TOELICHTING GEMEENTERAAD
ZITTING 22/06/2015
openbare zitting
1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 26/05/2015

burgemeester
S. Vandenberghe

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting van 26/05/2015
goed te keuren.
2. Algemeen. Kennisneming beëindiging vervanging raadslid Kimberley Rousselle
wegens verblijf in het buitenland
De gemeenteraad dient kennis te nemen van de beëindiging van de vervanging van
raadslid Kimberley Rousselle wegens verblijf in het buitenland.
3. Algemeen. Kennisneming van het algemeen jaarverslag 2014
De gemeenteraad dient kennis te nemen van het algemeen jaarverslag 2014.
4. Algemene administratieve politie. Kennisneming van het jaaroverzicht 2014
inzake de gemeentelijke administratieve sancties.
De gemeenteraad dient kennis te nemen van het jaaroverzicht 2014 inzake de
gemeentelijke administratieve sancties.
5. Algemene administratieve politie. Vaststellen van diverse wijzigingen aan de
algemene politieverordening (afdeling Grasduinen - bemiddelingsdienst
Oostende - diverse kleine aanpassingen)
De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de diverse wijzigingen aan de algemene
politieverordening (afdeling Grasduinen - bemiddelingsdienst Oostende) vast te
stellen.
6. Verkeer en mobiliteit. Opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen
(Sluizenstraat)
De gemeenteraad wordt uitgenodigd om het aanvullend reglement op de politie
van het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Sluizenstraat) op te heffen en
opnieuw vast te stellen.
7. Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Westelijke ontsluiting recreatiedomein
Grasduinen. Grondinname voor openbaar nut. Onteigeningsprocedure. Nemen
van een definitieve beslissing.
De gemeenteraad wordt voorgesteld om een definitieve beslissing te nemen in het
kader van de onteigeningsprocedure van de westelijke ontsluiting van het
recreatiedomein Grasduinen.
De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie

Raming
(incl. btw)

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet

EB /
IB /
(LB)

schepen
E. Feys

Grond
toegangswegen
gemeenschapszone
Grasduinen
(westelijke
ontsluiting)

207.025
EUR

(*)
0680-01/2200900
210.000 EUR

0680-01/2200900 IB
210.000 EUR

8. Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Ontwerp Ruimtelijk Uitvoeringsplan
"Duinen -Astridlaan". Voorlopige vaststelling.
De gemeenteraad wordt uitgenodigd om het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan “Duinen - Astridlaan” voorlopig vast te stellen.
9. Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Ontwerp Ruimtelijk Uitvoeringsplan
"Polderstraat". Voorlopige vaststelling.
De gemeenteraad wordt uitgenodigd om het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan “Polderstraat” voorlopig vast te stellen.
10. Jeugd. Opdracht van levering en plaatsing van speeltoestellen voor Bredense
speelpleinen. Vaststelling van de voorwaarden, kostprijsraming en wijze van
gunnen

schepen
K. Vanmullem

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de voorwaarden, kostprijsraming (70.0000
EUR – incl. btw) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure) van de opdracht van levering van
speelpleintoestellen vast te stellen.
De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
INKOMSTEN
Omschrijving transactie Raming
Terugbetaling
investering
speeltoestellen
Grasduinen (50%) door
Toerisme Vlaanderen

Budgetsleutel
17.250 EUR 0680-01/1500000

EB /
IB /
(LB)
EB

UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Aankoop
speepleintoestellen

Raming
(incl. btw)

Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
beschikbaar
beschikbaar
verbinteniskrediet transactiekrediet
70.000 EUR
0750-00/220200
60.000 EUR
0750-00/2220107
10.000 EUR

EB /
IB /
(LB)
IB

11. Financiën. Vaststelling van de jaarrekening 2014 en kennisneming van de

schepen
E. Gryson

toelichting bij de jaarrekening 2014
De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de jaarrekening 2014 vast te stellen en
dient kennis te nemen van de toelichting bij de jaarrekening 2014.
12. Financiën. Kennisneming van het financieel rapport van de financieel
beheerder met betrekking tot het overzicht van de thesaurietoestand, de
liquiditeitenprognose, de beheerscontrole alsook de evolutie van de budgetten
De gemeenteraad dient kennis te nemen van het rapport van de financieel
beheerder met betrekking tot het overzicht van de thesaurietoestand, de
liquiditeitenprognose, de beheerscontrole alsook de evolutie van de budgetten.
13. Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen van het
belastingreglement op het betalend parkeren op de openbare weg of
gelijkgestelde plaatsen voor de aanslagjaren 2015-2019 (0020-00/7361100)
De gemeenteraad wordt uitgenodigd om het belastingreglement op het betalend
parkeren op de openbare weg of gelijkgestelde plaatsen voor de aanslagjaren
2015-2019 (0020-00/7361100) op te heffen en opnieuw vast te stellen.
14. Concessies. Concessie zeedijk en strand niet gedekt door de strandconcessie
2015. Voorstel verlenging overeenkomsten 2010-2014 Gemeente Bredene Agentschap voor Maritieme Dienstverlening & Kust voor een jaar
De gemeenteraad wordt voorgesteld om zijn goedkeuring te hechten aan de
verlenging van de voorwaarden van de concessieovereenkomst zeedijk en strand
niet gedekt door de strandconcessie 2010-2014 Gemeente Bredene - Agentschap
voor Maritieme Dienstverlening & Kust.
15. Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen van een
retributiereglement op het gebruik van het containerpark voor de aanslagjaren
2015-2018 (0300-7020099)
De gemeenteraad wordt uitgenodigd om het retributiereglement op het gebruik
van het containerpark voor de aanslagjaren 2015-2018 (0300-7020099) op te
heffen en opnieuw vast te stellen.
16. Autonoom Gemeentebedrijf Bredene. Evaluatie van de beheersovereenkomst
en de uitvoering in 2014
De gemeenteraad wordt voorgesteld de uitvoering van de beheersovereenkomst
tussen het gemeentebestuur en het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene in 2014
gunstig te evalueren.
17. Autonoom Gemeentebedrijf Bredene. Kennisneming van het verslag van de
commissaris-bedrijfsrevisor van het boekjaar 2014, goedkeuring van de
jaarrekening van het boekjaar 2014 en verlenen van kwijting aan de
bestuurders
De gemeenteraad dient kennis te nemen van het verslag van de commissarisbedrijfsrevisor van het boekjaar 2014 en wordt voorgesteld de jaarrekening van
het boekjaar 2014 goed te keuren en kwijting te verlenen aan de bestuurders van
het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene voor het boekjaar 2014.
De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN

Omschrijving
transactie
Bijdrage
in
het
exploitatieresultaat
van
gemeentebedrijven

18. Milieu. Vaststellen
onkruidbrander

Raming
(incl. btw)

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet

67.396,98
EUR

van

subsidiereglement

voor

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
AR 6590002
0709-99/6590002
bijkrediet te
voorzien bij
wijziging budget
2015

de

aankoop

EB /
IB /
(LB)
EB

van

een

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om het ontwerp van subsidiereglement voor
de aankoop van een onkruidbrander vast te stellen.

19. Kerkfabrieken. Goedkeuring eerste wijziging (2015) van het meerjarenplan
2014 - 2019 kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp
De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de eerste wijziging (2015) van het
meerjarenplan 2014 - 2019 van de kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp goed te
keuren.
De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
exploitatietoelage
2015
(aandeel
Bredene)
exploitatietoelage
2016
(aandeel
Bredene)
exploitatietoelage
2017
(aandeel
Bredene)
exploitatietoelage
2018
(aandeel
Bredene)
exploitatietoelage
2019
(aandeel
Bredene)

Raming
(incl. btw)

Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
beschikbaar
beschikbaar
verbinteniskrediet transactiekrediet
(*)
68.985,65
EUR
0790-01 /
EUR
6495032
66.850 EUR
63.414,07
EUR
0790-01 /
EUR
6495032
63.414 EUR
63.376,74
EUR
0790-01 /
EUR
6495032
63.377 EUR
63.339,05
EUR
0790-01 /
EUR
6495032
63.339 EUR
63.300,97
EUR
0790-01 /
EUR
6495032
63.301 EUR

EB /
IB /
(LB)
EB
EB
EB
EB
EB

20. Kerkfabrieken. Goedkeuring tweede wijziging (2015) van het meerjarenplan
2014 - 2019 kerkfabriek Sint-Rikier
De gemeenteraad wordt voorgesteld om de tweede wijziging (2015) van het

schepen
J. Vanhooren

meerjarenplan 2014 - 2019 van de kerkfabriek Sint-Rikier goed te keuren.
De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
exploitatietoelage
2015
(aandeel
Bredene)
exploitatietoelage
2016
(aandeel
Bredene)
exploitatietoelage
2017
(aandeel
Bredene)
exploitatietoelage
2018
(aandeel
Bredene)
exploitatietoelage
2019
(aandeel
Bredene)

Raming
(incl. btw)

Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
beschikbaar
beschikbaar
verbinteniskrediet transactiekrediet
58.183,34
EUR
0790-00 /
EUR
6495031
82.446 EUR
59.926 EUR
EUR
0790-00 /
6495031
85.947 EUR
61.465 EUR
EUR
0790-00 /
6495031
90.017 EUR
63.197,80
EUR
0790-00 /
EUR
6495031
99.919 EUR
64.945,80
EUR
0790-00 /
EUR
6495031
113.561 EUR

EB /
IB /
(LB)
EB
EB
EB
EB
EB

21. Kerkfabrieken. Advies over de rekening 2014 van de kerkfabriek Sint-Rikier
De gemeenteraad wordt voorgesteld om gunstig advies te verlenen over de
rekening 2014 van de kerkfabriek Sint-Rikier.
22. Kerkfabrieken. Advies over de rekening 2014 van de kerkfabriek Sint-Jozef
Molendorp
De gemeenteraad wordt voorgesteld om gunstig advies te verlenen over de
rekening 2014 van de kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp.
23. Kerkfabrieken. Advies over de rekening 2014 van de kerkfabriek Sint-Thérésia
van het Kind Jezus
De gemeenteraad wordt voorgesteld om gunstig advies te verlenen over de
rekening 2014 van de kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus.
24. Kerkfabrieken. Kennisneming van de budgetwijziging 2015 van de kerkfabriek
Sint-Rikier
De gemeenteraad dient kennis te nemen van de budgetwijziging 2015 van de
kerkfabriek Sint-Rikier.
De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
exploitatietoelage

Raming
(incl. btw)

Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
beschikbaar
beschikbaar
verbinteniskrediet transactiekrediet
58.183,34
EUR
0790-00 /

EB /
IB /
(LB)
EB

2015
(aandeel
Bredene)

EUR

6495031
82.446 EUR

25. Kerkfabrieken. Kennisneming van de budgetwijziging 2015 van de kerkfabriek
Sint-Jozef Molendorp
De gemeenteraad dient kennis te nemen van de budgetwijziging 2015 van de
kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp.
De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
exploitatietoelage
2015
(aandeel
Bredene)

Raming
(incl. btw)

Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
beschikbaar
beschikbaar
verbinteniskrediet transactiekrediet
(*)
68.985,65
EUR
0790-01 /
EUR
6495032
66.850 EUR

EB /
IB /
(LB)
EB

26. Gemeentelijk patrimonium. Oud gemeentehuis, gelegen Prinses Elisabethlaan
15, 16 en 17. Desaffectatie en vaststelling voorwaarden openbare verkoop
De gemeenteraad wordt uitgenodigd over te gaan tot de desaffectatie en
openbare verkoop van het oud gemeentehuis, alsook om de voorwaarden van de
openbare verkoop vast te stellen.
De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
INKOMSTEN
Omschrijving transactie Raming
Verkoop
gemeentehuis

oud

Budgetsleutel

215.000 EUR 0050-00/2210800

EB /
IB /
(LB)
IB

27. Gebouwen. VC De Fakkel. UItbreiding gebouw met berging. Vaststelling van de
voorwaarden, kostprijsraming en de wijze van gunnen.
De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de voorwaarden, kostprijsraming (12.970
EUR – incl. btw) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure) van de opdracht van werken tot
uitbreiding van het gebouw Ryckewaertshof (VC De Fakkel) met een berging (in
eigen regie) vast te stellen.
De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving

Raming

Budgetsleutel +

Budgetsleutel +

EB /

schepen
J. Deroo

transactie
Berging
Fakkel

(incl. btw)
VC

De

beschikbaar
beschikbaar
IB /
verbinteniskrediet transactiekrediet (LB)
12.970 EUR
0791-00/2210500 0791-00/2210500 IB
15.000 EUR
15.000 EUR

28. Nutsvoorzieningen. Eandis. Uitvoering masterplan Sas (1e fase). Moderniseren
van de openbare verlichting en nutsleidingen n.a.v. de weg- en
rioleringswerken in de Spaarzaamheid- en Steenovenstraat (deel 1).
Vaststelling van de voorwaarden, kostprijsraming en de wijze van gunnen.
De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de voorwaarden, het plan, de
kostprijsraming (16.571,77 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 + nutsleidingen naar aanleiding van de riolerings- en bestratingswerken
in de Spaarzaamheid- en Steenovenstraat vast te stellen.
De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Openbare
verlichting
Spaarzaamheid- en
Steenovenstraat

Raming
(incl. btw)
16.571,77
EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
0670-00/2289300
50.000 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet

EB /
IB /
(LB)

0670-00/2289300 IB
17.000 EUR (via
budgetwijziging
van OValgemeen)

29. Openbare werken. Aanleg van een parking op het Centrumplein, ten oosten
van het gemeentehuis. Vaststelling plan, bestek, kostprijsraming en wijze van
gunnen van de opdracht van werken.
De gemeenteraad wordt uitgenodigd om het plan, het bestek (nr.
OWparkcentr01/2015), de kostprijsraming (56.928,69 EUR, btw inclusief) en de
wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking)
van de opdracht van werken tot aanleg van een parking op het Centrumplein
(oostzijde gemeentehuis) vast te stellen.
De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Aanleg
parking
Centrumplein
(oostzijde
gemeentehuis)

Raming
(incl. btw)

Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
beschikbaar
beschikbaar
verbinteniskrediet transactiekrediet
(*)
56.928,69
0200-00/2240207
0200-00/2240207
EUR
Geen krediet
Geen krediet
Voorstel
gemeenteraad

EB /
IB /
(LB)
IB

voorzien van
krediet bij
wijziging van het
investeringsbudget
2015

30. Verkavelingen. Private verkaveling Vissersstraat. Goedkeuring van het
wegentracé, de plannen, technische beschrijving en kostprijsraming van de
weg- en rioleringswerken, alsook de nutsvoorzieningen (LS, OV, TV, telefoon
en drinkwaterleiding).
De gemeenteraad wordt uitgenodigd om het wegentracé, plannen, technische
beschrijving en kostprijsraming (672.478,35 EUR- incl. btw – volledig ten laste van
de verkavelaars Immo Joost Danneels en bvba Macrifi) voor de verwezenlijking van
de private verkaveling Vissersstraat (23 eengezinswoningen) goed te keuren.
31. Verkavelingen. Private verkaveling Ebbestraat (tussen Duinenstraat en
Polderstraat). Goedkeuring van het wegentracé, de plannen, technische
beschrijving en kostprijsraming van de weg- en rioleringswerken, alsook de
nutsvoorzieningen (L.S., O.V., TV, telefoon en drinkwaterleiding)
De gemeenteraad wordt uitgenodigd om zijn goedkeuring te hechten aan het
wegentracé, de plannen, technische beschrijving en de kostprijsraming
(1.420.913,76 EUR – incl. btw – volledig ten laste van de verkaverlaar bvba
Woningbouw Blomme, Roeselaarseweg 12, 8820 Torhout) voor de verwezenlijking
van de private verkaveling Ebbestraat, gelegen tussen Duinenstraat en
Polderstraat (41 eengezinswoningen).

