COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 26/04/2021
Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 19/04/2021

2

Algemene vergadering (jaarvergadering) der aandeelhouders van OVCO op 30/06/2021.
Statutenwijziging

3

Vaststellen van een ontwerp van regeling voor de vervanging van de algemeen directeur bij
afwezigheid of verhindering (artikel 166 en 175 Decreet Lokaal Bestuur)

4

Ambtshalve schrapping

5

Ambtshalve schrapping

6

Informatieveiligheid. Afsluiten overeenkomsten met het Directoriaat-generaal Wegvervoer en
Verkeersveiligheid (DGWVVV)

7

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Zonnetjeswerking

8

Autoloze zondag op 19/09/2021. Standpuntinname over deelname

Erwin Feys, schepen
9

Private verkaveling Vissersstraat. Goedkeuring proces-verbaal van definitieve oplevering.
Voorstel vrijgave waarborgsom

10

Openbare werken. Heraanleg fietspad Polderstraat, tussen Spuikomlaan en Vicognelaan.
Goedkeuring proces-verbaal van voorlopige oplevering. Voorstel gedeeltelijke vrijgave
bankwaarborg

11

Gemeentelijk patrimonium. Domein politiekantoor Bredene. Inbuizen gracht en aansluiting.
Bevestiging van de opdracht van werken

12

Gemeentelijk patrimonium. Ruil grond, gelegen omgeving Meidoornlaan-Centrumplein, tussen
gemeente Bredene en West-Grond-Invest. Voorstel

13

Openbare werken. Voetpadenprogramma 2021. Gunning van de opdracht van werken

14

Standplaatsvergunning voor individuele strandcabines niet bestemd voor verhuring.
Seizoenexploitaties 2021. Bijkomende vergunning

15

Gebouwen. Renovatie stookplaats gemeentehuis. Goedkeuring proces-verbaal van definitieve
oplevering

16

Toelating voor het berijden van het strand en toegangswegen voor het uitvoeren van
nivelleringswerken tijdens het jaar 2021

17

Vraag tot het verkrijgen van toelating voor metaaldetectie op het strand

18

Aanvraag tot organisatie van loopwedstrijd "ONE MORE LOOP" op 03/09, 04/09 en 05/09/2021

Alain Lynneel, schepen
19

Kennisneming van het verslag van de vergadering van het directiecomité van het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene d.d. 07/04/2021

20

Aanvraag plaatsing infoborden en signalisatie Beaufort 2021

Kristien Vanmullem, schepen
21

Gunning van de opdracht van maaien van bermen, opzuigen en afvoeren van het maaisel

22

Aanleggen afvalstraat. Voorstel

Kristof Vermeire, schepen
23

Vaccinatiecentrum. Bevestiging inzetten vrijwilligers vanaf maart 2021

24

Kunstacademie. Bevestiging aanstelling vrijwilliger op 24/04/2021 (vervanging lesgever)

25

Boekstartproject. Extractie uit het bevolkingsregister

26

Zomerpersoneel 2021 - milieuteam. Afsluiten van de kandidatenlijst

27

Zomerpersoneel 2021 - social distancing assistent/steward vaccinatiecentrum. Afsluiten van
de kandidatenlijst

28

Zomerpersoneel 2021 - administratief assistent toerisme/callcenter. Afsluiten van de
kandidatenlijst

29

Zomerpersoneel 2021 - zeebadendienst. Intrekking artikel 6 van de collegebeslissing d.d.
12/04/2021. Opnieuw vaststellen van de voorrang-reservelijst

30

Omgevingsvergunningen

Eddy Gryson, schepen
31

Bezwaarschrift d.d. 27/01/2021 tegen de aanslag in de gemeentebelasting op het ontbreken
van parkeerplaatsen - aanslagjaar 2020 artikel 003 - bedrag 2.500 EUR - belast goed:
Buurtspoorwegstraat 44

32

Viseren en uitvoerbaar verklaren van de lijst nr. 02/2021 met betrekking tot openstaande
niet-fiscale schuldvorderingen

33

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijsten 91-93-98-99/2021

34

Deelname aan De Roze Mars van 01/05 tot 31/05/2021, een initiatief van vzw Pink Ribbon

35

Goedkeuring van facturen investeringsbudget - lijst 97/2021

36

Administratieve rechtzettingen m.b.t. het betalend parkeren en parkeren in een blauwe zone
2021 - generatie 01

37

Financiële tussenkomst openbaar vervoer voor schoolgaande jongeren tot achttien jaar voor
het schooljaar 2020-2021

38

Kennisneming van het verslag van het scholenoverleg d.d. 01/04/2021

39

Mantelzorgpremie tweede kwartaal 2021

40

Deelname aan werelddag zonder tabak

41

Aanvraag taxibons

