GEMEENTERAAD
ZITTING 23/06/2008
openbare zitting
1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 19/05/2008
2. Autonoom gemeentebedrijf. Advies aan Vlaamse Regering over
statutenwijziging

burgemeester
W. Vanhooren
schepen
J. Deroo

3. Autonoom gemeentebedrijf. Kennisneming van de jaarrekening,
activiteitenverslag en verslag van het college van commissarissen van het
boekjaar 2007 en ondernemingsplan 2008-2010
4. Grondverhandelingen - Kosteloze overdracht van grond in de
Amazonelaan, Ritmeesterlaan en Jakobinessenlaan door de consoorten
Leirens aan de gemeente Bredene voor inlijving in het openbaar domein
5. Bibliotheek. Instap van de openbare bibliotheek in het Provinciaal
Bibliotheeksysteem. Goedkeuring overeenkomst met het Provinciebestuur
West-Vlaanderen.
6. Cultuur. Wedstrijdreglement ontwerp logo culturele raad Bredene.
Vaststelling.
7. Gebouwen. Goedkeuring van de voorwaarden van een overeenkomst
tussen het gemeentebestuur van Bredene en VC De Fakkel vzw met
betrekking tot het gebruik door VC De Fakkel vzw van het gemeentelijk
gebouw Ryckewaertshof
8. Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Ontwerp Ruimtelijk
Uitvoeringsplan "Ambachtelijke Zone".
Voorlopige vaststelling.

schepen
S. Vandenberghe

9. Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Huishoudelijk reglement
GECORO. Goedkeuring.
10. Jeugd. Vaststelling algemeen subsidiereglement jeugd.
11. Jeugd. Opdracht voor het leveren van een speelpleintoestel ten behoeve
van het speelplein 'De Caproen'. Goedkeuring lasten, voorwaarden en
kostprijsraming. Vaststelling van de wijze van gunnen. Vaststelling van de
voorwaarden van de overeenkomst tussen het gemeentebestuur en de vzw
Parochiale Werken.

schepen
K. Vanmullem

12. OCMW. Kennisname van de jaarrekening, de toelichting en het jaarverslag
2007 van het O.C.M.W. in toepassing van de nieuwe OCMW-boekhouding.
13. Financiën. Kennisname van het vaststellingsbesluit van Paul Breyne,
gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, betreffende de jaarrekening
2006.
14. Financiën. Vaststelling van de jaarrekening 2007 bestaande uit de
begrotingsrekening, de jaarrekening en de toelichting.
15. Financiën. Verlenen van ontlasting voor een tekort in de kas veroorzaakt
door diefstal van de dienst belast met de omwisseling en de verkoop van
taxibons.
16. Financiën. Toepassing Europese MiFID-richtlijn inzake beleggingen in
financiële instrumenten. Vastlegging van de beleggerscategorie en het profiel bij Dexia Bank NV.

De voorzitter,
Eddy Gryson

schepen
J. Maes

