TOELICHTING GEMEENTERAAD
ZITTING 18/09/2017
openbare zitting
1.

Algemeen. Goedkeuring van de notulen van de zitting d.d. 26/06/2017

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting d.d. 26/06/2017 goed te keuren.
2.

Intergemeentelijke samenwerking. IVOO. Goedkeuring agenda van buitengewone
algemene vergadering op 19/09/2017, statutenwijziging en herziening begroting 2017

De gemeenteraad wordt voorgesteld om de statutenwijziging van IVOO zoals voorgesteld door de
raad van bestuur, de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering en de herziening
van de begroting 2017 goed te keuren.
3.

Intergemeentelijke samenwerking. Verlenen van formeel akkoord oprichting
projectvereniging Perspectief, goedkeuring statuten en aanduiding van Perspectief als
toekomstige organisator van wijk-werken in Bredene

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de oprichting van projectvereniging Perspectief en de
statuten goed te keuren en Perspectief tevens aan te duiden als toekomstige organisator van wijkwerken voor Bredene.
4.

Algemeen. Vaststellen van addendum bij de beheersovereenkomst "Samenwerking
gemeente & OCMW m.b.t. bepaalde gemeenschappelijke ondersteunende diensten"

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om het addendum bij de beheersovereenkomst “Samenwerking
gemeente & OCMW m.b.t. bepaalde gemeenschappelijke ondersteunende diensten” vast te stellen.
5.

Algemene administratieve politie. Landbouw. Oprichting van de gemeentelijke commissie
tot vaststelling van schade aan teelten. Bekrachtiging

De gemeenteraad wordt voorgesteld om de beslissing van het college van burgemeester en
schepenen d.d. 21/08/2017 houdende oprichting van een gemeentelijke commissie tot vaststelling
van schade aan teelten te bekrachtigen.
6.

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

De gemeenteraad wordt voorgesteld om het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende gemeentewegen niet-gehercoördineerde materie (Driftweg) te wijzigen.
7.

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

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
op gemeentewegen (Vaartstraat) op te heffen en opnieuw vast te stellen.
8.

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

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
op gemeentewegen (Spaarzaamheidstraat) op te heffen en opnieuw vast te stellen.
9.

Verkeer en mobiliteit. Aanpassing statuten gemeentelijke verkeerscommissie.

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de statuten van de gemeentelijke verkeerscommissie te
wijzigen.
10.

Verkeer en mobiliteit. Kennisneming van de beslissing van de burgemeester d.d.
10/08/2017 houdende verbod op het recreatief en professioneel gebruik van op afstand
bestuurde luchtvaartuigen in het luchtruim boven en rondom evenementenlocaties in de
gemeente van 11 tot en met 31/08/2017

De gemeenteraad dient kennis te nemen van de beslissing van de burgemeester d.d. 10/08/2017
houdende het verbod op het recreatief en professioneel gebruik van op afstand bestuurde
luchtvaartuigen in het luchtruim boven en rondom evenementenlocaties in de gemeente van 11 tot
en met 31/08/2017.
11.

Sport. Erkenning van Sykyc Bredene als sportvereniging

De gemeenteraad wordt voorgesteld om Sykyc Bredene als sportvereniging te erkennen.
12.

Algemeen. Vaststellen van een geactualiseerde afbakening van het “dagelijks bestuur”,
zoals bedoeld door het Gemeentedecreet en vaststellen van de verrichtingen die zijn
vrijgesteld van het voorafgaande visum van de financieel beheerder

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om zijn beslissing d.d. 17/09/2007 houdende afbakenen van
het begrip "dagelijks bestuur", zoals bedoeld door het Gemeentedecreet op te heffen en een
geactualiseerde afbakening van het “dagelijks bestuur”, zoals bedoeld door het Gemeentedecreet
en de verrichtingen die zijn vrijgesteld van het voorafgaande visum van de financieel beheerder
opnieuw vast te stellen.
13.

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 2017

De gemeenteraad dient kennis te nemen 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 2017.
14.

Financiën. Vaststelling van de 1e budgetwijziging 2017 bestaande uit de verklarende nota
en de financiële nota en kennisneming van de toelichting van de budgetwijziging

De gemeenteraad dient kennis te nemen van de toelichting van de 1e budgetwijziging 2017 en wordt
uitgenodigd om de 1e budgetwijziging 2017 bestaande uit de verklarende nota en de financiële nota
vast te stellen.

15.

Beleidsondersteuning. Vaststellen van het beleidsplan armoedebestrijding Bredene

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om het beleidsplan armoedebestrijding Bredene vast te
stellen.
16.

Openbare werken. Sociale woonwijk omgeving Frans Halsplein. Weg-, riolerings- en
omgevingswerken VMSW. Goedkeuren van de plannen, het bestek, de kostprijsraming en
de plaatsingsprocedure

De gemeenteraad wordt voorgesteld om het bestek, de plannen, de kostprijsraming ((1.119.566,08
EUR - incl. btw, waarvan 167.219,04 EUR – incl. btw ten laste van ons bestuur) en de
plaatsingsprocedure (openbare procedure) van de opdracht van de infrastructuurwerken in de
sociale woonwijk Frans Halsplein, Frans Hals-, Pieter Breugel-, Noordhof-, Noord-Ede- en Maurice
Lagravièrestraat) goed te keuren.
Financiële
gevolgen

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

17.

Omschrijving
transactie

Raming
(incl. btw)

Voetpaden
sociale
woonwijk
omgeving Frans
Halsplein

167.219,04
EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
0200-00/2240207
165.000 EUR

Overheidsopdrachten. Machines en materiaal.
voorwaarden en de plaatsingsprocedure

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
2018
0200-00/2240207
165.000 EUR

Graafmachine.

Vaststellen

EB/
IB/
(LB)
IB

van

de

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de voorwaarden, de kostprijsraming (49.500 EUR – incl.
btw) en de plaatsingsprocedure (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang
van de procedure) van de opdracht van levering van een graafmachine voor de technische dienst
uitvoering vast te stellen.
Financiële
gevolgen

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

18.

Omschrijving
transactie

Raming
(incl. btw)

Graafmachine

49.500 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
0119-01/2430400
50.000 EUR

Overheidsopdrachten. Machines en materiaal.
voorwaarden en de plaatsingsprocedure

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0119-01/2430400
50.000 EUR

Zoutstrooier.

Vaststellen

van

EB/
IB/
(LB)
IB

de

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om het bestek (AankZ01), de kostprijsraming (48.500 EUR, incl.
btw) en de plaatsingsprocedure (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking)
van de opdracht van levering van een zoutstrooier voor de technische dienst uitvoering vast te
stellen.
Financiële

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:

gevolgen
UITGAVEN

19.

Omschrijving
transactie

Raming
(incl. btw)

Zoutstrooier

48.500 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
0119-01/2430400
49.000 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0119-01/2430400
49.000 EUR

EB/
IB/
(LB)
IB

Veiligheid. Preventie. Aankoop mobiele lichtmast. Vaststellen van de voorwaarden en de
plaatsingsprocedure

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de voorwaarden, kostprijsraming (13.500 EUR - incl. btw)
en de plaatsingsprocedure (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking) van de
opdracht van levering van een mobiele lichtmast vast te stellen.
Financiële
gevolgen

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

20.

Omschrijving
transactie

Raming
(incl. btw)

Mobiele
lichtmast

13.500 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
0115-00/2300000
70.683,92 EUR
1G41.02.06
I.E. 1G41

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0115-00/2300000
25.000 EUR

EB/
IB/
(LB)
IB

Verkavelingen. Sociale woonwijk omgeving Frans Halsplein. Weg-, riolerings- en
omgevingswerken vmsw. Samenwerkingsovereenkomst VMSW/gemeente Bredene voor de
heraanleg van voetpaden in de Frans Hals-, Noordhof-, Noord-Ede- en Pieter Breugelstraat.
Goedkeuring van de voorwaarden van de samenwerkingsovereenkomst

De gemeenteraad wordt voorgesteld om de voorwaarden van de samenwerkingsovereenkomst
VMSW/gemeente Bredene en de kostprijsraming (167.219,04 EUR – incl. btw/ten laste van het
gemeentebestuur voor de voetpaden) voor de infrastructuurwerken in de sociale woonwijk (Frans
Halsplein, Frans Hals-, Pieter Breugel-, Noordhof-, Noord-Ede- en Maurice Lagravièrestraat) goed te
keuren.
Financiële
gevolgen

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

Raming
(incl. btw)

Voetpaden
sociale
woonwijk
omgeving Frans
Halsplein

167.219,04
EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
0200-00/2240207
165.000 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
2018
0200-00/2240207
165.000 EUR

EB/
IB/
(LB)
IB

