GEMEENTERAAD
ZITTING 31/05/2010
openbare zitting
1. Algemeen. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 26/04/2010

burgemeester
S. Vandenberghe

2. Intergemeentelijke samenwerking. Algemene vergadering der
aandeelhouders van IMEWO op maandag 21/06/2010. Aanduiding
gemeentelijke vertegenwoordigers
3. Intergemeentelijke samenwerking. Algemene vergadering van de
aandeelhouders van IKWV op woensdag 23/06/2010. Aanduiding
gemeentelijke vertegenwoordigers
4. Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen - niet gehercoördineerde materie
(Kapelstraat). Wijziging
5. Gemeentelijk wagenpark. Opdracht van levering van vier tweedehands
voertuigen (3 mini-bussen en 1 pick-up). Vaststelling van de voorwaarden,
kostprijsraming en wijze van gunnen.
6. Gemeentelijk wagenpark. Opdracht van levering van 3 nieuwe en/of
tweedehands voertuigen (pick-ups). Vaststelling van de voorwaarden,
kostprijsraming en wijze van gunnen.
7. Aanleg fietspad Noord-Ede. Pompstation, beheerd door Aquafin nv.
Goedkeuring van de voorwaarden van de overeenkomst Gemeente BredeneAquafin nv betreffende precair grondgebruik voor de aanleg van een fietspad
en verlichting
8. Nutsvoorzieningen. Eandis. Moderniseren en uitbreiden L.S.-, lagedruk
gasnet en de openbare verlichting n.a.v. wegeniswerken langsheen de
Staessenstraat. Vaststelling van de plannen, voorwaarden, kostprijsraming en
de wijze van gunnen

schepen
J. Deroo

9. Grondverhandelingen – Goedkeuring van de voorwaarden van de kosteloze
overdracht van 7.550 m² grond, gelegen Oudekreekweg en Pamelkreekweg,
kadastraal gekend 2e afdeling sectie D deel van meerdere kadasternummers
door de GIM om in te lijven in het openbaar domein van de Gemeente
Bredene
10. Grondverhandelingen – Goedkeuring voorwaarden van de kosteloze
overdracht van 18.935 m² grond gelegen in de verkaveling Nukkerwijk,
kadastraal gekend 1e afdeling sectie B nrs. 664e4, 667n, 667w, 669b2, 671m,
671p2, 671r2, 677g, 684d, 685r, 686d2, 686v2, 687b2 en delen van nrs.
671n2, 686r, 686s2, door CV De Oostendse Haard aan de Gemeente Bredene
om in te lijven in het openbaar domein
11. Cultuur. Opheffen en opnieuw vaststellen van het reglement gebruik
gemeenschapscentrum
12. Kerkfabrieken. Advies over de rekening 2009 van de kerkfabriek Sint-Jozef
Molendorp
13. Autonoom gemeentebedrijf. Kennisneming van de jaarrekening,
activiteitenverslag en verslag van het college van commissarissen van het
boekjaar 2009 en het ondernemingsplan 2010-2012

schepen
E. Feys
schepen
E. Gryson

14. Autonoom gemeentebedrijf. Goedkeuring van de aanpassing van de
statuten aan het Gemeentedecreet, motiveringsnota en beheersovereenkomst
15. Stedenbouw en ruimtelijke ordening.
Ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Kop van 't Sas".
Definitieve vaststelling
16. Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Goedkeuring van de voorwaarden
van de overeenkomst Gemeente Bredene-nv Lotinvest inzake aanleg wegenis
project serviceflats Breeweg
17. Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Ruimtelijk uitvoeringsplan
"Parkbos". Grondinname voor algemeen nut. Starten onteigeningsprocedure.
Nemen van een voorlopige beslissing
18. Financiën. Kennisneming van het vaststellingsbesluit van Paul Breyne,
gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, betreffende de jaarrekening
2008
19. Financiën. Kennisneming van het rapport van de financieel beheerder inzake
de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole en de
evolutie van de budgetten tijdens het jaar 2009

schepen
J. Maes

20. Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen van het
belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als
leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren 2010-2012 ingevolge het
decreet op het grond- en pandenbeleid
21. Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen van het
belastingreglement op het innemen van het openbaar domein voor de
aanslagjaren 2010-2012

Willy Vanhooren
voorzitter
Bredene, 18/05/2010

