GEMEENTERAAD
ZITTING 17/11/2008
openbare zitting
1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 21/10/2008.

burgemeester
W. Vanhooren

2. Informatica. Opdracht voor het leveren van een file-storage server met bijhorende
diensten. Vaststelling van de lasten en voorwaarden, kostprijsraming en wijze van gunnen.
3. Intergemeentelijke samenwerking. Buitengewone
aandeelhouders
van
FINIWO
op
22/12/2008.
vertegenwoordigers.

algemene vergadering der
Aanduiding
gemeentelijke

4. Intergemeentelijke samenwerking. 2de Buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van WVI op 17/12/2008. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers.
5. Intergemeentelijke samenwerking. Algemene vergadering der aandeelhouders van
IVOO op 16/12/2008. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers.
6. Intergemeentelijke samenwerking. Buitengewone
aandeelhouders
van
IMEWO
op
15/12/2008.
vertegenwoordigers.

algemene vergadering der
Aanduiding
gemeentelijke

7. Intergemeentelijke samenwerking. Algemene vergadering der aandeelhouders van
IKWV op 18/12/2008. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers.
8. Gemeentelijk patrimonium. Verkaveling met begrenzing Reigersstraat, Zwanenstraat
en toekomstig Parkbos. Kosteloze overdracht elektriciteits- en gasdistributienet + palen en
armaturen door verkavelaars aan Gemeente Bredene. Verkoop elektriciteits- en
gasdistributienet + openbaar verlichtingsnet door Gemeente Bredene aan IMEWO.
Goedkeuring van de voorwaarden. Sluiten transacties.
9. Overheidsopdrachten. Aankoop straatmeubilair. Vaststelling van de voorwaarden,
kostprijsraming en de wijze van gunnen.
10. Openbare werken. Herinrichten van de doortocht N9 - Prinses Elisabethlaan.
Goedkeuring van de voorwaarden van de samenwerkingsovereenkomst Vlaams Gewest Gemeente Bredene.
11. Gebouwen. Aanpassingswerken toegankelijkheid gemeentehuis. Vaststelling van het
bestek, kostprijsraming en de wijze van gunnen.

12. Openbare werken. Renovatie zone Blauwe Sluis (2e fase). Vaststelling van de
voorwaarden, kostprijsraming en de wijze van gunnen.
13. Openbare werken. Herinrichting park Ramakers. Vaststelling van de voorwaarden,

schepen
J. Deroo

kostprijsraming en de wijze van gunnen.
14. Openbare werken. Voetpadenprogramma 2008. Vaststelling van het bestek, de
kostprijsraming en de wijze van gunnen.
15. Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Opmaak Ruimtelijk
"Polderstraat". Vaststelling bestek, kostprijsraming en wijze van gunnen.

Uitvoeringsplan

16. Stedenbouw en ruimtelijke ordening.
"Ambachtelijke Zone". Definitieve vaststelling.

Uitvoeringsplan

Ontwerp

Ruimtelijk

schepen
S. Vandenberghe

17. Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Ontwerp Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Maria Duyne". Definitieve vaststelling.
18. Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Ontwerp Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Parkbos".
Definitieve vaststelling.
19. Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Ontwerp Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Zeelaan Deel 1". Definitieve vaststelling.
20. Markten en concessies. Vaststelling van de lasten en voorwaarden voor de standplaatsen
op de wekelijkse dinsdagmarkt 2009 .

schepen
E. Feys

21. Jeugd. Opdracht voor het leveren van een speelpleintoestel ten behoeve van het
speelplein 'Oude Kreekweg' en het leveren van valtegels ten behoeve van de gemeentelijke
speelpleinen. Vaststelling van de voorwaarden, kostprijsraming en van de wijze van gunnen.

schepen
K. Vanmullem

22. OCMW. Kennisneming budgetwijziging nr. 3 - gewone exploitatie - van het OCMW
Bredene over het boekjaar 2008.

schepen
J. Maes

23. OCMW. Kennisneming budgetwijziging nr. 4 - investeringsprojecten - van het OCMW
Bredene over het boekjaar 2008.
24. Financiën. Kennisneming van het vaststellingsbesluit van Paul Breyne, gouverneur van de
provincie West-Vlaanderen, betreffende de jaarrekening 2007.

TOEGEVOEGDE PUNTEN:
Toegevoegd punt door raadslid Kristof Vermeire namens de CD&V – fractie:
Ondervraging van het schepencollege over de Zomerwerking in Bredene (ZWIB) en de
Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) tijdens de maanden juli en augustus 2008.

De voorzitter
Eddy Gryson

