TOELICHTING GEMEENTERAAD
ZITTING 23/11/2015
openbare zitting
1. Goedkeuring van de notulen van de zitting d.d. 19/10/2015

burgemeester
S. Vandenberghe

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting d.d. 19/10/2015
goed te keuren.
2. Intergemeentelijke samenwerking. FINIWO. Goedkeuring
buitengewone algemene vergadering op 16/12/2015

agenda

van

De gemeenteraad wordt voorgesteld om de agenda van de buitengewone algemene
vergadering van FINIWO op 16/12/2015 goed te keuren.
3. Intergemeentelijke
samenwerking.
IVOO.
Goedkeuring
buitengewone algemene vergadering op 15/12/2015

agenda

van

De gemeenteraad wordt voorgesteld om de agenda van de buitengewone algemene
vergadering van IVOO op 15/12/2015 goed te keuren.
4. Intergemeentelijke samenwerking. IKWV. Goedkeuring agenda van algemene
vergadering op 16/12/2015
De gemeenteraad wordt voorgesteld om de agenda van de algemene vergadering
van IKWV op 16/12/2015 goed te keuren.
5. Intergemeentelijke samenwerking. WVI. Goedkeuring agenda van buitengewone
algemene vergadering op 10/12/2015
De gemeenteraad wordt voorgesteld om de agenda van de buitengewone algemene
vergadering van WVI op 10/12/2015 goed te keuren.
6. Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende gemeentewegen - niet gehercoördineerde materie (Kapelstraat).
Wijziging
De gemeenteraad wordt uitgenodigd om het aanvullend reglement op de politie
van het wegverkeer betreffende gemeentewegen - niet gehercoördineerde materie
(Kapelstraat) te wijzigen.
7. Straatnamen. Voorlopig vaststellen van de straatnamen van enkele nieuwe
straten in een verkaveling ter hoogte van de Ebbestraat
De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de straatnamen van enkele nieuwe straten
in een verkaveling ter hoogte van de Ebbestraat voorlopig vast te stellen.
8. Verslag vergadering GECORO d.d. 28/10/2015 m.b.t. het uitbrengen van advies
over de bezwaren en opmerkingen die werden ingediend in het kader van het
openbaar domein over de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
"Polderstraat" en "Duinen - Astridlaan". Kennisneming
De gemeenteraad dient kennis te nemen van het verslag vergadering GECORO d.d.
28/10/2015 m.b.t. het uitbrengen van advies over de bezwaren en opmerkingen
die werden ingediend in het kader van het openbaar domein over de gemeentelijke

schepen
E. Feys

ruimtelijke uitvoeringsplannen "Polderstraat" en "Duinen - Astridlaan".
9. Sport. Erkenning van BBallers Bredene als sportvereniging

schepen
D. Vermoortel

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om BBallers Bredene te erkennen als
sportvereniging.
10. Financiën. Delegatie van de visumbevoegdheid van de financieel beheerder bij
afwezigheid
De gemeenteraad wordt voorgesteld om zijn goedkeuring te hechten aan het
voorstel inzake delegatie visumbevoegdheid bij afwezigheid van de financieel
beheerder.
11. Financiën. Vaststelling van de gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone
West-Vlaanderen 1 voor het begrotingsjaar 2016
De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de gemeentelijke dotatie aan de
hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 voor het begrotingsjaar 2016 vast te
stellen.
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Bijdrage
brandweer 2016

Raming
(incl. btw)
548.292,00
EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
(*)

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet

EB /
IB /
(LB)

0410-00/6495060 EB
Beschikbaar
krediet 2016

12. OCMW. Kennisneming budgetwijziging nr. 2 van het OCMW Bredene voor het
boekjaar 2015
De gemeenteraad dient kennis te nemen van de budgetwijziging nr. 2 van het
OCMW Bredene voor het boekjaar 2015.
13. OCMW. Kennisneming van de meerjarenplanaanpassing 2014-2019 nr. 2 van het
OCMW Bredene
De gemeenteraad dient kennis te nemen van de meerjarenplanaanpassing 20142019 nr. 2 van het OCMW Bredene.
14. Autonoom Gemeentebedrijf Bredene. Aanwijzing van
bedrijfsrevisor voor de periode 2016-2018

een

commissaris-

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om een commissaris-bedrijfsrevisor voor het
Autonoom Gemeentebedrijf Bredene voor de periode 2016-2018 aan te wijzen.
INKOMSTEN
Omschrijving transactie Raming
Terugvordering
Autonoom
Gemeentebedrijf
Bredene controle

JR

Budgetsleutel

12.705 EUR 0709-99/7040200
2016: 4.235 EUR
2017: 4.235 EUR
2018: 4.235 EUR

EB /
IB /
(LB)
EB

schepen
E. Gryson

bedrijfsrevisor
UITGAVEN
Omschrijving
transactie

Raming (incl.
btw)

Autonoom
12.705 EUR
Gemeentebedrijf
2016: 4.235 EUR
Bredene controle 2017:4.235 EUR
JR bedrijfsrevisor 2018: 4.235 EUR

Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
beschikbaar
beschikbaar
verbinteniskrediet transactiekrediet
(*)
0709-99/6131002
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018

EB /
IB /
(LB)
EB

15. Verkavelingen. Private verkaveling Ebbestraat (tussen Duinenstraat en
Polderstraat). Intrekking beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/06/2015
houdende goedkeuring van het wegentracé, de plannen, technische
beschrijving en kostprijsraming van de weg- en rioleringswerken, alsook de
nutsvoorzieningen (LS, OV en TV, telefoon en drinkwaterleiding) + opnieuw
goedkeuren van het wegentracé, de plannen, technische beschrijving en
kostprijsraming van de weg- en rioleringswerken en nutsleidingen
De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de beslissing van de gemeenteraad d.d.
22/06/2015 houdende goedkeuring van het wegentracé, de plannen, technische
beschrijving en kostprijsraming van de weg- en rioleringswerken, alsook de
nutsvoorzieningen (LS, OV en TV, telefoon en drinkwaterleiding) in te trekken en
het wegentracé, de plannen, technische beschrijving en kostprijsraming van de
weg- en rioleringswerken en nutsleidingen opnieuw goed te keuren.
16. Begraafplaatsen. Priorij. Opdracht van levering van metalen bakken met deksel
bestemd voor de urnekelders. Vaststelling van de voorwaarden, de
kostprijsraming en de wijze van gunnen
De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de voorwaarden, de kostprijsraming en de
wijze van gunnen voor de opdracht van levering van metalen bakken met deksel
bestemd voor de urnekelders vast te stellen.
UITGAVEN
Omschrijving
transactie

Raming
(incl. btw)

1e fase inox bakken
met deksel (100
stuks)

Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
beschikbaar
beschikbaar
verbinteniskrediet transactiekrediet
40.000 EUR
0990-00/2220307 0990-00/2220307
625.000 EUR
137.109,07 EUR

EB /
IB /
(LB)
IB

17. Nutsvoorzieningen. Ondergronds brengen bundelnet + plaatsen van nieuwe
openbare verlichting in de Polderstraat en Keerweg. Vaststelling van de
voorwaarden, de kostprijsraming en de wijze van gunnen
De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de voorwaarden, de kostprijsraming en de
wijze van gunnen voor het ondergronds brengen bundelnet + plaatsen van nieuwe
openbare verlichting in de Polderstraat en Keerweg vast te stellen.
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Ondergronds
bundelnet

Raming
(incl. btw)
+

Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
beschikbaar
beschikbaar
verbinteniskrediet transactiekrediet
43.365,30
0670-00/2289300 0670-00/2289300
EUR
220.000 EUR
9.331,49 EUR

EB /
IB /
(LB)
IB

schepen
J. Deroo

plaatsen
nieuwe
openbare
verlichting in de
Polderstraat
en
Keerweg

via verschuiving
34.000 EUR van
OV Watertoren
(0670-00/2289300
– actiecode
1G07.01.07) en
11.000 EUR van
aanleggen en
vernieuwen
voetpaden (020000/2240207 –
actiecode
1G04.03.01.) naar
OV algemeen
(0670-00/2289300
– 1G. GBB)

