OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAAD
ZITTING 26/09/2016
openbare zitting
1.

Algemeen. Kennisneming van het ontslag van Kris Opdedrynck (fractie N-VA) als
gemeenteraadslid

De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van Kris Opdedrynck, raadslid, uit de
gemeenteraad.
2.

Algemeen. Aanstelling van Sofie Ramboer als gemeenteraadslid. Onderzoek geloofsbrieven
en eedaflegging

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de geloofsbrief van Sofie Ramboer, zesde opvolger op
de lijst N-VA (gemeenteraadsverkiezingen van 14/10/2012) waarbij wordt bevestigd dat betrokkene
sedert voornoemde verkiezingen onafgebroken heeft voldaan en nog voldoet aan de
verkiesbaarheidsvereisten en het niet bekend is dat zij zich bevindt in een der gevallen van
onverenigbaarheid. Tevens installeert de gemeenteraad Sofie Ramboer als gemeenteraadslid.
3.

Algemeen. Goedkeuring van de notulen van de zitting d.d. 30/06/2016

De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting d.d. 30/06/2016 goed.
4.

Algemeen. Plaatselijk
vertegenwoordiger

werkgelegenheidsagentschap

Bredene.

Vervanging

van

een

De gemeenteraad duidt Thérèse Vanneste aan als vertegenwoordiger van de N-VA-fractie in de vzw
plaatselijk werkgelegenheidsagentschap Bredene.
5.

Intergemeentelijke samenwerking. IMEWO en Eandis Assets. Goedkeuring agenda van
buitengewone algemene vergadering op 03/10/2016

De gemeenteraad verzoekt Eandis Assets om de behandeling van punt 1 van de buitengewone
algemene vergadering op 03/10/2016 niet te behandelen en zo de lokale besturen/aandeelhouders
in staat te stellen deze kapitaalsverhoging verder grondig te onderzoeken. Tevens formuleert de
gemeenteraad geen opmerkingen over de overige agendapunten van de buitengewone algemene
vergaderingen van IMEWO en Eandis Assets op maandag 03/10/2016.
6.

Algemene administratieve politie. Aanwijzen van een sanctionerend ambtenaar in het
kader van de gemeentelijke administratieve sancties

De gemeenteraad stelt Hilde Vansteenkiste aan als sanctionerend ambtenaar in het kader van de
gemeentelijke administratieve sancties.
7.

Algemene administratieve politie. Vaststellen van diverse wijzigingen aan de algemene
politieverordening (nieuwe sanctionerend ambtenaar - regeling huisvuilophaling op private
terreinen - versoepeling regeling brandingsporten)

De gemeenteraad stelt diverse wijzigingen aan de algemene politieverordening (nieuwe
sanctionerend ambtenaar - regeling huisvuilophaling op private terreinen - versoepeling regeling
brandingsporten) vast.

8.

Algemene administratieve politie. Aanduiden van Sandra-Lien Dubuy als bijkomende
vaststellende ambtenaar in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties

De gemeenteraad duidt Sandra-Lien Dubuy aan als bijkomende vaststellende ambtenaar in het kader
van de gemeentelijke administratieve sancties en als vaststellende ambtenaar in het kader van de
gemeentelijke administratieve sancties van de specifieke regeling “stilstaan en parkeren”.
9.

Verkeer en mobiliteit. Kennisneming van tijdelijke politieverordening van de
burgemeester inzake het verkeer op openbare wegen n.a.v. verschillende evenementen

De gemeenteraad neemt kennis van de tijdelijke politieverordeningen, vastgesteld door de
burgemeester, inzake het verkeer op openbare wegen in de gemeente naar aanleiding van het
plaatsgrijpen van een begrafenis in de Sint-Rikierskerk op 16/04/2016 en de organisatie van de
Dunegatfeesten op 09 en 10/07/2016.
10.

Verkeer en mobiliteit. Opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op
de politie van het wegverkeer op gemeentewegen (Zeelaan)

De gemeenteraad heft het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer gemeentewegen
(Zeelaan) op en stelt het opnieuw vast.
11.

Kennisneming van de beslissing van de burgemeester d.d. 12/08/2016 houdende verbod op
het recreatief en professioneel gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het
luchtruim boven en rondom evenementenlocaties in de gemeente van 12 tot en met
31/08/2016

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de burgemeester d.d. 12/08/2016 houdende
verbod op het recreatief en professioneel gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het
luchtruim boven en rondom evenementenlocaties in de gemeente van 12 tot en met 31/08/2016.
12.

Concessies. Goedkeuring annex 1 bij de concessieovereenkomst d.d. 11/02/2010 voor
bezetting van gewestgronden gelegen te Bredene 1e afdeling sectie B nr. 20v en deel
zonder nummer, strandpost 1 “Turkeyen” voor het oprichten van constructie t.b.v. de
watersport en wijzigen concessieovereenkomst met vzw Twins Club en cvba Twins Invest
& Consult

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan annex 1 van de concessieovereenkomst d.d.
11/02/2010 voor het bezetten van gewestgronden gelegen te Bredene 1e afdeling sectie B nr. 20v
en deel zonder nummer, strandpost 1 Turkeyen na uitbreiding van de permanente constructies
t.b.v. de watersport en aan de wijziging van de concessieovereenkomst met vzw Twins Club en cvba
Twins Invest & Consult.
13.

Gemeentelijk patrimonium. Uitbreiding domein politiekantoor Bredene. Onderhandse
aankoop van 2.036,8 m² grond, gelegen ten zuiden van bestaand politiekantoor, jegens
diverse eigenaars. Vaststellen van de voorwaarden

De gemeenteraad stelt de voorwaarden van de onderhandse aankoop voor de uitbreiding van het
domein politiekantoor Bredene van 2.036,8 m² grond, gelegen ten zuiden van het bestaand
politiekantoor, jegens diverse eigenaars vast.
14.

Sport. Opheffen van het reglement impulssubsidie sportverenigingen en budgetwijziging

De gemeenteraad heft het reglement impulssubsidie Bredense sportverenigingen op en hecht zijn
goedkeuring aan de budgetwijziging om het budget 0740-00/6493042 – toelagen opleiding
jeugdsportbegeleiders i.h.k.v. impulssubsidie te verminderen met 15.000 EUR en het budget 074000/6493040 – toelagen sportverenigingen te verhogen met 15.000 EUR.
15.

Reconversie ambachtelijke zone. Overeenkomst tot financiële afhandeling. Goedkeuring
voorwaarden

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden van de overeenkomst tot financiële
afhandeling met bijhorend bestek en plannen, met betrekking tot de reconversie in functie van de
verbetering van de beeldkwaliteit van de ambachtelijke zone Noord-Ede.
16.

Bibliotheek . Beheersorgaan bibliotheek. Aanduiding nieuw lid.

De gemeenteraad duidt namens de socio-culturele verenigingen
stemgerechtigd lid in het beheersorgaan van de bibliotheek.
17.

Vincent

Orroi

aan

als

Financiën . Kennisneming van het financieel rapport van de financieel beheerder met
betrekking tot het overzicht van de thesaurietoestand, de liquiditeitenprognose, de
beheerscontrole alsook de evolutie van de budgetten

De gemeenteraad neemt kennis van het rapport van de financieel beheerder met betrekking tot het
overzicht van de thesaurietoestand, de liquiditeitenprognose, de beheerscontrole alsook de evolutie
van de budgetten voor het jaar 2015.
18.

Financiën . Kennisneming van het rapport van de financieel beheerder inzake de
voorafgaande controle van de wettigheid en de regelmatigheid van de voorgenomen
verbintenissen gedurende het eerste halfjaar 2016

De gemeenteraad neemt kennis van het rapport van de financieel beheerder inzake de
voorafgaande controle van de wettigheid en de regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen
gedurende het eerste halfjaar 2016.
19.

Financiën . Financiering van het investeringsprogramma verbonden aan het budget voor
het jaar 2016. Opname van leningen voor een voorlopig bedrag van 2.450.000 EUR (eigen
lening). Vaststelling van de lasten en voorwaarden en de wijze van gunnen van de
opdracht van diensten

De gemeenteraad stelt het lastenboek tot het aangaan van leningen ter financiering van
investeringsuitgaven 2016 en de wijze van gunnen van de opdracht van diensten vast.
20.

OCMW. Kennisneming van de jaarrekening, de toelichting en het jaarverslag 2015 van het
OCMW

De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening, toelichting en het jaarverslag 2015 van het
OCMW en brengt hier tevens advies over uit.
21.

Financiën . Vaststelling van de eerste budgetwijziging 2016 bestaande uit de verklarende
nota en de financiële nota en kennisneming van de toelichting van de budgetwijziging

De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting van de eerste budgetwijziging 2016 en stelt de
eerste budgetwijziging 2016 bestaande uit de verklarende nota en de financiële nota vast.
22.

Financiën . Omslag brandweerkosten. Kennisneming van de annulatie van de voorlopige
staten van de afrekening van de brandweerkosten voor de jaren 2013 en 2014

De gemeenteraad neemt kennis van de annulatie van de voorlopige staten van de afrekening van de
brandweerkosten voor de jaren 2013 en 2014, zoals overgemaakt op 11/05/2016, aan de bij de
omslag van de brandweerkosten betrokken gemeenten.
23.

Financiën . Vaststellen van de gemeentelijke dotatie aan de Hulverleningszone WestVlaanderen 1 voor het begrotingsjaar 2017

De gemeenteraad stelt de gemeentelijke dotatie Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 voor het
jaar 2017 vast voor een bedrag van 562.892,00 EUR.

24.

Financiën . Bevestiging van de borgstelling door het gemeentebestuur voor een door de
kerkfabriek Sint-Theresia v/h Kind Jezus aangegane lening bij ING België nv

De gemeenteraad bevestigt de borgstelling door het gemeentebestuur voor een door de kerkfabriek
Sint-Theresia v/h Kind Jezus aangegane lening bij ING België nv wat betreft zowel het kapitaal als
de intresten en de onkosten voor een totaal bedrag van 302.922,25 EUR nv.
25.

OCMW. Kennisneming budgetwijziging nr. 1 van het OCMW voor het boekjaar 2016

De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging nr. 1 van het OCMW Bredene voor het
boekjaar 2016.
26.

Milieu . MiNaraad. Vervanging van vertegenwoordigers

De gemeenteraad duidt Chris Everaert aan als effectief lid met stemrecht in de MiNa-raad.
27.

Milieu . Oprichting volkstuin. Verwerven van bruikleen van grond, gelegen Sluizenstraat,
gekadastreerd 2° afdeling, sectie D, nummers 10R en 10W, eigendom OCMW Bredene.
Goedkeuring van de voorwaarden

De gemeenteraad keurt de voorwaarden van het verlenen door het OCMW Bredene aan ons bestuur
van een kosteloos recht van bruikleen van de grond, gelegen Sluizenstraat, gekadastreerd 2°
afdeling, sectie D, nummers 10R en 10W (benaderende oppervlakte 7.832 m²) voor de oprichting
van een volkstuin goed.
28.

Openbare werken . Aanpassen kruispunten Koninklijke Baan-Driftweg-Zeelaan en
Koninklijke Baan-Driftweg-Breeweg (uitwijkstroken) door Agentschap Wegen en Verkeer.
Gemeentelijk aandeel. Goedkeuring plannen, lasten en voorwaarden, kostprijsraming en
wijze van gunnen

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de plannen, de lasten en voorwaarden, de
kostprijsraming (15.418,41 EUR, btw incl.) en de wijze van gunnen (open aanbesteding) betreffende
de opdracht van werken tot het aanpassen van de kruispunten Koninklijke Baan-Driftweg-Zeelaan en
Koninklijke Baan-Driftweg-Breeweg (beide uitwijkstroken – deel gemeente Bredene).
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