COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 19/04/2021
Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 12/04/2021

2

Voorstel tv-programma Klopjacht. Goedkeuring

3

Algemene vergadering (jaarvergadering) van IMEWO op 16/06/2021

4

Algemene vergadering van WVI op 16/06/2021

5

Algemene jaarvergadering van TMVS dv op 15/06/2021

6

Ambtshalve schrapping

7

Opmerkingen op startnota Doksluis. Kennisneming voorkeuren scenario's

8

Aanvraag voor de exploitatie van deelsteps in 2021

Erwin Feys, schepen
9

Goedkeuring van de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg
en Gezondheid in kader van de bestrijding van de COVID-19-pandemie

10

Aanvraag tot toelating voor het rijden op het strand en toegangswegen op 26/04/2021 voor de
aanvoer van materialen nodig voor het maken van een film

11

Gemeentelijk patrimonium. Domein politiekantoor Bredene. Grond, gelegen ten zuiden van
bestaand politiekantoor. Recht van opstal ten behoeve van de politiezone Bredene/De Haan.
Bevestiging toelating uitvoering voorbereidende werken

12

Stopzetting marktactiviteit vanaf 19/04/2021. Overdracht standplaats met jaarabonnement en
wijziging gedeeltelijke terugbetaling standgeld wegens ziekte

13

Toelating voor het berijden van het strand en toegangsweg voor het aanvoeren, opslaan,
afbreken en wegvoeren van een particuliere strandcabine niet bestemd voor verhuring

14

Straatmeubilair. Gunning van de opdracht van levering van fietsbeugels. Intrekking
collegebeslissing d.d. 22/03/2021. Nieuwe gunning van opdracht van levering

15

Verlaging boordstenen en aanpassen voetpad t.h.v. Peter Benoitlaan 15. Wegvergunning

16

Bevestiging aanvraag toelating voor de organisatie van ambulante activiteit (verkoop
eetwaren) op privaat domein

17

Technische dienst uitvoering. Gunning van de opdracht van levering van een kuipmixer

18

Aankoop van een openbare mechanische fietspomp voor fietsenstalling ingang MEC Staf
Versluys. Gunning van de opdracht

19

Aankoop van nieuwe voetbaldoelen voor voetbalveld terrein 1 van het sportcentrum. Gunning
van de opdracht

Alain Lynneel, schepen
20

Kennisneming van het verslag van de vergadering van het directiecomité van het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene d.d. 24/03/2021

21

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

Kristof Vermeire, schepen
22

Zomerpersoneel 2021. Uitgestelde vacaturemelding (corona) kassier sportdienst. Voorstel tot
openverklaring en bekendmaking betrekking

23

Zomerpersoneel 2021 - schoonmaak. Aanstelling

24

Dienst informatica. Vacature betrekking van deskundige (niveau B1-B3, voltijds, contract
onbepaalde duur). Kennisneming van de afwezigheid van kandidaten interne mobiliteit.
Afsluiten kandidatenlijst aanwerving en vaststellen selectiecommissie

25

Omgevingsvergunningen

Eddy Gryson, schepen
26

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 86, 87/2021

27

Goedkeuring van facturen investeringsbudget - lijst 81, 88/2021

28

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op terreingerelateerde logies aanslagjaar 2021 - generatie 02

