TOELICHTING GEMEENTERAAD
ZITTING 28/11/2016
openbare zitting
1.

Algemeen. Goedkeuring van de notulen van de zitting d.d. 24/10/2016

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting d.d. 24/10/2016 goed te keuren.
2.

Intergemeentelijke samenwerking. FINIWO. Goedkeuring agenda van buitengewone
algemene vergadering op 23/12/2016

De gemeenteraad wordt voorgesteld om de agenda van de buitengewone algemene vergadering van
FINIWO op 23/12/2016 goed te keuren.
3.

Intergemeentelijke samenwerking. OVCO. Goedkeuring agenda van algemene vergadering
op 20/12/2016 en aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers voor de periode 20172019

De gemeenteraad wordt voorgesteld om de agenda van de algemene vergadering van OVCO op
20/12/2016 goed te keuren en om de gemeentelijke vertegenwoordigers voor de periode 2017-2019
aan te duiden.
4.

Intergemeentelijke samenwerking. WVI. Goedkeuring agenda van buitengewone algemene
vergadering op 22/12/2016

De gemeenteraad wordt voorgesteld om de agenda van de buitengewone algemene vergadering van
WVI op 22/12/2016 goed te keuren.
5.

Intergemeentelijke samenwerking. IVOO.
algemene vergadering op 20/12/2016

Goedkeuring

agenda

van

buitengewone

De gemeenteraad wordt voorgesteld om de agenda van de buitengewone algemene vergadering van
IVOO op 20/12/2016 goed te keuren.
6.

Intergemeentelijke samenwerking. IKWV. Goedkeuring agenda van algemene vergadering
op 14/12/2016

De gemeenteraad wordt voorgesteld om de agenda van de algemene vergadering van IKWV op
14/12/2016 goed te keuren.
7.

Lokale economie. Oprichting werkgroep leegstand

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om een werkgroep leegstand op te richten, de leden van de
werkgroep te verdelen en de taken toe te kennen.

8.

Verkeer en mobiliteit. Kennisneming van tijdelijke politieverordening van de
burgemeester inzake het verkeer op openbare wegen n.a.v. de organisatie van Manifiesta
van 16 t.e.m. 18/09/2016

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 Manifiesta van 16 t.e.m.
18/09/2016.
9.

Intergemeentelijke
samenwerking.
Raadcommissie
intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen. Vervanging van 2 leden en
aanduiding van een nieuwe voorzitter

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om drie leden en een nieuwe voorzitter aan te duiden in de
gemeentelijke commissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde
agentschappen.
10.

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

De gemeenteraad wordt voorgesteld om het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
op gemeentewegen (Buurtspoorwegstraat) op te heffen en opnieuw vast te stellen.
11.

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

De gemeenteraad wordt voorgesteld om het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
op gemeentewegen (Dorpsstraat) op te heffen en opnieuw vast te stellen.
12.

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

De gemeenteraad wordt voorgesteld om het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
op gemeentewegen (Sluizenstraat) op te heffen en opnieuw vast te stellen.
13.

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

De gemeenteraad wordt voorgesteld om het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
op gemeentewegen (Nukkerstraat) op te heffen en opnieuw vast te stellen.
14.

Gemeentelijk patrimonium. Desaffectatie
Spuikomlaan. Vaststelling voorwaarden

en

openbare

verkoop

grond,

gelegen

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om over te gaan tot het desaffecteren en openbaar verkopen
van een gedeelte van de grond van de voormalige gemeentelijke werkhuizen, gelegen Spuikomlaan
en om de algemene en bijzondere voorwaarden van de openbare verkoop vast te stellen.
Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
INKOMSTEN

15.

Omschrijving transactie

Raming

Budgetsleutel

Verkoop gedeelte van de
grond van de voormalige
gemeentelijke
werkhuizen,
gelegen
Spuikomlaan

910.000 EUR

1G.GBB
0050-00/2201000

EB/
IB/
(LB)
IB

Bibliotheek. Opheffen en opnieuw vaststellen van het dienstreglement van de openbare
bibliotheek

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om het dienstreglement van de openbare bibliotheek op te
heffen en opnieuw vast te stellen.
16.

Omslag brandweerkosten 2013 en 2014. Kennisneming van de vaststelling van het
definitief aandeel van de kosten en uitbrengen van advies

De gemeenteraad dient kennis te nemen van de vaststelling van het definitief aandeel van de
kosten en wordt uitgenodigd advies uit te brengen inzake brandbeveiliging voor de dienstjaren 2013
en 2014.
Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN

17.

Omschrijving transactie

Bedrag

Budgetsleutel
+
beschikbaar
transactiekrediet

Saldo brandweerkosten
2013
Saldo brandweerkosten
2014
Totaal

231.193,28 EUR

EB/
IB/
(LB)
EB

242.538,52 EUR
473.731,80 EUR

0410-00/6495060
500.000 EUR

Financiën. Goedkeuren van het gewijzigde technisch-financieel plan opgesteld in het
kader van de toepassing van het stelsel van de autofinanciering voor het
nieuwbouwproject woonzorgcampus Jacky Maes

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om het gewijzigde technisch-financieel plan opgesteld in het
kader van de toepassing van het stelsel van de autofinanciering voor het nieuwbouwproject
woonzorgcampus Jacky Maes goed te keuren.
Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Bijdrage in de
werkingskosten
van het OCMW
2017
2018

Raming

2.651.850,00 EUR
2.734.624,00 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet

EB/
IB/
(LB)

0900-00/6495010

EB

2019
2020
2021
2022
18.

2.819,881,00
2.904.477,00
2.991.611,00
3.081.359,00

OCMW. Kennisneming aanpassing meerjarenplan 2014-2019 nr. 4 van het OCMW

De gemeenteraad dient kennis te nemen van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 nr. 4
van het OCMW.
19.

OCMW. Kennisneming budgetwijziging nr. 2 van het OCMW voor het boekjaar 2016

De gemeenteraad dient kennis te nemen van de budgetwijziging nr. 2 van het OCMW Bredene voor
het boekjaar 2016.
20.

Informatica. Opdracht van levering van hardware.
voorwaarden, kostprijsraming en wijze van gunnen

Vaststelling van de lasten en

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de voorwaarden, kostprijsraming (30.000 EUR incl. btw) en
de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure) van de opdracht van levering van hardware vast te stellen.
Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN

21.

Omschrijving
transactie

Raming
(incl. btw)

Vernieuwen
van hardware

30.000 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
50.000 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet

EB/
IB/
(LB)
IB

Gemeentelijk rioleringsstelsel. Besluit van het college van burgemeester en schepenen
d.d. 31/10/2016 betreffende dringende herstelling riolering Meeuwenlaan. Kennisneming

De gemeenteraad dient kennis te nemen van het besluit van het college van burgemeester en
schepenen d.d. 31/10/2016 betreffende dringende herstelling riolering Meeuwenlaan.
Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Dringende
herstellingswerken
riolering
Meeuwenlaan 7

Raming
(incl.
btw)
14.883
EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
0200-00/2240107
368.025,58 EUR
1G21.03.03
I.E. 1G21

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0200-2240107
776,15 EUR
bij
eerstvolgende
budgetwijzing
(tweede
budgetwijziging 2016)
een
kredietverschuiving
10.000
EUR
van
aanleggen
en

EB/
IB/
(LB)
IB

vernieuwen voetpaden
(0200--/2240207)
+
7.000
EUR
van
inventarisatie
rioleringsnetwerk
(0310-00/214007) naar
asfaltering,
kleine
rioleringswerken(020000/2240107
22.

Nutsvoorzieningen. Samenaankoop van elektriciteit en gas vanaf 2018. Goedkeuring van
principe, bestek en wijze van gunnen

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de algemene bestekken van de opdracht van levering van
elektriciteit en aardgas gedurende de periode 01/01/2018 tot en met 31/12/2020 ten behoeve van
de gemeente Bredene, OCMW Bredene, politiezone Bredene-De Haan, Autonoom Gemeentebedrijf
Bredene, kerkfabrieken Sint-Jozef Molendorp, Sint-Rikier en Sint-Thérésia, dienstenbedrijf BredeneOudenburg-De Haan en Vrijzinnig Centrum goed te keuren.
23.

Openbare werken. Rioleringen. Aanleggen van riolering in de Driftweg t.h.v. het
nieuwbouwproject Driftweg 1-5. Vaststelling van de voorwaarden, kostprijsraming en de
wijze van gunnen

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de voorwaarden, kostprijsraming en de wijze van gunnen
(onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de procedure) van de opdracht
van werken voor de aanleg van riolering in de Driftweg t.h.v. het nieuwbouwproject Driftweg 1-5
vast te stellen.
Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie

Raming
(incl. btw)

Aanleg
riolering
Driftweg 1-5

18.150
EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
0200-00/2240107
368.025,58 EUR
1G21.03.03
I.E. 1G21

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0200-2240107
776,15 EUR
bij eerstvolgende
budgetwijzing (2e
budgetwijziging
2016)
een
kredietverschuiving
van
afkoppelen
riolering
strandpost
2
(drukriolering
)
naar
asfaltering,
kleine
rioleringswerken)

EB/
IB/
(LB)
IB

