TOELICHTING GEMEENTERAAD
ZITTING 20/10/2014
openbare zitting
1.

Goedkeuring van de notulen van de zitting van 22/09/2014
De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting van 22/09/2014 goed te keuren.

2.

Intergemeentelijke samenwerking. IMEWO. Goedkeuring agenda van buitengewone algemene
vergadering op 09/12/2014 en statutenwijziging
De gemeenteraad wordt voorgesteld om de statutenwijziging en de agenda van de buitengewone
algemene vergadering op 09/12/2014 van IMEWO goed te keuren.

3.

Verkeer en mobiliteit. Goedkeuring van de modaliteiten van een samenwerkingsovereenkomst
tussen het Vlaams Gewest (Vlaamse Regering bij delegatie aan ir. Tom Roelants, administrateurgeneraal Agentschap Wegen en Verkeer, Gewest genoemd + Kapt. Jacques D’Havé, administrateurgeneraal van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, afdeling Kust) , gemeente Bredene
en Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn voor de herinrichting van de N34 Koninklijke Baan t.h.v.
Koerslaan en Duinenstraat
De gemeenteraad wordt voorgesteld om de modaliteiten van de samenwerkingsovereenkomst tussen het
Vlaams Gewest (Vlaamse Regering bij delegatie aan ir. Tom Roelants, administrateur-generaal
Agentschap Wegen en Verkeer, Gewest genoemd + Kapt. Jacques D’Havé, administrateur-generaal van
het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, afdeling Kust), de gemeente Bredene en de Vlaamse
Vervoermaatschappij De Lijn voor de herinrichting van de N34 Koninklijke Baan t.h.v. Koerslaan en
Duinenstraat goed te keuren.

4.

Brandweer. Instappen in Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 vanaf 01/01/2015 en goedkeuren
financiële verdeelsleutel en de daaraan verbonden modaliteiten
De gemeenteraad wordt voorgesteld om in te stappen in de Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 en
om de financiële verdeelsleutel en de daaraan verbonden modaliteiten, die zijn opgenomen in de
“overeenkomst tussen de Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 in oprichting en de gemeenten inzake
de financiële verdeelsleutel en de daaraan verbonden modaliteiten voor de periode 2015 – 2025”, goed
te keuren.
De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving transactie
Bijdrage
2015
Bijdrage
2016 - 2019

Raming (incl.
btw)

brandweer 533.721,07 EUR
brandweer

± 2.430.000
EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet (*)

Budgetsleutel +
EB / IB
beschikbaar
/ (LB)
transactiekrediet
0410-00 / 6495060 EB
0410-00 / 6495060 EB

5.

Brandweer. Vaststellen van de bijdrage van de gemeente Bredene in de Hulpverleningszone WestVlaanderen 1 voor het dienstjaar 2015
De gemeenteraad wordt uitgenodigd om het bedrag van de gemeente Bredene in de Hulpverleningszone
West-Vlaanderen 1 voor het dienstjaar 2015 vast te stellen.
De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving transactie
Bijdrage
2015

6.

Raming (incl.
btw)

brandweer 533.721,07 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet

Budgetsleutel +
EB / IB
beschikbaar
/ (LB)
transactiekrediet
0410-00 / 6495060 EB

Algemene administratieve politie. Vaststellen aanpassing artikel 4.2.6 van de algemene
politieverordening
De gemeenteraad wordt voorgesteld om artikel 4.2.6 van de algemene politieverordening op te heffen
en opnieuw vast te stellen.

7.

Aanvraag tot erkenning van de gemeentelijke sportraad als adviesorgaan van het gemeentebestuur
naar aanleiding van de herverkiezing van de algemene vergadering en het bestuur. Verlenging van
de goedkeuring van de statuten
De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de erkenning van de gemeentelijke sportraad als adviesorgaan
van het gemeentebestuur naar aanleiding van de herverkiezing van de algemene vergadering en het
bestuur alsook de verlenging van de statuten goed te keuren.

8.

Dienst onthaalgezinnen. Opheffen en opnieuw vaststellen huishoudelijk reglement
onthaalgezinnen Bredene

dienst

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om het huishoudelijk reglement dienst onthaalgezinnen Bredene op
te heffen en opnieuw vast te stellen.

9.

OCMW. Kennisneming budgetwijziging nr.1 van het OCMW Bredene voor het boekjaar 2014
De gemeenteraad dient kennis te nemen van de budgetwijziging nr.1 van het OCMW Bredene voor het
boekjaar 2014.

10. Vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van een domeinconcessie voor het verhuren
van strandcabines en -meubilair (seizoenexploitatie)
De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de voorwaarden voor de toekenning van een domeinconcessie
voor verhuring van strandcabines en -meubilair vast te stellen.

11. Bibliotheek. Opheffen en opnieuw vaststellen van het dienstreglement van de openbare bibliotheek
De gemeenteraad wordt voorgesteld het dienstreglement van de openbare bibliotheek d.d. 28/04/2014
op te heffen en opnieuw vast te stellen met ingang van 01/11/2014.

12. Personeelsdienst. Vaststellen van een reglement houdende toekenning van de eretitel van het ambt
aan gewezen personeelsleden in een decretale graad
De gemeenteraad wordt uitgenodigd om een reglement houdende toekenning van de eretitel van het
ambt aan gewezen personeelsleden in een decretale graad vast te stellen.
13. Kerkfabrieken. Goedkeuring van de 2de budgetwijziging 2014 van de kerkfabriek Sint-Rikier
De gemeenteraad wordt voorgesteld om de 2de budgetwijziging 2014 van de kerkfabriek Sint-Rikier
goed te keuren.

14. Kerkfabrieken. Kennisneming van het budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Rikier
De gemeenteraad dient kennis te nemen van het budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Rikier.
De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving transactie

Raming (incl.
btw)

Gemeentelijke toelage
(aandeel Bredene)

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet (*)

66.850,37 EUR

Budgetsleutel +
EB / IB
beschikbaar
/ (LB)
transactiekrediet
EUR
0790-01 / 6495032 EB

15. Kerkfabrieken. Kennisneming van het budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind
Jezus
De gemeenteraad dient kennis te nemen van het budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Thérésia van het
Kind Jezus.
De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie

Raming (incl. btw)

Gemeentelijke
toelage

Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
EB / IB
beschikbaar
beschikbaar
/ (LB)
verbinteniskrediet (*)
transactiekrediet
76.090,53 EUR
EUR
0790-02 / 6495033 EB

16. Kerkfabrieken. Goedkeuring van het budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp
De gemeenteraad dient kennis te nemen van het het budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Jozef
Molendorp.
De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving transactie
Gemeentelijke toelage
(aandeel Bredene)

Raming (incl.
btw)
66.850,37 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet (*)

Budgetsleutel +
EB / IB
beschikbaar
/ (LB)
transactiekrediet
EUR
0790-01 / 6495032 EB

17. Openbare werken. Riolerings- en bestratingswerken in de Nukkerwijkstraat en Europastraat.
Vaststellen van het bestek, de plannen, kostprijsraming en de wijze van gunnen
De gemeenteraad wordt voorgesteld om het bestek, de plannen, de kostprijsraming (583.581,13 EUR –
incl. btw) en de wijze van gunnen (openbare aanbesteding) van de opdracht van riolerings- en
bestratingswerken in de Nukkerwijk- en Europastraat goed te keuren.
De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving transactie
Rioleringsbestratingswerken
NukkerwijkEuropastraat

Raming (incl.
btw)

Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
EB / IB
beschikbaar
beschikbaar
/ (LB)
verbinteniskrediet
transactiekrediet
en 583.581,13 EUR
0200-00/224007
0200-00/224007 IB
700.000 EUR
369.036,72
en
EUR

18. Openbare werken. Masterplan Sas/Nukker. Uitvoering van wegenis- en rioleringswerken in
gedeeltes van de Steenoven- en Spaarzaamheidstraat. 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
De gemeenteraad wordt uitgenodigd om het bestek van de opdracht van diensten tot opmaak van een
ontwerp van wegenis- en rioleringswerken in gedeeltes van de Steenoven- en Spaarzaamheidstraat, dit
in het kader van de uitvoering van het Masterplan Sas/Nukker, inbegrepen leiding, toezicht en
veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking + kostprijsraming (45.774 EUR, btw inclusief) en de
wijze van gunnen van deze opdracht van diensten (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij
de aanvang van de procedure) vast te stellen.
De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving transactie
Studie heraanleg diverse
straten
(Masterplan
Sas/Nukker)

Raming (incl.
btw)

Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
EB / IB
beschikbaar
beschikbaar
/ (LB)
verbinteniskrediet (*)
transactiekrediet
45.774 EUR
0200-00/2140007
0200-00/2140007 IB
Nihil
Nihil
Kan worden gefinancierd
met krediet openbare
werken, in totaal
3.043.944 EUR
(3.100.000 EUR min
56.056 EUR)

Kan worden
gefinancierd met
krediet openbare
werken, in totaal
3.043.944 EUR
(3.100.000 EUR min
56.056 EUR)

19. Nutsvoorzieningen. De Watergroep. Aanleg van een toevoerleiding + aanpassen netleiding en
huisaansluitingen (overkoppelen) n.a.v. de riolerings- en bestratingswerken Duinenstraat, tussen
Vloedstraat en Fritz Vinckelaan. Goedkeuring van het plan, de voorwaarden en kostprijsraming
De gemeenteraad wordt voorgesteld om het plan, de voorwaarden en kostprijsraming van aanleg van
een toevoerleiding + aanpassen netleiding en huisaansluitingen (overkoppelen), uit te voeren door De
Watergroep, Roggelaan 2, 8500 Kortrijk, naar aanleiding van de riolerings- en bestratingswerken in de
Duinenstraat, meer bepaald tussen de Fritz Vinckelaan en rotonde Vloedstraat goed te keuren.
De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie

Raming (incl. btw)

Aanpassen netleiding
en huisaansluitingen

Toevoerleiding

Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
beschikbaar
beschikbaar
verbinteniskrediet
transactiekrediet
27.340,80 EUR 
16.404,48 EUR (ten laste van het
solidariteitsfonds)
 10.936,32 EUR (ten laste van de
gemeentelijke AIK’s)
261.861,97 EUR 
140.712,70 EUR (ten laste van het
solidariteitsfonds
 93.808,47 EUR (ten laste van de
gemeentelijke AIK’s)

EB /
IB /
(LB)

20. Gemeentelijk patrimonium. Westelijke ontsluiting van Grasduinen. Aankoop van 1.108 m² grond,
gelegen ter hoogte van de Duinenstraat, jegens Roland Metsu-Martine Standaert. Intrekken besluit
van de gemeenteraad d.d. 26/05/2014 houdende vaststelling van de desbetreffende voorwaarden.
Opnieuw vaststellen van de voorwaarden
De gemeenteraad wordt voorgesteld om het besluit van de gemeenteraad d.d. 26/05/2014 houdende
aankoop van een perceel grond, gelegen ter hoogte van de Duinenstraat, kadastraal bekend 2° afdeling,
sectie C, deel van nr. 539C (oppervlakte 1.108 m²) jegens Roland Metsu-Martine Standaert en
vaststelling van de desbetreffende voorwaarden van deze transactie in te trekken. Tevens wordt
voorgesteld om de voorwaarden van deze transactie opnieuw vast te stellen.
De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving transactie
Grond
toegangswegen
gemeenschapszone
Grasduinen – westelijke
ontsluiting

Raming (incl.
btw)

Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
EB / IB
beschikbaar
beschikbaar
/ (LB)
verbinteniskrediet
transactiekrediet
72.020 EUR
0680-01/2200007
0680-01/2200007 IB
75.280 EUR
75.280 EUR

