TOELICHTING GEMEENTERAAD
ZITTING 21/09/2015
openbare zitting
1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 22/06/2015

burgemeester
S. Vandenberghe

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting van 22/06/2015
goed te keuren.
2. Verkeer en mobiliteit. Opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen (Maurice
Lagravièrestraat)
De gemeenteraad wordt uitgenodigd om het aanvullend reglement op de politie
van het wegverkeer op gemeentewegen (Maurice Lagravièrestraat) op te heffen en
opnieuw vast te stellen.
3. Verkeer en mobiliteit. Verdiepen en verbreden van het mobiliteitsplan.
Beleidsplan en actieplan mobiliteit. Kennisneming van het gunstig advies d.d.
24/06/2015 van de kwaliteitsadviseur van de Regionale Mobiliteitscommissie
(RMC) en definitieve aanvaarding
De gemeenteraad dient kennis te nemen van het gunstig advies d.d. 24/06/2015
van de kwaliteitsadviseur van de Regionale Mobiliteitscommissie (RMC) en wordt
uitgenodigd over te gaan tot de definitieve aanvaarding van het beleids- en
actieplan mobiliteit.
4. Algemene administratieve politie. Vaststellen van hernummering afdeling 6.3.
Lokalen met dansgelegenheid
De gemeenteraad wordt voorgesteld om de hernummerde afdeling 6.4 “Lokalen
met een dansgelegenheid”, voorheen de afdeling 6.3 “Lokalen met een
dansgelegenheid”, van de algemene politieverordening vast te stellen.
5. Verkeer en mobiliteit. Opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen (Golfstraat).
De gemeenteraad wordt uitgenodigd om het aanvullend reglement op de politie
van het wegverkeer op gemeentewegen (Golfstraat) op te heffen en opnieuw vast
te stellen.
6. Overheidsopdrachten.
Opdracht
voor
leveren
en
installeren
van
datacommunicatiemateriaal. Vaststelling van de lasten en voorwaarden,
kostprijsraming en wijze van gunnen
De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de lasten en voorwaarden, kostprijsraming
en wijze van gunnen van de opdracht van levering en installatie van
datacommunicatiemateriaal vast te stellen.
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Installatie

Raming
(incl. btw)
en

50.000 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
(*)

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet

EB /
IB /
(LB)

0119-99-2410000 IB

schepen
E. Feys

levering datacommunicatiemateriaal

50.000 EUR

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 eerste halfjaar 2015
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
2015.
8. Brandbeveiliging. Omslag brandweerkosten 2013 en 2014. Kennisneming van de
vaststelling van de voorschotten van de kosten
De gemeenteraad dient kennis te nemen van de voorschotten van de
brandweerkosten voor de dienstjaren 2013 en 2014.
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Voorschotten in de
brandweerkosten
2013-2014

Raming (incl.
btw)

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
806.601,88 EUR
0410-00/6495060
1.161.096 EUR

EB /
IB /
(LB)
EB

9. OCMW. Kennisneming budgetwijziging nr.1 van het OCMW Bredene voor het
boekjaar 2015
De gemeenteraad dient kennis te nemen van de budgetwijziging nr.1 van het
OCMW Bredene voor het boekjaar 2015.
10. OCMW. Kennisneming van de jaarrekening, de toelichting en het jaarverslag
2014 van het OCMW
De gemeenteraad dient kennis te nemen van de jaarrekening, de toelichting en het
jaarverslag 2014 van het OCMW.
11. OCMW. Kennisneming van de vervolledigde jaarrekening en balans 2014 van
het sociaal verhuurkantoor (SVK) Bredene-Oostende
De gemeenteraad dient kennis te nemen van de vervolledigde jaarrekening en
balans 2014 van het sociaal verhuurkantoor (SVK) Bredene-Oostende.
12. Kerkfabrieken. Bevestiging van de borgstelling door het gemeentebestuur voor
een door de kerkfabriek Sint-Rikier aangegane lening bij BNP Paribas Fortis nv
De gemeenteraad wordt voorgesteld om zich solidair borg te stellen t.o.v. BNP
Paribas Fortis voor een door de kerkfabriek Sint-Rikier aangegane lening voor een

schepen
E. Gryson

totaal bedrag van 184.000 EUR.
13. Financiën. Vaststelling van de eerste budgetwijziging 2015 bestaande uit de
verklarende nota en de financiële nota en kennisneming van de toelichting van
de budgetwijziging
De gemeenteraad wordt voorgesteld om de budgetwijziging 2015 bestaande uit de
verklarende nota en de financiële nota vast te stellen.
14. Personeel. Rechtspositieregeling. Wijziging (maaltijdcheques)

schepen
J. Vanhooren

De gemeenteraad wordt voorgesteld om de waarde van de maaltijdcheque niet
langer vast te stellen in de rechtspositieregeling (RPR) maar in een afzonderlijk
besluit. Hiertoe dient artikel 246 van de RPR gewijzigd te worden.
15. Personeel. Maaltijdcheques. Vaststelling van de waarde (werkgevers- en
werknemersbijdrage)
De gemeenteraad wordt voorgesteld om de nominale waarde van een
maaltijdcheque met ingang van 01/09/2015 tijdelijk te verhogen tot 5,20 EUR. De
werkgeversbijdrage wordt vanaf deze datum tijdelijk verhoogd tot 5,20 EUR, de
werknemersbijdrage blijft 1,09 EUR.
INKOMSTEN
Omschrijving transactie Raming

Budgetsleutel

EB /
IB /
(LB)
EB

Jaarlijks
aandeel 20.820,09 EUR per 0119-99/7405012
gemeente uit het totaal jaar (6.940,03 EUR Te
voorzien
in
verwachte
bedrag
periode sept-dec budgetwijziging
restmiddelen VIA 4,
2015)
periode
2013-2018
(onder voorbehoud van
effectieve toekenning)
(*)
(*) totaal verwacht bedrag restmiddelen VIA 4, periode 2013-2018 (voor het
gemeente- (aandeel van 53,92%) , het OCMW- (aandeel van 42,28%) en het
AGB- (aandeel van 3,80%) personeel samen):
128.709,75 EUR of over een periode van 40 maanden (nl. van september 2015
t.e.m. december 2018) gemiddeld 3.217,74 EUR per maand of 38.612,93 EUR
per jaar
UITGAVEN
Omschrijving
transactie

Raming (incl. btw)

Extra

werkgeversbijdragen
maaltijdcheques
door de verhoging
met 0,70 EUR per
cheque
vanaf
01/09/2015 voor het
gemeente-, OCMWen AGB-personeel

totaal per jaar van
38.840,20 EUR:
o gemeente (aandeel
van 53,92%): 20.942,63
EUR
o OCMW (aandeel van
42,28%): 16.421,64
EUR
o AGB (aandeel van

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
gemeente:
beleidsveld
is
afhankelijk van de
tewerkgestelde
persoon/6231004 - te
voorzien
in
budgetwijziging

EB
/ IB
/
(LB)
EB



3,80%): 1.475,93 EUR
totaal voor de rest van
het dienstjaar 2015 (septdec) van 12.946,73 EUR:
o gemeente (aandeel
van 53,92%): 6.980,87
EUR
o OCMW (aandeel van
42,28%): 5.473,88 EUR
o AGB (aandeel van
3,80%): 491,98 EUR

16. Sociale zaken. Vaststellen
mantelzorgpremie

reglement

betreffende

toekenning

van

een

De gemeenteraad wordt voorgesteld om met ingang van 01/10/2015 het reglement
betreffende de toekenning van een mantelzorgpremie vast te stellen.
17. Openbare werken. Aanleg van een parking in grastegels in de
Schoonheidsleerlaan. Intrekking beslissing d.d. 26/05/2015. Her vaststellen van
de voorwaarden, de kostprijsraming en de wijze van gunnen van de opdracht
van werken (in eigen regie)
De gemeenteraad wordt voorgesteld om zijn beslissing d.d. 26/05/2015 houdende
vaststelling van de voorwaarden, de kostprijsraming (35.593,06 EUR, btw inclusief)
en de wijze van gunnen van de opdracht van werken voor de realisatie van een
parking in dolomiet in de Schoonheidsleerlaan in te trekken en de voorwaarden, de
kostprijsraming en de wijze van gunnen van de opdracht van werken (in eigen
regie) tot aanleg van een parking in grastegels in de groenzone
Schoonheidsleerlaan opnieuw vast te stellen.
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Aanleg
parking
Schoonheidsleerlaan
in grastegels

Raming
(incl. btw)

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
28.681,54
0200-00/2240107
EUR
470.000 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0200-00/2240107
95.000 EUR

EB /
IB /
(LB)
IB

18. Westelijke ontsluiting recreatiedomein Grasduinen. Akkoord verwerven van
een erfdienstbaarheid van doorgang over het perceel, gelegen Duinenstraat,
gekadastreerd 2° afdeling, sectie C, nr. 490A, eigendom OCMW Bredene.
Goedkeuring van de voorwaarden
De gemeenteraad wordt voorgesteld akkoord te gaan met het verlenen door het
OCMW Bredene aan ons bestuur van een kosteloze erfdienstbaarheid van doorgang
over het perceel, gelegen Duinenstraat, gekadastreerd 2° afdeling, sectie C, nr.
490A (oppervlakte 1649 m2) en tevens de voorwaarden goed te keuren.
19. Gebouwen. Vernieuwen van het dak van de sporthal (domein gemeentelijk
sportcentrum). Vaststelling van het bestek, de kostprijsraming en de wijze van

schepen
J. Deroo

gunnen
De gemeenteraad wordt uitgenodigd om het bestek, de kostprijsraming en de
wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking)
van de opdracht van werken tot het vernieuwen van het dak van de grote sporthal
(domein gemeentelijk sportcentrum) vast te stellen.
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Vernieuwen
dak
grote
sporthal
(roofing)

Raming
(incl. btw)

Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
beschikbaar
beschikbaar
verbinteniskrediet transactiekrediet
49.000 EUR
0740-04/2210407 0740-04/2210407
50.000 EUR
50.000 EUR

EB /
IB /
(LB)
IB

20. Gemeentelijk milieu- en recyclagepark. Opdracht van levering en plaatsing van
een modulair oprijplatform. Vaststellen van het bestek en bijhorende plannen,
de kostprijsraming en de wijze van gunnen
De gemeenteraad wordt uitgenodigd om het bestek en bijhorende plannen, de
kostprijsraming en de wijze van gunnen van de opdracht van levering en plaatsing
van een modulair oprijplatform op het gemeentelijk milieu- en recyclagepark vast
te stellen.
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Modulair
oprijplatform
voor
gemeentelijk
milieuen
recyclagepark

Raming
(incl. btw)

Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
beschikbaar
beschikbaar
verbinteniskrediet transactiekrediet
250.000 0309-00/2220400
0309-00/2220400
EUR
360.000 EUR
160.000 EUR

EB /
IB /
(LB)
IB

Voor het financieren
van het saldo –
voorstel
gemeenteraad
doorvoeren van een
aantal
kredietverschuivingen

21. Nutsvoorzieningen.
Renovatie
openbare
verlichting
voetgangerszone
Duinenstraat. Vaststellen van de voorwaarden, kostprijsraming en de wijze van
gunnen
De gemeenteraad wordt uitgenodigd de voorwaarden, het plan, de kostprijsraming
en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de
aanvang van de procedure – artikel 26 § 1 1° f – technische specificiteit) van de
opdracht van werken tot renovatie van de openbare verlichting in de
voetgangerszone Duinenstraat, tussen Driftweg/Kapel- en Golfstraat en Prins
Karellaan, tussen Duinenstraat en Hendrik Consciencelaan vast te stellen.
UITGAVEN

Omschrijving
transactie

Raming
(incl. btw)

Renovatie
openbare
verlichting
voetgangerszone
Duinenstraat

Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
beschikbaar
beschikbaar
verbinteniskrediet transactiekrediet
34.813,31
0670-00/2289300 0670-00/2289300
EUR
50.000 EUR
50.000 EUR

EB /
IB /
(LB)
IB

22. Nutsvoorzieningen. Eandis. Plaatsen van een foorkast t.h.v. parking Staf
Versluys 1. Vaststelling van de voorwaarden, kostprijsraming en de wijze van
gunnen
De gemeenteraad wordt uitgenodigd de voorwaarden, kostprijsraming en de wijze
van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van
de procedure – artikel 26 § 1 1° f – technische specificiteit) van de opdracht van
levering en bijkomend plaatsing van twee elektriciteitskasten (foorkasten) op de
parking Staf Versluys 1, meer bepaald ter hoogte van de parking Europahotel,
gelegen langsheen de Kapelstraat vast te stellen.
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Foorkast
Versluys 1

Raming
(incl. btw)
Staf

Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
beschikbaar
beschikbaar
verbinteniskrediet transactiekrediet
14.071,99
0190-00/2310000 0190-00/2310000
EUR
130.000 EUR
18.515 EUR

EB /
IB /
(LB)
IB

23. Gebouwen. Buitenschoolse kinderopvang. Plaatsen centrale verwarming op de
bovenverdieping. Vaststelling van de voorwaarden, kostprijsraming en de wijze
van gunnen
De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de voorwaarden, kostprijsraming en de
wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij aanvang
van de procedure) van de opdracht van levering van materiaal voor het vernieuwen
van de centrale verwarming op de bovenverdieping van de buitenschoolse
kinderopvang vast te stellen.
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Plaatsen
cv
bovenverdieping
BKO

Raming
(incl. btw)

Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
beschikbaar
beschikbaar
verbinteniskrediet transactiekrediet
(*)
15.000 EUR
0945-05/2210107 0945-05/2210107
30.000 EUR
30.000 EUR

EB /
IB /
(LB)
IB

24. Overheidsopdrachten. Opdracht van levering van een compacte tractor +
klepelmaaier voor de groendienst. Vaststelling van de voorwaarden,
kostprijsraming en de wijze van gunnen
De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de voorwaarden, de kostprijsraming en de
wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang
van de procedure) van de opdracht van levering van een compacte tractor +
klepelmaaier vast te stellen.
UITGAVEN
Omschrijving
transactie

Raming
(incl. btw)

Compacte tractor
en klepelmaaier

Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
beschikbaar
beschikbaar
verbinteniskrediet transactiekrediet
19.500 EUR
0680-00/2310000 0680-00/2310000
84.000 EUR
12.197,10 EUR

EB /
IB /
(LB)
IB

7.500 EUR
voorzien via
verschuiving van
transactiekrediet
2015
(0680-00/2430400
– aanhangwagen
groendienst)

25. Grondverhandelingen. Goedkeuring van de voorwaarden van de ontwerpakte
voor de kosteloze overdracht van straatgrond met bijhorende infrastructuur in
de Amazonelaan, Ritmeesterlaan en Jakobinessenlaan door de consoorten
Leirens aan de Gemeente Bredene om in te lijven in het openbaar domein van
de Gemeente Bredene
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring te hechten aan de
voorwaarden van de ontwerpakte voor kosteloze overdracht van straatgrond met
bijhorende infrastructuur in de Amazonelaan, Ritmeesterlaan en de
Jakobinessenlaan door de consoorten Leirens aan de Gemeente Bredene voor
inlijving in het openbaar domein.

26. Bruikleen van een voertuig Opel Vivaro. Goedkeuring van de voorwaarden van
de overeenkomst met het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
De gemeenteraad wordt uitgenodigd om zijn goedkeuring te hechten aan de
overeenkomst met het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene voor de bruikleen van
een voertuig Opel Vivaro.
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Onderhoud
herstelling
voertuig
Verzekering
voertuig

Raming (in
Budgetsleutel +
voorkomend beschikbaar
geval incl.
verbinteniskrediet
btw)
en
1.600 EUR
75 EUR

Budgetsleutel +
EB / IB
beschikbaar
/ (LB)
transactiekrediet
0119-01 6160300 1
30.862,39 EUR G.GBB.
0119-01 6120160
Bijkrediet te

voorzien via
budgetwijziging

besloten zitting
27. Personeel. Financieel beheerder (decretale graad) - proeftijd. Kennisneming
van de eindevaluatie van het evaluatiecomité. Voorstel tot benoeming van
Fabienne Devriendt in vast verband per 01/10/2015
De gemeenteraad dient kennis te nemen van de eindevaluatie betreffende de
proeftijd van Fabienne Devriendt, financieel beheerder. De gemeenteraad wordt
uitgenodigd om Fabienne Devriendt met ingang van 01/10/2015 vast aan te stellen
in statutair verband als financieel beheerder.

schepen
J. Vanhooren

