COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 12/04/2021
Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 07/04/2021

2

West-Vlaams Woonkrediet. Goedkeuring agenda algemene vergadering op 20/04/2021

3

Ambtshalve inschrijving

4

Ambtshalve schrapping

5

Ambtshalve schrapping

6

Ambtshalve schrapping

7

Vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op
gemeentewegen (Ploegstraat). Voorstel

8

Aanvraag voor vergunning standplaats aanhangwagen

Erwin Feys, schepen
9

Openbare werken. Heraanleg fietspad Polderstraat, tussen Spuikomlaan en Vicognelaan.
Goedkeuring eindafrekening

10

Bevestiging ophangen stickers door Kusterfgoed

11

Telenet. Vervangen ondergrondse telecommunicatiekabel in de Vicognelaan. Wegvergunning

12

Gemeentelijk patrimonium. Domein politiekantoor Bredene. Grond, gelegen ten zuiden van
bestaand politiekantoor. Uitbreiden recht van opstal ten behoeve van de politiezone
Bredene/De Haan. Afsluiten van een desbetreffende overeenkomst

13

De Watergroep. Netwerkvernieuwing omgeving Toekomststraat. Wegvergunning

14

Vraag tot het verkrijgen van toelating voor metaaldetectie op het strand

15

Standplaatsvergunningen voor individuele strandcabines niet bestemd voor verhuring.
Seizoenexploitaties 2021. Bijkomende vergunningen

16

Grondverhandelingen. Principiële goedkeuring van de ontwerpakte voor kosteloze overdracht
van 13.272,86 m² groenzone met bijhorende infrastructuur horende bij het wzc Jacky Maes,
gelegen Duinenstraat 106, door het OCMW Bredene om in te lijven in het openbaar domein van
de gemeente Bredene

17

Grondverhandelingen. Principiële goedkeuring van de ontwerpakte voor kosteloze overdracht
van 12.332 m² straatgrond met bijhorende infrastructuur en 3.585 m² groenzone gelegen
Lijsterstraat, Nachtegalenstraat, Vinkenerf en Wielewalenstraat en 1.054 m² straatgrond met
bijhorende infrastructuur gelegen Pimpelmezenstraat door De Gelukkige Haard om in te lijven
in het openbaar domein van de gemeente Bredene

18

Aanvraag tot doortocht van een sponsorwandeltocht op 13/06/2021

Alain Lynneel, schepen
19

Vaststellen ontwerp van reglement inzake de terugbetaling aan ondernemers en (pré-)starters
voor gevolgde formele begeleidingstrajecten

20

Aankoop led-schermen i.f.v. het vaccinatiecentrum. Gunning van de opdracht

Kristien Vanmullem, schepen
21

Verpakkingen gebonden asbest. Goedkeuring

22

Aankoop serres voor Volkstuin Den Hof. Gunning van de opdracht

23

Planten sterrenboom. Goedkeuring

24

Proefproject gft-inzameling. Standpuntinname

25

Kennisneming verslag MiNa-raad d.d. 09/03/2021

26

Deelname aan Week van de Bij en wedstrijd Openbaargroen-awards 2021

Kristof Vermeire, schepen
27

Technische dienst uitvoering. Ontslagprocedure van een technisch assistent. Kennisneming van
de vraag van het diensthoofd om terug te komen op het gegeven ontslag

28

Sanitair Grasduinen. Bevestiging tewerkstelling wijk-werkers tijdens de paasvakantie (periode
03/04 - 18/04/2021)

29

Vacature technisch beambte groendienst (niveau E1-E3, voltijds, contract onbepaalde duur).
Kennisneming intrekking kandidatuur en proces-verbaal (procedure interne mobiliteit) en
afwezigheid kandidatuur uit de wervingsreserve. Vacaturemelding via aanwerving met aanleg
van een wervingsreserve, bekendmaking en samenstelling selectiecommissie

30

Sportdienst. Kennisneming afwezigheid wegens ziekte van een technisch beambte zaalwachter (niveau E1-E3). Voorstel tot verlenging aanstelling van een vervanger met ingang
van 19/04/2021

31

BKO. Bevestiging aanstelling jobstudent (bij voorkeur monitor) tijdens de paasvakantie (07/04
t.e.m. 09/04/2021) wegens afwezigheid begeleider

32

Zomerpersoneel 2021 - zeebadendienst. Aanstelling hoofdredder (periode 01/05-15/09/2021),
adjunct-hoofdredder, postoversten en redders (periode 01/07 - 31/08/2021)

33

Omgevingsvergunningen

Eddy Gryson, schepen
34

Lokaal overleg platform secundair onderwijs Oostende-Middelkerke. Leerling- en
schoolondersteunende initiatieven. Vaststellen en uitbetalen solidariteitsbijdrage 2019

35

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijsten 69, 71,74 en 80/2021

36

Oninbaarstellingen via creditnota betreffende diverse belastingen voor het aanslagjaar 2020 lijst 4

Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
37

Gemeenteraad. Punten voor de agenda van de zitting d.d. 26/04/2021

