TOELICHTING GEMEENTERAAD
ZITTING 26/03/2018

openbare zitting
1.

Algemeen. Goedkeuring van de notulen van de zitting d.d. 26/02/2018

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting d.d. 26/02/2018 goed te keuren.
2.

Algemeen. Vaststellen van de procedure die zal worden gevoerd voor de aanstelling van
de algemeen directeur vermeld in het Decreet Lokaal Bestuur (oproeping titularissen
gemeentesecretaris en OCMW-secretaris)

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de procedure die zal worden gevoerd voor de aanstelling
van de algemeen directeur vermeld in het Decreet Lokaal Bestuur (oproeping titularissen
gemeentesecretaris en OCMW-secretaris) vast te stellen.
3.

Algemeen. Vaststellen van de procedure die zal worden gevoerd voor de aanstelling van
de financieel directeur vermeld in het Decreet Lokaal Bestuur (oproeping titularissen
financieel beheerder gemeente en OCMW)

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de procedure die zal worden gevoerd voor de aanstelling
van de financieel directeur vermeld in het Decreet Lokaal Bestuur (oproeping titularissen financieel
beheerder gemeente en OCMW) vast te stellen.
4.

Verkeer en mobiliteit. Kennisneming van de tijdelijke politieverordening van de
burgemeester inzake het verkeer in de Aalscholverstraat n.a.v. de organisatie van een
winterdrink op 20/01/2018

De gemeenteraad dient kennis te nemen van de tijdelijke politieverordening van de burgemeester
inzake het verkeer in de Aalscholverstraat n.a.v. de organisatie van een winterdrink op 20/01/2018.
5.

Financiën. Intergemeentelijke samenwerking - OVCO. Borgstelling door
gemeentebestuur voor een door OVCO aan te gane lening bij BNP Paribas Fortis nv

het

De gemeenteraad wordt voorgesteld om zijn goedkeuring te hechten aan de waarborg ten gunste
van BNP Paribas Fortis nv, ter financiering van de bouw van het crematorium aan de Grintweg te
Oostende.
6.

Algemeen. Vaststellen wijziging rechtspositieregeling, personeelsformatie en organogram
en vaststellen nieuwe functiebeschrijvingen naar aanleiding van de invoering van nieuwe
decretale graden door het Decreet Lokaal Bestuur

De gemeenteraad wordt uitgenodigd vast te stellen de wijziging van de rechtspositieregeling, de
personeelsformatie en het organogram en de nieuwe functiebeschrijvingen naar aanleiding van de
invoering van de nieuwe decretale graden door het Decreet Lokaal Bestuur.
7.

Grondverhandelingen. Goedkeuring van de ontwerpakte voor de kosteloze overdracht van
756,80 m² wegenis met bijhorende infrastructuur en 8.349,10 m² groenzone, parking,
toegangspaden gebouwen en wadi gelegen Hans Memlingstraat, kadastraal gekend 1e
afdeling sectie B delen van nrs. 684y, 684n, 684L, 684m, 684p, 686s2 en deel zonder

nummer door De Oostendse Haard om in te lijven in het openbaar domein van de
gemeente Bredene
De gemeenteraad wordt voorgesteld om zijn goedkeuring te hechten aan de ontwerpakte voor de
kosteloze overdracht van 756,80 m² wegenis met bijhorende infrastructuur en 8.349,10 m²
groenzone, parking, toegangspaden gebouwen en wadi gelegen Hans Memlingstraat, kadastraal
gekend 1e afdeling sectie B delen van nrs. 684y, 684n, 684L, 684m, 684p, 686s2 en deel zonder
nummer door De Oostendse Haard om in te lijven in het openbaar domein van de gemeente
Bredene.
8.

Openbare werken. Bestrijking met slemafdichting in de Buurtspoorwegstraat en Fritz
Vinckelaan. Vaststelling van het bestek, de kostprijsraming en de plaatsingsprocedure

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om het bestek, de kostprijsraming en de plaatsingsprocedure
voor de bestrijking met slemafdichting in de Buurtspoorwegstraat en Fritz Vinckelaan vast te
stellen.
Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Herstellingswerken
met slemlaag
Buurtspoorwegstraat

Raming
(incl.
btw)
125.000
EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
0200-00/2240107
125.000 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0200-00/2240107
125.000 EUR

EB/
IB/
(LB)
IB

1G21.03.12
I.E. 1G21
9.

Openbare werken. Afkoppelen collectorennetwerk Bredene/De Haan (project nr.
21.740B). Omgeving recreatiedomein Grasduinen en openbare parking Zandstraat.
Goedkeuren van de voorwaarden van een erfdienstbaarheid voor algemeen nut over de
percelen, kadastraal bekend 2° afdeling, sectie C, nrs. 539D, 185L en 183/02C aan nv
Aquafin

De gemeenteraad wordt voorgesteld om zijn goedkeuring te hechten aan de voorwaarden van een
erfdienstbaarheid voor algemeen nut over de percelen, kadastraal bekend 2° afdeling, sectie C, nrs.
539D, 185L en 183/02C aan nv Aquafin, omgeving recreatiedomein Grasduinen en openbare parking
Zandstraat.
Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
INKOMSTEN
Omschrijving transactie
Eenmalige vergoeding
erfdienstbaarheid nv
Aquafin

Raming

Budgetsleutel
443 EUR

1G.GBB/020000/7475000

EB/
IB/
(LB)
EB

