslagjaar 2020 - generatie 06

36

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op het parkeren in een blauwe
zone - aanslagjaar 2020 - generatie 05

37

Goedkeuring van facturen investeringsbudget - lijst 26/2021

38

Kennisneming van het verslag van het scholenoverleg d.d. 04/02/2021

39

Aanvraag uitbetaling taxibons

40

Aanvraag taxibons

