COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 03/05/2021
Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1.

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 26/04/2021

2.

Poolstok. Goedkeuring agenda van algemene vergadering op 28/05/2021

3.

Ambtshalve schrapping

4.

Ambtshalve schrapping

5.

Vorderingen en geschillen. Bevestiging opdracht van diensten aan Van Steenbrugge Advocaten
voor het verlenen van juridische ondersteuning met betrekking tot het dispuut gemeente
Bredene/De Watergroep

6.

Vorderingen en geschillen. Gemeentebelasting op de tweede verblijven, dienstjaar 2020.
Maertens Peter versus gemeente Bredene en De Lange Rosine versus gemeente Bredene.
Dagvaarding rechtbank van eerste aanleg op 25/05/2021. Aanstelling raadsman

Erwin Feys, schepen
7.

Private verkaveling Vissersstraat. Afsluiten van een overeenkomst voor het preventief
onderhoud van de pompinstallatie. Gunning van de opdracht van diensten

8.

Verkeerssignalisatie. Gunning van de opdracht van levering van gele plooibakens

9.

Materiaal werkhuizen. Gunning van de opdracht van levering van twee frontveegmachines voor
de reinigingsdienst

10.

Fluvius. Uitbreiding van het laagspanningsnet voor Dorpsstraat 74. Wegvergunning

11.

De Watergroep. Uitbreiding waterdistributienet t.b.v. nieuwe verkaveling Klemskerkestraat.
Wegvergunning

12.

Proximus. Plaatsen telecommunicatiekabels in de Groenendijkstraat. Wegvergunning

13.

Fluvius. Uitbreiding laagspanningsnet Sint-Riquierstraat. Wegvergunning

Alain Lynneel, schepen
14.

Aankoop warmtegordijn voor het vaccinatiecentrum. Bevestiging gunning van de opdracht

15.

Uitbreiding Tour Elentrik. Vaststellen locatielijst en bijkomende gunning

16.

Openingsuren infokantoor juli en augustus 2021

17.

Aanvraag bezetten openbaar domein door plaatselijke handelaars - dienstjaar 2021

Kristien Vanmullem, schepen
18.

Sensibiliseringscampagne Mooimakers

Kristof Vermeire, schepen
19.

Groendienst. Vacature technisch beambte (niveau E1-E3, voltijds, contract onbepaalde duur,
met wervingsreserve) via aanwerving. Afsluiten kandidatenlijst

20.

Zomerpersoneel 2021 - jeugddienst. Kennisneming resultaat selectie en aanstelling

21.

Zomerpersoneel 2021 - parkeertoezicht. Kennisneming resultaat selectie en aanstelling

22.

Zomerpersoneel 2021 - bibliotheek. Kennisneming resultaat selectie en aanstelling

23.

Sportdienst. Kennisneming afwezigheid wegens ziekte (arbeidsongeval) van een technisch
beambte - zaalwachter (niveau E1-E3). Voorstel tot aanstelling van een vervanger met ingang
van 04/05/2021

24.

Zomerpersoneel 2021 - sportdienst - kassier zwembad. Afsluiten van de kandidatenlijst

25.

Dienst schoonmaak. Kennisneming afwezigheid wegens ziekte van een technisch beambte.
Bevestiging uitbreiding prestaties van een technisch beambte

26.

Omgevingsvergunningen

27.

Ondersteuning dienst ruimtelijke ordening. Gunning van de bijkomende opdracht van diensten

28.

Vrijgave waarborgen bij uitvoeren private bouwwerken

29.

Aquafin nv. Afwijking op bouwverbod 2021

30.

Bouwgroep Versluys nv. Afwijking op bouwverbod 2021

Eddy Gryson, schepen
31.

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst /2021

32.

Tweede pijler pensioenplan voor contractuele personeelsleden - omzettingscoëfficiënten
vanaf 01/01/2022. Aanpassing sterftetafels en technische rentevoet

33.

Subsidie installatie hemelwaterput

