TOELICHTING GEMEENTERAAD
ZITTING 24/04/2017

openbare zitting
1.

Algemeen. Goedkeuring van de notulen van de zitting d.d. 20/03/2017

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting d.d. 20/03/2017 goed te keuren.
2.

Intergemeentelijke samenwerking. WVI. Goedkeuring agenda van algemene vergadering op
18/05/2017

De gemeenteraad wordt voorgesteld om de agenda van de algemene vergadering van WVI op
18/05/2017 goed te keuren.
3.

Intergemeentelijke samenwerking.
vergadering op 23/06/2017

FINIWO.

Goedkeuring

agenda

van

algemene

De gemeenteraad wordt voorgesteld om de agenda van de algemene vergadering van FINIWO op
23/06/2017 goed te keuren.
4.

Verkeer en mobiliteit. Vaststelling van een gebruikersreglement voor fietskluizen

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om het gebruikersreglement voor fietskluizen vast te stellen.
5.

Verkeer en mobiliteit. Wijziging van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer op gemeentewegen - niet gehercoördineerde materie (Kapelstraat)

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
op gemeentewegen - niet gehercoördineerde materie (Kapelstraat) te wijzigen.
6.

Financiën. Omslag brandweerkosten 2011 en 2012. Kennisneming van de bevestiging van
de afrekening van de brandweerkosten 2011 en 2012

De gemeenteraad dient kennis te nemen van de bevestiging van de afrekening van de
brandweerkosten 2011 en 2012.
Financiële
gevolgen

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

Saldo brandweerkosten
2011
Saldo brandweerkosten
2012
Totaal brandweerkosten
2011-2012

Bedrag
(incl. btw)

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet

502.492,12 EUR

EB

614.781,30 EUR
1.117.273,42 EUR

EB/
IB/
(LB)

0410-00/6495060
1.160.000 EUR

7.

Milieu- en recyclagepark. Aankoop van een veegmachine.
voorwaarden, de kostprijsraming en de wijze van gunnen

Vaststelling

van

de

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de voorwaarden, de kostprijsraming en de wijze van
gunnen voor de aankoop van een veegmachine vast te stellen.
Financiële
gevolgen

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

8.

Omschrijving
transactie

Raming
(incl. btw)

Aankoop
veegmachine
milieu- en
recyclagepark

28.000 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
0309-00/2430400
28.000 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0309-00/2430400
28.000 EUR

EB/
IB/
(LB)
IB

Actiecode:
1G46.05.02

Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Verslag vergadering GECORO d.d. 27/03/2017 m.b.t.
het uitbrengen van advies over de bezwaren en opmerkingen die werden ingediend in het
kader van het openbaar onderzoek over het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
"Groenendijk". Kennisneming

De gemeenteraad dient kennis te nemen van het verslag vergadering GECORO d.d. 27/03/2017
m.b.t. het uitbrengen van advies over de bezwaren en opmerkingen die werden ingediend in het
kader van het openbaar onderzoek over het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Groenendijk”.
9.

Nutsvoorzieningen. Nieuwe code
gemeentewegen. Goedkeuring

voor

infrastructuur-

en

nutswerken

langs

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de nieuwe code voor infrastructuur- en nutswerken langs
gemeentewegen goed te keuren.
10.

Openbare werken. Masterplan Dorp. Uitvoeren van weg- en rioleringswerken, aanleggen
fietspaden/fietssuggestiestroken, een verhoogd busperron en een rotonde in de Fritz
Vinckelaan, gedeelte tussen Duinenstraat en rotonde Lijsterstraat. Vaststelling van de
voorwaarden, de kostprijsraming en de wijze van gunnen van de opdracht van diensten tot
opmaak van een ontwerp met inbegrip van leiding en toezicht

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om vast te stellen de voorwaarden, de kostprijsraming en de
wijze van gunnen van de opdracht van diensten tot opmaak van een ontwerp met inbegrip van
leiding en toezicht voor het uitvoeren van weg- en rioleringswerken, aanleggen
fietspaden/fietssuggestiestroken, een verhoogd busperron en een rotonde in de Fritz Vinckelaan,
gedeelte tussen Duinenstraat en rotonde Lijsterstraat.
Financiële
gevolgen

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

Raming
(incl.
btw)
100.000

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
0200-00/2240207

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0200-00/2240207

EB/
IB/
(LB)
IB

Fritz Vinckelaan
tussen rotonde ter
hoogte van de
Lijsterstraat en
Duinenstraat
Studie

EUR

55.000 EUR

55.000 EUR
1G04.03.06
Voorstel
gemeenteraad
optrekken in
2018 van dit
krediet tot
100.000 EUR

