GEMEENTERAAD
ZITTING 27/06/2011
openbare zitting
1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 23/05/2011

burgemeester
S.
Vandenberghe

2. Gemeentelijk patrimonium. Overeenkomst "bezetting ter bede"
met Toerisme Vlaanderen inzake exploitatie recreatiedomein
Grasduinen. Goedkeuring van de voorwaarden
3. Intergemeentelijke
opdrachthoudende

samenwerking.
vereniging

Oprichting

voor

crematoriumbeheer

arrondissement Oostende
4. Verkeer

en

mobiliteit.

Kennisneming

van

een

tijdelijke

politieverordening van de burgemeester houdende beperkende
maatregelen inzake het verkeer op openbare wegen in de
gemeente naar aanleiding van diverse activiteiten
5. Algemeen. Kennisneming van het algemeen jaarverslag 2010
6. Algemene

administratieve

politie.

Kennisneming

van

een

tijdelijke politieverordening van de burgemeester houdende
verbod op alcoholische dranken op het openbaar domein
begrensd door de Koninklijke Baan, Driftweg/Kapelstraat,
Zeelaan en Rozenlaan en het toevoegen van een nieuwe
afdeling 2.3 "Gebruik van alcoholische

dranken op

het

openbaar domein" aan de algemene politieverordening
7. Straatnamen. Definitief vaststellen van straatnamen voor enkele
nieuwe straten in de sociale verkaveling Noord-Ede (fase 1 C)
8. Openbare werken. Riolerings- en bestratingswerken Michel
Vanden

Wegheplein,

gedeelte

Staessensstraat

Spaarzaamheidsstraat. Vaststelling van het bestek, plannen,

schepen
J. Deroo

kostprijsraming en de wijze van gunnen
9. Openbare werken. Opdracht van werken tot realisatie van het
voetpadenprogramma

2011.

Vaststelling

van

het

bestek,

kostprijsraming en de wijze van gunnen
10. Kerkfabrieken.

Advies

over

de

rekening

2010

van

de

kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus
11. Kerkfabrieken.

Advies

schepen
E. Feys

over

de

rekening

2010

van

de

over

de

rekening

2010

van

de

kerkfabriek Sint-Rikier
12. Kerkfabrieken.

Advies

kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp
13. Personeel. Rechtspositieregeling. Wijziging.

schepen
E. Gryson

14. Stedenbouw

en

ruimtelijke

ordening.

Kaderovereenkomst

Vlaams Gewest met de operatoren - Concessierecht Proximus Belgacom Mobile voor plaatsing openbare verlichtingspaal met
aan de bovenzijde UMTS zendantennes ter vervanging van
bestaande OV-paal langs de Koninklijke Baan
15. Financiën. Vaststelling van de jaarrekening 2010 bestaande uit
de begrotingsrekening, de jaarrekening en de toelichting

voor de voorzitter, afw.
Jacky Maes

schepen
J. Maes

schepen

