COLLEGE
BESLUITENLIJST
woensdag, 29 mei 2019
Aanwezig :

Graaf L. Lippens, Burgemeester;
P. De Groote, K. Demeyere, J. Morbee, A. Wittesaele, A. Vandenbussche, P.
Vlietinck, K. van der Hooft, Schepenen;
M. Gobert, Algemeen directeur

Afwezig:
Verontschuldigd :

Geheime zitting
Secretarie

1.

Secretarie - Secretarie - TPV Rommelmarkt
Duinbergen

Akkoord.

Routine
Loopbaan & Ontwikkeling

2.

Loopbaan & Ontwikkeling - VTO - Goedkeuring
deelname aan vormingsactiviteiten - Mei 5.

Akkoord.

Grondige
Financien - Ontvangsten

3.

Financien - Ontvangsten - Aanstelling jobstudenten
dienst Toerisme - Belasting op het maken van
publiciteit op het openbaar domein - Juli 2019

Het college stelt 4 jobstudenten van de dienst Toerisme aan voor de maand juli om vaststellingen te
verrichten i.v.m. de toepassing van de belastingverordeningen cfr. het decreet van 30/05/2008
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen.

4.

Financien - Ontvangsten - Aanstelling jobstudenten
dienst Toerisme - Belasting op het maken van
publiciteit op het openbaar domein - Augustus 2019.

Het college stelt 4 jobstudenten van de dienst Toerisme aan voor de maand augustus om vaststellingen
te verrichten i.v.m. de toepassing van de belastingverordeningen cfr. het decreet van 30/05/2008
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen.

5.

Financien - Ontvangsten - Aanstelling jobstudent
dienst Ontvangsten - Instellen van controle of
onderzoek en verrichten van vaststellingen in
verband met de toepassing van de
belastingverordeningen cfr. het decreet van
30/05/2008.

Het college stelt een jobstudent aan bij de dienst Ontvangsten om vaststellingen te verrichten cfr. het
decreet van 30/05/2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen.

Secretarie

6.

Secretarie - Tijdelijke politieverordening op het
wegverkeer – gemeentewegen/gewestwegen en
Zeedijk – verkeersmaatregelen ter gelegenheid van
de organisatie van het evenement Baloise Belgium
Tour op 12 en 13 juni 2019.

Het college keurt de tijdelijke politieverordening goed.

Strand & Dijk

7.

Strand & Dijk - - Privatieve ingebruikname openbare
weg - Aanvraag tot het plaatsen van een open
gevelterras met terrasschermen - Gemeenteplein 9

Het college gaat akkoord met aanvraag terras Gemeenteplein 9.

8.

Strand & Dijk - - Privatieve ingebruikname openbare
weg - Aanvraag tot het plaatsen van een open
gevelterras met terrasschermen en terras op een
plein Vlamingstraat 30

Het college gaat akkoord met aanvraag terras Vlamingstraat 30.

Financien - Contractbeheer

9.

Financien - Contractbeheer - Leveren van
persoonlijke beschermingsmiddelen, werkkledij en
producten met beschermende eigenschappen (20192023) - Gunning

De opdracht 'Leveren van persoonlijke beschermingsmiddelen, werkkledij en producten met
beschermende eigenschappen (2019-2023) wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder

(rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Prosafco nv, KBO nr. 896.106.685,
Hoge Barrierestraat 11 te 8800 Roeselare, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze
inschrijver.

10. Financien - Contractbeheer - Veiligheidspaviljoen verrekening 15: Bijkomende lichtletter - goedkeuring
Het college geeft goedkeuring aan verrekening 15 - Leveren en plaatsen van een bijkomende lichtletter,
door wijziging van tekst. De meerprijs bedraagt 632,99 euro excl. btw ofwel 765,88 euro incl. btw.

Personeelszaken

11. Personeelszaken - Personeelszaken - Afdeling Mens &
Organisatie/Personeelszaken/loonsadministratie Voltijds contractueel administratief medewerker
personeelszaken loonsadministratie C1-C3 - Opname
uit de wervingsreserve + 1 aanstelling onbepaalde
duur - Vervanging
Aanstelling vervanging administratief medewerker personeelszaken

12. Personeelszaken - Personeelszaken - Afdeling
Onderwijs/Het Anker - Aanstellingen in contractueel
verband - Uitbreiding contract:
- a) Aanstelling 8/38 ste voor 1 maand
- b) Uitbreiding contract met 6 uur voor 1 maand
Akkoord.

13. Personeelszaken - Werving & Selectie Zomerpersoneel - Zomermedewerkers
Jeugd/Vakantieplus - Bijkomende dag tewerkstelling Infosessie - Aanstelling
Infosessie zomermedewerkers Jeugd/vakantieplus.

14. Personeelszaken - Pensionering - Aktename.
Akkoord.

15. Personeelszaken - Personeelszaken - Pensionering Aktename - Ontslag.
Akkoord.

16. Personeelszaken - Basisonderwijs - Verlofaanvraag.
Akkoord

17. Personeelszaken - Basisonderwijs - Verlofaanvraag.
Akkoord

Stedenbouw

18. Stedenbouw - Aanvraag tot bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van Wildemeersch
Piet tot een aanbrengen van een reclame spandoek
gelegen Hendrik Consciencestraat 73.
Akkoord.

19. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van dhr. De
Landtsheer Daniël tot bekomen van
omgevingsvergunning tot uitbreiden paardenstal
gelegen Roden Ossenstraat 9 – Weigering.
Het college gaat niet akkoord met de aanvraag tot omgevingsvergunning tot uitbreiden van paardenstal
gelegen Roden Ossenstraat 9.

20. Stedenbouw - Aanvraag tot bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van Priem Inge tot
een functiewijziging van handelszaak naar horeca
gelegen Gemeenteplein 53.
Akkoord.

21. Stedenbouw - Aanvraag tot bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van Jochems Rudi tot
het uitbreiden van een terras gelegen Elizabetlaan
314.
Akkoord.

22. Stedenbouw - Aktename melding op naam van de
heer Ide Robin tot gelijkvloerse uitbreiding gelegen
Pannenstraat 135
Akkoord.

Lokale economie

23. Lokale economie - Ambulante handel - Sander
Sandwich - extra verkoopdagen.
Akkoord.

Financien - Contractbeheer

24. Financien - Contractbeheer - Aanstellen van een
extern expert voor sponsoring - Gunning van de
opdracht
Akkoord.

Vrijetijd Beleid - Evenementen

25. Vrijetijd Beleid - Evenementen - Ultimate Frisbee
Championship
Het college gaat akkoord met de organisatie van het Ultimate Frisbee Championship door de Karolingers
en geeft hiervoor een muziekvergunning tot max. 90dB op:
•
Vrijdag 5 juli 2019 vanaf 17.00 u tot 19.00 u
•
Zaterdag 6 juli 2019 vanaf 10.00 u tot 19.00 u
•
Zondag 7 juli 2019 vanaf 10.00 u tot 19.00 u

26. Vrijetijd Beleid - Evenementen - Huwelijk Sabine en
Pieter
N.a.v. een huwelijksfeest op 29/06/2019 t.h.v. Westkapellestraat 418 wordt een muziekvergunning
toegekend volgens onderstaande tijdstippen:
28/06/2019 van 10.00 tot 17.00 uur tot max. 90dB
29/06/2019 van 18.30 tot 2.00 uur tot max. 95dB
29/06/2019 van 2.01 tot 3.00 uur tot max. 90dB

27. Vrijetijd Beleid - Evenementen - La Nuit de la
Tentation
Het college gaat akkoord met de organisatie van La Nuit de la Tentation door studentenvereniging Moeder
Tente op 29/06/2019 en geeft hiervoor een muziekvergunning tot max. 95dB van 18.00 tot 22.00 uur, tot
max. 100dB van 22.01 tot 3.00 uur en tot max. 95dB van 3.01 tot 6.00 uur.
Het college gaat niet akkoord met het afsteken van vuurwerk n.a.v. hun 10e editie.

Strand & Dijk

28. Strand & Dijk - - Private ingebruikname van de
openbare weg - vergunning voor het plaatsen van
een open eilandterras op het strand t.h.v. Zeedijk
Albertstrand 550
Het college gaat akkoord met aanvraag terras Zeedijk-Albertstrand 550.

29. Strand & Dijk - Opzegging standplaats strandcabine
HD42/04
Het college gaat akkoord.

30. Strand & Dijk - Communiefeest met muziekband op
River Woods Beach Club
Communiefeest met muziekband op River Woods Beach Club

Financien - Contractbeheer

31. Financien - Contractbeheer - Vervanging iMac's MAAK
- voorwaarden en wijze van gunnen - vaststelling
Het college stelt de voorwaarden en wijze van gunnen vast voor de vervanging van de iMac computers in
MAAK. Het college neemt tegelijk ook kennis van de aan te schrijven firma's voor het indienen van een
offerte.

32. Financien - Contractbeheer - Saneren van de
armaturen op bestaande sierpalen, sanering en
plaatsing van nieuwe zebrapadverlichting Elizabetlaan tussen Kustlaan en Piers de
Raveschootlaan - verrekening
Goedkeuring wordt verleend aan de verrekening van de opdracht Saneren van de armaturen op
bestaande sierpalen, sanering en plaatsing van nieuwe zebrapadverlichting - Elizabetlaan tussen Kustlaan
en Piers de Raveschootlaan voor het totaal bedrag in meer van 8.050,33 EUR excl. btw of 9.740,90 EUR
incl. 21% btw.

Openbaar Domein

33. Openbaar Domein - Offerte voor vervangbussen in
kader van de geplande riolerings- en wegeniswerken
in de Duinbergenlaan Noord - goedkeuring.
Het college gaat akkoord met de offerte voor vervangbussen in kader van de geplande riolerings- en
wegeniswerken in de Duinbergenlaan Noord.

