TOELICHTING GEMEENTERAAD
ZITTING 21/03/2016
openbare zitting
1.

Algemeen. Goedkeuring van de notulen van de zitting d.d. 22/02/2016

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting d.d. 22/02/2016 goed te keuren.
2.

Intergemeentelijke samenwerking. WVI. Goedkeuring agenda van de buitengewone
algemene vergadering op 26/05/2016 en statutenwijziging

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de
buitengewone algemene vergadering van WVI op 26/05/2016 en de statutenwijziging.
3.

Algemene administratieve politie. Kennisneming van het jaaroverzicht 2015 inzake de
gemeentelijke administratieve sancties

De gemeenteraad dient kennis te nemen van het jaaroverzicht 2015 inzake de gemeentelijke
administratieve sancties.
4.

Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende gemeentewegen - niet gehercoördineerde materie (Kapelstraat). Wijziging

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende gemeentewegen - niet gehercoördineerde materie (Kapelstraat) te wijzigen.
5.

Concessies. Concessie zeedijk en strand niet gedekt door de strandconcessie 2016.
Voorstel verlenging overeenkomsten 2010-2015 gemeente Bredene - Agentschap voor
Maritieme Dienstverlening & Kust voor een jaar

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring te hechten aan de verlenging tot 31/12/2016
van de voorwaarden van de concessieovereenkomst zeedijk en strand niet gedekt door de
strandconcessie.
Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN

6.

Omschrijving
transactie

Raming
(incl. btw)

Regime
strandconcessies

529,77
EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0740-02/6400008
5.918 EUR

EB/
IB/
(LB)

Concessies. Strandconcessie 2016. Afsluiten van een overeenkomst gemeente Bredene Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust. Goedkeuring voorwaarden

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring te hechten aan de voorwaarden van een
overeenkomst met het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, Vrijhavenstraat 3, 8400
Oostende betreffende de strandconcessie 2016.
Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN

7.

Omschrijving
transactie

Raming

Regime
strandconcessies

5.170,29
EUR

Budgetsleutel
+ Budgetsleutel +
beschikbaar
beschikbaar
verbinteniskrediet transactiekrediet
0740-02
/
6400008
5.918 EUR

EB /
IB /
(LB)
EB

Gemeentelijk patrimonium. Overeenkomst gemeente Bredene - Marc Baert-Ingrid Bailleul
inzake het gebruik van een perceel grond, palende aan het pand Polderstraat 159,
kadastraal bekend 1° afdeling, sectie B, deel van nr. 463 R2, eigendom van
eerstgenoemde contractant. Vaststelling van de voorwaarden

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om vast te stellen de voorwaarden van de overeenkomst
gemeente Bredene – Marc Baert-Ingrid Bailleul inzake het gebruik van een perceel grond, kadastraal
bekend 1° afdeling, sectie B, deel van nr. 463 R2, eigendom van eerstgenoemde contractant,
palend aan het pand Polderstraat 159.
8.

Overheidsopdrachten. Feestmateriaal. Vaststellen van de voorwaarden, kostprijsraming en
de wijze van gunnen van diverse opdrachten van levering van feestmateriaal

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om vast te stellen de voorwaarden, kostprijsraming (17.500
EUR – incl. btw) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de
aanvang van de procedure) van de opdracht van diverse levering van feestmateriaal.
financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN

9.

Omschrijving
transactie

Raming
(incl. btw)

Aankoop divers
feestmateriaal

17.500,00
EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
0190-00/2310000
129.358,42 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0190-00/2310000
21.120,01 EUR

EB/
IB/
(LB)
IB

Jeugd. Opdracht van levering en plaatsing van speeltoestellen voor de site
Groenendijkschool. Vaststelling van de voorwaarden, kostprijsraming en wijze van
gunnen. Goedkeuring van de voorwaarden van de overeenkomst

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om vast te stellen de voorwaarden, kostprijsraming (25.000
EUR – incl. btw) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij
aanvang van de procedure) van de opdracht van levering van speelpleintoestellen en zijn
goedkeuring te hechten aan de overeenkomst met Scholengroep 27 betreffende het beheer van het
speelplein op de site De Zandlopertjes-afdeling Groenendijk.
Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie

Raming
(incl.

Budgetsleutel +
beschikbaar

Budgetsleutel +
beschikbaar

EB/
IB/

Aankoop
speepleintoestellen
10.

btw)
25.000
EUR

verbinteniskrediet
0750-00/220200
50.000 EUR

transactiekrediet

(LB)
IB

Retributies en belastingen. Wijziging van belasting- en retributiereglementen opgenomen
in het budgetontwerp 2016

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om kennis te nemen van de nota met de wijziging van de
belasting- en retributiereglementen opgenomen in het budgetontwerp 2016.
11.

Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen van het belastingreglement
op de activeringsheffing op onbebouwde bouwgronden in woongebied en onbebouwde
kavels voor de aanslagjaren 2016-2019 (0020-00/7371000)

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om het belastingreglement op de activeringsheffing op
onbebouwde bouwgronden in woongebied en onbebouwde kavels voor de aanslagjaren 2016-2019 op
te heffen en opnieuw vast te stellen.
12.

Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen van het belastingreglement
op het innemen van het openbaar domein voor de aanslagjaren 2016-2019

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om het belastingreglement op het innemen van het openbaar
domein voor de aanslagjaren 2016-2019 op te heffen en opnieuw vast te stellen.
13.

Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen van het belastingreglement
op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor
de aanslagjaren 2016-2019

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om het belastingreglement op woningen en/of gebouwen die
worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren 2016-2019 op te heffen en
opnieuw vast te stellen.
14.

Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen van het belastingreglement
op het ontbreken van parkeerplaatsen voor de aanslagjaren 2016-2019 (002000/7373000)

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om het belastingreglement op het ontbreken van
parkeerplaatsen voor de aanslagjaren 2016-2019 op te heffen en opnieuw vast te stellen.
15.

Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen van het belastingreglement
op de tweede verblijven voor de aanslagjaren 2016-2019

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om het belastingreglement op de tweede verblijven voor de
aanslagjaren 2016-2019 op te heffen en opnieuw vast te stellen.
16.

Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen van het retributiereglement
op de uitvoering van werken door gemeentediensten voor de jaren 2016-2019

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om het retributiereglement op de uitvoering van werken door
gemeentediensten voor de jaren 2016-2019 op te heffen en opnieuw vast te stellen.
17.

Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen van het belastingreglement
op het afgeven van administratieve stukken voor de aanslagjaren 2016-2019

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om het belastingreglement op het afgeven van administratieve
stukken voor de aanslagjaren 2016-2019 op te heffen en opnieuw vast te stellen.

18.

Overheidsopdrachten. Machines en materiaal.
Aankoop van een zwerfvuilzuiger.
Vaststelling van het bestek, de kostprijsraming en de wijze van gunnen

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om vast te stellen het bestek (MACH04/2016), de
kostprijsraming (20.000 EUR, btw incl.) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking) van de opdracht van levering van een zwerfvuilzuiger.
Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie

Raming
(incl. btw)

Aankoop
van
een
zwerfvuilzuiger

20.000 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
0119-01/2430400
20.000 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0119-01/2430400
20.000 EUR

EB/
IB/
(LB)
IB

1G46.05.02
I.E.: 1G46
19.

Gebouwen. Bouwen bijkomende sportaccommodatie op het domein van het gemeentelijk
sportcentrum. Lot 2 - centrale verwarming, sanitair en ventilatie. Vaststelling plannen,
bestek, kostprijsraming en wijze van gunnen

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om vast te stellen de plannen, het bestek, de kostprijsraming
(441.172,26 EUR, btw incl.) en de wijze van gunnen (open aanbesteding) van de opdracht van
werken tot bouw van bijkomende sportaccommodatie op het domein van het gemeentelijk
sportcentrum (lot 2 – centrale verwarming, sanitair en ventilatie).
Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN

20.

Omschrijving
transactie

Raming
(incl. btw)

Oprichting
bijkomende
sportaccommodatie
domein
gemeentelijk
sportcentrum – Lot
2
–
centrale
verwarming,
sanitair
en
ventilatie

441.172,26
EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
0740-04/2210407
2.065.000 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0740-04/2210407
1.000.000 EUR

Verbinteniskrediet
mogelijks
ontoereikend voor
financieren
volledig project

1G08.03.02
I.E.: 1G08

EB/
IB/
(LB)
IB

Gebouwen. Bouwen bijkomende sportaccommodatie op het domein van het gemeentelijk
sportcentrum.
Lot 3 - elektriciteit.
Vaststelling van het plan, het bestek, de
kostprijsraming en de wijze van gunnen

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om vast te stellen het plan, het bestek, de kostprijsraming
(240.767,01 EUR, btw incl.) en de wijze van gunnen (open aanbesteding) van de opdracht van
werken tot bouw van bijkomende sportaccommodatie op het domein van het gemeentelijk
sportcentrum (lot 3 – elektriciteit).

Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN

21.

Omschrijving
transactie

Raming
(incl. btw)

Oprichting
bijkomende
sportaccommodatie
domein
gemeentelijk
sportcentrum – lot
3 - elektriciteit

240.767,01
EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
0740-04/2210407
2.065.000 EUR
Verbinteniskrediet
mogelijks
ontoereikend voor
financieren
volledig project

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0740-04/2210407
1.000.000 EUR

EB/
IB/
(LB)
IB

1G08.03.02
I.E.: 1G08

Gemeentelijk rioleringsstelsel. Rio Act. Vaststellen van het programma 2016

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om het programma 2016 Rio Act vast te stellen.
Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Studie
afkoppelen
campings
Dagelijks
beheer
pompen
Hasseltstraat,
Brugsesteenweg en
strandpost 6
Hydraulische
en
technische adviezen
+
opvolging
verkavelingen
Financiële
en
juridische
ondersteuning,
accountmanagement
en risicovergoeding
Rio Act

22.

Raming
(incl.
btw)
50.000
EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
0310-00/2140007
50.000 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0310-00/2140007
50.000 EUR

EB/
IB/
(LB)
IB

16.077
EUR

0310-00/6103510
17.500 EUR

EB

3.276
EUR

0310-00/6131010
7.500 EUR

2.553
EUR

0310-00/6131002
2.500 EUR
0310-00/6131900
750 EUR

Gemeentelijk wagenpark. Aankoop van een tweedehands bestelwagen met kippende
achterbak voor de technische dienst uitvoering (metsers). Vaststelling van het bestek, de
kostprijsraming en de wijze van gunnen

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om vast te stellen het bestek, de kostprijsraming (35.000 EUR,
btw incl.) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking)
van de opdracht van levering van een tweedehands bestelwagen met kippende achterbak voor de
technische dienst uitvoering (metsers).

Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN

23.

Omschrijving
transactie

Raming
(incl. btw)

Aankoop
bestelwagen
met kippende
achterbak
technische
dienst
uitvoering

35.000 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
0119-01/2430200
219.346,5 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0119-01/2430200
35.000 EUR

EB/
IB/
(LB)
IB

1G46.05.01
I.E.: 1G46

Nutsvoorzieningen. Vervangen openbare verlichting (betonrot) in de Duinenstraat, tussen
Frankrijklaan en toegangsweg BOD. Vaststelling van de voorwaarden, kostprijsraming en
de wijze van gunnen

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om vast te stellen de voorwaarden, kostprijsraming (34.870,31
EUR – incl. btw) 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 voor het vervangen van de openbare verlichting n.a.v. betonrot in de Duinenstraat, meer
bepaald tussen de Frankrijklaan en toegangsweg BOD.
Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie

Raming
(incl. btw)

Vervangen OV
Duinenstraat
tussen
Frankrijklaan
en
toegangsweg
BOD

34.870,31
EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
0670-00/2289300
geen
krediet
ingeschreven op
OV
vervangen
lichtmasten n.a.v.
betonrot

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0670-00/2289300
kredieten voorzien
via
volgende
verschuivingen
 13.500
EUR
van
OV
masterpla
n Sas 2
delen 2 en
3
(067000/228930
0–
1G21.01.0
2)
 21.500
EUR
van
OValgemeen
(067000/228930
0–
1G.GBB)

EB/
IB/
(LB)
IB

24.

Overheidsopdrachten. Noodplanning. Aankoop van een mobiele lichtmast. Vaststelling
van de voorwaarden, kostprijsraming en de wijze van gunnen

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om vast te stellen de voorwaarden, kostprijsraming (15.000
EUR – incl. btw) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de
aanvang van de procedure) van de opdracht van levering van een mobiele lichtmast (noodplanning +
evenementen).
Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN

25.

Omschrijving
transactie

Raming
(incl. btw)

Mobiele
lichtmast

15.000 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
0119-01/2310000
30.000 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0119-01/2310000
15.000 EUR

EB/
IB/
(LB)
IB

Verkeer en mobiliteit. Vervangen telescopische palen Duinenstraat/Prins Karellaan.
Vaststelling van de voorwaarden, kostprijsraming en de wijze van gunnen

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om vast te stellen de voorwaarden, kostprijsraming (15.000
EUR – incl. btw) 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 tot het vervangen van de telescopische palen in de
Duinenstraat/Driftweg-Kapelstraat en Prins Karellaan.
Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Telescopische
palen
Duinenstraat/Prins
Karellaan

Raming
(incl.
btw)
15.000
EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
0200-03/2250100
25.000 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0200-03/2250100
25.000 EUR

EB/
IB/
(LB)
IB

besloten zitting
26.

Algemeen. Erkenning van personeelsleden als waarnemend gemeentesecretaris

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om Hubert Schmitt en Derek Goes als respectievelijk eerste en
tweede vervangend waarnemend secretaris aan te duiden.

