GEMEENTERAAD
ZITTING 17/12/2009
openbare zitting
1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 23/11/2009

burgemeester
W. Vanhooren

2. Overheidsopdrachten. Opdracht voor het leveren en installeren van een
mailserver. Vaststelling van de lasten en voorwaarden, kostprijsraming en wijze van
gunnen.
3. Lokale economie. Regionaal Economisch Overlegcomité Oostende (RESOC).
Aanduiding vertegenwoordiger.
4. Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende gemeentewegen (Veldstraat). Her vaststelling.
5. Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende gemeentewegen (Watervliegpleinstraat). Her vaststelling.
6. Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende gemeentewegen (Peter Benoitlaan). Her vaststelling.
7. Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende gemeentewegen (Polderstraat). Her vaststelling.
8. Algemene
administratieve
politie.
Wijzigen
van
de
algemene
politieverordening (meerbepaald de afdelingen 1.1 en 4.2) naar aanleiding van het
plaatsen van een automatische zuil en slagboom aan de ingang van het
containerpark
9. Openbare werken. Gedeeltelijke heraanleg Staessenstraat. Goedkeuring van de
voorwaarden van het addendum aan de samenwerkingsovereenkomst met het
Agentschap Wegen en Verkeer. Vaststelling van de plannen, meetstaat en
kostprijsraming.
10. Overheidsopdrachten. Opdracht van levering van een plotter. Vaststelling van
de voorwaarden, kostprijsraming en de wijze van gunnen.
11. Overheidsopdrachten. REG. Opdracht van levering van isolatie,
energiebesparende douchekoppen en digitaliseren van tellers. Vaststelling van de
voorwaarden, kostprijsraming en de wijze van gunnen.

schepen
J. Deroo

12. Nutsvoorzieningen. Vervangen van openbare verlichtingspunten langsheen de
Vicognelaan, Ter Cuereplein, 's-Heer Woutermanslaan en t.h.v. dienstengebouw
technische dienst. Vaststelling van de voorwaarden, kostprijsraming en de wijze
van gunnen.
13. Overheidsopdrachten.. Gebouwen. REG. Buitenkleedkamers sportcentrum.
Vervanging bestaande aardgasketel door een verwarmingscombinatie met
condenserende ketels voor verwarming en productie van sanitair warm water.
Vaststelling van de voorwaarden, kostprijsraming en de wijze van gunnen.

14. Cultuur. Schenking tekening Anto Diez. Aanvaarding.
15. Cultuur. Vaststelling van de lijst van de verenigingen en instellingen die principieel
in aanmerking komen voor erkenning/subsidiëring voor de werkingsperiode 1
september 2009 tot 31 augustus 2010
16. Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Opdracht van diensten tot opmaak RUP
"Kop van 't Sas". Goedkeuring meeruitgaven (geraamd)

schepen
S. Vandenberghe

17. Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Plannenregister. Vaststelling
18. Markten en concessies - Goedkeuring van de lasten en voorwaarden voor
standplaatsen op de wekelijkse dinsdagmarkt 2010 .
19. Jeugd. Opheffen en opnieuw vaststellen algemeen subsidiereglement jeugd.

schepen
E. Feys
schepen
K. Vanmullem

20. Jeugd. Opdracht voor het leveren van speelpleintoestellen ten behoeve van
verschillende gemeentelijke speelpleinen. Vaststelling van de voorwaarden,
kostprijsraming en wijze van gunnen.
21. Financiën. Vaststelling van de gemeentebegroting (financiële nota van het budget)
voor het dienstjaar 2010.
22. Financiën. Vaststelling van de beleidsnota van het budget voor het dienstjaar
2010.
23. Financiën. Kennisneming van het meerjarig financieel beleidsplan voor de
dienstjaren 2010-2013.
24. Financiën. Vaststelling van de gemeentelijke dotatie aan de politiezone BredeneDe Haan voor het begrotingsjaar 2010.
25. OCMW. Kennisneming budgetwijziging nr. 1 - exploitatie - van het OCMW
Bredene over het boekjaar 2009.
26. OCMW. Goedkeuring van de 2de actualisatie van het meerjarenplan 2008-2012
van het OCMW Bredene.

schepen
J. Maes

27. OCMW. Kennisneming van het budget van het OCMW voor het werkingsjaar
2010.
28. Retributies en belastingen. Kennisneming van de actualisatie van diverse
retributie- en belastingreglementen.
29. Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen van het
belastingreglement op de kampeerterreinen voor de aanslagjaren 2010-2012.
30. Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen van het
belastingreglement op het betalend parkeren op de openbare weg of gelijkgestelde
plaatsen voor de aanslagjaren 2010-2012.
31. Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen van het
retributiereglement op de afgifte van bewonerskaarten en gemeentelijke
parkeerkaarten voor de aanslagjaren 2010-2012.
32. Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen van het
belastingreglement op de tweede verblijven voor de aanslagjaren 2010-2012.
33. Retributies en belastingen. Vaststellen van de opcentiemen op de onroerende
voorheffing voor het aanslagjaar 2010.
34. Retributies en belastingen. Vaststellen van de aanvullende belasting op de
personenbelasting voor het aanslagjaar 2010.
35. Intercommunales. Kapitaalsverhoging IMEWO. Goedkeuring

Eddy Gryson
voorzitter gemeenteraad

