TOELICHTING GEMEENTERAAD
ZITTING 19/10/2015
openbare zitting
1. Goedkeuring van de notulen van de zitting d.d. 21/09/2015

burgemeester
S. Vandenberghe

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting d.d. 21/09/2015
goed te keuren.
2. Intergemeentelijke samenwerking. IMEWO. Goedkeuring
buitengewone algemene vergadering op 16/12/2015

agenda

van

De gemeenteraad wordt voorgesteld om de agenda van de buitengewone algemene
vergadering van IMEWO op 16/12/2015 goed te keuren.
3. Verkeer en mobiliteit. Kennisneming van de tijdelijke politieverordening van
de burgemeester inzake het verkeer op openbare wegen n.a.v. de organisatie
van een rommelmarkt op 06/09/2015
De gemeenteraad dient kennis te nemen van de tijdelijke politieverordening van
de burgemeester inzake het verkeer op openbare wegen n.a.v. de organisatie van
een rommelmarkt op 06/09/2015.
4. Strandconcessie 2015. Afsluiten van een overeenkomst gemeente Bredene Agentschap voor Maritieme Dienstverlening & Kust. Goedkeuring voorwaarden
De gemeenteraad wordt voorgesteld om de voorwaarden van een overeenkomst
met het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust betreffende de
strandconcessie 2015 goed te keuren.
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Regime
strandconcessies

Raming
(incl. btw)

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet

5.141 EUR

Budgetsleutel +
EB /
beschikbaar
IB /
transactiekrediet (LB)
0740-02 /
6400008
4.233 EUR

5. Kerkfabrieken. Kennisneming van de budgetwijziging 2015 van de kerkfabriek
Sint-Thérésia van het Kind Jezus
De gemeenteraad dient kennis te nemen van de budgetwijziging 2015 van de
kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus.
De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie

Raming
(incl. btw)

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
(*)

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet

EB /
IB /
(LB)

gemeentelijke
toelage

76.090,53
EUR

EUR

0790-02 / EB
6495033

6. Kerkfabrieken. Kennisneming van het budget 2016 van de kerkfabriek SintThérésia van het Kind Jezus

schepen
E. Feys

De gemeenteraad dient kennis te nemen van het budget 2016 van de kerkfabriek
Sint-Thérésia van het Kind Jezus.
De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
gemeentelijke
toelage

Raming
(incl. btw)

Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
beschikbaar
beschikbaar
verbinteniskrediet transactiekrediet
(*)
82.167,48
EUR
0790-02 /
EUR
6495033

EB /
IB /
(LB)
EB

7. Kerkfabrieken. Kennisneming van het budget 2016 van de kerkfabriek SintRikier
De gemeenteraad dient kennis te nemen van het budget 2016 van de kerkfabriek
Sint-Rikier.
De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
gemeentelijke
toelage (aandeel
Bredene)

Raming
(incl. btw)

Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
beschikbaar
beschikbaar
verbinteniskrediet transactiekrediet
(*)
47.401,17
EUR
0790-00 /
EUR
6495031

EB /
IB /
(LB)
EB

8. Kerkfabrieken. Kennisneming van het budget 2016 van de kerkfabriek SintJozef Molendorp
De gemeenteraad dient kennis te nemen van het budget 2016 van de kerkfabriek
Sint-Jozef Molendorp.
De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving

Raming

Budgetsleutel +

Budgetsleutel +

EB /

schepen
E. Gryson

transactie
gemeentelijke
toelage (aandeel
Bredene)

(incl. btw)

beschikbaar
beschikbaar
IB /
verbinteniskrediet transactiekrediet (LB)
(*)
51.300,09
EUR
0790-01 / EB
EUR
6495032

9. Kerkfabrieken. Verlenen van advies over de erkenning van de orthodoxe
geloofsgemeenschap Heilige Johannes De Theoloog
De gemeenteraad wordt uitgenodigd de vraag tot erkenning van de orthodoxe
geloofsgemeenschap Heilige Johannes De Theoloog gunstig te adviseren.

10. Openbare werken. Opdracht van werken voor het aanbrengen van een
tweelaagse slemlaag als fietssuggestiestrook in de Prinses Elisabethlaan.
Vaststellen van het bestek, kostprijsraming en de wijze van gunnen
De gemeenteraad wordt uitgenodigd om het bestek, de kostprijsraming en de wijze
van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van
de procedure) van de opdracht van werken voor het aanbrengen van een
tweelaagse slemlaag als fietssuggestiestrook in de Prinses Elisabethlaan vast te
stellen.
UITGAVEN
Omschrijving
transactie

Raming Budgetsleutel +
(incl.
beschikbaar
btw)
verbinteniskrediet
Aanleggen van twee 17.000
0200-00/2240207
fietssuggestiestroken
EUR
125.000 EUR
in
de
Prinses
Elisabethlaan

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0200-00/2240207
geen krediet
beschikbaar
via 2e budgetwijziging
17.500 EUR
verschuiven van
asfaltering, kleine
rioleringswerken en
aanpassingswerken –
diverse wegen (020000/2240107 1G21.03.03 I.E. 1G21)
naar aanleggen en
vernieuwen
fietspaden (020000/2240207 –
1G04.03.01 – I.E.
1G04)

EB /
IB /
(LB)
IB

