GEMEENTERAAD
ZITTING 25/02/2013
openbare zitting
1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 28/01/2013 (ontwerp notulen burgemeester
28/01)
S. Vandenberghe
2. Intergemeentelijke samenwerking. WVI. Aanduiding vertegenwoordigers
buitengewone algemene vergadering op 28/03/2013. Voordracht kandidaat
voor een mandaat binnen het regionaal comité en de raad van bestuur
3. Intergemeentelijke samenwerking. IKWV. Aanduiding vertegenwoordigers
algemene vergadering op 20/03/2013. Voordracht kandidaat voor een
mandaat binnen de raad van bestuur
4. Intergemeentelijke samenwerking. OVCO. Aanduiding vertegenwoordigers
bijzonder algemene vergadering op 25/03/2013. Voordracht kandidaten voor
een mandaat binnen de raad van bestuur
5. Intergemeentelijke samenwerking. IVOO. Aanduiding vertegenwoordigers
buitengewone algemene vergadering op 26/03/2013. Voordracht kandidaten
voor een mandaat binnen de raad van bestuur
6. Intergemeentelijke samenwerking. IMEWO. Aanduiding vertegenwoordigers
buitengewone algemene vergadering op 18/03/2013. Voordracht kandidaat
voor een mandaat binnen het regionaal comité
7. Intergemeentelijke samenwerking. FINIWO. Aanduiding vertegenwoordigers
buitengewone algemene vergadering op 18/03/2013. Voordracht kandidaat
voor een mandaat binnen het regionaal adviescomité west
8. Algemeen. ERSV. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger
9. Algemeen. De Lijn. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers
10. Algemeen. RESOC. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers
11. Algemeen. VVGS. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers
12. Algemeen. Eigen Haard. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers
13. Algemeen. Oostendse Haard. Aanduiding vertegenwoordigers en voordracht
kandidaat voor een mandaat binnen de raad van bestuur
14. Algemeen. Woonwel. Aanduiding vertegenwoordigers en voordracht van
kandidaten voor een mandaat binnen de raad van bestuur
15. Algemeen. FRGE. Aanduiding afgevaardigden in de beleidsgroep
16. Algemeen. De Watergroep. Aanduiding van vertegenwoordigers in de
algemene vergadering en vertegenwoordiger in provinciaal comité
17. Algemeen. Goedkeuring van het algemeen beleidsprogramma 2013 - 2019
18. Eretitel schepen. Vaststelling van de voorwaarden en toekenning eretitel
schepen aan Gilbert Vanleenhove. Intrekking gemeenteraadsbeslissing d.d.
02/01/2013
19. Algemene administratieve politie. Kennisneming van de besluiten van de
burgemeester d.d. 14/01/2013 en 31/1/2013 inzake het tijdelijk verbod op het
betreden van ondiepe waterpartijen op het grondgebied van de gemeente
20. Financiën. Verdeelsleutel van de gemeentelijke dotaties aan politiezone
Bredene/De Haan. Kennisneming van de processen-verbaal van het overleg

en bevestiging standpunt gemeente Bredene
21. Overheidsopdrachten. Opdracht van levering van een zwembadlift voor het
gemeentelijk zwembad.
Vaststelling van de voorwaarden, kostprijsraming en de wijze van gunnen.
22. Jeugd. Hersamenstelling jeugdraad. Kennisneming.
23. Kennisneming van het rapport van de financieel beheerder inzake de
voorafgaande controle van de wettigheid en de regelmatigheid van de
voorgenomen verbintenissen gedurende het tweede halfjaar 2012
24. Markten en concessie. Voorwaarden standplaatsen op het openbaar domein
seizoenexploitaties 2013.
25. Concessie zeedijk en strand niet gedekt door de strandconcessie 2013.
Verlenging overeenkomst 2010-2012 Gemeente Bredene - Agentschap voor
Maritieme Dienstverlening & Kust voor één jaar. Goedkeuring voorwaarden
26. Aanduiden van de afgevaardigden van het gemeentebestuur in het
beheersorgaan bibliotheek. Opheffen en opnieuw vaststellen organiek
reglement beheersorgaan bibliotheek
27. Straatmeubilair. Vaststellen van de voorwaarden, kostprijsraming en wijze
van gunnen van de opdracht van levering en plaatsing van 5 picknicksets.
28. Openbare werken. Masterplan Dorp. Uitvoering van wegenis- en
rioleringswerken in de Duinenstraat tussen Vloedstraat en Fritz Vinckelaan.
Vaststellen van de voorwaarden van de opdracht van diensten tot opmaak
van een ontwerp, leiding van de werken + veiligheidscoördinatie ontwerp en
verwezenlijking, kostprijsraming en wijze van gunnen.
29. Overheidsopdrachten. Opdracht van levering van semi-ondergrondse
afvalcontainers (5e fase). Vaststelling van de voorwaarden, kostprijsraming
en de wijze van gunnen.
30. Overheidsopdrachten. Herinrichting speelzone Staessenstraat tot
multifunctioneel sportterrein. Vaststelling van de voorwaarden,
kostprijsraming en de wijze van gunnen.
31. Gemeentelijk rioleringsstelsel. Rio Act. Vaststellen van het programma 2013.
32. Kennisneming van het besluit van de deputatie d.d. 31/01/2012 van de
provincie West-Vlaanderen houdende gedeeltelijk geldig verklaring van de
verkiezing van de politieraad. Gedeeltelijke verkiezing van de leden van de
politieraad
33. Beslissing van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen d.d. 08/02/2013 tot
gedeeltelijke geldigverklaring van de verkiezing van de raad voor
maatschappelijk welzijn. Beslissing van het college van burgemeester en
schepenen tot het indienen van beroep bij de Raad van State. Kennisneming
en bekrachtiging
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