VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 26/03/2018

Aanwezig

Liesbeth Metsu, voorzitter gemeenteraad;
Steve Vandenberghe, burgemeester;
Erwin Feys, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens Vanhooren,
Kristof Vermeire, Jacques Deroo, schepenen;
Rudi Debeuckelaere, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Kimberley Rousselle, Emily Baert, Alain Lynneel,
Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Anuschka Steen,
Monika Van Brussel, Dirk Cattoir, Louis Van Belleghem, MarieJeanne Colsoul, Randy Vanderputte, Nathalie Caestecker,
Sofie Ramboer, raadsleden;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
Kennisgeving

Tania Janssens, raadslid

Punt 1: /secretariaat/- Algemeen - Goedkeuring van de notulen van de zitting d.d. 26/02/2018

Bevoegdheid

•

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel

artikel 33 van het Gemeentedecreet

De notulen van de zitting d.d. 26/02/2018 worden goedgekeurd.

Punt 2: /beleidsondersteuning/- Algemeen - Vaststellen van de procedure die zal worden gevoerd
voor de aanstelling van de algemeen directeur vermeld in het Decreet Lokaal Bestuur (oproeping
titularissen gemeentesecretaris en OCMW-secretaris)

Secretaris Yannick Wittevrongel verlaat voor de behandeling van dit punt de zitting,
overeenkomstig artikel 27 van het Gemeentedecreet
Bevoegdheid

•
•

artikel 583 van het Decreet Lokaal Bestuur
artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikels 162 en 581 tot en met 589 van het Decreet Lokaal Bestuur
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Verwijzingsdocumenten

•

•

•

Feiten, context
en argumentatie

•
•

•

•

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 05/03/2018
houdende gunnen van een opdracht voor het geven van juridisch advies in
het kader van de integratieprocedure gemeente/OCMW opgelegd door het
Decreet Lokaal Bestuur
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 12/03/2018
houdende principieel standpunt inzake de procedure die zal worden
gevoerd voor de aanstelling van de algemeen directeur vermeld in het
Decreet Lokaal Bestuur (oproeping titularissen gemeentesecretaris en
OCMW-secretaris)
organisatievoorstel inzake de ambtelijke integratie van de secretarissen en
de financieel beheerders van de gemeente en het OCMW overeenkomstig
het Decreet Lokaal Bestuur
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22/12/2017 verscheen op 15/02/2018 in
het Belgisch Staatsblad. Dit nieuw decreet voorziet in een integratie van
gemeente en OCMW met behoud van afzonderlijke rechtspersonen.
De ambtelijke integratie zoals voorzien in het Decreet Lokaal Bestuur zal
in de eerste plaats vorm krijgen door een eenduidige aansturing van het
personeel in de nieuwe figuur van algemeen directeur en financieel
directeur, die in de plaats treedt van de huidige gemeente- en OCMWsecretaris respectievelijk financieel beheerder van gemeente en OCMW.
Artikel 162 van het Decreet Lokaal Bestuur voorziet dat er in elke
gemeente een algemeen en een financieel directeur aanwezig is, die zowel
de gemeente als het OCMW bedient. Beide ambten worden uitgeoefend
door personeelsleden van de gemeente.
Het Decreet Lokaal Bestuur bevat een bijzondere overgangsregeling om
tijdig en uiterlijk tegen 01/08/2018 tot invulling van het ambt van
algemeen en financieel directeur te komen. De overgangsregeling legt in
grote lijnen vast hoe de nieuwe ambten op korte termijn ingevuld kunnen
worden en welke waarborgregels er bestaan ten opzichte van de personen
die nu titularis zijn van de decretale functies die op korte termijn zullen
verdwijnen. Vooral het belang van een tijdige, vlotte en transparante
invulling wordt daarbij benadrukt.
Overeenkomstig artikels 583 en 589 van het Decreet Lokaal Bestuur komt
het aan de gemeenteraad toe om enerzijds de nieuwe algemeen directeur
aan te stellen en anderzijds de overblijvende functiehouder aan te stellen
in een adjunct- of passende functie.
Overeenkomstig artikel 583 van het Decreet Lokaal Bestuur komt het
bovendien aan de gemeenteraad toe om te beslissen op welke wijze de
aanstellingen zullen gebeuren. Kort samengevat voorziet artikel 583 in de
mogelijkheid om ofwel de zittende secretarissen op te roepen om zich
kandidaat te stellen, ofwel ervoor te opteren onmiddellijk de nieuwe
functie van algemeen directeur open te stellen voor andere kandidaten en
deze in te vullen bij wijze van aanwerving en/of bevordering.
Voorgesteld wordt om voor de invulling van het ambt in eerste instantie
voorrang te verlenen aan de zittende functiehouders en deze zodoende op
te roepen om zich hiervoor kandidaat te stellen.
Op deze manier wordt de huidige ervaring en expertise in de rol als
leidinggevende ambtenaar van de huidige titularissen optimaal benut en
wordt maximaal de continuïteit van de dienstverlening gegarandeerd. De
huidige secretarissen zijn ons inziens ook het best geplaatst om het ambt
van algemeen directeur in te vullen, gezien de kennis en ervaring binnen
de gemeente en het OCMW. Vanuit het zuinigheidsbeginsel kan tot slot
moeilijk worden verantwoord dat een nieuwe algemeen directeur zou
worden aangesteld terwijl de huidige functiehouders vervolgens met
behoud van salaris in een adjunct- of passende functie in de organisatie
dienen te worden aangesteld.
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•

•

•

•

Deze procedure lijkt ons ook het best aan te sluiten op hetgeen de
decreetgever heeft beoogd met de overgangsregeling. De regeling en de
timing die ervoor werd uitgewerkt moet gemeenten toelaten om de
continuïteit en kwaliteit van de openbare dienstverlening op het hoogste
ambtelijke niveau te garanderen, des te meer doorheen een
verkiezingsjaar (zie hiervoor de memorie van toelichting bij het Decreet
Lokaal Bestuur, dat de keuze voor het oproepen van de functiehouders
duidelijk ondersteunt).
De keuze voor een open oproeping van de huidige titularissen impliceert
dat het bestuur beide kandidaten in wezen valabele kandidaten acht om
de functie van algemeen directeur op te nemen. Voorgesteld wordt daarom
om in een wervingsreserve te voorzien voor de niet als algemeen directeur
aangestelde functiehouder, zodat de continuïteit gegarandeerd blijft. Dit
kan potentieel vermijden dat op termijn een omstandige
aanstellingsprocedure moet worden doorlopen om een nieuwe algemeen
directeur aan te stellen, terwijl het bestuur op dat moment nog steeds zou
beschikken over een valabel alternatief.
Zoals bekend wordt binnen de gemeente en het OCMW van Bredene het
ambt van gemeentesecretaris en het ambt van secretaris van het OCMW
door verschillende personen ingevuld. Artikel 583, §1 van het Decreet
Lokaal bestuur legt hierover het volgende op:
“Als de titularis van het ambt van gemeentesecretaris en de titularis van
het ambt van secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn dat de gemeente bedient, verschillende personen zijn, of als maar
een van beide ambten ingevuld is, kan de gemeenteraad de titularissen of,
in voorkomend geval, de titularis, oproepen om zich binnen dertig dagen
kandidaat te stellen voor het ambt van algemeen directeur. Na het
verstrijken van de termijn stelt het college van burgemeester en
schepenen vast wie zich tijdig en ontvankelijk kandidaat heeft gesteld.
Als maar een van de personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig
kandidaat heeft gesteld, wordt die persoon bij het verstrijken van de
termijn om zich kandidaat te stellen, met behoud van zijn dienstverband,
van rechtswege aangesteld als algemeen directeur bij de gemeente.
Als twee personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat stellen,
stelt de gemeenteraad uiterlijk op 1 augustus 2018 op basis van een
systematische vergelijking van titels en verdiensten een van hen met
behoud van zijn dienstverband aan als algemeen directeur.
Als geen van de personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat
stelt of als de gemeenteraad geen gebruik heeft gemaakt van de
mogelijkheid, vermeld in het eerste lid, vult de gemeenteraad het ambt in
door aanwerving of bevordering. De gemeenteraad stelt de voorwaarden
vast voor het ambt van algemeen directeur en stelt daarvoor de
selectieprocedure vast. De algemeen directeur wordt gekozen in functie
van de functiebeschrijving met functieprofiel en competentievereisten en
van de toetsing aan de voorwaarden.”
Om een en ander praktisch in goede banen te leiden wordt voorgesteld dat
het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de
schriftelijke oproeping van de functiehouders, waarbij in de uitnodiging
hiertoe bepaald zal worden dat de kandidaten zich schriftelijk kandidaat
dienen te stellen ter attentie van de voorzitter van de gemeenteraad en
het college van burgemeester en schepenen.
Aansluitend op de toekomstige aanstelling van de nieuwe decretale
functies dienen nog enkele specifieke beslissingen te worden genomen.
Deze worden apart behandeld. Ter info geven we hier nog de inhoudelijk
voornaamste zaken mee die geregeld moeten worden:
 De functie van algemeen directeur is een nieuwe functie, waarvoor een
functiebeschrijving moet worden goedgekeurd.
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•

De salarisschaal van de algemeen directeur wordt op grond van artikel
588, §1 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaald op de huidige
salarisschaal van de gemeentesecretaris verhoogd met 30 %.
 Artikel 589 van het Decreet Lokaal Bestuur voorziet in een
waarborgregeling voor de zittende functiehouder die niet wordt
aangesteld als algemeen directeur. De secretaris die geen algemeen
directeur
wordt,
wordt
aangesteld
hetzij
als
adjunctalgemeendirecteur bij de gemeente, hetzij in een passende functie van
niveau A bij de gemeente, het OCMW of een verzelfstandigde entiteit
of vereniging van gemeente respectievelijk OCMW. Concreet wordt
hierover voorgesteld om de functiehouder die niet wordt aangesteld
als algemeen directeur een gewaarborgde functie als adjunctalgemeendirecteur te laten uitoefenen. Gelet op de schaalvergroting
en het stijgende takenpakket op zeer korte termijn van de algemeen
directeur lijkt het ons inziens verantwoord dat het gemeentebestuur
voorziet in een functie van adjunct-algemeendirecteur. Artikel 175 van
het Decreet Lokaal Bestuur voorziet immers dat de adjunctalgemeendirecteur de algemeen directeur bijstaat in de vervulling van
zijn ambt en dat de adjunct-algemeendirecteur de algemeen directeur
vervangt als hij afwezig of verhinderd is. Deze bijstand, met het oog
op het opzetten van een daadwerkelijk geïntegreerd en goed
functionerend lokaal bestuur, lijkt ons in de gegeven omstandigheden
sowieso de best mogelijke inzet van talenten en kennis van de niet tot
algemeen directeur gekozen titularis te zijn.
Hier hangt aan vast dat ook voor de functie van adjunctalgemeendirecteur een functiebeschrijving en salarisschaal moet
worden goedgekeurd. Deze salarisschaal wordt op grond van artikel 586
van het Decreet Lokaal Bestuur door de gemeenteraad vastgelegd en
moet steeds lager blijven dan de salarisschaal van de algemeen
directeur.
Er zal worden voorgesteld om de salarisschaal van de adjunctalgemeendirecteur vast te leggen op de huidige salarisschaal van de
functiehouder verhoogd met 30 %. Deze loonstijging lijkt ons
verantwoord en in lijn te liggen met het geplande takenpakket en
functiebeschrijving. De functie van adjunct-algemeendirecteur wordt
in onze visie immers cruciaal in het opzetten en consolideren van een
geïntegreerd lokaal bestuur. Daarnaast zal de functiehouder sowieso
ruimere taken en verantwoordelijkheden hebben dan op vandaag het
geval is en zich ten gronde in meerdere beleidsmateries moeten
inwerken om de taak kwalitatief in te kunnen vullen.
De grote inhoudelijke lijnen van deze beslissing worden uitdrukkelijk
gesteund door de huidige titularissen, die de krachtlijnen hiervan hebben
overgenomen in een organisatievoorstel voor de toekomst. De opmaak van
een consensusvoorstel door de huidige titularissen verdient aanbeveling
(gelet op de eerder genoemde bedoeling van de decreetgever om de
overgang tijdig, vlot en transparant te laten verlopen) en wordt ook
aangeraden door Agentschap Binnenlands bestuur en door GD&A-advocaten
die ons hierin adviseert, maar kan evenwel de formele procedure niet
vervangen. Het organisatievoorstel van de decretale graden vertaalt de
visie van het college op de ambtelijke integratie zoals opgelegd in het
Decreet Lokaal Bestuur.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om de zittende secretarissen overeenkomstig artikel
583, §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op te roepen om zich kandidaat te
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stellen binnen een termijn van dertig dagen na oproeping voor het ambt van
algemeen directeur.
Artikel 2
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en
schepenen om de functiehouders bedoeld in artikel 1 schriftelijk uit te nodigen
zich kandidaat te stellen, de tijdigheid en ontvankelijkheid van de
kandidaturen vast te stellen en om deze vervolgens en indien toepasselijk
opnieuw aan de gemeenteraad voor te leggen. Bij de oproeping dient de
oproepingsbeslissing van de gemeenteraad, de functiebeschrijving en de wijze
waarop de kandidaturen ingediend moeten worden te worden meegedeeld.
Artikel 3
De gemeenteraad beslist om overeenkomstig artikel 589, §3 van het Decreet
Lokaal Bestuur een wervingsreserve te voorzien voor de functie van algemeen
directeur, met opname van de niet aangestelde functiehouder. De
geldigheidsduur wordt vastgesteld op 31/12/2026.

Punt 3: /beleidsondersteuning/- Algemeen - Vaststellen van de procedure die zal worden gevoerd
voor de aanstelling van de financieel directeur vermeld in het Decreet Lokaal Bestuur (oproeping
titularissen financieel beheerder gemeente en OCMW)

Bevoegdheid

•
•

artikel 583 van het Decreet Lokaal Bestuur
artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikels 162 en 581 tot en met 589 van het Decreet Lokaal Bestuur

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de OCMW-raad d.d. 20/09/2017 houdende einde in onderling
akkoord van de financieel beheerder ingevolge pensionering op 01/05/2018
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 05/03/2018
houdende gunnen van een opdracht voor het geven van juridisch advies in
het kader van de integratieprocedure gemeente/OCMW opgelegd door het
Decreet Lokaal Bestuur
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 12/03/2018
houdende principieel standpunt inzake de procedure die zal worden
gevoerd voor de aanstelling van de financieel directeur vermeld in het
Decreet Lokaal Bestuur (oproeping titularissen financieel beheerder
gemeente en OCMW)
brief d.d. 28/09/2017 van het OCMW-bestuur betreffende kennisneming
pensionering financieel beheerder OCMW – beheersovereenkomst
organisatievoorstel inzake de ambtelijke integratie van de secretarissen en
de financieel beheerders van de gemeente en het OCMW overeenkomstig
het Decreet Lokaal Bestuur

•

•

•
•

Feiten, context
en argumentatie

•
•

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22/12/2017 verscheen op 15/02/2018 in
het Belgisch Staatsblad. Dit nieuw decreet voorziet in een integratie van
gemeente en OCMW met behoud van afzonderlijke rechtspersonen.
De ambtelijke integratie zoals voorzien in het Decreet Lokaal Bestuur zal
in de eerste plaats vorm krijgen door een eenduidige aansturing van het
personeel in de nieuwe figuur van algemeen directeur en financieel
directeur, die in de plaats treedt van de huidige gemeente- en OCMWsecretaris respectievelijk financieel beheerder van gemeente en OCMW.
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•

•

•

Artikel 162 van het Decreet Lokaal Bestuur voorziet dat er in elke
gemeente een algemeen en een financieel directeur aanwezig is, die zowel
de gemeente als het OCMW bedient. Beide ambten worden uitgeoefend
door personeelsleden van de gemeente.
Het Decreet Lokaal Bestuur bevat een bijzondere overgangsregeling om
tijdig en uiterlijk tegen 01/08/2018 tot invulling van het ambt van
algemeen en financieel directeur te komen. De overgangsregeling legt in
grote lijnen vast hoe de nieuwe ambten op korte termijn ingevuld kunnen
worden en welke waarborgregels er bestaan ten opzichte van de personen
die nu titularis zijn van de decretale functies die op korte termijn zullen
verdwijnen. Vooral het belang van een tijdige, vlotte en transparante
invulling wordt daarbij benadrukt.
Overeenkomstig artikels 583 en 589 van het Decreet Lokaal Bestuur komt
het aan de gemeenteraad toe om enerzijds de nieuwe financieel directeur
aan te stellen en anderzijds de overblijvende functiehouder aan te stellen
in een adjunct- of passende functie.
Overeenkomstig artikel 583 van het Decreet Lokaal Bestuur komt het
bovendien aan de gemeenteraad toe om te beslissen op welke wijze de
aanstellingen zullen gebeuren. Kort samengevat voorziet artikel 583 in de
mogelijkheid om ofwel de zittende financieel beheerders op te roepen om
zich kandidaat te stellen, ofwel ervoor te opteren onmiddellijk de nieuwe
functie van financieel directeur open te stellen voor andere kandidaten en
deze in te vullen bij wijze van aanwerving en/of bevordering.
Voorgesteld wordt om voor de invulling van het ambt in eerste instantie
voorrang te verlenen aan de zittende functiehouders en deze zodoende op
te roepen om zich hiervoor kandidaat te stellen.
Op deze manier wordt de huidige ervaring en expertise in de rol als
leidinggevende ambtenaar van de huidige titularissen optimaal benut en
wordt maximaal de continuïteit van de dienstverlening gegarandeerd. De
huidige financieel beheerders zijn ons inziens ook het best geplaatst om
het ambt van financieel directeur in te vullen, gezien de kennis en ervaring
binnen de gemeente en het OCMW. Vanuit het zuinigheidsbeginsel kan tot
slot moeilijk worden verantwoord dat een nieuwe financieel directeur zou
worden aangesteld terwijl de huidige functiehouders vervolgens met
behoud van salaris in een adjunct- of passende functie in de organisatie
dienen te worden aangesteld.
Deze procedure lijkt ons ook het best aan te sluiten op hetgeen de
decreetgever heeft beoogd met de overgangsregeling. De regeling en de
timing die ervoor werd uitgewerkt moet gemeenten toelaten om de
continuïteit en kwaliteit van de openbare dienstverlening op het hoogste
ambtelijke niveau te garanderen, des te meer doorheen een
verkiezingsjaar (zie hiervoor de memorie van toelichting bij het Decreet
Lokaal Bestuur, dat de keuze voor het oproepen van de functiehouders
duidelijk ondersteunt).
Zoals bekend wordt binnen de gemeente en het OCMW van Bredene het
ambt van financieel beheerder door verschillende personen ingevuld.
Artikel 583, §2 van het Decreet Lokaal bestuur legt hierover het volgende
op:
“Als de titularis van het ambt van financieel beheerder van de gemeente
en de titularis van het ambt van financieel beheerder van het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient
verschillende personen zijn, of als maar een van beide ambten ingevuld is,
kan de gemeenteraad de titularissen, of, in voorkomend geval, de titularis
oproepen om zich binnen dertig dagen kandidaat te stellen voor het ambt
van financieel directeur. Na het verstrijken van de termijn, stelt het
college van burgemeester en schepenen vast wie zich tijdig en ontvankelijk
kandidaat heeft gesteld.
Als maar een van de personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig
kandidaat heeft gesteld, wordt die persoon bij het verstrijken van de

Verslag gemeenteraadszitting 26/03/2018

6

•

•

•

termijn om zich kandidaat te stellen, met behoud van zijn dienstverband
van rechtswege aangesteld als financieel directeur bij de gemeente.
Als twee personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat stellen,
stelt de gemeenteraad uiterlijk op 1 augustus 2018 op basis van een
systematische vergelijking van titels en verdiensten een van hen met
behoud van zijn dienstverband aan als financieel directeur.
Als geen van de personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat
stelt of als de gemeenteraad geen gebruik heeft gemaakt van de
mogelijkheid, vermeld in het eerste lid, vult de gemeenteraad het ambt in
door aanwerving of bevordering. De gemeenteraad stelt de voorwaarden
vast voor het ambt van financieel directeur en stelt daarvoor de
selectieprocedure vast. De financieel directeur wordt gekozen in functie
van de functiebeschrijving met functieprofiel en competentievereisten en
van de toetsing aan de voorwaarden.”
Om een en ander praktisch in goede banen te leiden wordt voorgesteld dat
het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de
schriftelijke oproeping van de functiehouders, waarbij in de uitnodiging
hiertoe bepaald zal worden dat de kandidaten zich schriftelijk kandidaat
dienen te stellen ter attentie van de voorzitter van de gemeenteraad en
het college van burgemeester en schepenen.
Aansluitend op de toekomstige aanstelling van de nieuwe decretale
functies dienen nog enkele specifieke beslissingen te worden genomen.
Deze worden apart behandeld. Ter info geven we hier nog de inhoudelijk
voornaamste zaken mee die geregeld moeten worden:
 De functie van financieel directeur is een nieuwe functie, waarvoor
een functiebeschrijving moet worden goedgekeurd.
 De salarisschaal van de financieel directeur wordt op grond van artikel
588, §2 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaald op de huidige
salarisschaal van de financieel beheerder verhoogd met 30 %.
 Artikel 589 van het Decreet Lokaal Bestuur voorziet in een
waarborgregeling voor de zittende functiehouder die niet wordt
aangesteld als algemeen directeur. De financieel beheerder die geen
algemeen directeur wordt, wordt aangesteld hetzij als adjunctfinancieel directeur bij de gemeente, hetzij in een passende functie
van niveau A bij de gemeente, het OCMW of een verzelfstandigde
entiteit of vereniging van gemeente respectievelijk OCMW.
Merk evenwel op dat de OCMW-raad in zitting d.d. 20/09/2017 het
ontslag in onderling akkoord heeft goedgekeurd van de financieel
beheerder, dit met het oog op zijn pensionering met ingang van
01/05/2018. Het OCMW-bestuur heeft het gemeentebestuur volgend
op deze beslissing een brief gestuurd met de vraag om een
beheersovereenkomst af te sluiten waarin voorzien wordt dat het
OCMW vanaf 01/05/2018 beroep doet op de financieel beheerder van
het gemeentebestuur. Aangezien kort nadien duidelijk werd dat het
Decreet Lokaal Bestuur op dit vlak zeer binnenkort voor een ingrijpend
gewijzigde situatie zou zorgen, werd echter geen dergelijke
beheersovereenkomst meer opgemaakt.
In de huidige stand van de wetgeving en rekening houdend met de
huidige prerogatieven van de titularissen, wordt voorgesteld om
gewoon de overgangsprocedure te volgen zoals die is opgenomen in het
Decreet Lokaal Bestuur.
Gelet op het ontslag in onderlinge overeenkomst wordt voorgesteld om
- in tegenstelling tot de situatie voor de algemeen directeur - voor de
financieel directeur voorlopig geen waarborgregeling uit te werken
(functiebeschrijving, salarisschaal, personeelsformatie, organogram,
rechtspositieregeling).
De grote inhoudelijke lijnen van deze beslissing worden uitdrukkelijk
gesteund door de huidige titularissen, die de krachtlijnen hiervan hebben
overgenomen in een organisatievoorstel voor de toekomst. De opmaak van
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een consensusvoorstel door de huidige titularissen verdient aanbeveling
(gelet op de eerder genoemde bedoeling van de decreetgever om de
overgang tijdig, vlot en transparant te laten verlopen) en wordt ook
aangeraden door Agentschap Binnenlands bestuur en door GD&A-advocaten
die ons hierin adviseert, maar kan evenwel de formele procedure niet
vervangen. Het organisatievoorstel van de decretale graden vertaalt de
visie van het college op de ambtelijke integratie zoals opgelegd in het
Decreet Lokaal Bestuur.
Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om de zittende financieel beheerders overeenkomstig
artikel 583, §2 van het Decreet Lokaal Bestuur op te roepen om zich kandidaat
te stellen binnen een termijn van dertig dagen na oproeping voor het ambt van
financieel directeur.
Artikel 2
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en
schepenen om de functiehouders bedoeld in artikel 1 schriftelijk uit te nodigen
zich kandidaat te stellen, de tijdigheid en ontvankelijkheid van de
kandidaturen vast te stellen en om deze vervolgens en indien toepasselijk
opnieuw aan de gemeenteraad voor te leggen. Bij de oproeping dient de
oproepingsbeslissing van de gemeenteraad, de functiebeschrijving en de wijze
waarop de kandidaturen ingediend moeten worden te worden meegedeeld.

Punt 4: /technische dienst/- Verkeer en mobiliteit - Kennisneming van een tijdelijke
politieverordening van de burgemeester inzake het verkeer in de Aalscholverstraat n.a.v. de
organisatie van een winterdrink op 20/01/2018

Bevoegdheid

•

artikel 134 § 1 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•

Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten
betreffende de politie van het wegverkeer
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en latere wijzigingen
Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976 waarbij de minimum afmetingen en
de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden
bepaald en latere wijzigingen
Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens
artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet

•
•
•
•
Verwijzingsdocumenten

•

tijdelijke politieverordening van de burgemeester d.d. 18/01/2018
houdende beperkende maatregelen inzake het verkeer in de
Aalscholverstraat n.a.v. de organisatie van een winterdrink op 20/01/2018

Feiten, context
en argumentatie

•

Ons bestuur ontving op 16/01/2018 de (laattijdige) aanvraag van Kelly
Vermeulen, Zeekoetstraat 21, 8450 Bredene om een winterdrink voor de
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•

Neemt kennis

buurt te mogen organiseren in de Aalscholverstraat op zaterdag
20/01/2018.
Gelet op de hoogdringendheid en om de veiligheid van de deelnemers te
vrijwaren, was het noodzakelijk een tijdelijke politieverordening door de
burgemeester te laten vaststellen op 18/01/2018.

De gemeenteraad neemt kennis van de tijdelijke politieverordening houdende
beperkende maatregelen inzake het verkeer in de Aalscholverstraat,
vastgesteld door de burgemeester, naar aanleiding van de organisatie van een
winterdrink voor de buurt op zaterdag 20/01/2018.

Punt 5: /financiële dienst/- Financiën - Intergemeentelijke samenwerking - OVCO. Borgstelling door
het gemeentebestuur voor een door OVCO aan te gane lening bij BNP Paribas Fortis nv

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Decreet d.d. 06/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
zoals tot op heden gewijzigd

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/09/2011 houdende goedkeuring
definitief voorstel tot oprichting van een opdrachthoudende vereniging
voor crematoriumbeheer
brief d.d. 14/09/2017 van OVCO houdende vraag tot waarborg op eerste
verzoek
beslissing van de gemeenteraad d.d. 23/10/2017 houdende de principiële
beslissing tot borgstelling door het gemeentebestuur voor een door OVCO
aan te gane lening
brief d.d. 01/03/2018 van OVCO houdende vraag tot borgstelling ten gunste
van BNP Paribas Fortis nv
offerte BNP Paribas Fortis nv houdende financiering investeringsuitgaven
OVCO
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 12/03/2018
houdende borgstelling door het gemeentebestuur voor een door OVCO aan
te gane lening bij BNP Paribas Fortis nv

•
•
•
•
•

Feiten, context
en argumentatie

•

•

•
•

•

De bouw van het crematorium aan de Grintweg te Oostende gaat
binnenkort van start. Voor de financiering van dit project gaat OVCO een
lening aan. Hiertoe werd een marktraadpleging bij verschillende
kredietinstellingen georganiseerd.
In eerste instantie vroeg OVCO om een principiële beslissing met
betrekking tot de borgstelling van de nog aan te gane lening. Deze
principiële borgstelling werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting
d.d. 23/10/2017.
Via marktraadpleging heeft de raad van bestuur van OVCO gekozen voor de
meest gunstige offerte, i.c. BNP Paribas Fortis nv.
De lening betreft een totaalbedrag van 3.200.000 EUR. Overeenkomstig het
participatieaandeel van 14,36 % van ons bestuur in het geplaatst kapitaal
van OVCO bedraagt de borgstelling door het gemeentebestuur 459.520
EUR.
De beslissing impliceert geen financiële consequenties. De gemeente kan
enkel als borg worden aangesproken indien OVCO zijn verplichtingen
tegenover BNP Paribas Fortis nv niet naleeft. Dit financieel risico zal
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•

Besluit

worden vermeld op rekening 013 van het gemeentelijk rekeningstelsel van
Bredene en komt tot uiting in de jaarrekening.
Het college stelt de gemeenteraad voor om zijn goedkeuring te hechten
aan de waarborg ten gunste van BNP Paribas Fortis nv.

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de waarborg ten gunste van BNP
Paribas Fortis nv, ter financiering van de bouw van het crematorium aan de
Grintweg te Oostende. Voor de gemeente Bredene gaat het om een waarborg
voor een bedrag van 459.520,00 EUR, overeenkomstig met het
participatieaandeel van 14,36 % van de gemeente Bredene in het geplaatst
kapitaal van OVCO.

Punt 6: /beleidsondersteuning/- Algemeen - Vaststellen wijziging rechtspositieregeling,
personeelsformatie, organogram en nieuwe functiebeschrijvingen naar aanleiding van de invoering
van nieuwe decretale graden door het Decreet Lokaal Bestuur

Secretaris Yannick Wittevrongel verlaat voor de behandeling van dit punt de zitting,
overeenkomstig artikel 27 van het Gemeentedecreet
Bevoegdheid

•
•

artikels 42, 75 en 105 van het Gemeentedecreet
artikel 27 van de gemeentelijke rechtspositieregeling

Juridische grond

•

artikels 86 tot en met 90 en artikels 93 tot en met 95 van het
Gemeentedecreet
artikels 162 en 581 tot en met 589 van het Decreet Lokaal Bestuur
Wet d.d. 19/12/1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid
en de vakbonden van haar personeel en latere wijzigingen
Koninklijk Besluit d.d. 28/09/1984 tot uitvoering van de wet d.d.
19/12/1974 en latere wijzigingen
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 07/12/2007 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en latere wijzigingen

•
•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•
•

•
•
•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 24/02/2014 houdende hervaststelling
van de functiebeschrijvingen van gemeentesecretaris en financieel
beheerder van de gemeente
beslissing van de gemeenteraad d.d. 29/05/2017 betreffende wijziging
rechtspositieregeling (o.a. onbetaald verlof/zorgkrediet)
beslissing van de gemeenteraad d.d. 23/10/2017 houdende opnieuw
vaststellen van de personeelsformatie
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 05/03/2018
houdende gunnen van een opdracht voor het geven van juridisch advies in
het kader van de integratieprocedure gemeente/OCMW opgelegd door het
Decreet Lokaal Bestuur
beslissing van de OCMW-raad d.d. 20/09/2017 houdende einde in onderling
akkoord van de financieel beheerder ingevolge pensionering op 01/05/2018
brief d.d. 28/09/2017 van het OCMW-bestuur betreffende kennisneming
pensionering financieel beheerder OCMW – beheersovereenkomst
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 12/03/2018
houdende
vaststellen
ontwerp
wijziging
rechtspositieregeling,
personeelsformatie, organogram en nieuwe functiebeschrijvingen naar
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•
•
•
•
•

•

Feiten, context
en argumentatie

•
•

•

•

aanleiding van de invoering van nieuwe decretale graden door het Decreet
Lokaal Bestuur
organisatievoorstel inzake de ambtelijke integratie van de secretarissen en
de financieel beheerders van de gemeente en het OCMW overeenkomstig
het Decreet Lokaal Bestuur
ontwerp van functiebeschrijvingen algemeen directeur, financieel
directeur en adjunct-algemeendirecteur
ontwerp wijziging rechtspositieregeling
ontwerp wijziging personeelsformatie (inclusief organogram)
advies d.d. 20/03/2018 van het managementteam betreffende het
voorontwerp van wijzigingen van de rechtspositieregeling, de
personeelsformatie en het organogram naar aanleiding van de invoering
van nieuwe decretale graden door het Decreet Lokaal Bestuur
protocol d.d. 22/03/2018 van het bijzonder onderhandelingscomité
gemeente-, OCMW- en AGB-personeel inzake het voorstel tot wijziging van
de rechtspositieregeling, de personeelsformatie en het organogram naar
aanleiding van de invoering van nieuwe decretale graden door het Decreet
Lokaal Bestuur
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22/12/2017 verscheen op 15/02/2018 in
het Belgisch Staatsblad. Dit nieuw decreet voorziet in een integratie van
gemeente en OCMW met behoud van afzonderlijke rechtspersonen.
De ambtelijke integratie zoals voorzien in het Decreet Lokaal Bestuur zal
in de eerste plaats vorm krijgen door een eenduidige aansturing van het
personeel in de nieuwe figuur van algemeen directeur en financieel
directeur, die in de plaats treedt van de huidige gemeente- en OCMWsecretaris respectievelijk financieel beheerder van gemeente en OCMW.
Artikel 162 van het Decreet Lokaal Bestuur voorziet dat er in elke gemeente
een algemeen en een financieel directeur aanwezig is, die zowel de
gemeente als het OCMW bedient. Beide ambten worden uitgeoefend door
personeelsleden van de gemeente.
Het Decreet Lokaal Bestuur bevat een bijzondere overgangsregeling om
tijdig en uiterlijk tegen 01/08/2018 tot invulling van het ambt van
algemeen en financieel directeur te komen. De overgangsregeling legt in
grote lijnen vast hoe de nieuwe ambten op korte termijn ingevuld kunnen
worden en welke waarborgregels er bestaan ten opzichte van de personen
die nu titularis zijn van de decretale functies die op korte termijn zullen
verdwijnen. Vooral het belang van een tijdige, vlotte en transparante
invulling wordt daarbij benadrukt.
Het gemeentebestuur dient de nodige minimale formele stappen te zetten
om te kunnen overgaan tot de invulling van de ambten van algemeen
directeur, financieel directeur, alsook de ambten die voortvloeien uit de
toepassing van de waarborgregeling die in het Decreet Lokaal Bestuur zit
verwerkt.
Artikel 589 van het Decreet Lokaal Bestuur voorziet in een
waarborgregeling voor de zittende functiehouders die niet worden
aangesteld als algemeen of financieel directeur.
Concreet wordt voorgesteld om de secretaris die niet wordt aangesteld als
algemeen directeur een gewaarborgde functie als adjunctalgemeendirecteur te laten uitoefenen. Gelet op de schaalvergroting en
het stijgende takenpakket op zeer korte termijn van de algemeen directeur
lijkt het ons inziens verantwoord dat het gemeentebestuur voorziet in een
functie van adjunct-algemeendirecteur. Artikel 175 van het Decreet Lokaal
Bestuur voorziet immers dat de adjunct-algemeendirecteur de algemeen
directeur bijstaat in de vervulling van zijn ambt en dat de adjunctalgemeendirecteur de algemeen directeur vervangt als hij afwezig of
verhinderd is. Deze bijstand, met het oog op het opzetten van een
daadwerkelijk geïntegreerd en goed functionerend lokaal bestuur, lijkt ons
in de gegeven omstandigheden sowieso de best mogelijke inzet van
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•

talenten en kennis van de niet tot algemeen directeur gekozen titularis te
zijn.
Concreet wordt voorgesteld om voor de financieel beheerder die niet wordt
aangesteld als financieel directeur voorlopig geen gewaarborgde functie te
voorzien. We houden hiervoor rekening met het feit dat de OCMW-raad in
zitting d.d. 20/09/2017 het ontslag in onderling akkoord heeft
goedgekeurd van de financieel beheerder, dit met het oog op zijn
pensionering met ingang van 01/05/2018. In de huidige stand van de
wetgeving en rekening houdend met de huidige prerogatieven van de
titularissen, wordt weliswaar voorgesteld om de overgangsprocedure te
volgen zoals die is opgenomen in het Decreet Lokaal Bestuur, maar om voor
de financieel directeur voorlopig geen waarborgregeling uit te werken
(functiebeschrijving, salarisschaal, personeelsformatie, organogram,
rechtspositieregeling).
In concreto zou het gemeentebestuur dus de nodige formele beslissingen
moeten nemen ter voorbereiding van de aanstelling van een algemeen
directeur, financieel directeur en adjunct-algemeendirecteur.
 Functiebeschrijvingen:
 Voor alle drie deze nieuwe functies dient een functiebeschrijving
te worden goedgekeurd. We kunnen ons hiervoor baseren op
bestaande functiebeschrijvingen van decretale graden, uiteraard
rekening houdend met de uitgebreide verantwoordelijkheden die
zijn opgenomen in het Decreet Lokaal Bestuur. De rol van de
adjunct-algemeendirecteur is kort samengevat om een zeer brede
ondersteuning te geven aan de algemeen directeur, de algemeen
directeur te vervangen bij afwezigheid en om diverse
leidinggevende,
organisatorische
en
sturende
verantwoordelijkheden op te nemen (prioritair binnen de
rechtspersoon OCMW).
 Salarisschaal:
 De salarisschaal van de algemeen directeur wordt op grond van
artikel 588, §1 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaald op de
huidige salarisschaal van de gemeentesecretaris verhoogd met 30
%. De gemeenteraad dient dit formeel vast te stellen, maar het
gaat hierbij over een gebonden bevoegdheid.
 De salarisschaal van de financieel directeur wordt op grond van
artikel 588, §2 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaald op de
huidige salarisschaal van de financieel beheerder verhoogd met 30
%. De gemeenteraad dient dit formeel vast te stellen, maar het
gaat hierbij over een gebonden bevoegdheid.
 De salarisschaal van de adjunct-algemeendirecteur wordt op grond
van artikel 586 van het Decreet Lokaal Bestuur door de
gemeenteraad vastgelegd en moet steeds lager moet blijven dan
de salarisschaal van de algemeen directeur. Er wordt voorgesteld
om de salarisschaal van de adjunct-algemeendirecteur vast te
leggen op de huidige salarisschaal van de functiehouder verhoogd
met 30 %. Deze loonstijging lijkt ons verantwoord en in lijn te
liggen met het geplande takenpakket en functiebeschrijving. De
functie van adjunct-algemeendirecteur wordt in onze visie immers
cruciaal in het opzetten en consolideren van een geïntegreerd
lokaal bestuur. Daarnaast zal de functiehouder sowieso ruimere
taken en verantwoordelijkheden hebben dan op vandaag het geval
is en zich ten gronde in meerdere beleidsmateries moeten
inwerken om de taak kwalitatief in te kunnen vullen.
 Personeelsformatie en organogram:
 De personeelsformatie en het organogram dienen eveneens te
worden aangepast. De nieuwe functies van algemeen directeur en
financieel directeur dienen te worden ingeschreven in de formatie.
De functies van gemeentesecretaris en financieel beheerder
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•

Advies

•

•

worden uitdovende functies. De functie van adjunctalgemeendirecteur wordt tot slot bij voorzien onder een
uitdovende
statuut.
In
het
organogram
dienen
de
overeenstemmende aanpassingen te worden uitgevoerd.
 Rechtspositieregeling:
 Ook aan de rechtspositieregeling dienen de nodige aanpassingen te
gebeuren.
Voor de ambten van algemeen en financieel directeur zouden we
dit eventueel voorlopig terzijde kunnen laten, aangezien artikel
588, §3 van het Decreet Lokaal Bestuur hierover het volgende zegt:
“Voor de ambten, vermeld in paragraaf 1 en 2, en voor de adjunctalgemeendirecteur, vermeld in artikel 586, is de geldende
rechtspositieregeling van de secretarissen, de adjunctsecretarissen en de financieel beheerders van overeenkomstige
toepassing.”
 In ieder geval zal de rechtspositieregeling sowieso moeten voorzien
in minimale regels omtrent de adjunct-algemeendirecteur.
 Voorgesteld wordt daarom om in de rechtspositieregeling een
gelijkvormige overgangsbepaling in te schrijven over de nieuwe
decretale ambten. Aangezien de verwachting is dat er zeer
binnenkort nieuwe rechtspositieregels zullen worden uitgewerkt
door Vlaanderen in uitvoering van het Decreet Lokaal Bestuur,
zouden we in dit geval slechts opteren voor een minimale
aanpassing van de rechtspositieregeling. Deze minimale aanpassing
dient enkel het nodige houvast te kunnen bieden in afwachting van
een meer uitvoerige aanpassing (hetzij geïnspireerd op een nieuwe
Vlaamse rechtspositieregeling, hetzij door alsnog zelf meer
uitvoerig uitgewerkte regels te voorzien moest blijken dat een
Vlaamse regeling op zich laat wachten).
De grote inhoudelijke lijnen van deze beslissing worden uitdrukkelijk
gesteund door de huidige titularissen, die de krachtlijnen hiervan hebben
overgenomen in een organisatievoorstel voor de toekomst. De opmaak van
een consensusvoorstel door de huidige titularissen verdient aanbeveling
(gelet op de eerder genoemde bedoeling van de decreetgever om de
overgang tijdig, vlot en transparant te laten verlopen) en wordt ook
aangeraden door Agentschap Binnenlands bestuur en door GD&A-advocaten
die ons hierin adviseert, maar kan evenwel de formele procedure niet
vervangen. Het organisatievoorstel van de decretale graden vertaalt de
visie van het college op de ambtelijke integratie zoals opgelegd in het
Decreet Lokaal Bestuur.
Het voorontwerp van wijzigingen van de rechtspositieregeling, de
personeelsformatie en het organogram naar aanleiding van de invoering van
nieuwe decretale graden door het Decreet Lokaal Bestuur werd gunstig
geadviseerd door het managementteam in zitting d.d. 20/03/2018.
Met
betrekking
tot
de
voorgestelde
wijzigingen
van
de
rechtspositieregeling, de personeelsformatie en het organogram naar
aanleiding van de invoering van nieuwe decretale graden door het Decreet
Lokaal Bestuur werd n.a.v. de vergadering met de vakorganisaties op
22/03/2018 een protocol afgesloten.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad keurt principieel de krachtlijnen goed die zijn opgenomen
in het organisatievoorstel inzake de ambtelijke integratie, opgemaakt door de
huidige titularissen van de decretale graden van gemeente- en OCMW-bestuur.
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Artikel 2
De gemeenteraad stelt de functiebeschrijvingen vast van algemeen directeur,
financieel
directeur
en
adjunct-algemeendirecteur.
Deze
functiebeschrijvingen maken integrerend deel uit van deze beslissing.
Artikel 3
De gemeenteraad bepaalt de salarisschaal:
• van de algemeen directeur op de salarisschaal van de gemeentesecretaris
verhoogd met 30 %;
• van de financieel directeur op de salarisschaal van de financieel beheerder
verhoogd met 30 %;
• van de adjunct-algemeendirecteur op de huidige salarisschaal van de
secretaris die niet tot algemeen directeur is aangesteld, verhoogd met 30
%.
Artikel 4
De gemeenteraad stelt de formatie van het statutair personeel als volgt
opnieuw vast (met aantallen uitgedrukt in voltijdse equivalenten en een
onderscheid tussen administratief en technisch personeel):
1. Statutaire formatie
a) administratief personeel
aantal
1
1
5
1
1
1
9
1
1
1
3
41,5
1
3,5

functie
algemeen directeur
financieel directeur
diensthoofd
communicatieambtenaar
cultuurbeleidscoördinator
coördinator
deskundige
deskundige preventieadviseur
sportfunctionaris
bibliothecaris
administratief beleidsmedewerker
administratief medewerker (*)
adjunct-preventieadviseur
bibliotheekassistent

niveau
decretale graad
decretale graad
A1a-A3a
A1a-A3a
A1a-A3a
B4-B5
B1-B3
B1-B3
B1-B3
B1-B3
C4-C5
C1-C3
C1-C3
C1-C3

(*) waarvan volgende tewerkstellingen voorzien zijn in het kader van de
sociale maribel:
• 0,5 voltijdse equivalent - dienst buitenschoolse kinderopvang
• 1 voltijdse equivalent – dienst cultuur
• 1 voltijdse equivalent - dienst toerisme.
b) technisch personeel
aantal
1
1
1
4
16

functie
diensthoofd - technische dienst
omgevingsambtenaar
stedenbouw/ruimtelijke ordening
deskundige - ruimtelijke ordening
ploegbaas
technisch assistent
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3,8
5,5

technisch assistent/redder
technisch beambte

D1-D3
E1-E3

Artikel 5
De gemeenteraad stelt de uitdovende statutaire personeelsformatie, met de
vermelding van de statutaire betrekkingen die geblokkeerd blijven zolang de
overeenkomstige betrekkingen in de uitdovende formatie bezet zijn, als volgt
opnieuw vast (met aantallen uitgedrukt in voltijdse equivalenten):
a) administratief personeel
aantal functie
1

gemeentesecretaris

1

financieel beheerder

1

adjunctalgemeendirecteur
diensthoofd
secretariaat

1

niveau
decretale
graad
decretale
graad
decretale
graad
A1a-A3a

1

deskundige milieu

B1-B3

1

coördinator
buitenschoolse
kinderopvang

B4-B5

(geblokkeerde
formatie)
/

functie

in

/
/
(diensthoofd
technische
dienst administratie, A1aA3a)
(deskundige
preventieadviseur, B1-B3)
/

b) technisch personeel
aantal functie
1

stedenbouwkundig
ambtenaar

niveau

(geblokkeerde functie in
formatie)
A1a-A3a /

Artikel 6
De gemeenteraad stelt de formatie van het contractueel personeel (contracten
van onbepaalde duur) als volgt opnieuw vast (met aantallen uitgedrukt in
voltijdse equivalenten):
a) administratief personeel
aantal
1
1
1
1

functie
deskundige - beleidsondersteuning
deskundige – city marketing
administratief medewerker – informatica
administratief medewerker – openbare werken

niveau
B1-B3
B1-B3
C1-C3
C1-C3

b) technisch personeel
aantal
20
1
12,6
7
2
9,5

functie
technisch assistent - technische dienst uitvoering
technisch assistent/redder
begeleider buitenschoolse kinderopvang
technisch beambte - technische dienst uitvoering
technisch beambte - sportdienst
technisch beambte - schoonmaak
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Artikel 7
De gemeenteraad stelt het organogram van de gemeentelijke diensten
opnieuw vast. Dit organogram maakt integrerend deel uit van deze beslissing.
Artikel 8
De gemeenteraad voegt tussen artikel 319 en 320 van de rechtspositieregeling
volgende bepalingen toe:
“Afdeling III. Overgangsbepalingen naar aanleiding van de inwerkingtreding
van het Decreet Lokaal Bestuur
Artikel 319bis. § 1. Voor het ambt van algemeen directeur is de geldende
rechtspositieregeling van de gemeentesecretaris van overeenkomstige
toepassing.
Voor het ambt van financieel directeur is de geldende rechtspositieregeling
van financieel beheerder van overeenkomstige toepassing.
Voor het ambt van adjunct-algemeendirecteur is de geldende
rechtspositieregeling van de gemeentesecretaris van overeenkomstige
toepassing, dit met uitzondering van onderstaande aangelegenheden waar de
bepalingen over de adjunct-gemeentesecretaris opgenomen in het besluit van
de Vlaamse regering d.d. 07/12/2007 houdende de minimale voorwaarden voor
de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het
gemeentepersoneel van overeenkomstige toepassing zijn:
• artikel 51, § 2 BVR 07/12/2007: “De evaluatiecriteria worden vastgesteld
voor […] 2° de adjunct-gemeentesecretaris na overleg van de adjunctgemeentesecretaris met de gemeentesecretaris en het college van
burgemeester en schepenen”
• artikel 52 BVR 07/12/2007: “De raad regelt de tussentijdse feedback over
de wijze van functioneren tussen […] 2° de adjunct-gemeentesecretaris
enerzijds en het college van burgemeester en schepenen en de
gemeentesecretaris anderzijds”.
§ 2. De salarisschaal van de algemeen directeur is gelijk aan de salarisschaal
van de gemeentesecretaris verhoogd met 30 %.
De salarisschaal van de financieel directeur is gelijk aan de salarisschaal van
de financieel beheerder verhoogd met 30 %.
De salarisschaal van de adjunct-algemeendirecteur die wordt aangesteld in
uitvoering van artikel 589 van het Decreet Lokaal Bestuur is gelijk aan de
salarisschaal van de gemeente- of OCMW-secretaris die niet tot algemeen
directeur is aangesteld, verhoogd met 30 %.”

Punt 7: /technische dienst/- Grondverhandelingen - Goedkeuring van de ontwerpakte voor de
kosteloze overdracht van 756,80 m² wegenis met bijhorende infrastructuur en 8.349,10 m²
groenzone, parking, toegangspaden gebouwen en wadi gelegen Hans Memlingstraat, kadastraal
gekend 1e afdeling sectie B delen van nrs. 684y, 684n, 684L, 684m, 684p, 686s2 en deel zonder
nummer door De Oostendse Haard om in te lijven in het openbaar domein van de gemeente Bredene

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet
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Juridische grond

•

•

•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Decreet d.d. 19/12/2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex
(bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad d.d. 12/01/2015) waarbij de
bevoegdheid van de Vlaamse commissarissen werd vastgelegd tot het
uitvoeren van bepaalde vermogensrechtelijke verrichtingen in naam en
voor rekening van het Vlaamse gewest, de Vlaamse gemeenschap, de
Vlaamse gemeenschaps- en gewestinstellingen en bepaalde entiteiten
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 19/12/2014 houdende de uitvoering
van het decreet d.d. 19/12/2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex
(bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad d.d. 16/01/2015) houdende
machtiging tot aanwijzing van de Vlaamse commissarissen en tot regeling
van de werkwijze van het decreet d.d. 19/12/2014
Ministerieel Besluit van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en
Energie d.d. 12/01/2015 tot aanwijzing van de Vlaamse commissarissen,
vermeld in het decreet d.d. 19/12/2014 houdende de Vlaamse
Vastgoedcodex, gewijzigd bij Ministerieel Besluit van de Vlaamse minister
van Begroting, Financiën en Energie d.d. 02/03/2015 (bekendgemaakt in
het Belgisch Staatsblad d.d. 19/03/2015)
gewestplan Oostende-Middenkust, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d.
26/01/1977 gedeelte woongebied
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 29/04/1997 houdende vaststelling van
een algemene bouwverordening inzake wegen
woningbouwgebied goedgekeurd d.d. 07/04/1998
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, afbakening regionaal stedelijk
gebied Oostende goedgekeurd d.d. 15/05/2009
gewestelijk stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid
2.33_3_1 goedgekeurd d.d. 10/06/2011
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan, solitaire vakantiewoningen BruggeOostende goedgekeurd d.d. 05/06/2015
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 10/10/2016
houdende goedkeuring proces-verbaal van voorlopige oplevering van de
omgevingswerken Noord-Ede fase 1C
brief d.d. 23/06/2017 van de Oostendse Haard voor kosteloze overdracht
van de aangelegde wegenis met bijhorende infrastructuur in de Hans
Memlingstraat
metingplan d.d. 04/06/2017 van Johan De Volder, landmeter-expert
ontwerpakte d.d. 22/02/2018 opgemaakt door MVQ notariaat
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 12/03/2018
houdende principiële goedkeuring van de ontwerpakte voor de kosteloze
overdracht van 756,80 m² wegenis met bijhorende infrastructuur en
8.349,10 m² groenzone, parking, toegangspaden gebouwen en wadi
gelegen Hans Memlingstraat, kadastraal gekend 1e afdeling sectie B delen
van nrs. 684y, 684n, 684L, 684m, 684p, 686s2 en deel zonder nummer door
De Oostendse Haard om in te lijven in het openbaar domein van de
gemeente Bredene

Feiten, context
en argumentatie

•

Stemmen

Met algemene stemmen.

MVQ notariaat, Moerkerkse Steenweg 493, 8310 Brugge vraagt de
ontwerpakte van de kosteloze overdracht van 756,80 m² wegenis met
bijhorende infrastructuur en 8.349,10 m² groenzone, parking,
toegangspaden gebouwen en wadi gelegen Hans Memlingstraat, kadastraal
gekend 1e afdeling sectie B delen van nrs. 684y, 684n, 684L, 684m, 684p,
686s2 en deel zonder nummer door De Oostendse Haard aan de gemeente
Bredene om in te lijven in het openbaar domein door de gemeenteraad te
laten goedkeuren.
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Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden, opgemaakt
door het MVQ notariaat, voor kosteloze overdracht van 756,80 m² wegenis met
bijhorende infrastructuur en 8.349,10 m² groenzone, parking, toegangspaden
gebouwen en wadi gelegen Hans Memlingstraat, kadastraal gekend 1 e afdeling
sectie B delen van nrs. 684y, 684n, 684L, 684m, 684p, 686s2 en deel zonder
nummer door De Oostendse Haard aan de gemeente Bredene om in te lijven in
het openbaar domein.
De voorwaarden van kosteloze overdracht 00-00-7777/001 maken integrerend
deel uit van dit besluit.

Punt 8: /technische dienst/- Openbare werken - Bestrijking met slemafdichting in de
Buurtspoorwegstraat en Fritz Vinckelaan. Vaststelling van het bestek, de kostprijsraming en de
plaatsingsprocedure

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Wet d.d. 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten en de hierop van
toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 26/03/2012
houdende toewijzing aan nv Lam-Ro-Co van de opdracht van werken voor
het aanbrengen van een tweelaagse slemlaag in de Buurtspoorwegstraat
(VH 4.408 m²) en Fritz Vinckelaan, vanaf het huis nr. 72 t.e.m. kruispunt
Duinenstraat (VH 3.827 m²) voor de prijs van 39.087,10 EUR (incl. btw)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 25/06/2012
houdende toewijzing aan nv De Groote Gaston van de opdracht van werken
voor het verwijderen en aanbrengen van verkeersbelijningen in de
Buurtspoorwegstraat en Fritz Vinckelaan voor de prijs van 8.260,51 EUR
(incl. btw)
bestek voor het uitvoeren van herstellingswerken met slemlaag in de
Buurtspoorwegstraat/Fritz Vinckelaan
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 12/03/2018
houdende
voorstel
bestrijking
met
slemafdichting
in
de
Buurtspoorwegstraat en Fritz Vinckelaan

•

•
•

Feiten, context
en argumentatie

•

•

•
•

In het investeringsbudget 2014-2019 is een verbinteniskrediet voorzien van
125.000 EUR (transactiekrediet 2018) voor het financieren van de opdracht
van herstellingswerken met slemlaag in de Buurtspoorwegstraat/Fritz
Vinckelaan.
De Buurtspoorwegstraat en de Fritz Vinckelaan zijn drukke invalswegen
(Lijnbussen, vrachtwagens en personenauto’s Oostende/Brugge/Bredene)
en verkeren in heel slechte staat (geluidshinder voor bewoners van deze
straten).
In 2012 werden deze straten voorzien van een tweelaagse slemlaag en onze
technische dienst stelt voor om deze straten opnieuw te laten bestrijken
met een slemlaag.
Summiere beschrijving van de werken:
 uitvlakken, plaatselijk frezen en uitvlakken met slem

vermoedelijke hoeveelheid: 5 ton
 rechtlijnig afplakken van het fietspad in de Fritz Vinckelaan
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vermoedelijke hoeveelheid: 750 lm
leveren en plaatsen van een bestrijking met slemafdichting XII-7

vermoedelijke hoeveelheid: 8.920 m²
 aanbrengen van wegmarkering in de Fritz Vinckelaan en
Buurtspoorwegstraat

som op het geheel.
Uitvoeringstermijn: vijftien werkdagen.
De gemeenteraad wordt voorgesteld over te gaan tot het vaststellen van
het bestek (2018/Buurtspoorweg01), de kostprijsraming (125.000 EUR –
incl. btw) en de plaatsingsprocedure (onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking) van de opdracht van werken om het wegdek
van de Buurtspoorwegstraat en Fritz Vinckelaan te bestrijken met een
slemafdichting.


•
•

Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Herstellingswerken
met slemlaag
Buurtspoorwegstraat

Raming
(incl.
btw)
125.000
EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
0200-00/2240107
125.000 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0200-00/2240107
125.000 EUR

EB/
IB/
(LB)
IB

1G21.03.12
I.E. 1G21
Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt vast het bestek (2018/Buurtspoorweg01), de
kostprijsraming (125.000 EUR – incl. btw) en de plaatsingsprocedure
(onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking) van de
opdracht van werken om het wegdek van de Buurtspoorwegstraat en Fritz
Vinckelaan te bestrijken met een slemafdichting.
Het bestek en de situatieplannen maken integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 9: /technische dienst/- Openbare werken - Afkoppelen collectorennetwerk Bredene/De Haan
(project nr. 21.740B). Omgeving recreatiedomein Grasduinen en openbare parking Zandstraat.
Goedkeuren van de voorwaarden van een erfdienstbaarheid voor algemeen nut over de percelen,
kadastraal bekend 2° afdeling, sectie C, nrs. 539D, 185L en 183/02C aan nv Aquafin

Bevoegdheid

•

artikels 42 en 191 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

artikels 637 tot en met 710bis van het Burgerlijk Wetboek d.d. 21/03/1804
Wet d.d. 12/04/1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en
andere door middel van leidingen
Wet d.d. 26/03/1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging en latere wijzigingen
Decreet d.d. 28/06/1985 betreffende de milieuvergunning

•
•
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•
•
•
•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

Besluit van de Vlaamse regering d.d. 20/03/1991 houdende vaststelling van
regelen met betrekking tot de uitvoering van werken door nv Aquafin, in
opdracht van het Vlaams gewest en latere wijzigingen
Decreet d.d. 05/04/1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 01/06/1995 houdende algemene en
sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II)
Decreet d.d. 24/05/2002 betreffende water bestemd voor menselijke
aanwending
Decreet d.d. 18/07/2003 betreffende het integraal waterbeleid
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 01/10/2004 houdende vaststelling van
een
gewestelijke
stedenbouwkundige
verordening
inzake
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en
gescheiden lozing van afval- en hemelwater
ereloonovereenkomst Aquafin nv-Studiebureau ir. Jonckheere d.d.
18/06/2004
betreffende
het
project
Aquafin
“Afkoppelen
collectorennetwerk – nr. 21.740B”
Ministerieel Besluit d.d. 09/06/2008 houdende vaststelling van het
definitief zoneringsplan van Bredene
beslissing van de gemeenteraad d.d. 25/05/2009 betreffende het
hoofdproject Aquafin “Afkoppelen collectorennetwerk – nr. 21.740B” en
aanverwante projecten, meer bepaald de goedkeuring van de voorwaarden
van een samenwerkingsovereenkomst Aquafin nv-gemeente Bredene en
een addendum bij de overeenkomst betreffende de studie van de diverse
projecten Aquafin nv-gemeente Bredene-studiebureau ir. Jonckheere
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 08/06/2009
houdende afsluiten van overeenkomsten nv Aquafin-gemeente Bredene en
nv Aquafin-gemeente Bredene-Studiebureau Jonckheere bvba
Besluit d.d. 12/09/2016 van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en
Landbouw, Joke Schauvliege betreffende de renovatie van de collector
Batterijstraat (De Haan) tot Zandstraat (Bredene), waarbij de oprichting
van rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in de gemeente Bredene van
openbaar nut wordt verklaard
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 10/10/2016
houdende goedkeuring van het voorontwerp en de kostprijsraming van de
wegenis- en rioleringswerken in de zijweg van de Ruiterlaan (nrs. 9C tot
11C) en in de Koerslaan (nrs. 38 tot 42)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 12/06/2017
houdende goedkeuring van het gewijzigd voorontwerp van de riolerings- en
wegeniswerken Koerslaan, tussen Derby- en Ruiterlaan, Ruiter- en
Derbylaan
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 31/07/2017
houdende gunstig advies over het dossier aanvraag om ministerieel besluit
tot verklaring van openbaar nut van het Aquafin project nr. 21.740B
“Afkoppelen collectorennetwerk Bredene/De Haan”
beslissing van de gemeenteraad d.d. 23/10/2017 houdende goedkeuring
van de voorwaarden van de volgende contracten:
- samenwerkingsovereenkomst Aquafin nv-gemeente Bredene-cvba
Farys-gemeente De Haan betreffende het hoofdproject Aquafin
“Afkoppelen collectorennetwerk – nr. 21.740B” en aanverwante
projecten
- addendum bij de overeenkomst betreffende de studie van de diverse
projecten Aquafin nv-gemeente Bredene-cvba Farys-gemeente De
Haan-bvba Studiebureau Jonckheere
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 06/11/2017
houdende afsluiten van de volgende contracten:
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-

•

•
•
•

Feiten, context
en argumentatie

•

•

•

•

•

samenwerkingsovereenkomst Aquafin nv-gemeente Bredene-cvba
Farys-gemeente De Haan betreffende het hoofdproject Aquafin
“Afkoppelen collectorennetwerk – nr. 21.740B” en aanverwante
projecten
- addendum bij de overeenkomst betreffende de studie van de diverse
projecten Aquafin nv-gemeente Bredene-cvba Farys-gemeente De
Haan-bvba Studiebureau Jonckheere
beslissing van de gemeenteraad d.d. 20/11/2017 houdende goedkeuring
van de plannen, het bestek, de kostprijsraming (10.928.473,45 EUR, studie
exclusief) en de plaatsingsprocedure (openbare procedure) van het
hoofdproject Aquafin “Afkoppelen collectorennetwerk – nr. 21.740B” en
aanverwante projecten
ontwerp overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden + plannen
bijhorende lijst toegelaten bomen en struiken
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 12/03/2018
houdende voorstel toestaan van een erfdienstbaarheid voor algemeen nut
over de percelen, kadastraal bekend 2° afdeling, sectie C, nrs. 539D, 185L
en 183/02C aan nv Aquafin voor afkoppelen collectorennetwerk
Bredene/De Haan (project nr. 21.740B), omgeving recreatiedomein
Grasduinen en openbare parking Zandstraat
Op 29/06/2017 werd door nv Aquafin bij de Vlaamse minister van
Omgeving, Natuur en Omgeving, Natuur en Landbouw een aanvraag
ingediend tot het nemen van een ministerieel besluit tot verklaring van
openbaar nut van het project nr. 21.740B – Afkoppelen collectorennetwerk
Bredene/De Haan.
Het afkoppelingsproject bestaat erin een nieuwe droogweerafvoer
collector (DWA) aan te leggen langsheen het bestaand tracé van het
ingebuisd Duiveketezwin, waarbij de bestaande rioleringsinfrastructuur
wordt behouden als regenweerafvoer collector (RWA). De collector loopt
langs het Duinenzwin, van Violierenlaan (De Haan) tot Duinenstraat
(Bredene).
Het afvalwater wordt aangesloten op het bestaand
pompstation Zandstraat, waarna het verder wordt verpompt richting
rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Oostende. Op het collectorenstelsel
worden de zijstraten aangesloten en de omliggende campings worden
gescheiden aangesloten. Als voorwaarde aan dit project werd de aanleg
van een bufferbekken geëist.
Immers het Anckaertzwin, ook
Duiveketezwin genaamd, heeft een beperkte afvoercapaciteit.
De gemeenteraad heeft in zitting d.d. 20/11/2017 zijn goedkeuring
gehecht aan de plannen, het bestek, de kostprijsraming (10.928.473,45
EUR, studie exclusief – gemeentelijk aandeel 683.817,19 EUR, studie
exclusief) en de plaatsingsprocedure (openbare procedure) van het
hoofdproject Aquafin “Afkoppelen collectorennetwerk – nr. 21.740B” en
aanverwante projecten.
nv Aquafin, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, zal in het kader van het project
“Afkoppelen
collectorennetwerk
–
nr.
21.740B”
rioolwaterzuiveringsinfrastructuur aanleggen in o.a. de ondergrond van
percelen, kadastraal bekend 2° afdeling, sectie C, nrs. 539D, 185L en
183/02C, eigendom van ons bestuur (omgeving recreatiedomein
Grasduinen en openbare parking Zandstraat). Daartoe vraagt voornoemde
vennootschap ons bestuur hen een aantal erfdienstbaarheden van
algemeen nut toe te staan (inname in volle eigendom).
Voornaamste voorwaarden van de overeenkomst tot vestiging van een
aantal erfdienstbaarheden van algemeen nut
- Ons bestuur verleent nv Aquafin het recht om een ondergrondse
afvalwatercollector en toebehoren te laten plaatsen in de percelen,
kadastraal bekend 2° afdeling, sectie C, nrs. 539D, 185L en 183/02C,
ons eigendom
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•

Start van de werken na eenvoudige kennisgeving aan de eigenaar en
eventuele gebruikers, dit minstens vijftien dagen voor de aanvang van
de werken
- Aansprakelijkheid ten laste van nv Aquafin voor de schade, die door
haar fout of nalatigheid wordt veroorzaakt
- Eigenaar verbindt zich ertoe zich te onthouden van elke handeling, die
de leiding of haar exploitatie zou kunnen schaden en verleent aan nv
Aquafin te allen tijde een toe- en doorgangsrecht te voet en met alle
nuttige vervoermiddelen, materialen en werktuigen, derwijze dat het
toezicht en onderhoud van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur
steeds mogelijk is
- Desbetreffende zones maken het voorwerp uit van een
erfdienstbaarheid non-aedificandi, die zich verzet tegen volgende
activiteiten binnen deze zone:
A. Binnen een strook van maximum 5 m mag, behoudens voorafgaande
instemming van nv Aquafin, niet worden overgegaan tot:
- het oprichten van gebouwen of gesloten lokalen
- het wijzigen van het maaiveldniveau
- het opstapelen van goederen of materiaal met een gewicht
groter dan 1 ton/m²
- het heien van palen of piketten in de grond, die de buis kunnen
beschadigen
- het rijden over de buis met rollend materieel met een aslast,
zwaarder dan 12 ton, incluis mechanische graaftuigen
- het planten van andere bomen of diepwortelende struiken dan
deze, die in bijhorende lijst vermeld worden
B. Alle uitgravingen of ontgrondingen, welke de stabiliteit van de
grond
of
de
ondergrond,
waarin
de
rioolwaterzuiveringsinfrastructuur zich bevindt, in het gedrang
zouden kunnen brengen, zijn eveneens verboden
- De eigenaar zal geen eigendomsrecht of andere rechten kunnen laten
gelden op de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur, die nv Aquafin tot
stand zal brengen in bovengenoemde percelen krachtens huidige
overeenkomst
- Als tegenprestatie voor de in de overeenkomst aangegane
verbintenissen zal nv Aquafin aan de eigenaar een totale forfaitaire
vergoeding betalen ten bedrage van 443 EUR.
Raadslid Dany Hollevoet heeft de technische dienst administratie erop
attent gemaakt dat in de overeenkomst gemeente Bredene-nv Aquafin over
de erfdienstbaarheid een gegeven over de forfaitaire vergoeding voor het
verlenen van deze erfdienstbaarheid (443 EUR) ontbrak, meer bepaald een
opsplitsing van deze som over de drie innames.
Het oorspronkelijk artikel 9 van desbetreffende overeenkomst wordt
bijgevolg vervangen door een nieuw artikel 9.
Oorspronkelijk artikel 9
Als tegenprestatie voor de in deze overeenkomst aangegane verbintenissen
zal AQUAFIN aan de EIGENAAR een totale forfaitaire vergoeding betalen
ten bedrage van 443 EUR (vierhonderd drieënveertig euro). De vergoeding
zal betaald worden ter gelegenheid van het verlijden van de notariële akte.
Nieuw artikel 9
Als tegenprestatie voor de in deze overeenkomst aangegane verbintenissen
zal AQUAFIN aan de EIGENAAR een totale forfaitaire vergoeding betalen
ten bedrage van 443 EUR (vierhonderd drieënveertig euro), zijnde:
inn. 3: 11 m + 11 m (dubbele leiding in erfdienstbaarheid) = 22 m x 3
EUR/lopende meter
inn. 35: 4 m x 3 EUR/lopende meter
inn. 37: 105 m x 3 EUR/lopende meter + 2 inspectieputten x 25 EUR/put
De vergoeding zal betaald worden ter gelegenheid van het verlijden
van de notariële akte.
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•

Financiële
gevolgen

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
- akkoord te gaan met het verlenen van een aantal erfdienstbaarheden
van algemeen nut (inname in volle eigendom) aan nv Aquafin, dit in
het kader van het project “Afkoppelen collectorennetwerk – nr.
21.740B”, waarbij rioolwaterzuiveringsinfrastructuur wordt aangelegd
in o.a. de ondergrond van percelen, eigendom van de gemeente
Bredene (grond omgeving recreatiedomein Grasduinen, kadastraal
bekend 2° afdeling, sectie C, nr. 539D en openbare parking Zandstraat,
kadastraal bekend 2° afdeling, sectie C, nrs. 185L en 183/02C)
- zijn goedkeuring te hechten aan de desbetreffende voorwaarden.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
INKOMSTEN
Omschrijving transactie

Raming

Eenmalige vergoeding
erfdienstbaarheid nv
Aquafin
Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1

Budgetsleutel
443 EUR

1G.GBB/020000/7475000

EB/
IB/
(LB)
EB

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het verlenen van een aantal
erfdienstbaarheden van algemeen nut (inname in volle eigendom) aan nv
Aquafin, dit in het kader van het project “Afkoppelen collectorennetwerk – nr.
21.740B”, waarbij rioolwaterzuiveringsinfrastructuur wordt aangelegd in o.a.
de ondergrond van percelen, eigendom van de gemeente Bredene (grond
omgeving recreatiedomein Grasduinen, kadastraal bekend 2° afdeling, sectie
C, nr. 539D en openbare parking Zandstraat, kadastraal bekend 2°afdeling,
sectie C, nrs. 185L en 183/02C).
Artikel 2
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden van de
desbetreffende overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden gemeente
Bredene-nv Aquafin.
De overeenkomst maakt integrerend deel uit van dit besluit.
Punt 10: /secretariaat/- Algemeen - Mondelinge vragen van raadslid Randy Vanderputte

Bevoegdheid

•

artikel 32 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond

•

huishoudelijk reglement van de gemeenteraad inzonderheid artikel 9, opnieuw
vastgesteld door de gemeenteraad in zitting d.d. 28/01/2013

Raadslid Randy Vanderputte die opmerkt dat de N-VA tijdens vorige zitting van
de gemeenteraad mee de aansluiting bij de Statiegeldalliantie heeft
goedgekeurd maar moet vaststellen dat op Vlaams niveau door de N-VA een
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ander standpunt wordt ingenomen. Het raadslid wenst te vernemen of de N-VAfractie in de gemeenteraad nog steeds deze aansluiting ondersteunt.
Raadslid Sofie Ramboer die repliceert dat haar fractie, weliswaar met een aantal
opmerkingen, inderdaad deze aansluiting heeft ondersteund en dit ook blijft doen.
Burgemeester Steve Vandenberge die opmerkt dat intussen 36 Vlaamse lokale
besturen zich hebben geschaard achter deze alliantie en dat hij in het Vlaams
Parlement vaststelt dat in de N-VA-fractie de meningen hierover verdeeld zijn. Hij
verheugt er zich wel over dat de lokale N-VA, mits de geformuleerde opmerking,
de aansluiting bij deze alliantie wel heeft goedgekeurd. De burgemeester wijst er
ook nog op dat het hier geen gemakkelijk materie is en dat het niet zo evident is
om de omslag te maken naar bvb. plasticarme/-vrije activiteiten, waarvoor vooral
een mentaliteitswijziging noodzakelijk is. Dit blijkt ook uit de nota die hierover
werd opgemaakt door de diensten en die samen met de dienstnota rond het weren
van plastic afval op evenementen zal worden bezorgd aan alle raadsleden.
Raadslid Randy Vanderputte die wenst te vernemen wat de stand van zaken is
met betrekking tot de vragen en voorstellen die recent werden geformuleerd
door de jeugdverenigingen naar aanleiding van een formeel overleg met het
college van burgemeester en schepenen.
Burgemeester Steve Vandenberge antwoordt dat hij enorm verrast was over de
wijze waarop deze overlegvergadering was voorbereid door de jeugdverenigingen.
Aan een aantal van de gemotiveerde voorstellen kan onmiddellijk een gevolg
worden gegeven terwijl voor een aantal andere slechts een oplossing mogelijk is op
langere termijn bvb. via aanpassing subsidiereglementen. De nota van de
jeugdverenigingen en een overzicht van het gevolg dat hieraan zal worden gegeven
wordt bezorgd aan het raadslid.
Punt 11: /secretariaat/- Algemeen - Mondelinge vragen van raadslid Dirk Cattoir

Bevoegdheid

•

artikel 32 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond

•

huishoudelijk reglement van de gemeenteraad inzonderheid artikel 9, opnieuw
vastgesteld door de gemeenteraad in zitting d.d. 28/01/2013

Raadslid Dirk Cattoir die opmerkt dat het fietspad langs de Prinses Elisabethlaan,
gedeelte tussen Buurtspoorwegstraat en het Shoppingcenter, sedert kort slechts
in één richting meer mag worden gebruikt (rijrichting Brugge-Oostende)
waardoor de fietsers die vanuit Bredene-Sas het Shoppingcenter willen bereiken
twee maal de Brugsesteenweg dienen over te steken. Ter hoogte van het
Shoppingcenter is er evenwel geen oversteekplaats voorzien voor de fietsers en
is er ook geen signalisatie voorzien die automobilisten moet wijzen op
overstekende fietsers. Het raadslid vraagt om hier de nodige
veiligheidsmaatregelen te nemen.
Secretaris Yannick Wittevrongel die antwoordt dat het hier een gewestweg betreft
en dat bijgevolg dit verzoek/voorstel zal moeten worden overgemaakt aan het
Agentschap Wegen en Verkeer.
Raadslid Dirk Cattoir die naar aanleiding van de plaatsing van kunstwerken op
o.m. rotonde WZC Jacky Maes en in ’t Paelsteenveld in het kader van Beaufort,
wenst te weten wat hiervoor de financiële inbreng is van de gemeente.
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Burgemeester Steve Vandenberghe antwoordt dat Bredene de eerste gemeente was
om hard te reageren tegen het fiasco van de editie 2015 van Beaufort en dat dit
ook heeft geleid tot een gedeeltelijke terugbetaling van de financiële tussenkomst.
Voor de editie 2018 werd het initiatief overgenomen door Westtoer met de nodige
afspraken met en garanties voor inspraak van de negen participerende
kustgemeenten. De inbreng van Bredene in het project Beaufort 2018 bedraagt
30.000 EUR. Met deze inbreng verzorgt Westtoer niet alleen het artistieke luik maar
zorgt het vooral voor een nationale en ook internationale marketingcampagne. Het
project Beaufort zorgt ontegensprekelijk voor heel wat meer bezoekers aan de Kust
en Bredene. De burgemeester geeft nogmaals aan dat alles in samenspraak gebeurt
tussen de kustgemeenten en Westtoer. De vergelijking van de kwaliteit van
kunstwerken is een kwestie van smaak. In dit verband wijst de burgemeester er ook
op dat Bredene, in tegenstelling tot andere kustgemeenten, geen kunstwerken
aankoopt.
Schepen Eddy Gryson die er nog op wijst dat in Bredene drie kunstwerken worden
tentoongesteld, waar er oorspronkelijk slechts twee waren voorzien. Ook het werk
Albedo van Niek Kemps (Beaufort 2012) dat nog steeds aanwezig is in de Duinen
t.h.v. post 6 wordt mee betrokken in de communicatie van Beaufort editie 2018.

Punt 12: /secretariaat/- Algemeen - Mondelinge vraag van raadslid Louis Van Belleghem

Bevoegdheid

•

artikel 32 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond

•

huishoudelijk reglement van de gemeenteraad inzonderheid artikel 9, opnieuw
vastgesteld door de gemeenteraad in zitting d.d. 28/01/2013

Raadslid Louis Van Belleghem die de stand van zaken wenst te kennen van de
inrichting van een laad- en loszone in de Kapelstraat en herinrichting van de
parking Shopping Duinen.
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat op uitdrukkelijke vraag van de handelaars
deze werken niet meer dit jaar worden uitgevoerd, omdat men vreesde dat dit werk
niet tijdig, i.c. voor de aanvang van het seizoen 2018, zou kunnen worden voltooid.

namens de gemeenteraad
Yannick Wittevrongel
secretaris
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