GEMEENTERAAD
ZITTING 22/03/2010
openbare zitting
1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 22/02/2010

burgemeester
S. Vandenberghe

2. Straatnamen. Definitief vaststellen van de straatnaam Duinenzichterf voor een
nieuwe zijstraat van de Breeweg
3. Overheidsopdrachten. Opdracht van levering van feestmateriaal. Vaststellen van
de voorwaarden, kostprijsraming en de wijze van gunnen.

schepen
J. Deroo

4. Openbare werken. Riolerings- en bestratingswerken Michel Vanden Wegheplein
+ deel Staessenstraat. 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.
5. Gebouwen. Gemeentelijk dienstencentrum. Locatie buitenschoolse kinderopvang.
Installatie verwarming op gas (2° fase). Vaststellen van het bestek, kostprijsraming
en wijze van gunnen.
6. Onthaalgezinnen. Vaststelling van het reglement betreffende de toekenning van
een locatiesubsidie voor onthaalouders aangesloten bij de dienst voor
onthaalouders Bredene.
7. Beplantingen. Onderhoud openbare beplantingen en groenzones gedurende
2010. Vaststellen van de voorwaarden, kostprijsraming en de wijze van gunnen.
8. Markten en concessies - Concessie zeedijk en strand niet gedekt door de
strandconcessie jaargang 2010-2012. Overeenkomst Gemeente
Bredene/Agentschap voor Maritieme Dienstverlening & Kust. Goedkeuring van de
voorwaarden
9. Markten en concessies - Standplaatsen op het openbaar domein. Voorwaarden
seizoenexploitaties 2010. Vaststelling
10. Markten en concessies - Strandconcessie voor het jaar 2010-2012. Voorstel
overeenkomst Gemeente Bredene - Agentschap voor Maritieme Dienstverlening &
Kust. Goedkeuring van de voorwaarden

schepen
D. Vermoortel

schepen
E. Feys

11. Autonoom Gemeentebedrijf Bredene. Wijzigingen tariefreglement van het
MEC Staf Versluyscentrum. Goedkeuring

schepen
E. Gryson

12. OCMW. Goedkeuring en actualisatie van het meerjarenplan 2010-2013 en het
budget 2010 van het sociaal verhuurkantoor (SVK) Bredene-Oostende.

schepen
J. Maes

13. Personeel. Intentieverklaring tot invoering van een aanvullend pensioenstelsel
voor contractuele personeelsleden met ingang van 1 januari 2010.
14. OCMW. Kennisneming van het goedkeuringsbesluit en de opmerkingen en
aanbevelingen van Paul Breyne, gouverneur provincie West-Vlaanderen,
betreffende de jaarrekening 2008 van het OCMW Bredene, alsook het verslag van
de externe auditcommissie.

Willy Vanhooren
voorzitter

