TOELICHTING GEMEENTERAAD
ZITTING 23/02/2015
openbare zitting
1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 12/01/2015 en 26/01/2015

burgemeester
S.
De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zittingen van 12/01/2015 en Vandenberghe
26/01/2015 goed te keuren.

2. Beleidsondersteuning. Kennisneming van een tijdelijke politieverordening van de
burgemeester houdende beperkende maatregelen voor het gebruik van
alcoholhoudende dranken van 10/01 tot 11/01/2015
De gemeenteraad dient kennis te nemen van de tijdelijke politieverordening d.d.
23/12/2014 van de burgemeester houdende beperkende maatregelen voor het gebruik
van alcoholhoudende dranken van 10 tot 11/01/2015 op de openbare weg in de
Kapelstraat en de eraan grenzende openbare pleinen naar aanleiding van een
sprotjesavond op 11/01/2014.
3. Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Opmaak gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan "Groenendijk". Goedkeuring gewijzigde voorwaarden

schepen
E. Feys

De gemeenteraad wordt voorgesteld om een uitbreiding van de voorwaarden van de
opdracht van diensten tot opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan “Groenendijk”
goed te keuren en om bij wijziging van het investeringsbudget 2015 krediet te voorzien
voor het financieren van deze uitbreiding.
De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
GRUP Groenendijk
Addendum
dienstenopdracht

Raming
(incl. btw)

Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
beschikbaar
beschikbaar
verbinteniskrediet
transactiekrediet
4.558,78
0610-00/2140007
0610-00/2140007
EUR
15.000 EUR
8,27 EUR
(12.500 EUR min
12.491,73 EUR
(saldo kostprijs
oorspronkelijke
dienstenopdracht
GRUP Groenendijk))

EB /
IB /
(LB)
IB

Bij wijziging van het
investeringsbudget
2015 zal krediet
dienen voorzien
4. Buitenschoolse kinderopvang. Opheffen en opnieuw vaststellen huishoudelijk
reglement dienst buitenschoolse kinderopvang
De gemeenteraad wordt uitgenodigd om het huishoudelijk reglement dienst

schepen
K. Vanmullem

buitenschoolse kinderopvang op te heffen en opnieuw vast te stellen.
5. Onthaalgezinnen. Opheffen en opnieuw vaststellen van het reglement betreffende
de toekenning van een locatiesubsidie voor kinderbegeleiders in de gezinsopvang
aangesloten bij de dienst voor onthaalgezinnen
De gemeenteraad wordt uitgenodigd om het reglement betreffende de toekenning van
een locatiesubsidie voor kinderbegeleiders in de gezinsopvang aangesloten bij de dienst
voor onthaalgezinnen op te heffen en opnieuw vast te stellen.
6. Onthaalgezinnen. Vaststelling van het reglement op het toekennen van een
starterspremie voor kinderbegeleiders in de gezinsopvang aangesloten bij de dienst
voor onthaalgezinnen
De gemeenteraad wordt uitgenodigd om het reglement op het toekennen van een
starterspremie voor kinderbegeleiders in de gezinsopvang aangesloten bij de dienst voor
onthaalgezinnen vast te stellen.
De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Starterspremie
kinderbegeleiders in
de gezinsopvang

Raming
(incl. btw)

Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
beschikbaar
beschikbaar
verbinteniskrediet
transactiekrediet
2000 EUR
EUR 0945-01 / 6491060
2000 EUR

EB /
IB /
(LB)
EB

7. 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 tweede halfjaar 2014

schepen
E. Gryson

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 tweede halfjaar 2014.
8. Intercommunales. Voorstel van Finiwo m.b.t. het investeren in Wind4Flanders
De gemeenteraad dient kennis te nemen van de brief van Finiwo d.d. 22/01/2015
inzake investering in Wind4Flanders en wordt tevens uitgenodigd om een beslissing te
nemen.
9. Markten en concessies. Voorwaarden betreffende de toekenning van de
standplaatsen tijdens de paaskermis 2015-2019
De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de voorwaarden betreffende de toekenning van
de standplaatsen tijdens de paaskermis 2015-2019 vast te stellen.
10. OCMW. Aanvraag voorafgaande vergunning woonzorgcentrum Wackerbout.
Goedkeuring
De gemeenteraad wordt voorgesteld om de beslissing van de raad voor maatschappelijk
welzijn d.d. 29/12/2014 inzake de aanvraag van een voorafgaande vergunning van het
WZC Wackerbout goed te keuren.

schepen
J. Deroo

11. Overheidsopdrachten. Opdracht van levering en bijkomende plaatsing van
parkeerautomaten (vierde fase). Vaststelling van de voorwaarden, kostprijsraming
en de wijze van gunnen
De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de voorwaarden, kostprijsraming en de wijze
van gunnen van de opdracht van levering en bijkomende plaatsing van
parkeerautomaten (vierde fase) vast te stellen.
De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Vierde
fase
vervangen
parkeerautomaten

Raming
(incl. btw)

Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
beschikbaar
beschikbaar
verbinteniskrediet
transactiekrediet
30.000 EUR
0220/2300000
0220/2300000
80.000 EUR
1G04.01.05
30.000 EUR

EB /
IB /
(LB)
IB

12. Gemeentelijk rioleringsstelsel. Rio Act. Afkoppelen strandpost 1. Leggen van een
persleiding naar riool Driftweg. Goedkeuring meeruitgaven
De gemeenteraad wordt voorgesteld om de meeruitgaven in het kader van de opdracht
van werken tot afkoppelen strandpost 1 goed te keuren en om bij wijziging van het
investeringsbudget 2015 krediet te voorzien voor het financieren van deze
meeruitgaven.
De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Rio Act.
Afkoppelen
strandpost
1
–
leggen
van
een
persleiding
naar
riool Driftweg

Raming
(incl. btw)

Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
beschikbaar
beschikbaar
verbinteniskrediet
transactiekrediet
25.285,31
0310-00/2289100
0310-00/2289100
EUR
NIHIL
NIHIL

EB /
IB /
(LB)
IB

13. Gemeentelijk rioleringsstelsel. Rio Act. Afkoppelen strandpost 6. Leggen van een
persleiding naar riool Kapelstraat. Goedkeuring meeruitgaven
De gemeenteraad wordt voorgesteld om de meeruitgaven in het kader van de opdracht
van werken tot afkoppelen van strandpost 6 goed te keuren en om bij wijziging van het
investeringsbudget 2015 krediet te voorzien voor het financieren van deze
meeruitgaven.
De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Rio Act.

Raming
(incl. btw)

Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
beschikbaar
beschikbaar
verbinteniskrediet
transactiekrediet
50.956,73
0310-00/2289100
0310-00/2289100

EB /
IB /
(LB)
IB

Afkoppelen
strandpost
6
–
leggen
van
een
persleiding
naar
riool Kapelstraat

EUR

NIHIL

NIHIL

14. Gemeentelijk rioleringsstelsel. Rio Act. Vaststellen van het programma 2015
De gemeenteraad wordt uitgenodigd om het programma-takenpakket 2015 Rio Act vast
te stellen.
De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Studie
campings

Raming
(incl. btw)

afkoppelen

Dagelijks
beheer
pompen Hasseltstraat,
Brugsesteenweg
en
strandpost 6
Hydraulische
en
technische adviezen +
opvolging
verkavelingen
Financiële
en
juridische
ondersteuning
+
accountmanagement
Risicovergoeding
Act

Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
beschikbaar
beschikbaar
verbinteniskrediet
transactiekrediet
50.000 EUR
0310-00/2140007 0310-00/2140007
50.000 EUR
50.000 EUR

EB /
IB /
(LB)
IB

7.500 EUR

0310-00/6103510 EB
10.000 EUR

3.000 EUR

0310-00/6131010 EB
7.500 EUR

2.500 EUR

0310-00/6131002 EB
2.500 EUR

1.400 EUR

0310-00/6131900 EB
750 EUR
Saldo Rio Act
vergoeding kan
worden
gefinancierd met
saldo krediet
beheer pompen

Rio

15. Gemeentelijk patrimonium. Intrekken recht van opstal verleend aan de WVI op de
site van het oud gemeentehuis naar aanleiding van de stopzetting van het
projectregiecontract voor de realisatie van een sociaal huisvestingsproject
De gemeenteraad wordt voorgesteld om het recht van opstal verleend aan de WVI op de
site van het oud gemeentehuis naar aanleiding van de stopzetting van het
projectregiecontract voor de realisatie van een sociaal huisvestingsproject in te
trekken.

