COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 01/03/2021
Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 22/02/2021

2

Sociale mediacampagne voor studentenjobs als alternatief voor jobstudentenbeurs

3

Subsidies jeugdverenigingen werkingsjaar 2020-2021. Intrekking beslissing d.d. 08/02/2021.
Opnieuw toekenning subsidies

4

Vaststelling van een tijdelijke politieverordening houdende beperkende maatregelen inzake
het verkeer n.a.v. de organisatie van de wielerwedstrijd Bredene-Koksijde Classic op
19/03/2021

5

Organisatie verkeerslessen in 2021. Gunning van de opdracht

6

Gezamenlijke opdracht van aanduiden dienstverlener voor de ophaling en verwerking van de
post voor gemeente, OCMW en AGB periode 01/04/2021 - 31/03/2022. Gunning

Erwin Feys, schepen
7

Organisatie van het toegankelijkheidsproject Zon, zee, ...zorgeloos tijdens paasvakantie 2021

8

Aankoop kledij personeel gemeentelijke diensten en jobstudenten milieu. Gunning van de
opdracht

9

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

10

Openbare werken. Uitbreiding parking Shopping Duinenstraat. Gunning van de opdracht van
werken

11

Waterlopen. Openbaar onderzoek ontwerpen stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor
Schelde en Maas en bijhorend plan-MER. Indienen bezwaar

12

Telenet. Plaatsen telecommunicatiekabels in de Wagenmakersstraat. Wegvergunning

13

Telenet. Vervangen defecte telecommunicatiekabel in de Spechtstraat. Wegvergunning

14

Gemeentelijk patrimonium. Domein politiekantoor Bredene. Grond, gelegen ten zuiden van
het politiekantoor. Geven van een recht van opstal aan de politiezone Bredene/De Haan
(uitbreiding). Voorstel

15

Bibliotheek. Gunning van de opdracht van levering van kantoormeubilair

16

Straatmeubilair. Gunning van de opdracht van levering van vijftien vuilnisrecipiënten, type
capitole

17

Aanvraag opheffen van betalend parkeren voor camping Costa op parking MEC Staf Versluys III
tijdens werken Aclagro

Kristien Vanmullem, schepen
18

Fresh Tray Services. Vraag tot samenwerking

Kristof Vermeire, schepen
19

Omgevingsvergunningen

Eddy Gryson, schepen
20

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget -lijst 390/2020 en lijst 34-35/2021

21

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op het bouwen, verbouwen en
herbouwen van gebouwen voor het aanslagjaar 2021 - generatie 01

22

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op het ontbreken van
parkeerplaatsen - aanslagjaar 2021 - generatie 01

23

Aanvraag taxibons

