OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAAD
ZITTING 24/02/2014
besloten zitting
Personeelsdienst. Kennisneming van het ontslag van Willy Vandenberghe, financieel
beheerder, met het oog op zijn oppensioenstelling met ingang van 01/10/2014
De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van Willy Vandenberghe, financieel beheerder, met het
oog op zijn oppensioenstelling met ingang van 01/10/2014.

openbare zitting

1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/01/2014
De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 27/01/2014 goed.

2. Overheidsopdrachten. Opdracht van levering van hardware. Vaststelling van de
voorwaarden, kostprijsraming en wijze van gunnen

De gemeenteraad stelt de voorwaarden, kostprijsraming en wijze van gunnen van de opdracht van
levering van hardware vast.

3. OCMW. Kennisneming budgetwijziging nr. 3 - exploitatie - van het OCMW Bredene voor
het boekjaar 2013

De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging nr. 3 - exploitatie - van het OCMW Bredene voor
het boekjaar 2013.

4. Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen van het belastingreglement op
het betalend parkeren op de openbare weg of gelijkgestelde plaatsen voor de aanslagjaren
2014-2019 (0020-7361100)

De gemeenteraad heft het belastingreglement op het betalend parkeren op de openbare weg of
gelijkgestelde plaatsen voor de aanslagjaren 2014-2019 (0020-7361100) op en stelt het opnieuw vast.

5. 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 2013
De gemeenteraad neemt kennis 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 2013.

6. Markten

en concessie. Voorwaarden
seizoenexploitaties 2014-2019

standplaatsen

op

het

openbaar

domein

De gemeenteraad stelt de voorwaarden van standplaatsen op het openbaar domein seizoenexploitaties
2014-2019 vast.

7. Autonoom gemeentebedrijf. Vervanging van een lid van de raad van bestuur van het
Autonoom Gemeentebedrijf Bredene

De gemeenteraad duidt een nieuw lid aan voor de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf
Bredene.

8. Personeelsdienst. Functiebeschrijvingen: hervaststelling van de functiebeschrijvingen voor
de functies van gemeentesecretaris en financieel beheerder van de gemeente

De gemeenteraad stelt de functiebeschrijvingen voor de functies van gemeentesecretaris en financieel
beheerder van de gemeente opnieuw vast.

9. Personeelsdienst. Openverklaring van de betrekking van financieel beheerder bij wijze van
bevordering

De gemeenteraad verklaart de betrekking van financieel beheerder open bij wijze van bevordering.

10. Overheidsopdrachten. Straatmeubilair. Vervangen van bloembakken op diverse locaties in
de gemeente. Vaststelling van de voorwaarden, kostprijsraming en de wijze van gunnen

De gemeenteraad stelt de voorwaarden, kostprijsraming en de wijze van gunnen voor het vervangen van
bloembakken op diverse locaties in de gemeente vast.

11. Gemeentelijk wagenpark. Aankoop van een bestelwagen met kippende achterbak.
Vaststelling van het bestek, de kostprijsraming en de wijze van gunnen

De gemeenteraad stelt het bestek, de kostprijsraming en de wijze van gunnen voor de aankoop van een
bestelwagen met kippende achterbak vast.

12. Openbare werken. Masterplan Sas/Nukker. Uitvoering van wegenis- en rioleringswerken in

de Watervliegplein-, Toekomst- en Kruisnetstraat. 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
De gemeenteraad stelt 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 voor de uitvoering van wegenis- en rioleringswerken in de Watervliegplein-, Toekomst- en
Kruisnetstraat vast.

