TOELICHTING GEMEENTERAAD
ZITTING 22/09/2014
openbare zitting
Eedaflegging Fabienne Devriendt als financieel beheerder
1.

Goedkeuring van de notulen van de zitting van 23/06/2014
De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting van 23/06/2014 goed te keuren.

2.

Algemeen.
Plaatselijk
vertegenwoordiger

werkgelegenheidsagentschap

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om een
werkgelegenheidsagentschap Bredene aan te duiden.
3.

Bredene.

vertegenwoordiger

Vervanging
in

de

vzw

van

een

plaatselijk

Verkeer en mobiliteit. Opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie
van het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Verenigingstraat)
De gemeenteraad wordt voorgesteld om het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende gemeentewegen (Verenigingstraat) op te heffen en opnieuw vast te stellen.

4.

Verkeer en mobiliteit. Opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie
van het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Gentstraat)
De gemeenteraad wordt voorgesteld om het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende gemeentewegen (Gentstraat) op te heffen en opnieuw vast te stellen.

5.

Verkeer en mobiliteit. Kennisneming tijdelijke politieverordeningen van de burgemeester inzake
het verkeer op openbare wegen n.a.v. de Duynewake
De gemeenteraad dient kennis te nemen van de tijdelijke politieverordening houdende beperkende
maatregelen inzake het verkeer op openbare wegen in de gemeente, vastgesteld door de burgemeester,
naar aanleiding van de organisatie Duynewake op 06/07/2014.

6.

Verkeer en mobiliteit. Kennisneming van het besluit d.d. 27/6/2014 van de secretaris-generaal van
het Departement Mobiliteit en openbare werken houdende niet-goedkeuring van de beslissing van
de gemeenteraad d.d. 28/8/2014 inzake het opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer (Prinses Elisabethlaan) en aanpassing van het
aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op gewestwegen (Prinses Elisabethlaan) aan
de herinrichting
De gemeenteraad dient kennis te nemen van het besluit d.d. 27/6/2014 van de secretaris-generaal van
het Departement Mobiliteit en Openbare Werken inzake het niet goedkeuren van de beslissing van de
gemeenteraad d.d. 28/4/2014 inzake het opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer (Prinses Elisabethlaan) en wordt voorgesteld het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer betreffende de Prinses Elisabethlaan op te heffen en
opnieuw vast te stellen.

7.

Beleidsondersteuning. Kennisneming en bekrachtiging van een tijdelijke politieverordening van de
burgemeester d.d. 24/7/2014 houdende verbod om tussen 22 uur en 8 uur op en in de
onmiddellijke omgeving van de multifunctionele sportterreinen in de Staessenstraat en de
Dorpsstraat balsporten te beoefenen
De gemeenteraad dient kennis te nemen van een tijdelijke politieverordening van de burgemeester d.d.
24/7/2014 houdende verbod om tussen 22 uur en 8 uur op en in de onmiddellijke omgeving van de
multifunctionele sportterreinen in de Staessenstraat en de Dorpsstraat balsporten te beoefenen. Er
wordt voorgesteld dit besluit van de burgemeester d.d. 24/7/2014 te bekrachtigen.

8.

Veiligheid. Goedkeuring engagementsverklaring ter uitvoering van het masterplan POV
De gemeenteraad wordt voorgesteld om de engagementsverklaring ter uitvoering van het masterplan
POV goed te keuren.

9.

Brandweer. Kennisneming van de definitieve afrekening van de forfaitaire bijdrage in de kosten van
de brandweer voor de jaren 2006 tot en met 2010 en principiële goedkeuring aanpassing
meerjarenplan 2014 – 2019
De gemeenteraad dient kennis te nemen van de definitieve afrekening van de forfaitaire bijdrage in de
kosten van de brandweer voor de jaren 2006 tot en met 2010. Tevens wordt voorgesteld om de
aanpassing van het meerjarenplan 2014 – 2019 principieel goed te keuren.
De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving transactie Raming (incl.
btw)

Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
beschikbaar
beschikbaar
verbinteniskrediet (*)
transactiekrediet
1.614.494,18
EUR openstaande facturen
EUR
vorige dienstjaren
736.545,50 EUR
± 1.500.000 EUR
openstaande facturen
vorige dienstjaren
550.000 EUR

EB / IB
/ (LB)

nog te betalen aandeel
bijdrage
kosten
brandweer 2006 – 2010
vermoedelijk nog te
betalen
aandeel
bijdrage
kosten
brandweer 2011 – 2013
(NB: slechts van belang
in functie van een
toekomstige aanpassing
meerjarenplan)

EB
EB

10. Algemeen. Goedkeuring van de overeenkomst met statutaire draagkracht houdende de oprichting
van de Interlokale Vereniging CollaboRegiO en het addendum bij deze overeenkomst betreffende
het project "Ondersteuning Regie Sociale Economie Regio Oostende"
De gemeenteraad wordt voorgesteld om de overeenkomst met statutaire draagkracht houdende de
oprichting van de Interlokale Vereniging CollaboRegiO en het addendum bij deze overeenkomst
betreffende het project "Ondersteuning Regie Sociale Economie Regio Oostende" goed te keuren.
11. Algemeen. Kennisneming van het algemeen jaarverslag 2013
De gemeenteraad dient kennis te nemen van het algemeen jaarverslag 2013.
12. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Solitaire vakantiewoningen Brugge - Oostende. Advies
De gemeenteraad wordt uitgenodigd advies uit te brengen over de Solitaire vakantiewoningen Brugge –

Oostende in kader van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan.
13. Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Opmaak gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
"Groenendijk". Princiepsbeslissing. Vaststelling bestek, kostprijsraming en wijze van gunnen
De gemeenteraad wordt voorgesteld het bestek, de kostprijsraming (15.000 EUR, btw inclusief) en de
wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking) van de opdracht tot
opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Groenendijk” vast te stellen.
14. Sport. Erkenning van Team singh Boxing Gym vzw als sportvereniging
De gemeenteraad wordt voorgesteld om Team singh Boxing Gym vzw te erkennen als sportvereniging.
15. OCMW. Kennisneming van de jaarrekening, de toelichting en het jaarverslag 2013 van het OCMW
De gemeenteraad dient kennis te nemen van jaarrekening, de toelichting en het jaarverslag 2013 van
het OCMW.
De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
INKOMSTEN
Omschrijving transactie

Raming

Terugstortingen
m.b.t.
afgesloten
jaarrekeningen
andere entiteiten

Budgetsleutel
239.398 EUR 0900-7479000

EB / IB
/ (LB)
EB

UITGAVEN
Omschrijving transactie
Bijdrage werkingskosten
OCMW

Raming (incl.
btw)
2.602.230 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet (*)

Budgetsleutel +
EB / IB
beschikbaar
/ (LB)
transactiekrediet
0900-6495010 EB

16. Financiën. Kennisneming van het rapport van de financieel beheerder inzake de voorafgaande
controle van de wettigheid en de regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen gedurende
het eerste halfjaar 2014
De gemeenteraad dient kennis te nemen van het rapport van de financieel beheerder inzake de
voorafgaande controle van de wettigheid en de regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen
gedurende het eerste halfjaar 2014.
17. Kerkfabrieken. Goedkeuring meerjarenplan 2014 - 2019 kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp
De gemeenteraad wordt voorgesteld om het meerjarenplan 2014 - 2019 van de kerkfabriek Sint-Jozef
Molendorp goed te keuren.
18. Kerkfabrieken. Kennisneming budget 2014 kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp
De gemeenteraad dient kennis te nemen van het budget 2014 van de kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp.

19. Nutsvoorzieningen. Moderniseren openbaar verlichtingsnet n.a.v. weg- en rioleringswerken in de
Duinenstraat, meer bepaald tussen rotonde Vloedstraat en Fritz Vinckelaan. Vaststelling van de
voorwaarden, plan, kostprijsraming en de wijze van gunnen
De gemeenteraad wordt voorgesteld om de voorwaarden, het plan, de kostprijsraming (23.101,88 EUR –
incl. btw) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van
de procedure) van de opdracht van werken voor het vernieuwen van de openbare verlichting naar
aanleiding van de weg- en rioleringswerken in de Duinenstraat, meer bepaald tussen de rotonde
Vloedstraat en Fritz Vinckelaan vast te stellen en om voldoende transactiekredieten (2015) in te
schrijven in de meerjarenplanning 2014-2019 (via verschuivingen) voor het financieren van deze
opdracht van werken.
De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving transactie Raming (incl.
btw)
OV Duinenstraat, tussen
Vloedstraat en Fritz
Vinckelaan

Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
EB / IB
beschikbaar
beschikbaar
/ (LB)
verbinteniskrediet
transactiekrediet
23.101,88 EUR
20.000 EUR
2015 IB
20.000 EUR
voldoende kredieten
voorzien bij de opmaak
v/h budget 2015 en
meerjarenplanning
2014-2019 (via
verschuivingen)

20. Openbare werken. Opdracht van werken tot realisatie van het voetpadenprogramma 2014.
Vaststelling van het bestek, kostprijsraming en de wijze van gunnen
De gemeenteraad wordt voorgesteld om het bestek, kostprijsraming (98.445 EUR – incl. btw) en de
wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de procedure)
van de opdracht van werken tot realisatie van het voetpadenprogramma 2014 vast te stellen.
UITGAVEN
Omschrijving transactie
Voetpadenprogramma 2014

Raming (incl.
btw)

Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
EB / IB
beschikbaar
beschikbaar
/ (LB)
verbinteniskrediet (*)
transactiekrediet
98.445 EUR
0200-00/2240207
0200-00/2240207 IB
575.000 EUR
100.000 EUR

21. Verkavelingen. Omgevingswerken sociale verkaveling Noord-Ede (fase 1D). Goedkeuring van het
plan, bestek, kostprijsraming en de wijze van gunnen
De gemeenteraad wordt voorgesteld om het plan, het bestek, de kostprijsraming (241.028,52 EUR –
inclusief btw – volledig ten laste van het Vlaams Gewest) en de wijze van gunnen (openbare
aanbesteding) van de omgevingswerken in de sociale verkaveling Noord-Ede (fase 1 D) goed te keuren.

22. Openbare werken. Masterplan Sas/Nukker. Uitvoering van wegenis- en rioleringswerken in
gedeeltes van de Spaarzaamheid-, Nieuw- en Henri Zwaenepoelstraat. Opdracht van diensten tot
opmaak van een ontwerp, leiding van de werken + veiligheidscoördinatie ontwerp en
verwezenlijking. Uitbreiding dienstenopdracht (Coupurestraat + gedeelte Nieuwstraat tussen
Steenovenstraat en Coupurestraat)
De gemeenteraad wordt voorgesteld om de voorwaarden en de wijze van gunnen
(onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de procedure) van de opdracht
van diensten tot opmaak van een ontwerp van wegenis- en rioleringswerken in de Coupurestraat en het
gedeelte Nieuwstraat tussen Steenovenstraat en Coupurestraat, dit in het kader van de uitvoering van
het Masterplan Sas/Nukker, inbegrepen leiding, toezicht en veiligheidscoördinatie ontwerp en
verwezenlijking + kostprijsraming, meer bepaald 42.000 EUR, btw inclusief (uitbreiding
dienstenopdracht Grontmij – studie riolerings- en bestratingswerken gedeeltes Nieuw-, Spaarzaamheiden Henri Zwaenepoelstraat) vast te stellen.
De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving transactie Raming (incl.
btw)
Studie
her
aanleg
diverse
straten
(Masterplan
Sas/Nukker)
–
uitbreiding
met
Coupurestraat en het
gedeelte
Nieuwstraat
tussen Steenovenstraat
en Coupurestraat

Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
EB / IB
beschikbaar
beschikbaar
/ (LB)
verbinteniskrediet (*)
transactiekrediet
42.000 EUR
0200-00/2140007
0200-00/2140007 IB
Krediet studie (75.000
Krediet studie (75.000
EUR) uitgeput
EUR) uitgeput
Kan worden
gefinancierd met
krediet werken
(3.100.000 EUR min
gedeelte studie Nieuw-,
Spaarzaamheid- en
Henri Zwaenepoelstraat)

23. Grondverhandelingen. Goedkeuring van de voorwaarden van kosteloze overdracht van 4.058 m²
straatgrond met bijhorende infrastructuur gelegen Oude-Tramstraat/Priorijhofstraat, kadastraal
gekend 2e afdeling sectie C nr. 628b2, deel van 628r2, 638g2 en 638f7 door de
immobiliënmaatschappij Joost Danneels om in te lijven in het openbaar domein van de Gemeente
Bredene
De gemeenteraad wordt voorgesteld om de voorwaarden van kosteloze overdracht van 4.058 m²
straatgrond met bijhorende infrastructuur, gelegen Oude-Tramstraat/Priorijhofstraat, kadastraal
gekend 2e afdeling sectie C nr. 628b2, deel van 628r2, 638g2 en 638f7 door Immobiliënmaatschappij
Joost Danneels aan de Gemeente Bredene om in te lijven in het openbaar domein goed te keuren.
24. Grondverhandelingen. Goedkeuring van de voorwaarden van kosteloze overdracht van 51,59 m²
voetpadzone gelegen Duinenstraat, kadastraal gekend 2e afdeling sectie C deel van nrs. 622c02,
622f, 622d, 621g03 en 621k03 door diverse eigenaars om in te lijven in het openbaar domein van
de Gemeente Bredene
De gemeenteraad wordt voorgesteld om de voorwaarden van kosteloze overdracht van 51,59 m²
voetpadzone gelegen Duinenstraat, kadastraal gekend 2e afdeling sectie C deel van nrs. 622c02, 622f,
622d, 621g03 en 621k03 door diverse eigenaars om in te lijven in het openbaar domein van de
Gemeente Bredenegoed goed te keuren.

