GEMEENTERAAD
ZITTING 04/02/2008
openbare zitting
1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 17/12/2007

burgemeester
W. Vanhooren

2. Algemeen. Opheffen en hervaststellen van het reglement inzake toekenning van
een gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers.
3. Gemeentelijk patrimonium. Verbouwing en uitbreiding van het
Ryckewaertshof tot vrijzinnig centrum. Vaststellen van de voorwaarden van de
opdracht van diensten tot opmaak van een ontwerp, leiding van de werken,
veiligheidscoördinatie ontwerp en uitvoering en wijze van gunnen.

schepen
J. Deroo

4. Gebouwen. Vaststelling van de voorwaarden van de overeenkomst met de
Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Bredene inzake de bruikleen lokalen in het
dienstencentrum Sas.
5. Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Opmaak Ruimtelijk Uitvoeringsplan
"Breeweg". Vaststelling bestek, kostprijsraming en wijze van gunnen.
6

schepen
S. Vandenberghe

Personeel. Vaststelling deontologische code gemeentepersoneel.

7. Personeel. Vaststelling van het arbeidsreglement:
- voor het personeel (m.u.v. de jobstudenten en de monitoren);
- voor de jobstudenten en monitoren.
8

Personeel. Hospitalisatieverzekering. Hervaststelling toetreding tot de collectieve
verzekering “Verzorgingskosten bij hospitalisatie of ernstige ziekte” van de
Gemeenschappelijke sociale dienst met ingang van 01/01/2008.

9

Personeel. Toepassing van de wet betreffende de arbeidsherverdeling in de
openbare sector voor het gemeentepersoneel. Hervaststelling van het reglement
(n.a.v. de wet d.d. 04/06/2007 - wijziging halftijds vervroegde uittreding en ingevolge
het K.B. d.d. 23/11/2007 - verlenging duurtijd tot 31/12/2008).

10. Algemeen. Vaststelling beleidsplan buitenschoolse kinderopvang 2008 - 2013.

schepen
D. Vermoortel

11. Concessies . Strandconcessie voor het jaar 2008 . Goedkeuring van de
voorwaarden van de overeenkomst Gemeente Bredene - Agentschap voor
Maritieme Dienstverlening en Kust

schepen
E. Feys

12. Concessies - Concessie zeedijk en strand niet gedekt door de strandconcessie
2008 . Goedkeuring van de voorwaarden van de overeenkomst Gemeente Bredene
- Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust .
13. Markten en kermissen - Vaststelling van de voorwaarden betreffende de
toekenning van de standplaatsen Paaskermis 2008
14. Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen van het
belastingreglement op het parkeren in een blauwe zone voor de dienstjaren 20082012. (040/366-07)

schepen
J. Maes

15. Financiën. Kennisneming van het rapport van de financieel beheerder/ontvanger
inzake de voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de
voorgenomen verbintenissen gedurende het jaar 2007.
16. Financiën. Vereffening vzw Sportcentrum Bredene – Ter Polder. Afsluiting.

besloten zitting
17. Personeel. In disponibiliteitstelling wegens ziekte van Danny Boey, statutair
technisch beambte, gedurende diverse periodes met ingang van 08/01/2008.
18. Personeel. In disponibiliteitstelling wegens ziekte van Pierre Brouckmeersch,
statutair technisch beambte, gedurende diverse periodes met ingang van
13/11/2007.
Voorzitter-gemeenteraad
Eddy Gryson

schepen
S. Vandenberghe

