GEMEENTERAAD
ZITTING 22/12/2011

openbare zitting
1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 21/11/2011

burgemeester
S. Vandenberghe

2. Algemeen. Voorstel tot het verlenen van de eretitel van 1ste schepen aan Jacky
Maes
3. Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende gemeentewegen (Nukkerstraat). Opheffen en opnieuw vaststellen
4. Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende gemeentewegen (Molenstraat). Opheffen en opnieuw vaststellen
5. Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende gemeentewegen (Polderstraat). Opheffen en opnieuw vaststellen
6. Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende gemeentewegen (Waterhoenstraat). Opheffen en opnieuw vaststellen
7. Straatnamen. Vaststellen van een individuele adreswijziging (van Driftweg 67B
naar Duinenzichterf 9)
8. Algemene administratieve politie. Vaststellen wijziging artikel 4.2.1 van de
algemene politieverordening (invoeren maximaal gewicht afvalzakken)
9. Financiën. Vaststelling van de financiële nota van het budget voor het dienstjaar
2012
10. Financiën. Vaststelling van de beleidsnota van het budget voor het dienstjaar 2012
11. Financiën. Kennisneming van het meerjarig financieel beleidsplan voor de
dienstjaren 2012-2015
12. Retributies en belastingen. Vaststellen van de aanvullende belasting op de
personenbelasting voor het aanslagjaar 2012 (040/372-01)
13. Retributies en belastingen. Vaststellen van de opcentiemen op de onroerende
voorheffing voor het aanslagjaar 2012 (040/371-01)
14. Financiën. Vaststelling van de gemeentelijke dotatie aan de politiezone Bredene-

schepen
J. Maes

De Haan voor het begrotingsjaar 2012
15. Financiën. Aanpassing van het lokaal pensioenreglement. Verhoging van de
bijdragevoet van 3% tot 5% per 1/1/2012 i.h.k.v. het aanvullend pensioenstelsel
voor contractuele personeelsleden
16. Financiën. Goedkeuring van de voorgestelde investeringsprojecten van Finiwo
i.h.k.v. hernieuwbare energie en de proportionele financiering voor de gemeente
Bredene
17. Gemeentelijk wagenpark. Opdrachten van levering van een tweedehands pick- schepen
up (Renault Master 2.5) en een tweedehands personenwagen (VW Caddy People J. Deroo
1.9 TDi). Vaststelling van de voorwaarde, kostprijsraming en de wijze van gunnen
18. Waterlopen. Oeverherinrichting Noord-Ede, aanleg van rioleringen met
geautomatiseerd pompstation + aanpassen bestaande wegen- en
omgevingsinfrastructuur ter hoogte van de Blauwe Sluis. Gezamenlijke opdracht
van diensten tot opmaak van een ontwerp (Vlaamse Milieumaatschappij-Gemeente
Bredene). Goedkeuring van het bestek, de kostprijsraming en de voorwaarden van
de desbetreffende samenwerkingsovereenkomst
19. Nutsvoorzieningen. VMW. Ontdubbeling, netaanpassing en huisaansluitingen
Michel Vanden Wegheplein. Vaststelling van de plannen, voorwaarden,
kostprijsraming en de wijze van gunnen.
20. Nutsvoorzieningen. Eandis. Moderniseren openbaar verlichtingsnet Michel
Vanden Wegheplein en Staessenstraat. Vaststelling van het plan, voorwaarden,
kostprijsraming en de wijze van gunnen
21. Nutsvoorzieningen. Project serviceflats Duinenzichterf (OCMW Bredene).
Aanleg openbare verlichting. Goedkeuring plan, technische beschrijving en de
kostprijsraming
22. Openbare werken. Aanleg van een parking in de Oude-Tramstraat (wegenis en
riolering). Vaststellen van de voorwaarden van de opdracht van diensten tot
opmaak van een ontwerp, leiding van de werken + veiligheidscoördinatie ontwerp
en verwezenlijking en wijze van gunnen
23. Gemeentelijk patrimonium. Aankoop 1.190,18 m² grond, gelegen OudeTramstraat, jegens nv Immobiliënmaatschappij Joost Danneels voor het inrichten
van een parking. Vaststellen van de voorwaarden.
24. Algemeen. Vaststelling van de lijst van verenigingen en instellingen die in
aanmerking komen voor erkenning/subsidiëring voor de werkingsperiode 1
september 2011 tot 31 augustus 2012

25. Grondverhandelingen. Goedkeuren voorwaarden van kosteloze overdracht van
2.122,39 m² straatgrond met de bijhorende infrastructuur gelegen Patrijzenstraat,
kadastraal gekend 1e afdeling sectie B nr. 226f2 door Lotinvest om in te lijven in
het openbaar domein van de Gemeente Bredene
26. Kerkfabrieken. Goedkeuring van de wijziging 2011 van het meerjarenplan 2008 - schepen
2013 van de kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus
E. Feys
27. Kerkfabrieken. Goedkeuring van de 1ste budgetwijziging 2011 van de kerkfabriek
Sint-Rikier
28. Kerkfabrieken. Goedkeuring van de 1ste budgetwijziging 2011 van de kerkfabriek
Sint-Jozef Molendorp
29. Kerkfabrieken. Kennisneming van het budget 2012 van de kerkfabriek SintThérésia van het Kind Jezus
30. Kerkfabrieken. Kennisneming van het budget 2012 van de kerkfabriek Sint-Jozef
Molendorp
31. Kerkfabrieken. Kennisneming van het budget 2012 van de kerkfabriek Sint-Rikier
32. Lokale economie. Vaststellen diverse wijzigingen reglement voor de erkenning
en subsidiëring van lokale economische verenigingen (in functie van invoering
gedetailleerde subsidieregeling)
Toegevoegd punt

Punt aangevraagd door raadslid William Hüppertz namens de Vlaams
Belang‐fractie: ondervraging van het schepencollege over de algemene
verkeerssituatie in de Prinses Elisabethlaan
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voorzitter

schepen
E. Gryson

