COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 15/03/2021
Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 08/03/2021

2

Opvragen van gegevens uit het bevolkingsregister voor de informatiedienst

3

Goedkeuring activiteiten paasvakantie 2021

4

Vaststelling van een tijdelijke politieverordening houdende beperkende maatregelen inzake
het verkeer in de Dorpsstraat n.a.v. het aanpassen van de blauwe zone t.h.v. de watertoren

5

Parkeren door zorgverstrekkers op of voor inrij private personen. Ontwerp van
gebruikersreglement Parkeren Plus Zorg

6

Principieel aanduiden van een bijkomende vaststellende ambtenaar in het kader van de
gemeentelijke administratieve sancties

Erwin Feys, schepen
7

DBFMO nieuw zwembad. Kennisneming bijgewerkt verslag toelichtingsvergadering kandidaten
en bekrachtigen verder verplaatsen indieningsdata offertes

8

Openbare werken. 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. Gunning

9

Aanvraag tot toelating voor het rijden op de toegangsweg en het strand op 25/03 en
26/03/2021 voor de aanvoer van materialen nodig voor het maken van een film

10

Proximus. Plaatsen telecommunicatiekabels in de Duinenstraat. Wegvergunning

11

Fluvius. Uitbreiding van het laagspanningsnet in de Sint-Riquierstraat. Wegvergunning

12

Openbare werken. Voetpadenprogramma 2021. Voorstel

13

Fluvius. Sifoneren van bestaande middendrukleiding voor school in de Peter Benoitlaan.
Wegvergunning

14

Aanvraag tot het verlagen van de boordstenen in de Kapelstraat 171. Toelating/vergunning

15

Aanvraag tot het verlagen van de boordstenen in de Koningin Astridlaan 35.
Toelating/vergunning

16

Standplaatsvergunningen voor individuele strandcabines niet bestemd voor verhuring.
Seizoenexploitaties 2021. Verlenen toelatingen voor het berijden van het strand en de
toegangswegen voor het aanvoeren, opslaan, afbreken en wegvoeren van particuliere
strandcabines tijdens het zomerseizoen 2021

17

Fluvius. Plaatsen van een gasaansluiting t.h.v. de Duinenstraat 54. Wegvergunning

18

Fluvius. Plaatsen van een gasaansluiting t.h.v. de Duinenstraat 246. Wegvergunning

19

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

20

Straatmeubilair. Gunning van de opdracht van levering van een blikvanger

21

Jeugddienst. Gunning van de opdracht van levering van vloerbekleding met ondervloer

22

Straatmeubilair. Gunning van de opdracht van levering van parkeerautomaten ter vervanging
van de huidige automaten

23

Proximus. Plaatsen van telecommunicatiekabels in de Zandstraat en Klemskerkestraat.
Wegvergunning

24

Fluvius. Aanpassen openbare verlichting in diverse straten omgeving Aalscholverstraat verledding JAP 2021. Wegvergunning

25

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

26

Aankoop geautomatiseerd beregeningsysteem voetbalveld terrein 1. Gunning van de opdracht

27

Aanvraag tot doortocht van de Elfstedentocht voor wielertoeristen op 05/06/2021

28

Aanvraag tot afsluiten deel van parking sportcentrum voor Neptunus Family Hindernissen Run
op 24/05/2021

Alain Lynneel, schepen
29

Kennisneming van het verslag van de vergadering van het directiecomité van het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene d.d. 24/02/2021

Kristof Vermeire, schepen
30

Wervingsreserve (voltijds, contract onbepaalde duur) administratief medewerker dienst
burgerlijke stand (niveau C1-C3). Kennisneming van de einddatum van de wervingsreserve op
31/03/2021. Voorstel tot verlenging

31

Wervingsreserve (voltijds, contract onbepaalde duur) administratief medewerker sociale
dienst (niveau C1-C3). Kennisneming van de einddatum van de wervingsreserve op
31/03/2021. Voorstel tot verlenging

32

Wervingsreserve (voltijds, contract onbepaalde duur) administratief medewerker BKO (niveau
C1-C3). Kennisneming van de einddatum van de wervingsreserve op 31/03/2021

33

Wervingsreserve (voltijds, contract onbepaalde duur) administratief medewerker dienst
toerisme (niveau C1-C3). Kennisneming van de einddatum van de wervingsreserve op
31/03/2021

34

Technische dienst uitvoering. Outplacement-aanbod n.a.v. de
ontslagprocedure van een technisch assistent. Kennisneming mogelijkheden begeleiding en
toewijzing aan een aanbieder via Poolstok

35

Uitbreiding notuleringssoftware. Gunning

36

Informatieveiligheid. Vaststellen procedure wachtwoordbeleid

37

Hospitalisatieverzekering via de Federale Pensioendienst/Gemeenschappelijke Sociale Dienst
(FDP-GSD). Kennisneming schrijven m.b.t. de uitvaardiging van een nieuwe overheidsopdracht.
Voorstel tot deelname en blijvende aansluiting bij de kaderovereenkomst van de FDP-GSD

38

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

39

Interne mobiliteit. Vacature groendienst technisch beambte (niveau E1-E3, contract
onbepaalde duur). Afsluiten kandidatenlijst en vaststelling selectiecommissie

40

Dienst informatica. Vacaturemelding van een voltijds deskundige (niveau B1-B3, contract
onbepaalde duur) via interne mobiliteit en - onder voorbehoud dat er geen in aanmerking
komende kandidaten zijn voor interne mobiliteit - via aanwerving met aanleg van een
wervingsreserve en bekendmaking

41

Opstart project “Naar een hedendaags en vernieuw(en)d feedback- en ontwikkelingsbeleid”.
Principiële goedkeuring

42

Sociale verkaveling Noord-Ede (fase 1B). Verkavelingswijziging. Aanleg van een wandel- en
fietspad in de Wielewalenstraat. Voorstel

43

Omgevingsvergunningen

44

Vrijgave waarborgen bij uitvoeren private bouwwerken

Eddy Gryson, schepen
45

Kennisneming en advies jaaractieplan 2021 Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen

46

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 49 en 51/2021

47

Goedkeuring van facturen investeringsbudget - lijst 50/2021

48

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op het huis-aan-huis verspreiden
van reclame - aanslagjaar 2020 - generatie 03

49

Goedkeuring corona-relanceplan addendum 2021. Voorstel

Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
50

Gemeenteraad. Punten voor de agenda van de zitting d.d. 29/03/2021

