GEMEENTERAAD
ZITTING 29/07/2013
openbare zitting
1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 24/06/2013

burgemeester
S. Vandenberghe

2. Intergemeentelijke samenwerking. Buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van IVOO op 24/09/2013. Aanduiding gemeentelijke
vertegenwoordigers - goedkeuring verlenging - statutenwijziging
3. Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen - niet gehercoördineerde materie
(Kapelstraat). Wijziging.
4. Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Dorpsstraat). Opheffen en
opnieuw vaststellen
5. Straatnamen. Definitief vaststellen van de straatnaam Ostendialaan in het
strategisch woonproject Kop van 't Sas.
6. Algemene administratieve politie. Kennisneming van het jaaroverzicht 2012
inzake de gemeentelijke administratieve sancties.
7. Buitenschoolse kinderopvang. Opheffen en opnieuw vaststellen huishoudelijk
reglement buitenschoolse kinderopvang Bredene
8. Financiën. Invoering beleids- en beheerscyclus per 1 januari 2014.
Vaststelling van de beleidsdomeinen.
9. OCMW. Kennisneming van de jaarrekening, de toelichting en het jaarverslag
2012 van het OCMW.
10. Financiën. Financiering van het investeringsprogramma verbonden aan het
budget voor het jaar 2013. Opname van leningen voor een voorlopig bedrag
van +- 2.220.000 EUR (eigen: 1.500.000 - derde: 717.500). Vaststelling van
de lasten en voorwaarden en de wijze van gunnen van de opdracht van
diensten.
11. Milieu. Vaststellen retributiereglement op de verkoop van restafvalzakken en
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PMD-zakken.
12. Markten en concessies - Principiële vaststelling van de lasten en
voorwaarden voor de organisatie van een bijkomende openbare markt op
zaterdagvoormiddag op het Michel Vanden Wegheplein .
13. Aanduiding leden adviesraad toerisme
14. Financiën. Vaststellen van een geactualiseerde afbakening van het begrip
“dagelijks bestuur”, zoals bedoeld door het Gemeentedecreet en vaststellen
van de verrichtingen die zijn vrijgesteld van het voorafgaande visum van de
financieel beheerder
15. Gebouwen. Bouw buitenkleedkamers op het domein van het gemeentelijk
sportcentrum. Vaststellen van de voorwaarden van de opdracht van
diensten tot opmaak van een ontwerp, leiding van de werken en
veiligheidscoördinatie ontwerp en uitvoering + wijze van gunnen.
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