COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 29/03/2021
Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1.

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 22/03/2021

2.

Vervangen van een tijdelijk afwezig lid van college van burgemeester en schepenen/vast
bureau door het raadslid met de hoogste rang verkozen op dezelfde lijst

3.

Vaststelling van een tijdelijke politieverordening houdende beperkende maatregelen inzake
het verkeer in de Koningin Astridlaan

Erwin Feys, schepen
4.

Openbare werken. Infrastructuurwerken in de Europastraat, tussen de Polderstraat en
Unescostraat (schoolomgeving). Bevel aanvang der werken

5.

Aanleg van een monolithisch skatepark en bijhorende terreinaanleg in de Merelstraat.
Goedkeuring proces-verbaal van definitieve oplevering. Voorstel vrijgave saldo bankwaarborg

6.

Begraafpark Priorij. Gunning van de opdracht van levering en bijkomend plaatsing van
hemelwaterputten

7.

Herstellingswerken opstuwing in asfalt op diverse locaties in de gemeente. Gunning van de
opdracht van werken

8.

Kantoormeubilair. Aankoop bureaustoelen. Gunning opdracht van levering

9.

Wekelijkse dinsdagmarkt marktplein. Vraag tot in mindering brengen van een gedeelte van het
te vereffenen standgeld 2021 wegens ziekte

10.

Vraag tot het verkrijgen van toelating voor metaaldetectie op het strand

11.

Vraag van AKZIE bvba voor het plaatsen van tijdelijke publiciteitsborden op diverse
gemeentewegen n.a.v. infodag Middenschool Bredene op 24/04/2021

12.

Aanvraag voor het verkrijgen van een standplaats op het openbaar domein met een
kermisattractie (kindermolen) van 15/07 tot 15/08/2021

13.

Aanvraag tot het bezetten van het openbaar domein tijdens het paasverlof voor het plaatsen
van een foodtruck op de parking tegenover het MEC Staf Versluys

14.

Vraag tot onderhandse verkoop van een achtergelaten caravan op het openbaar domein n.a.v.
de bestuurlijke takeling d.d. 24/09/2019

15.

De Watergroep. Renovatie distributienet in de Koerslaan, Ruiterlaan en Hoefijzerlaan
(bijkomend werk). Wegvergunning

16.

Aanvraag tot organisatie van een paaszoektocht van 02/04 t.e.m. 25/04/2021

Alain Lynneel, schepen

17.

Advertentie in Feeling Kust. Gunning van de opdracht

18.

Kennisneming van het verslag van de vergadering van het directiecomité van het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene d.d. 08/03/2021

19.

Samenwerkingsvoorstel Radio 2 zomer 2021. Goedkeuring en gunning van de opdracht

20.

Organisatie fietszoektocht 'Week van de bij'. Goedkeuring

Daniel Poppe, raadslid
21.

Vakbondsoverleg. Principiële goedkeuring van de inhoud van een aantal agendapunten voor de
vergadering op 19/04/2021

22.

Individuele adreswijziging. Toekennen van een nieuw adres aan een bestaande woning
(wijziging van Sluizenstraat 62 naar Spechtstraat 18)

23.

Sportdienst. Technisch beambte/zaalwachter (niveau E1-E3). Vacature dringende vervanging
afwezigheid wegens ziekte. Bevestiging vacaturemelding, afsluiten kandidatenlijst,
kennisneming resultaat selectie en aanstelling (voltijds, vervangingsovereenkomst onbepaalde
duur)

24.

Zomerpersoneel 2021 - EHBO-medewerker/Zon-zee-zorgeloos. Afsluiten van de kandidatenlijst
en samenstellen selectiecommissie

25.

Zomerpersoneel 2021 - redders zeebadendienst. Afsluiten van de kandidatenlijst

26.

Zomerpersoneel 2021 - BKO. Bijkomende vacaturemelding, afsluiten kandidatenlijst,
kennisneming resultaat selectie en aanstelling

27.

BKO. Kennisneming problematiek personeelsbezetting. Voorstel tot wijziging (6u/dag i.p.v.
7,6u/dag) en bijkomende aanstelling van jobstudenten (bij voorkeur monitoren) tijdens de
paasvakantie 2021 en bevestiging uitbreiding prestaties begeleiders van 29/03 t.e.m.
02/04/2021

28.

Zomerpersoneel 2021 - jeugddienst. Bevestiging voorstel tot uitbreiden kandidatenlijst

29.

Vrijgave waarborgen bij uitvoeren private bouwwerken

Eddy Gryson, schepen
30.

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijsten 62 en 65/2021

31.

Bezwaarschrift d.d. 21/12/2020 tegen de aanslag in de gemeentebelasting op het huis-aanhuis verspreiden van reclame - aanslagjaar 2020 - artikels 10, 11 en 12 - bedrag 4.112,10 EUR

32.

Goedkeuring van facturen investeringsbudget - lijst 66, 67 en 68/2021

33.

Bezwaarschrift d.d. 18/02/2021 tegen de aanslag in de gemeentebelasting op het huis-aanhuis verspreiden van reclame - aanslagjaar 2020 - artikels 23, 27 en 42 - bedrag 1.827,60 EUR

34.

Inzetten vrijwilligers invullen belastingsaangiften 2021

35.

Nieuwe bladwijzer geestelijke gezondheidszorg. Goedkeuring

36.

Aankoop van zeven personenalarmtoestellen. Gunning van de opdracht

Erwin Feys, schepen

37

Vergunning voor het leuren met consumptie-ijs op het grondgebied van de gemeente tijdens
2021

Daniel Poppe, raadslid
38

Kennisneming verslag toelichtingsvergadering d.d. 22/03/2021 omtrent de
tevredenheidsmeting en vastleggen krijtlijnen verdere aanpak

