VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 22/02/2016

Aanwezig

Liesbeth Metsu, voorzitter gemeenteraad;
Steve Vandenberghe, burgemeester;
Erwin Feys, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens Vanhooren,
Kristof Vermeire, Jacques Deroo, schepenen;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet,
Sandy Dobbelaere, Dany Hollevoet, Patrick Bolle,
Kimberley Rousselle, Emily Baert, Alain Lynneel, Willy De Keyser,
Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck, Anuschka Steen,
Monika Van Brussel, Dirk Cattoir, Marie-Jeanne Colsoul,
Randy Vanderputte, raadsleden;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
Kennisgeving

Dany Hollevoet, raadslid, afwezig t.e.m. agendapunt 17;
Louis Van Belleghem, raadslid

Punt 1: /secretariaat/- Algemeen - Goedkeuring van de notulen van de zitting d.d. 25/01/2016

Bevoegdheid



Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel

artikel 33 van het Gemeentedecreet

De notulen van de zitting d.d. 25/01/2016 worden goedgekeurd.
Punt 2: /beleidsondersteuning/- - Straatnamen. Definitief vaststellen van straatnaam voor zijstraat
Ebbestraat en hervaststellen van voorlopige straatnaam tweede zijstraat Ebbestraat

Bevoegdheid



artikel 1 van het decreet d.d. 28/01/1977 tot bescherming van de namen
van openbare wegen en pleinen, zoals tot op heden gewijzigd

Juridische grond



Decreet d.d. 28/01/1977 tot bescherming van de namen van openbare
wegen en pleinen, zoals tot op heden gewijzigd

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 23/11/2015 houdende voorlopig
vaststellen van enkele nieuwe straatnamen in een verkaveling ter hoogte
van de Ebbestraat

Verslag gemeenteraadszitting 22/02/2016

1

Feiten, context
en argumentatie





advies van de culturele raad d.d. 20/01/2016
omgevingsplan nieuwe toestand omgeving Ebbestraat
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 08/02/2016
houdende afsluiten van openbaar onderzoek in het kader van de voorlopige
vaststelling van de straatnamen voor enkele nieuwe straten in een
verkaveling ter hoogte van de Ebbestraat



Na de vaststelling van de voorlopige straatnamen Waterlijnstraat en
Ankerstraat door de gemeenteraad in zitting d.d. 23/11/2015 werd zoals
wettelijk voorgeschreven een openbaar onderzoek gevoerd. Er werden geen
opmerkingen ingediend.
De voorlopige vaststelling van de straatnamen werd zoals wettelijk voorzien
voor advies voorgelegd aan de culturele raad. De culturele raad heeft
slechts gunstig advies verleend voor de naam Waterlijnstraat. De naam
Ankerstraat wordt (impliciet) ongunstig geadviseerd. De culturele raad stelt
als alternatief de naam Golfbrekerstraat voor. De culturele raad is van
mening dat de straatnamen in de omgeving refereren naar strand of zee,
terwijl anker refereert naar een boot of schip. De naam Golfbrekerstraat
zou volgens de culturele raad dan ook meer in lijn liggen met de bestaande
straten in de omgeving.
Voorgesteld wordt om de naam Waterlijnstraat voor de oostelijk gelegen
zijstraat van de Ebbestraat voor definitieve vaststelling voor te leggen aan
de gemeenteraad.
Voorgesteld wordt om het advies van de culturele raad te volgen en om de
gemeenteraad voor te stellen om de westelijk gelegen zijstraat van de
Ebbestraat de naam Golfbrekerstraat te geven. Aangezien dit een nieuwe
straatnaam is, dient de naamgevingsprocedure voor de westelijke zijstraat
te worden herstart. Deze naam dient met andere woorden opnieuw
voorlopig te worden vastgesteld, waarna een nieuw openbaar onderzoek
volgt.
De procedure voor de straatnaamgeving wordt geregeld in het decreet d.d.
28/01/2007 tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen.
De procedure bestaat uit de volgende stappen:
 de gemeenteraad stelt de naam voorlopig vast
 het advies van de cultuurraad wordt ingewonnen omtrent de voorlopig
vastgestelde naam. De cultuurraad beschikt hiervoor over 30 dagen
 er dient een openbaar onderzoek te gebeuren over de voorlopig
vastgestelde naam, dat minstens 30 dagen loopt
 als er sprake is van een straatnaamwijziging, dienen de bewoners en
eigenaars van erven in de straat hiervan schriftelijk op de hoogte
worden gebracht. Zij beschikken over 30 dagen om opmerkingen of
bezwaren over te maken
 tenslotte stelt de gemeenteraad de naam definitief vast.








Advies



De culturele raad Bredene verleent in vergadering d.d. 20/01/2016 gunstig
advies over de voorgestelde straatnaam Waterlijnstraat en (impliciet)
ongunstig advies over de voorgestelde straatnaam Ankerstraat en stelt
Golfbrekerstraat voor als alternatief.

Openbaar
onderzoek



De beslissing van de gemeenteraad d.d. 23/11/2015 houdende voorlopig
vaststellen van enkele nieuwe straatnamen in een verkaveling ter hoogte
van de Ebbestraat werd op 28/12/2015 bekendgemaakt door aanplakking.
Dit openbaar onderzoek duurt zoals wettelijk voorgeschreven 30 dagen. Er
werden geen bezwaren of opmerkingen ingediend.
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Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad stelt de straatnaam van de nieuwe oostelijk gelegen zijstraat
van de Ebbestraat definitief vast als Waterlijnstraat.
Artikel 2
De gemeenteraad trekt gedeeltelijk zijn beslissing d.d. 23/11/2015 in
houdende voorlopig vaststellen van enkele nieuwe straatnamen in een
verkaveling ter hoogte van de Ebbestraat en dit meer bepaald voor wat betreft
het voorlopig vaststellen van de straatnaam Ankerstraat voor de nieuwe
westelijk gelegen zijstraat van de Ebbestraat.
De gemeenteraad stelt de straatnaam van de nieuwe westelijk gelegen
zijstraat van de Ebbestraat voorlopig vast als Golfbrekerstraat.

Punt 3: /beleidsondersteuning/- Algemene administratieve politie - Kennisneming van de tijdelijke
politieverordening van de burgemeester houdende beperkende maatregelen voor het gebruik van
alcoholhoudende dranken van 09 tot en met 10/01/2016

Bevoegdheid



artikel 134 § 1 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond



artikels 134 § 2 en 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet

Verwijzingsdocumenten



besluit van de burgemeester d.d. 04/01/2016 houdende beperkende
maatregelen voor het gebruik van alcoholische dranken van 09 tot en met
10/01/2016 op de openbare weg in de Kapelstraat, Driftweg en de eraan
grenzende openbare pleinen

Feiten, context
en argumentatie



Naar aanleiding van de organisatie van een nieuwjaarsdrink met
kerstboomverbranding op 09/01/2016 is het noodzakelijk gebleken om met
het oog op het handhaven van de openbare orde na afloop van het
evenement bij hoogdringendheid een tijdelijke politieverordening houdende
beperkende maatregelen voor het gebruik van alcoholische dranken van
09/01 vanaf 22 uur tot en met 10/01/2016 om 7 uur op de openbare weg in
de Kapelstraat, Driftweg en de eraan grenzende openbare pleinen te laten
vaststellen door de burgemeester.
De tijdelijke politieverordening wordt ter kennisneming voorgelegd aan de
gemeenteraad.



Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de tijdelijke politieverordening van de
burgemeester d.d. 04/01/2016 houdende beperkende maatregelen voor het
gebruik van alcoholische dranken van 09/01 vanaf 22 uur tot en met
10/01/2016 om 7 uur op de openbare weg in de Kapelstraat, Driftweg en de
eraan grenzende openbare pleinen naar aanleiding van de organisatie van een
nieuwjaarsdrink op 09/01/2016.
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Punt 4: /technische dienst/- Gemeentelijk wagenpark - Opdracht van levering van een minibus (negen
personen) voor de buitenschoolse kinderopvang. Vaststellen van het bestek, de kostprijsraming en
de wijze van gunnen

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Koninklijk Besluit d.d. 15/03/1968 houdende algemeen reglement op de
technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens en hun
veiligheidstoebehoren moeten voldoen
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
Wet d.d. 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten en de hierop van
toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd




Verwijzingsdocumenten





Feiten, context
en argumentatie







aankoopadvies, uitgebracht door de preventieadviseur
ontwerp bestek (nr. WGPRK01/2016) voor de opdracht van levering van een
minibus (negen personen) voor de buitenschoolse kinderopvang
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 01/02/2016
houdende voorstel opdracht van levering van een minibus (negen personen)
voor de buitenschoolse kinderopvang
In het meerjarig financieel beleidsplan 2014-2019 is een verbinteniskrediet
van 90.000 EUR voorzien voor het financieren van de aankoop van
minibussen voor de buitenschoolse kinderopvang. Het transactiekrediet
2016 bedraagt 30.000 EUR. Voorgesteld wordt over te gaan tot de aankoop
van een minibus voor circa negen personen.
Bedoeling is de drie
minibussen, die deel uitmaken van het wagenpark van deze dienst en
dateren van 2005, geleidelijk te vervangen.
Detail van de voorwaarden van de opdracht van levering:
- minibus voor negen personen
- brandstof: diesel
- kleur: wit
- motor: minimum 1800 cc
- voorwielaandrijving
- manuele airco
- versnellingen: vijf-manueel
- ABS
- ESP
- achterruitontdooiing
- stuurbekrachtiging
- airbag bestuurder, passagier en zijkanten
- kinderveilige vergrendeling schuifdeuren
- dubbele achterdeur (twee deuren)
- voldoen aan emissienorm EURO 6
- dodehoek- en breedbeeldspiegels
- in hoogte verstelbare en kantelbare bestuurdersstoel
- verstelbaar stuurwiel
- schuifdeur rechts
- waarschuwing veiligheidsgordel bestuurdersplaats
- gordelspanners op bestuurdersplaats en voorste zitplaatsen
- achteruitrijsensoren (optioneel)
- achteruitrijcamera (optioneel).
Gunningscriteria
- prijs (toepassing van de regel van drie) – 30 punten
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Financiële
gevolgen

technische waarde – 50 punten
dienst na verkoop/waarborg (opgave van een langere waarborgtermijn
dan de gebruikelijke) – 20 punten.
Kostprijsraming
30.000 EUR (incl. btw)
De gemeenteraad wordt uitgenodigd over te gaan tot de vaststelling van het
bestek (nr. WGPRK01/2016), de kostprijsraming (30.000 EUR, incl. btw) en
de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking) van de opdracht van levering van een minibus (negen
personen) voor de buitenschoolse kinderopvang.

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

Raming
(incl. btw)

Aankoop van
een minibus

30.000 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
0945-05/2430200
90.000 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0945-05/2430200
30.000 EUR

EB/
IB/
(LB)
IB

AC: 1G09.01.08
I.E.: 1G09
Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad gaat over tot de vaststelling van het bestek (nr.
WGPRK01/2016), de kostprijsraming (30.000 EUR, incl. btw) en de wijze van
gunnen (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking) van de
opdracht van levering van een minibus (circa negen personen voor de
buitenschoolse kinderopvang. Het bestek maakt integrerend deel uit van dit
besluit.

Punt 5: /verkeer/- Verkeer en mobiliteit - Opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen (Molenstraat)

Bevoegdheid



artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond





Gemeentedecreet d.d. 15/07/2005
artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet
Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten
betreffende de politie van het wegverkeer
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer
Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens
Decreet d.d. 16/05/2008 op de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
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Verwijzingsdocumenten




Feiten, context
en argumentatie





Besluit van de Vlaamse regering d.d. 23/01/2009 betreffende de
aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens
Omzendbrief MOB/2009/01 d.d. 03/04/2009 betreffende de gemeentelijke
aanvullende reglementen over het wegverkeer
Ministerieel Besluit d.d. 29/01/2014 tot wijziging van het Ministerieel
Besluit d.d. 11/10/1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Koninklijk Besluit d.d. 29/01/2014 tot wijziging van het Koninklijk Besluit
d.d. 15/03/1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen
waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun
veiligheidstoebehoren moeten voldoen, van het Koninklijk Besluit d.d.
01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en van het Koninklijk
Besluit d.d. 23/03/1998 betreffende het rijbewijs
beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/01/2014 houdende vaststellen van
het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
gemeentewegen (Molenstraat)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 25/01/2016
houdende voorstel tot opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen
(Molenstraat)
In de Molenstraat is er ter hoogte van het huis nr. 75 een parkeerplaats voor
personen met een handicap. De aanvraagster is overleden.
De lokale politie heeft na navraag door de wijkinspecteur geadviseerd om
deze parkeerplaats voor personen met een handicap op te heffen.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen
(Molenstraat) op te heffen en opnieuw vast te stellen.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 27/01/2014 houdende opheffen
en opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Molenstraat.
Artikel 2
De Molenstraat wordt verdeeld in twee rijstroken door middel van een
overlangse doorlopende witte streep vanaf 12 m voor de aansluiting
Sluizenstraat tot aan de Sluizenstraat, overeenkomstig artikel 72.2 van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer d.d. 01/12/1975,
uitmondend in een druppelvormige verkeersgeleider.
Artikel 3
De Molenstraat wordt verdeeld in twee rijstroken door middel van een
overlangse onderbroken witte streep over een lengte van 6 m vanaf de garage
van het huis nr. 16 tot aan de doorlopende witte streep ter hoogte van de
aansluiting Sluizenstraat, overeenkomstig artikel 72.3 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer d.d. 01/12/1975.
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Artikel 4
In de Molenstraat wordt een oversteekplaats voor voetgangers ingericht, haaks
over de rijbaan ter hoogte van de aansluiting met de Dorpsstraat.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door witte banden, evenwijdig met de
as van de rijbaan, overeenkomstig artikel 76.3 van het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer d.d. 01/12/1975.
Artikel 5
In de Molenstraat is het parkeren voorbehouden aan personen met een
beperkte mobiliteit op de parking voor de begraafplaats Priorij, op de eerste
parkeerplaats ten westen van de ingang van de begraafplaats.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a, voorzien
van een onderbord, waarop het symbool van artikel 70.2.1.3.c van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer d.d. 01/12/1975
voorkomt.
Artikel 6
In de Molenstraat, op de parkings ter hoogte van de begraafplaats Priorij, is het
parkeren voorbehouden aan personenauto’s.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9b.
Artikel 7
In de Molenstraat, meer bepaald in de verbindingsweg tussen de huizen nr. 46
en nr. 48, is het parkeren verboden aan de zijde van het huis nr. 48.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E1.
Artikel 8
In de Molenstraat is het parkeren verboden:
aan de zijde van de oneven huisnummers, over een lengte van 2 m naast
de garage van het huis nr. 27 (richting Sluizenstraat)
aan de zijde van de oneven huisnummers, over een lengte van 2 m, tussen
de garages van de huizen nrs. 17 en 19
aan de zijde van de oneven huisnummers, tussen de garage van het huis
nr. 21 en de scheiding tussen de huizen nrs. 21 en 23
in de bocht ter hoogte van het huis nr. 70
op de parking van de begraafplaats Priorij, ten westen van het gebouw
aldaar, over een afstand van 4 m in de richting van nr. 70
op de parking van de begraafplaats Priorij aan de zijde van de even
huisnummers, meer bepaald vanaf de toegang van het huis nr. 68 tot aan
de hoek met de Molenstraat.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep,
aangebracht op de trottoirband.
Punt 6: /verkeer/- Verkeer en mobiliteit - Opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen (Steenovenstraat)

Bevoegdheid



artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond




Gemeentedecreet d.d. 15/07/2005
artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet
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Verwijzingsdocumenten




Feiten, context
en argumentatie






Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten
betreffende de politie van het wegverkeer
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer
Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens
Decreet d.d. 16/05/2008 op de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 23/01/2009 betreffende de
aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens
Omzendbrief MOB/2009/01 d.d. 03/04/2009 betreffende de gemeentelijke
aanvullende reglementen over het wegverkeer
Ministerieel Besluit d.d. 29/01/2014 tot wijziging van het Ministerieel
Besluit d.d. 11/10/1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Koninklijk Besluit d.d. 29/01/2014 tot wijziging van het Koninklijk Besluit
d.d. 15/03/1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen
waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun
veiligheidstoebehoren moeten voldoen, van het Koninklijk Besluit d.d.
01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en van het Koninklijk
Besluit d.d. 23/03/1998 betreffende het rijbewijs
beslissing van de gemeenteraad d.d. 28/07/2008 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Steenovenstraat)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 01/02/2016
houdende voorstel tot opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen
(Steenovenstraat)
De inwoner van de Nieuwstraat 62, 8450 Bredene heeft een aanvraag
gericht voor een parkeerplaats voor personen met een handicap.
De politie heeft gunstig advies uitgebracht voor een parkeerplaats (na de
herinrichting ) om de hoek in de Steenovenstraat (naast de garage van het
huis met nr. 1A) waar vroeger reeds een dergelijke plaats was omdat in de
Nieuwstraat beurtelings parkeren van kracht is.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen
(Steenovenstraat) op te heffen en opnieuw vast te stellen

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 19/12/2005 houdende her
vaststelling van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende gemeentewegen (Steenovenstraat).
Artikel 2
In de Steenovenstraat, tussen Nukker- en Nieuwstraat, is het beurtelings
parkeren van toepassing.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E5 aan de zijde
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van de even huisnummers en door het verkeersbord E7 aan de zijde van de
oneven huisnummers.
Artikel 3
In de Steenovenstraat, tussen Nieuw- en Spaarzaamheidstraat, wordt
parkeerverbod ingevoerd langs de zijde van de even huisnummers.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E1.
Artikel 4
In de Steenovenstraat is het parkeren verboden:
- langs de zijde van de oneven huisnummers, vanaf 9 m van de hoek
Nieuwstraat over een lengte van 1 m
- naast de garage van het huis nr. 1A, over een lengte van 2 m in noordelijke
richting.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep,
aangebracht op de trottoirband.
Artikel 5
In de Steenovenstraat, vanaf 5 m van de rand van de Nieuwstraat, ter
hoogte van de zijgevel van het huis Nieuwstraat nr. 59, is over een lengte
van 6 meter het parkeren voorbehouden voor personen met een handicap.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door verkeersborden E9a, voorzien
van een onderbord, waarop het symbool van artikel 70.2.1.3.c. van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975
voorkomt.
Punt 7: /verkeer/- Verkeer en mobiliteit - Opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen (Nukkerwijkstraat)

Bevoegdheid



artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond





Gemeentedecreet d.d. 15/07/2005
artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet
Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten
betreffende de politie van het wegverkeer
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer
Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens
Decreet d.d. 16/05/2008 op de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 23/01/2009 betreffende de
aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens
Omzendbrief MOB/2009/01 d.d. 03/04/2009 betreffende de gemeentelijke
aanvullende reglementen over het wegverkeer
Ministerieel Besluit d.d. 29/01/2014 tot wijziging van het Ministerieel
Besluit d.d. 11/10/1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Koninklijk Besluit d.d. 29/01/2014 tot wijziging van het Koninklijk Besluit
d.d. 15/03/1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen
waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun










Verslag gemeenteraadszitting 22/02/2016

9

veiligheidstoebehoren moeten voldoen, van het Koninklijk Besluit d.d.
01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en van het Koninklijk
Besluit d.d. 23/03/1998 betreffende het rijbewijs
Verwijzingsdocumenten




Feiten, context
en argumentatie




Stemmen
Besluit

beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/05/2015 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Nukkerwijkstraat)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 08/02/2016
houdende voorstel voor het opheffen en opnieuw vaststellen van het
aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
gemeentewegen (Nukkerwijkstraat)

Door de heraanleg van de Nukkerwijkstraat dient het aanvullend reglement
te worden geactualiseerd (opheffen verkeersgeleider, parkeerverbod,
invoeren gedeelte woonerf, parkeerstrook).
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen
(Nukkerwijkstraat) op te heffen en opnieuw vast te stellen.

Met algemene stemmen.
Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 26/05/2015 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer op gemeentewegen betreffende de Nukkerwijkstraat.
Artikel 2
In de Nukkerwijkstraat wordt een oversteekplaats voor voetgangers ingericht,
haaks over de rijbaan ter hoogte van de aansluiting met de Fritz Vinckelaan.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door witte banden, evenwijdig met de as
van de rijbaan, overeenkomstig artikel 76.3 van het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer d.d. 01/12/1975.
Artikel 3
In de Nukkerwijkstraat, tussen de Fritz Vinckelaan en de Europastraat, wordt
eenrichtingsverkeer ingevoerd, uitgezonderd voor fietsers en bromfietsers klasse
A met verboden rijrichting van de Europastraat naar de Fritz Vinckelaan.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden C1 en F19,
voorzien van de onderborden M3 en M5.
Artikel 4
In de Nukkerwijkstraat vanaf het huis nr. 2 tot aan de aansluiting met de
Europastraat, wordt een woonerf ingesteld.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden F12a en F12b.
Artikel 5
In de Nukkerwijkstraat wordt parallel
parkeerstrook aangelegd van 2 m breed :
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-

aan de zijde van de even huisnummers vanaf huis nr. 36 tot nr. 60
aan de zijde van de oneven huisnummers ter hoogte van de zijgevel van het
huis gelegen Fritz Vinckelaan nr.1 over een afstand van 9 m en ter hoogte van
de overzijde van de woningen met nr. 36 tot 58.

Artikel 6
In de Nukkerwijkstraat is het parkeren voorbehouden aan personen met een
handicap ter hoogte van de woningen nr. 50 en nr. 11.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a voorzien van
een onderbord waarop het symbool van artikel 70.2.1.3.c van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer d.d. 01/12/1975 voorkomt.
Punt 8: /verkeer/- Verkeer en mobiliteit - Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op
gemeentewegen (Europastraat)

Bevoegdheid



artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond





Gemeentedecreet d.d. 15/07/2005
artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet
Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten
betreffende de politie van het wegverkeer
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer
Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens
Decreet d.d. 16/05/2008 op de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 23/01/2009 betreffende de
aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens
Omzendbrief MOB/2009/01 d.d. 03/04/2009 betreffende de gemeentelijke
aanvullende reglementen over het wegverkeer
Ministerieel Besluit d.d. 29/01/2014 tot wijziging van het Ministerieel
Besluit d.d. 11/10/1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Koninklijk Besluit d.d. 29/01/2014 tot wijziging van het Koninklijk Besluit
d.d. 15/03/1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen
waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun
veiligheidstoebehoren moeten voldoen, van het Koninklijk Besluit d.d.
01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en van het Koninklijk
Besluit d.d. 23/03/1998 betreffende het rijbewijs










Verwijzingsdocumenten




beslissing van de gemeenteraad d.d. 01/09/2003 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Europastraat)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 08/02/2016
houdende voorstel voor het opheffen en opnieuw vaststellen van het
aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
gemeentewegen (Europastraat)
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Feiten, context
en argumentatie




Stemmen

Besluit

Door de heraanleg van de Europastraat dient het aanvullend reglement te
worden geactualiseerd (opheffen verkeersgeleider, parkeerstrook).
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen
(Europastraat) op te heffen en opnieuw vast te stellen.

Met algemene stemmen.

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 01/09/2003 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van een aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Europastraat.
Artikel 2
In de Europastraat wordt een oversteekplaats voor voetgangers ingericht ter
hoogte van de aansluiting met de Polderstraat.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door witte banden, overeenkomstig
artikel 76.3 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer d.d.
01/12/1975.
Artikel 3
In de Europastraat wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd, uitgezonderd voor
fietsers en bromfietsers klasse AG, met verboden rijrichting van de Polder- naar
de Nukkerwijkstraat.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden C1 en F19
voorzien van onderborden M3 en M5.
Artikel 4
In de Europastraat wordt een verkeersgeleider of verdrijvingsvlak van 2 m
breed aflopend over een afstand van 5 m richting Unescostraat ingericht aan
beide zijden van de aansluiting met de Unescostraat.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden overeenkomstig artikel 77.4 van
het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer d.d. 01/12/1975.
Artikel 5
In de Europastraat wordt vanaf ter hoogte van de zijgevel van het huis
gelegen Nukkerwijkstraat nr. 27 tot aan de Unescostraat en vanaf de
Unescostraat tot 20 m voor de aansluiting met het August Plovieplein aan de
zijde van de oneven huisnummers een parkeerstrook van 2 m breed
afgebakend op de rijbaan, parallel met het trottoir.
Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door een doorlopende witte streep
die de fictieve boord van de rijbaan aangeeft, conform het artikel 75.2 van
het Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975.
Artikel 6
In de Europastraat is het parkeren verboden vanaf de Polder- tot aan de
Nukkerwijkstraat langs de zijde van de even huisnummers.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E1.
Artikel 7
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In de Europastraat is het parkeren op de parkeerstrook voorbehouden aan
schoolbussen ter hoogte van de hoofdingang van de school, Europastraat 1.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a met
onderbord “schoolbus” + kader op het wegdek.
Artikel 8
In de Europastraat wordt permanent zone 30 ingevoerd (snelheidsbeperking tot
30 km/uur).
Deze reglementering zal worden gesignaleeerd door de verkeersborden F4a,
F4b en A23.
Punt 9: /verkeer/- Verkeer en mobiliteit - Opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen (Schoollaan)

Bevoegdheid



artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond





Gemeentedecreet d.d. 15/07/2005
artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet
Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten
betreffende de politie van het wegverkeer
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer
Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens
Decreet d.d. 16/05/2008 op de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 23/01/2009 betreffende de
aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens
Omzendbrief MOB/2009/01 d.d. 03/04/2009 betreffende de gemeentelijke
aanvullende reglementen over het wegverkeer
Ministerieel Besluit d.d. 29/01/2014 tot wijziging van het Ministerieel
Besluit d.d. 11/10/1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Koninklijk Besluit d.d. 29/01/2014 tot wijziging van het Koninklijk Besluit
d.d. 15/03/1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen
waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun
veiligheidstoebehoren moeten voldoen, van het Koninklijk Besluit d.d.
01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en van het Koninklijk
Besluit d.d. 23/03/1998 betreffende het rijbewijs










Verwijzingsdocumenten





beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/05/2015 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Schoollaan)
advies van de gemeentelijke verkeerscommissie (experten) d.d. 20/11/2015
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 30/11/2015
houdende voorstel voor het opheffen en opnieuw vaststellen van het
aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
gemeentewegen (Schoollaan)
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Feiten, context
en argumentatie





De experten van de gemeentelijke verkeerscommissie hebben op
20/11/2015 gunstig advies uitgebracht voor het aanbrengen van een gele
onderbroken streep in de noordzijde van de bypass van de Schoollaan.
Aanleiding was de vraag voor het invoeren van een kiss & ride zone in de
bypass om een vlotte doorstroming te garanderen voor de BKO-bus die
hinder ondervindt van parallel met de rijbaan geparkeerde auto’s.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen op te
heffen en opnieuw vast te stellen.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 26/05/2015 houdende opheffen
en opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Schoollaan.
Artikel 2
In de Schoollaan worden oversteekplaatsen voor voetgangers ingericht, haaks
over de rijbaan aan weerszijden van de aansluiting met de Populierenlaan en
haaks op de rijbaan aan de aansluiting met het Centrumplein.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door witte banden, evenwijdig met de
as van de rijbaan, overeenkomstig artikel 76.3 van het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer d.d. 01/12/1975.
Artikel 3
In de Schoollaan, meer bepaald in de rondweg (bypass) ter hoogte van de
basisschool gemeenschapsonderwijs, wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd met
verboden rijrichting van de Centrum- naar de Populierenlaan.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden C1 en F19.
Artikel 4
In de Schoollaan is het parkeren verboden tussen de Duinenstraat en de
Populierenlaan, langs weerszijden van de straat.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E1.
Artikel 5
In de Schoollaan, meer bepaald op de parkeerstrook, haaks op het gebouw
basisschool gemeenschapsonderwijs Duinen (nr. 10), dit over een lengte van 16
m, is het parkeren voorbehouden aan schoolbussen van maandag tot vrijdag
tussen 8 en 16.30 u en dit vanaf 01/09 tot en met 30/06.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a, voorzien
van de onderborden “SCHOOLBUS” en “van maandag tot vrijdag tussen 8 en
16.30 uur”.
Artikel 6
In de Schoollaan, meer bepaald aan de noordelijke zijde van de rondweg
(bypass) wordt parkeerverbod ingevoerd.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door gele onderbroken strepen,
aangebracht op de trottoirband, overeenkomstig artikel 75.1.2° van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer d.d. 01/12/1975.
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Artikel 7
In de Schoollaan, meer bepaald aan de noordelijke zijde van de rondweg
(bypass) wordt aan de oostzijde van de voetgangersingang van het gebouw
basisschool gemeenschapsonderwijs Duinen (nr. 10) een verdrijvingsvlak van 2
m breed x 3 m lang ingericht.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden overeenkomstig artikel 77.4 van
het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer d.d. 01/12/1975.
Artikel 8
In de Schoollaan, meer bepaald aan de zuidelijke zijde van de rondweg
(bypass) ter hoogte van de basisschool gemeenschapsonderwijs Duinen (nr. 10)
worden vanaf de hoofdingang van de basisschool tot ter hoogte van het
postgebouw dertien individuele parkeerplaatsen ingericht, schuin op de as van
de rijbaan.
Deze reglementering wordt aangeduid door witte markeringen die de plaats
afbakenen waar de voertuigen moeten staan, overeenkomstig artikel 77.5 van
het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer d.d. 01/12/1975.
Punt 10: /technische dienst/- Markten - Voorwaarden domeinconcessie voor de organisatie van
diverse avondmarkten 2016-2019

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Wet d.d. 25/06/1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van
ambulante en kermisactiviteiten, gewijzigd door de wet d.d. 04/07/2005 en
20/07/2006
Koninklijk Besluit d.d. 24/09/2006 betreffende de uitoefening en de
organisatie van ambulante handel
Koninklijk Besluit d.d. 24/09/2006 tot wijziging van het Koninklijk Besluit
d.d. 03/02/2003 tot vrijstelling van bepaalde categorieën van
vreemdelingen van de verplichting houder te zijn van een beroepskaart voor
de uitoefening van een zelfstandige beroepsactiviteit




Verwijzingsdocumenten




Feiten, context
en argumentatie







voorwaarden inzake domeinconcessie voor de organisatie van avondmarkten
2016-2019
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 25/01/2016
houdende ontwerp voorwaarden domeinconcessie voor de organisatie van
diverse avondmarkten 2016-2019
De concessieperiode voor de organisatie van avondmarkten in de gemeente
is verlopen sedert 31/12/2015.
Er wordt voorgesteld geen avondmarkten meer te voorzien in de wijken
Bredene Dorp, Sas en Nukker omdat hiervoor van de marktkramers en de
inwoners geen interesse meer is.
De nieuwe voorwaarden hebben betrekking op negen avondmarkten
georganiseerd op het marktplein elke vrijdag tijdens de maanden juli en
augustus en dit voor de komende vier jaren (2016 tot 2019 einde
legislatuur).
Het minimum biedingbedrag per jaar wordt als volgt bepaald :
 94.500 EUR (vierennegentig duizend vijfhonderd EUR) hetzij 10.500
EUR/avondmarkt.
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De concessieprijzen zullen jaarlijks aangepast worden aan het indexcijfer
der consumptieprijzen.
Het college van burgemeester en schepenen nodigt de gemeenteraad uit om
de voorwaarden van de domeinconcessie voor de organisatie van de
avondmarkten voor de jaren 2016 t.e.m. 2019 vast te stellen.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt de voorwaarden van de domeinconcessie voor de
organisatie van avondmarkten tijdens de jaren 2016-2019 vast.
De voorwaarden inzake domeinconcessie voor de organisatie van avondmarkten
2016-2019 maken integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 11: /financiële dienst/- 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 2015

Bevoegdheid



artikel 166 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



artikels 94-1° en 160 §2 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten



rapport van de financieel beheerder aan de gemeenteraad betreffende de
wettelijkheidcontrole die voorafgaat aan de verbintenis
overzicht uitgebracht visum m.b.t. beslissingen van de gemeenteraad en
van het college van burgemeester en schepenen
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting
d.d. 25/01/2015 houdende het rapport van de financieel beheerder inzake
de voorafgaande controle van de wettigheid en de regelmatigheid van de
voorgenomen verbintenissen gedurende het tweede halfjaar 2015




Feiten, context
en argumentatie





Neemt kennis

Het gewijzigde artikel 166 van het Gemeentedecreet schrijft voor dat de
financieel beheerder minstens eenmaal per jaar in volle onafhankelijkheid
rapporteert aan de gemeenteraad over de uitvoering van zijn taak van
voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de
voorgenomen verbintenissen. Hij stelt tegelijkertijd een afschrift van dat
rapport ter beschikking aan het college van burgemeester en schepenen, de
gemeentesecretaris en de externe auditcommissie.
Het voorliggend rapport waarvan de gemeenteraad dient kennis te nemen
omvat alle verbintenissen die werden aangegaan in de tweede helft van
2015 en onderhevig zijn aan het visum van de financieel beheerder
(>7.500,00 EUR excl. btw).

De gemeenteraad neemt kennis 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 2015.
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Punt 12: /technische dienst/- Stedenbouw en ruimtelijke ordening - Opdracht van diensten tot
opmaak gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Polderstraat. Goedkeuring meeruitgaven

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond




artikel 160 van het Gemeentedecreet
Wet d.d. 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten en de hierop van
toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd

Verwijzingsdocumenten



beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 22/12/2008
houdende toewijzing aan Studiebureau Arcadis Belgium nv van de opdracht
van diensten tot opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
Polderstraat, voor de prijs van 30.000 EUR (incl. btw)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 10/08/2009
houdende toewijzing aan Studiebureau Arcadis Belgium nv van de opdracht
van diensten tot uitvoering van een MER screening in het kader van de
opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Polderstraat, voor
de prijs van 6.038 EUR (incl. btw)
beslissing van de gemeenteraad d.d. 24/01/2011 houdende goedkeuring van
de geraamde meeruitgave (7.500 EUR) in het kader van de opdracht van
diensten tot opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
Polderstraat, toevertrouwd aan nv Arcadis Gedas
beslissing van de gemeenteraad d.d. 14/12/2015 houdende definitieve
vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Polderstraat
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 08/02/2016
houdende principiële goedkeuring meeruitgaven van de opdracht van
diensten tot opmaak gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Polderstraat








Feiten, context
en argumentatie








Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting d.d.
23/12/2008 toegewezen de opdracht van diensten tot opmaak van het
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Polderstraat aan nv Arcadis Gedas,
Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gent voor de prijs van 30.000 EUR (btw incl.).
Deze opdracht werd naderhand uitgebreid met de opdracht van diensten tot
uitvoering van een MER screening, geraamde kostprijs 6.038 EUR (btw incl.)
(beslissing college van burgemeester en schepenen d.d. 10/08/2009).
Overzicht ingediende facturen:
Factuur 1
8.934,16 EUR
Factuur 2 19.439,13 EUR
Factuur 3
5.895,12 EUR
Factuur 4
7.046,41 EUR
Factuur 5
4.467,08 EUR
Factuur 6
3.275,99 EUR
Factuur 7 11.285,86 EUR
TOTAAL
60.343,75 EUR.
Deze opdracht van diensten werd bezwaard met een meeruitgave, meer
bepaald 24.305,75 EUR (totaal van de facturen 60.343,75 min
toewijzingsbedrag
36.038
EUR),
die
als
volgt
kan
worden
toegelicht/gemotiveerd:
- Opmaak van plannen planbaten, planschade…
Sinds de toewijzing van deze opdracht van diensten is de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening in werking getreden (01/09/2009). Deze
codex heeft vastgelegd dat voor elk plan, dat in aanmerking komt voor
planbatenheffing en/of planschadevergoeding, een plan en een register
van percelen dienen opgemaakt. Bij de opmaak van de offerte kon
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hiermee bijgevolg geen rekening worden gehouden. In relatie tot het
toegewezen gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Polderstraat houdt
dit de opmaak in van een plan met digitale oplevering. Een aantal
bestemmingen (o.a. parkgebied, recreatiegebied, woongebied) werden
immers omgezet naar een andere bestemming (o.a. wegenis-wonen,
recreatie)
- Gewijzigde regelgeving rond digitale oplevering RUP’s
In het bestek werd uitgegaan van de richtlijn voor digitale uitwisseling
van ruimtelijke uitvoeringsplannen van 01/10/2001. In de loop van de
procedure is deze digitale richtlijn meermaals gewijzigd.
Een
aangrijpende wijziging van deze vond plaats in mei 2015. In deze
laatste wijziging wordt gevraagd om alle RUP’s, waarvoor nog geen
plenaire vergadering plaatsvond, op te maken op basis van het
Grootschalig Referentiebestand (GRB) in plaats van de Cadmap. Bij de
afwerking van het voorontwerp van het GRUP in 2015 werd de
ondergrond ervan aangepast. Hierdoor moesten de verordenende
grafische plannen van dit GRUP opnieuw ingetekend te worden.
- Herwerken
van
het
GRUP
Polderstraat
na
de
gemeenteraadsverkiezingen van 2012
Begin 2012 werd het proces met betrekking tot de opmaak van dit
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan on hold gezet gezien de
nakende
gemeenteraadsverkiezingen.
Begin
2013
heeft
het
studiebureau op vraag van ons bestuur, het voorontwerp van dit GRUP
toegelicht aan het nieuwe college van burgemeester en schepenen. Er
werden een aantal bijsturingen aan de visie gevraagd, waardoor
aanpassingen van de toelichtingsnota en voorschriften noodzakelijk
waren. De bijsturingen werden twee keer voorgelegd aan het college
van burgemeester en schepenen (nieuwe discussies en nieuwe
bijsturingen, waarover eerder een akkoord was). Op basis van de
bijkomende bepalingen bij artikel 15 van het desbetreffend lastenboek
kan het studiebureau hiervoor bijkomend ereloon eisen. Dit artikel
stipuleert dat wanneer de procedure onderbroken wordt en een of
meerdere stadia dienen hernomen, de bijkomende ereloonkosten door
de gemeente dienen gedragen.
- Bijkomende overlegmomenten
Er hebben meer overlegmomenten plaatsgevonden dan initieel
voorzien.
Overwegende dat de bijkomende uitgaven een meeruitgave van meer dan
10 % van het toewijzingsbedrag vertegenwoordigen, dient de gemeenteraad
zijn goedkeuring te hechten aan de bijkomende kosten.
In het meerjarig financieel beleidsplan 2014-2019 is voldoende krediet
voorzien voor het financieren van deze meeruitgave (al gedeeltelijk
vereffend, gelet dat het desbetreffend bestek betalingen in mindering
toestaat).

Visum financieel
beheerder

Deze verbintenis kan slechts worden aangegaan na het verlenen van een visum
door de financieel beheerder.

Financiële
gevolgen

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

Raming
(incl. btw)
24.305,75
EUR
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Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
0610-00/2140007
Voldoende krediet

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0610-00/2140007
Voldoende krediet

EB/
IB/
(LB)
IB

18

Polderstraat
(meeruitgave)
Stemmen

Met 19 stemmen voor en 4 onthoudingen (Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen en Marie Jeanne Colsoul).

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de meeruitgave (24.305,75 EUR)
in het kader van de opdracht van diensten tot opmaak van het gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan Polderstraat, toevertrouwd aan Arcadis Gedas nv,
Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gent.
Artikel 2
De financiële aspecten met betrekking tot de uitgaven worden geregeld als
volgt:
Omschrijving +
Contractant (en
ondernemingsnummer)

Bedrag
(incl.
btw)

Ereloon opmaak GRUP
Polderstraat
(meeruitgave)
Arcadis Gedas nv
0426.682.709

24.305,75
EUR

Budgetsleutel

061000/2140007

Actiecode
of
GGB

Deelrapportage

+ ev. I.E.
A-code:
1G.GBB
I.E.:
VORIG

Punt 13: /technische dienst/- Stedenbouw en ruimtelijke ordening - Ontwerp gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan "Duinen-Astridlaan". Intrekken en opnieuw definitief vaststellen

Bevoegdheid



artikel 2.2.14 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Juridische grond



Besluit van de Vlaamse regering d.d. 20/10/2000 tot bepaling van de
voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de
opmaak van gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen, gemeentelijke
ruimtelijke uitvoeringsplannen en plannen van aanleg
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 23/09/1999 houdende definitieve
vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 12/12/2003 houdende definitieve
vaststelling van een herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
gewestplan “Oostende-Middenkust”, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d.
26/01/1977 en latere wijzigingen
Ministerieel Besluit d.d. 06/03/2002 houdende goedkeuring van het
Ruimtelijk Structuurplan voor de provincie West-Vlaanderen
Besluit van de Vlaamse regering d.d.15/05/2009 houdende goedkeuring van
het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk
gebied Oostende
gemeentelijk mobiliteitsplan, conform verklaard door de provinciale
auditcommissie op 19/05/2004








Verwijzings-



beslissing van de gemeenteraad d.d. 12/06/2006 houdende definitieve
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documenten















Feiten, context
en argumentatie







vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
beslissing van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen d.d.
09/10/2006 houdende goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan Bredene
beslissing van de gemeenteraad d.d. 18/12/2006 houdende:
a) vaststelling van het bestek en de kostprijsraming (25.000 EUR) van de
opdracht van diensten tot opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan “Duinen - Astridlaan”
b) vaststelling van de wijze van gunnen, meer bepaald bij
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 10/04/2007
houdende toewijzing van deze opdracht van diensten aan nv Arcadis Gedas
verslag van de vergadering van de GECORO d.d. 28/05/2015
verslag van het plenair overleg d.d. 03/06/2015 betreffende het ontwerp
RUP “Duinen - Astridlaan”
verslag van de vergadering van de GECORO d.d. 28/10/2015 m.b.t. het
uitbrengen van advies over de bezwaren en opmerkingen die werden
ingediend in het kader van het openbaar domein over het gemeentelijke
ruimtelijke uitvoeringsplan "Duinen - Astridlaan"
ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Duinen - Astridlaan”
(overzicht van bijlagen, brieven, vroegere relevante besluiten)
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting
d.d. 09/11/2015 van het verslag van de vergadering GECORO d.d.
28/10/2015 m.b.t. het uitbrengen van advies over de bezwaren en
opmerkingen die werden ingediend in het kader van het openbaar
onderzoek over de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen DuinenAstridlaan en Polderstraat
beslissing van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen d.d.
04/02/2016 houdende schorsing van de beslissing van de gemeenteraad d.d.
14/12/2015 tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk RUP DuinenAstridlaan
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 08/02/2016
houdende voorstel intrekken en opnieuw definitief vaststellen ontwerp
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Duinen-Astridlaan"
De bedoeling is de diverse ruimtelijke plannen in de toeristische zone, BPA
nr.9 “Bredene-Duinen” Ministerieel Besluit 24/12/1998 en BPA nr.12
Ministerieel Besluit 06/04/1987 op elkaar af te stemmen teneinde een
coherente visie te ontwikkelen in dit voor het toerisme belangrijk gebied.
Om deze reden wordt het GRUP “Duinen-Astridlaan” opgemaakt ter
vervanging van de twee BPA’s.
Het BPA nr.9 “Bredene-Duinen” Ministerieel Besluit 24/12/1998 omvat het
gebied, begrensd door de strand- en duinengordel, Parklaan, Zeesterlaan,
Berkenstraat, Noordzeestraat en de kampeerzone Koningin Astridlaan.
De omvang (bouwhoogte en bouwdiepte) van een aantal bouwprojecten, die
worden gepland in een aantal straten, overschrijdt de draagkracht van de
wijk. Om het evenwicht te bewaren tussen de bestaande woningen en de
geplande nieuwbouw is een verfijning van de restrictie voor het gebied
aangewezen.
Op 12/11/2007 werd de opdracht van diensten tot opmaak van dit plan door
het college van burgemeester en schepenen toegewezen aan nv Arcadis
Gedas, Kortrijksesteenweg 20 te 9000 Gent.
Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “DuinenAstridlaan” werd aangepast aan de opmerkingen van de GECORO en de
bovenlokale overheden (plenaire vergadering d.d. 03/06/2015).
Het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Duinen-Astridlaan”
werd in zitting d.d. 22/06/2015 van de gemeenteraad voorlopig
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vastgesteld.
Het college van burgemeester en schepenen heeft het ontwerp
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Duinen-Astridlaan” onderworpen
aan een openbaar onderzoek binnen de 30 dagen na de voorlopige
vaststelling dat werd georganiseerd van 20/07 t.e.m. 18/09/2015.
Het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Duinen-Astridlaan”
werd door de GECORO in vergadering d.d. 28/10/2015 gunstig geadviseerd.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting d.d.
09/11/2015 kennis genomen van het advies van de Gecoro over het ontwerp
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Duinen-Astridlaan”. Dit advies
bevat het integrale advies van de Afdeling Ruimtelijke Planning provincie
West-Vlaanderen en het Agentschap Ruimtelijke Ordening West-Vlaanderen.
De gebundelde adviezen, opmerkingen en bezwaren samen met het
gemotiveerd advies van de GECORO die de integrale adviezen van de
Afdeling Ruimtelijke Planning provincie West-Vlaanderen en het Agentschap
Ruimtelijke Ordening West-Vlaanderen bevat werden op 23/11/2015 (of
binnen de 90 dagen na het einde van het openbaar onderzoek) overgemaakt
aan de gemeenteraad.
Met betrekking tot de vraag van de Afdeling Ruimtelijke Planning provincie
West-Vlaanderen om artikel 9 ‘afbuiging Kapelstraat’ aan te vullen in de
toelichtingsnota van het GRUP met een passage uit het herziene
mobiliteitsplan, dient vermeld dat het mobiliteitsplan inmiddels definitief
opnieuw vastgesteld is (Belgisch Staatsblad 13/10/2015), waardoor de
gevraagde passage hierin niet meer kon worden opgenomen. Bij een
volgende actualisatie zal dit uiteraard wel kunnen worden geïntegreerd.
Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “DuinenAstridlaan” werd aangepast aan de hand van de gegrond verklaarde
bezwaren en de adviezen geformuleerd tijdens de periode van het
openbaar onderzoek.
De gemeenteraad is d.d. 14/12/2015 overgegaan tot de definitieve
vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “DuinenAstridlaan”
Op datum van 04/02/2016 werd het besluit van de gemeenteraad
voornoemd door de deputatie van de provincie West-Vlaanderen geschorst
omwille van de niet – naleving van de substantiële vormvereisten met
betrekking tot de afmeting van de bebouwing zoals voorzien in artikel 6
(zone
hoogbouw
Residentie
Astrid)
van
de
verordenende
stedenbouwkundige voorschriften. De GECORO adviseerde op 28/10/2015,
naar aanleiding van het advies van de deputatie, om binnen artikel 6 ‘zone
voor hoogbouw’ bij nieuwe bebouwing de maximale kroonlijsthoogte en
bouwhoogte af te stemmen op deze van artikel 4 ‘zone voor duinenfront’
d.w.z. maximale kroonlijsthoogte en bouwhoogte aansluitend op de
Kapelstraat max. 5 bouwlagen.
De voorschriften van artikel 6 gebeurde niet conform het advies van de
GECORO die werd overgenomen van de gemeenteraad gezien het
voorschrift bij herbouw of nieuwbouw opnieuw hoogbouw toelaat.
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Duinen-Astridlaan” werd
aangepast aan deze opmerking.

Advies



De GECORO heeft op 28/10/2015 gunstig advies uitgebracht over het
ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “DuinenAstridlaan”.

Openbaar
onderzoek



Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “DuinenAstridlaan” werd van 20/07 tot en met 18/09/2015 onderworpen aan een
openbaar onderzoek. Dit openbaar onderzoek werd aangekondigd door
aanplakking in het gemeentehuis, een bericht in het Belgisch Staatsblad en
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drie dagbladen die in de provincie werden verspreid en bericht op de
website van de gemeente. Tijdens de volledige duur van het openbaar
onderzoek lag het ontwerp ter inzage op het gemeentehuis.
Tussenkomsten













Schepen Kristof Vermeire die toelicht dat de beslissing van de
gemeenteraad d.d. 14/12/2015 met betrekking tot het RUP
Duinen/Astridlaan dient ingetrokken omwille van het feit dat met
betrekking tot de bouwhoogte op de site van het huidige complex Astrid bij
herbouw of nieuwbouw een bouwhoogte werd opgenomen die niet conform
is met de bepalingen van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan en
evenmin met het advies terzake van de GECORO. Er moet worden
vastgesteld dat de ontwerper de tekst van artikel 6 hier niet correct heeft
aangepast, dit conform het advies van de GECORO. De schepen stelt dan
ook voor om ondubbelzinnig de kroonlijst- en bouwhoogte voor deze zone
vast te leggen op 15 m of vijf bouwlagen.
Raadslid Kris Opdedrynck die vraagt of het studiebureau hierover werd
aangesproken.
Schepen Kristof Vermeire die bevestigt dat dit inderdaad is gebeurd
aangezien dit bureau hier zijn boekje is te buiten gegaan.
Secretaris Yannick Wittevrongel die er nog op wijst dat dit evenwel ter
goeder trouw is gebeurd omdat tijdens de bespreking van dit artikel 6 in de
GECORO zeer uitvoerig aandacht werd gegeven aan een overgang in deze
zone van vijf bouwlagen naar negen bouwlagen. Deze mogelijkheid is
evenwel niet meer ter sprake gekomen tijdens het uitbrengen van het
advies, wat impliceert dat een gunstig advies werd uitgebracht over max
vijf bouwlagen of een bouwhoogte van max 15 m.
Schepen Kristof Vermeire die er de aandacht op vestigt dat de huidige
voorgestelde tekst i.c. de passus “aansluitend bij de Kapelstraat” en “+
technische installaties” nog steeds tot verwarring kan leiden. Hij stelt dan
ook voor om de tekst te herleiden tot: “Bij herbouw of nieuwbouw bedraagt
de normale bouwhoogte 15 m of vijf bouwlagen”.
Raadslid Kris Opdedrynck die meent dat de passus “+ technische
installaties” dient behouden omdat deze installaties zoals bvb ventilatie
zich op het dak en boven deze maximale bouwhoogte bevinden. De nieuwe
tekst van lid 2 van artikel 6.02§3 zou dan ook moeten luiden “Bij herbouw
of nieuwbouw bedraagt de maximale bouwhoogte 15 m of vijf bouwlagen +
technische installaties”.
Het blijkt dat deze opmerking van het raadslid correct is. Er wordt dan ook
gevraagd om de tekst van dit gedeelte van de voorschriften ook zo aan te
passen.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad trekt zijn beslissing d.d. 14/12/2015 houdende definitieve
vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Duinen Astridlaan” in.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist artikel 6.02.§3 2°-lid van de voorschriften van het
ruimtelijk uitvoeringsplan “Duinen – Astridlaan” ingevolge de opmerkingen van
de Deputatie West-Vlaanderen als volgt aan te passen dit conform met het
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan en het desbetreffend advies van de
GECORO. “Bij herbouw of nieuwbouw bedraagt de maximale bouwhoogte 15 m

Verslag gemeenteraadszitting 22/02/2016

22

of vijf bouwlagen + technische installaties”.
Artikel 3
De gemeenteraad stelt het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Duinen Astridlaan” definitief vast.
Artikel 4
Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “DuinenAstridlaan” wordt samen met het besluit van de gemeenteraad en het volledig
advies van de GECORO bezorgd aan de deputatie van de provincie WestVlaanderen en de Vlaamse regering.
Punt 14: /technische dienst/- Gebouwen - Sportcentrum. Oprichten van een bijkomende cafetaria.
Vaststellen van de voorwaarden, kostprijsraming en de wijze van gunnen

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Wet d.d. 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten en de hierop van
toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd

Verwijzingsdocumenten



Decreet d.d. 27/03/2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke
plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening d.d. 15/05/2009, in werking getreden
op 01/09/2009
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 19/09/2005
houdende het toewijzen van de concessie voor de consumptiegelegenheden
in het gemeentelijk sportcentrum voor de periode 01/01/2016 tot en met
31/12/2017 aan Brouwerij Bavik nv tegen de concessieprijs van 15.000
EUR/jaar
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 22/08/2011
houdende de concessie van de consumptiegelegenheden sporthal en
zwembad gemeentelijk sportcentrum, aanvaarding van uitbaters cafetaria
zwembad
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 21/11/2011
betreffende de concessie van de consumptiegelegenheden sporthal en
zwembad, meer bepaald aanpassing van de concessieprijzen
beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/01/2014 houdende vaststelling van
de voorwaarden van de opdracht van diensten tot opmaak van een ontwerp,
leiding van de werken, veiligheidscoördinatie ontwerp en uitvoering
(opmaak EBP-dossier + verslag inbegrepen) en de kostprijsraming (94.500
EUR, btw incl.) van de bouw van bijkomende sportinfrastructuur op het
domein van het gemeentelijk sportcentrum, alsook de wijze van gunnen
(onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 03/02/2014
houdende de toewijzing van de opdracht van diensten tot opmaak van een
ontwerp, leiding van de werken en veiligheidscoördinatie ontwerp en
uitvoering voor de bouw van een bijkomende sportinfrastructuur aan
architect W. Inghelbrecht bvba
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 08/02/2016
houdende voorstel tot oprichten van een bijkomende cafetaria op het
domein van het sportcentrum
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Feiten, context
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Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting d.d.
21/11/2011, ingevolge de ingebruikname van een derde verkooppunt in het
gemeentelijk sportcentrum, zijn goedkeuring gehecht aan het voorstel van
brouwerij Bavik tot aanpassing van de concessieprijs naar 15.900 EUR/jaar
(niet-geïndexeerd bedrag). Deze concessie loopt nog t.e.m. 31/12/2017.
 De opdracht van diensten tot opmaak van een ontwerp, leiding van de
werken en veiligheidscoördinatie ontwerp en uitvoering voor de bouw van
een bijkomende sportinfrastructuur werd in zitting d.d. 03/02/2014
toegewezen aan architect W. Ingelbrecht bvba uit Oostende. Voor de
realisatie van de nieuwbouw moet de huidige cafetaria worden afgebroken.
In het ontwerp van de nieuw te bouwen sportinfrastructuur is er echter
geen ruimte voorzien voor een cafetaria. Om te voldoen aan de concessie
dient er opnieuw een derde verkooppunt te worden voorzien. Dit
verkooppunt, een soort containersysteem, zal op het domein van het
sportcentrum worden geplaatst, meer bepaald op het verharde gedeelte
naast het sanitair blok waar momenteel de materiaalcontainers zijn
opgesteld. De materiaalcontainers zullen worden verplaatst naar het
onverhard stuk naast de sanitaire blok. De afmetingen van de bijkomende
cafetaria zullen ongeveer 17,5 m op 7 m bedragen.
 In het meerjarig financieel beleidsplan 2014-2019 is een verbinteniskrediet
van 60.000 EUR voorzien voor het financieren van de oprichting van een
bijkomende cafetaria sportcentrum. Het transactiekrediet 2016 bedraagt
60.000 EUR.
 Via de firma Boey zijn er gratis drie containers ter beschikking gesteld die
mits de nodige aanpassingen kunnen worden omgevormd tot een
bijkomende cafetaria voor het sportcentrum. De werken kunnen worden
uitgevoerd in eigen regie. De nodige aansluitingen voor gas, elektriciteit en
water kunnen via het sanitair lokaal worden voorzien.
Summiere beschrijving benodigdheden:
- Glas
120 cm * 130 cm (tien stuks)
120 cm * 100 cm (tien stuks)
120 cm * 300 cm (tien stuks)
90 cm * 160 cm (vier stuks)
- Metaal
vierkante buis 70 x 70 x 3 mm
geplooide platen (maatwerk)
- Buitenbekleding containers
ecopaneel 3 cm isolatie
windveer 90/170 mm
opwaarts windveer 100 mm/100 mm
beugels (± 250 stuks)
ijzerconstructieschroef (± 100 stuks)
houtconstructieschroef (± 250 stuks)
- Hout
gipsplaten 40/260 * 120
vezelplaat 18 mm 40/250 * 125
eenmaal volkern deur 93 * 201,5 (inclusief cilinderslot, inox kruk en
scharnieren)
tweemaal volkern deur 83 * 201,5 (inclusief wc slot, inox kruk en
scharnieren)
tweemaal volkern deur 83 * 201,5 (inclusief dag/nachtslot, inox kruk en
scharnieren)
houtlijm
gyproc schroeven
- Elektrische benodigdheden
differentieel 4P 63A 300mA
differentieel 4P 63A 30mA
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Financiële
gevolgen

projector 500W + detector
kabel XVB 5G1
kabel XVB 3G2
kabel XVB 5G6
kabel XVB 3G1
- Loodgieterij
- Schilderwerken.
Kostprijsraming: 55.000 EUR (incl. btw).
De gemeenteraad wordt voorgesteld over te gaan tot het vaststellen van de
voorwaarden, kostprijsraming (55.000 EUR – incl. btw) en de wijze van
gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang
van de procedure) van de opdracht van werken voor het oprichten van een
bijkomende cafetaria in containers voor het sportcentrum (in eigen regie).

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

Tussenkomsten





Raming
(incl. btw)
55.000,00
EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
0740-04/2300000
60.000 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0740-04/2300000
60.000 EUR

EB/
IB/
(LB)
IB

Raadslid Kris Opdedrynck die wenst te vernemen of men voor de plaatsing
van deze containers over de nodige stedenbouwkundige vergunning
beschikt en of deze nieuwe cafetaria in containers wel over voldoende en
kwalitatieve sanitaire installaties zal beschikken.
Schepenen Erwin Feys en Jacques Deroo die antwoorden dat wat betreft de
stedenbouwkundige vergunning het nodige wordt voorbereid en dat uit het
bestek in het dossier kan afgeleid worden dat voldoende aandacht wordt
gegeven aan het sanitair.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad stelt vast de voorwaarden, kostprijsraming (55.000 EUR –
incl. btw) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure) van de diverse opdrachten van
leveringen voor het oprichten van een bijkomende cafetaria, meer bepaald een
containersysteem, voor het sportcentrum (aanpassingswerken worden
uitgevoerd in eigen regie).
Summiere beschrijving benodigdheden:
Glas
120 cm * 130 cm (tien stuks)
120 cm * 100 cm (tien stuks)
120 cm * 300 cm (tien stuks)
90 cm * 160 cm (vier stuks)
Metaal
vierkante buis 70 x 70 x 3 mm
geplooide platen (maatwerk)
Buitenbekleding containers
ecopaneel 3 cm isolatie
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windveer 90/170 mm
opwaarts windveer 100 mm/100 mm
beugels (± 250 stuks)
ijzerconstructieschroef (± 100 stuks)
houtconstructieschroef (± 250 stuks)
Hout
gipsplaten 40/260 * 120
vezelplaat 18 mm 40/250 * 125
eenmaal volkern deur 93 * 201,5 (inclusief cilinderslot, inox kruk en
scharnieren)
tweemaal volkern deur 83 * 201,5 (inclusief wc slot, inox kruk en scharnieren)
tweemaal volkern deur 83 * 201,5 (inclusief dag/nachtslot, inox kruk en
scharnieren)
houtlijm
gyproc schroeven
Elektrische benodigdheden
differentieel 4P 63A 300mA
differentieel 4P 63A 30mA
projector 500W + detector
kabel XVB 5G1
kabel XVB 3G2
kabel XVB 5G6
kabel XVB 3G1
Loodgieterij
Schilderwerken.
Artikel 2
De financiële aspecten met betrekking tot de uitgaven worden geregeld als
volgt:
Omschrijving

Bedrag
(incl. btw)

Budgetsleutel

Bijkomende
cafetaria
sportcentrum

55.000
EUR

074004/2300000

Actiecode of
GGB

Deelrapportage

+ ev. I.E.
1G08.03.05
I.E. 1G08

Punt 15: /technische dienst/- Gebouwen - Bouwen bijkomende sportaccommodatie op het domein
van het gemeentelijk sportcentrum. Lot 1 - ruwbouw en afwerking. Vaststelling plannen, bestek,
kostprijsraming en wijze van gunnen

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Wet d.d. 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten en de hierop van
toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd

Verwijzingsdocumenten



Decreet d.d. 27/03/2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke
plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening d.d. 15/05/2009, in werking getreden
op 01/09/2009
beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/01/2014 houdende vaststelling van
de voorwaarden van de opdracht van diensten tot opmaak van een ontwerp,




Verslag gemeenteraadszitting 22/02/2016

26






Feiten, context
en argumentatie









leiding van de werken, veiligheidscoördinatie ontwerp en uitvoering
(opmaak EBP-dossier + verslag inbegrepen) en de kostprijsraming (94.500
EUR, btw incl.) van de bouw van bijkomende sportinfrastructuur op het
domein van het gemeentelijk sportcentrum, alsook de wijze van gunnen
(onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 03/02/2014,
houdende toewijzing aan architect W. Inghelbrecht bvba, van de opdracht
van diensten tot opmaak van een ontwerp, leiding van de werken,
veiligheidscoördinatie ontwerp en uitvoering (opmaak EBP-dossier + verslag
inbegrepen) van de bouw van bijkomende sportaccommodatie op het
domein van het gemeentelijk sportcentrum (overkapping tussen zwembad
en sporthal), overeenkomstig de desbetreffende offerte d.d. 28/01/2014
plannen, bestek en kostprijsraming (1.634.655,06 EUR, btw incl.) van de
opdracht van werken tot bouw van bijkomende sportaccommodatie op het
domein van het gemeentelijk sportcentrum (lot 1 – ruwbouw en afwerking)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 08/02/2016
houdende voorstel bijkomende sportaccommodatie op het domein van het
gemeentelijk sportcentrum lot 1 – ruwbouw en afwerking
In het meerjarig financieel beleidsplan 2014-2019 (investeringsbudget) is
een verbinteniskrediet van 2.065.000 EUR voorzien voor het financieren van
de oprichting van bijkomende sportaccommodatie op het domein van het
gemeentelijk sportcentrum (studie incl.). Het transactiekrediet 2016
bedraagt 1.000.000 EUR.
Door architect W. Inghelbrecht bvba werd ingediend de plannen, het bestek
en de kostprijsraming (1.634.655,06 EUR, btw incl.) van de opdracht van
werken tot bouw van bijkomende sportaccommodatie op het domein van
het gemeentelijk sportcentrum, meer bepaald lot 1 – ruwbouw en
afwerking.
Omschrijving concept/programma:
- slopen van de gebouwen die de verbinding vormen tussen zwembad en
sporthal
- optrekken gebouw op gelijkvloers - overkapping tussen zwembad en
sporthal
* Concept voorziet een centrale “sportstraat” met aan beide zijden van
de “straat” de nodige nutsfuncties (administratie, sanitair links en
kleedkamers rechts), toegang tot bestaande sporthallen links en
toegangen tot drie nieuwe sportzalen rechts. Kortom de nieuwe
infrastructuur is gecentraliseerd rond een functionele as, die het geheel
van alle indooractiviteiten (bestaand en nieuw) omsluit.
* Overzicht zalen, rechtstreeks bereikbaar vanuit gang/inkom of via
kleedkamers en andere ruimten
Zaal voor judo en boksen met twee kleedkamers (mogelijkheid derde
kleedkamer) + berging (vloer in gepolierd beton)
Zaal voor polyvalent gebruik met twee kleedkamers + berging (vloer in
gepolierd beton)
Turnzaal met twee kleedkamers + berging (sportvloer/polyurethaan
vloer/laminaat)
Receptieruimte – zaalwachters met loketfunctie (doorgang naar
bestaande sportzaal)
Administratieruimte
Vergaderruimte/personeelsruimte
Sanitair (heren/dames/andersvaliden).
De gemeenteraad wordt uitgenodigd over te gaan tot de vaststelling van de
plannen, het bestek, de kostprijsraming (1.634.655,06 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 1 – ruwbouw en afwerking).
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Financiële
gevolgen

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

Raming
(incl. btw)

Oprichting
bijkomende
sportaccommodatie
domein
gemeentelijk
sportcentrum – lot
1 – ruwbouw en
afwerking

1.634.655,06
EUR

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
0740-04/2210407
2.065.000 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0740-04/2210407
1.000.000 EUR
A-code :
1G08.03.02
I.E.: 1G08

EB/
IB/
(LB)
IB

De gemeenteraad gaat over tot de vaststelling van de plannen, het bestek, de
kostprijsraming (1.634.655,06 EUR, btw incl.) en de wijze van gunnen (open
aanbesteding) van de opdracht van werken tot het bouwen van bijkomende
sportaccommodatie op het domein van het gemeentelijk sportcentrum (lot 1 –
ruwbouw en afwerking).
De plannen, het bestek en de kostprijsraming maken integrerend deel uit van
onderhavig besluit.
Punt 16: /technische dienst/- Openbare werken - Besluit van het college van burgemeester en
schepenen d.d. 08/02/2016 betreffende dringende herstelling van de riolering in de Kapelstraat.
Kennisneming

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Wet d.d. 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten en de hierop van
toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd

Verwijzingsdocumenten



beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 08/02/2016
houdende het vaststellen van de voorwaarden, kostprijsraming en de wijze
van gunnen en toewijzing, bij dringende spoed van de opdracht van
herstellingswerken aan de riolering in de Kapelstraat, meer bepaald t.h.v.
het Astridcomplex

Feiten, context
en argumentatie



De technische dienst uitvoering heeft een breuk vastgesteld in de riolering
van de Kapelstraat. De breuk situeert zich in de riolering t.h.v. het
Astridcomplex waarop de talrijke woongelegenheden zijn aangesloten.
Ongeveer over een lengte van 62 m moet de riolering worden vervangen.
Gelet dat de werkzone in het toeristisch centrum ligt en dat het aantal
wooneenheden van de residentie Astrid die zijn aangesloten op deze
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Financiële
gevolgen

riolering niet gering is, dringt het herstel zich op.
Overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad d.d. 29/07/2013
betreffende het afbakenen van het begrip “dagelijks bestuur” zoals bedoeld
door het Gemeentedecreet, kan het college van burgemeester en
schepenen, voor opdrachten van werken, leveringen en diensten, die
betrekking hebben op het investeringsbudget en het totaal bedrag van 8500
EUR (excl. btw) overschrijden, indien deze voorvloeien uit dringende spoed
als gevolg van niet te voorziene omstandigheden, zoals hier het geval, de
voorwaarden en de wijze van gunnen vaststellen. Deze beslissing dient
evenwel ter kennisneming voorgelegd aan de gemeenteraad.
Het college van burgemeester en schepenen is, bij hoogdringendheid,
overgegaan tot:
 het vaststellen van de voorwaarden van de opdracht van werken voor
het herstellen van de riolering in de Kapelstraat t.h.v. het
Astridcomplex
 het vaststellen van de wijze van gunnen van deze opdracht
(onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure)
 het toewijzen van de opdracht aan De Brabandere Wegenbouw nv,
Brugsesteenweg 26, 8630 Veurne
 het uitnodigen van de gemeenteraad akte te nemen van dit
hoogdringend besluit.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Dringende
herstelling
riolering
Kapelstraat
t.h.v.
Astridcomplex

Neemt kennis

Raming
(incl. btw)
47.050,49
EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
0200-00/2240107
368.025,58 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0200-00/2240107
75.000 EUR

EB/
IB/
(LB)
IB

De gemeenteraad neemt kennis van de hoogdringende beslissing van het college
van burgemeester en schepenen d.d. 08/02/2016 houdende:
 het vaststellen van de voorwaarden van de opdracht van werken voor het
herstellen van de riolering in de Kapelstraat t.h.v. het Astridcomplex
 het vaststellen van de wijze van gunnen van deze opdracht
(onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure)
 het toewijzen van de opdracht aan De Brabandere Wegenbouw nv,
Brugsesteenweg 26, 8630 Veurne
 het uitnodigen van de gemeenteraad akte te nemen van dit hoogdringend
besluit.

Punt 17: /technische dienst/- Overheidsopdrachten - Groendienst. Rotatieve tussenasmaaier en
onkruidborstel bestemd voor de compacte tractor. Vaststellen van de voorwaarden, kostprijsraming
en de wijze van gunnen

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet
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Juridische grond










Verwijzingsdocumenten
















Feiten, context



Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de
Vlaamse regering d.d. 27/03/1985 houdende reglementering van de
handelingen binnen de waterwingebieden en de beschermingszones en het
besluit van de Vlaamse regering d.d. 27/03/1985 houdende reglementering
van de handelingen die het grondwater kunnen verontreinigen, wat
pesticidengebruik betreft
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 13/03/2013 houdende nadere regels
inzake duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse gewest voor nietland- en tuinbouwactiviteiten en de opmaak van het Vlaams Actieplan
Duurzaam Pesticidengebruik
Decreet d.d. 08/02/2013 houdende duurzaam gebruik van pesticiden in het
Vlaamse gewest
uitvoeringsbesluit d.d. 19/12/2008 – pesticidentoets
Decreet d.d. 21/12/2001 houdende vermindering van het gebruik van
bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaamse gewest
Wet d.d. 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten en de hierop van
toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 17/03/2014
houdende toewijzing aan Maurice Verbeke & Zonen bvba van de opdracht
van levering van twee onkruidbranders met infrarood (Hoaf Therm Hit 75)
en voorzien van voorzetkap (kostprijs 8.712 EUR, incl. btw)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 26/01/2015
houdende vaststelling van het bestek, de beeldscorelijst onkruidbestrijding
2015, de kostprijsraming (102.000 EUR, incl. btw) en de wijze van gunnen
(onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking) van de
opdracht van diensten met als voorwerp het bestrijden van onkruid op
verhardingen (wegen, straatgoten, trottoirs, boordstenen, parkings en
pleinen) vanaf 01/03 tot en met 31/12/2015
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 16/02/2015
houdende toewijzing aan firma Ducatteeuw en Zoon bvba van de opdracht
van diensten met als voorwerp het bestrijden van onkruid op verhardingen
(wegen, straatgoten, trottoirs, boordstenen, parkings en pleinen) vanaf
01/03 tot en met 31/12/2015, overeenkomstig de desbetreffende offerte
d.d. 03/02/2015, voor de prijs van 100.000 EUR (incl. btw)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 18/05/2015
houdende toewijzing aan Maurice Verbeke & Zonen bvba van de opdracht
van levering van een onkruidborstel bestemd voor de groendienst (kostprijs
1.802,90 EUR, incl. btw)
beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/09/2015 houdende vaststelling van
de
voorwaarden,
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
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 09/11/2015
houdende toewijzing van de opdracht van levering van een compacte
tractor Iseki TXG 237 Hydro met klepelmaaier Zilli (zonder cabine en met 30
maanden garantie), bestemd voor de gemeentelijke groendienst aan
Cobbaert Rik bvba voor de prijs van 14.392,95 EUR (incl. btw)
foto’s grasmaaier en onkruidborstel bestemd voor compacte tractor
beslissing van het college van burgemeester en schepenen houdende
voorstel tot aankoop rotatieve tussenmaaier en onkruidborstel bestemd
voor de compacte tractor
In het meerjarig financieel beleidsplan 2014-2019 is een verbinteniskrediet
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en argumentatie






van 87.585,35 EUR voorzien voor het aankopen van materiaal bestemd voor
de groendienst. Het transactiekrediet 2016 bedraagt 14.000 EUR.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting d.d.
09/11/2015 de opdracht van levering van een compacte tractor Iseki TXG
237 Hydro met klepelmaaier Zilli (zonder cabine en met 30 maanden
garantie), bestemd voor de gemeentelijke groendienst toegewezen aan
Cobbaert Rik bvba, Blankenbergsesteenweg 394, 8000 Brugge voor de prijs
van 14.392,95 EUR (incl. btw).
Om de compacte tractor Iseki TXG 237 Hydro efficiënter te kunnen
inzetten, gezien de uitbreiding van het takenpakket verzoekt de
groendienst om een rotatieve tussenasmaaier en een onkruidborstel aan te
kopen die compatibel is met de tractor.
Voorwaarden:
Rotatieve tussenasmaaier
 compatibel met compacte tractor Iseki TXG 237
 gestampt in plaatstaal
 de gestampte rotatieve maaidekken dient met een cardan via de
standaard aanwezige middenaftakas van de tractor kunnen aangedreven
worden en tussen voor- en achteras kunnen gemonteerd
 moet eenvoudig en snel aan- en afkoppelbaar zijn (mogelijks met
snelsluitingen en cardankoppeling)
 beschikken over een hoge bodemvrijheid in transportstand
 toerental aandrijving (circa 2000/min)
 messen moeten onderling via V-riemen kunnen aangedreven worden
(beveiliging bij het raken van een hindernis)
 voorzien zijn van een mesrem
 gemakkelijk instelbare maaihoogten van 25 tot 120 mm, verstelbaar per
cm en zonder gereedschap
 maaidekken moet over vier loopwielen beschikken (zorgt voor het
perfect volgen van het terrein)
 maaidekken moet zwevend kunnen worden opgehangen
 heffen/zakken van de maaier moet hydraulisch mogelijk zijn op
eenvoudige wijze
 maaidekken met een maaibreedte tot 137 cm.
Kostprijsraming: 2.750 EUR (incl. btw)
Onkruidborstel
 compatibel met compacte tractor Iseki TXG 237
 stalen frame dat kan worden aangebouwd in de fronthefinrichting
 mechanisch en hydraulisch aangedreven
 eenvoudig kunnen aan- en afkoppelen
 voorzien zijn van een steunwiel voor de regeling van werkdiepte en het
stallen van het toestel
 zwenkarm - min. 1,2 m lang
 borstelkop dient zowel naar links als rechts over een hoek van
respectievelijk min 10° en 120° kunnen zwenken
 zwenken moet gebeuren via een hydraulische dubbelwerkende cilinder
 borstelkop minimale diameter van 700 mm
 minimum 30 pennen van gevlochten staaldraad
 pennen moeten eenvoudig kunnen vervangen worden
 de borstelkop dient zelf te kunnen kantelen van links naar rechts en van
voor naar achter
 de bediening van de hydraulische bewegingen moet mogelijk zijn vanaf
de bestuurder zitplaats
 de bedieningsorganen dienen van het dodemansprincipe te zijn die de
aandrijving onderbreken wanneer ze worden losgelaten
 een instelbaar spatscherm om wegvliegende aarde of losse voorwerpen
tegen te houden
 onkruidborstel moet voorzien worden van een elektro hydraulische
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Financiële
gevolgen

voorkeurschakeling om arm te zwenken en borstelkop in vier richtingen
te kantelen, hydraulisch te sturen, zodat slechts een dubbelwerkende
hydraulische aansluiting van de tractor nodig is
 uitgerust met een sprenklersysteem om stof tegen te gaan
Kostprijsraming: 11.100 EUR (incl. btw).
Totale kostprijsraming: 13.850 EUR (incl. btw).

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

Raming
(incl. btw)

Onkruidborstel
en maaier
bestemd voor
compacte
tractor Iseki
TXG 237

13.850 EUR

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
0680-00/2221007
87.585,35 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0680-00/2221007
14.000 EUR

EB/
IB/
(LB)
IB

De gemeenteraad stelt vast de voorwaarden, kostprijsraming (13.850 EUR –
incl. btw) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure) van de opdracht van levering
van een rotatieve tussenasmaaier en onkruidborstel (compatibel compacte
tractor Iseki TXG 237) bestemd voor de gemeentelijke groendienst.
 Voorwaarden
Rotatieve tussenasmaaier
 compatibel met compacte tractor Iseki TXG 237
 gestampt in plaatstaal
 de gestampte rotatieve maaidekken dient met een cardan via de
standaard aanwezige middenaftakas van de tractor kunnen
aangedreven worden en tussen voor- en achteras kunnen gemonteerd
 moet eenvoudig en snel aan- en afkoppelbaar zijn (mogelijks met
snelsluitingen en cardankoppeling)
 beschikken over een hoge bodemvrijheid in transportstand
 toerental aandrijving (circa 2000/min)
 messen moeten onderling via V-riemen kunnen aangedreven worden
(beveiliging bij het raken van een hindernis)
 voorzien zijn van een mesrem
 gemakkelijk instelbare maaihoogten van 25 tot 120 mm, verstelbaar
per cm en zonder gereedschap
 maaidekken moet over vier loopwielen beschikken (zorgt voor het
perfect volgen van het terrein)
 maaidekken moet zwevend kunnen worden opgehangen
 heffen/zakken van de maaier moet hydraulisch mogelijk zijn op
eenvoudige wijze
 maaidekken met een maaibreedte tot 137 cm.
Onkruidborstel
 compatibel met compacte tractor Iseki TXG 237
 stalen frame dat kan worden aangebouwd in de fronthefinrichting
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mechanisch en hydraulisch aangedreven
eenvoudig kunnen aan- en afkoppelen
voorzien zijn van een steunwiel voor de regeling van werkdiepte en het
stallen van het toestel
zwenkarm - min. 1,2 m lang
borstelkop dient zowel naar links als rechts over een hoek van
respectievelijk min 10° en 120° kunnen zwenken
zwenken moet gebeuren via een hydraulische dubbelwerkende cilinder
borstelkop minimale diameter van 700 mm
minimum 30 pennen van gevlochten staaldraad
pennen moeten eenvoudig kunnen vervangen worden
de borstelkop dient zelf te kunnen kantelen van links naar rechts en
van voor naar achter
de bediening van de hydraulische bewegingen moet mogelijk zijn vanaf
de bestuurder zitplaats
de bedieningsorganen dienen van het dodemansprincipe te zijn die de
aandrijving onderbreken wanneer ze worden losgelaten
een instelbaar spatscherm om wegvliegende aarde of losse voorwerpen
tegen te houden
onkruidborstel moet voorzien worden van een elektro hydraulische
voorkeurschakeling om arm te zwenken en borstelkop in vier richtingen
te kantelen hydraulisch te sturen, zodat slechts een dubbelwerkende
hydraulische aansluiting van de tractor nodig is
uitgerust met een sprenklersysteem om stof tegen te gaan.

Artikel 2
De financiële aspecten met betrekking tot de uitgaven worden geregeld als
volgt:
Omschrijving

Onkruidborstel en
rotatieve
tussenasmaaier
bestemd voor
compacte tractor
Iseki TXG 237

Bedrag
(incl.
btw)
13.850
EUR

Budgetsleutel

068000/2221007
87.585,35
EUR

Actiecode
of
GGB

Deelrapportage

+ ev. I.E.
068000/2221007
13.850 EUR

Punt 18: /secretariaat/- - Mondelinge vraag van raadslid Kris Opdedrynck

Bevoegdheid



artikel 32 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



huishoudelijk reglement van de gemeenteraad inzonderheid artikel 9,
opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad in zitting d.d. 28/01/2013

Raadslid Kris Opdedrynck die verwijst naar de circulaire van de BTWadministratie van 19 januari jl. met betrekking tot de kwalificatie van een
AGB als belastingsplichtige in de zin van het BTW-wetboek en meer in
bijzonder over de invloed van de toekenning van een gemeentelijke
werkingssubsidie op de mogelijkheid om de BTW af te trekken. Het raadslid
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wijst erop dat de sanctie kan gaan tot terugvordering van vijf jaar BTWaftrek en dat een eerste toets of voldaan wordt aan de bepalingen van deze
circulaire dient te gebeuren op de toestand van 01/01/2016.








Schepen Eddy Gryson die antwoordt dat deze circulaire en de eventuele
gevolgen hiervan voor het AGB momenteel worden onderzocht door de
boekhouder van het AGB en door de bedrijfsrevisor. Er zal hierover de
volgende zitting verslag worden uitgebracht aan de gemeenteraad. De
schepen meent evenwel nu reeds dat er wat betreft Bredene geen reden tot
paniek is.
Burgemeester Steve Vandenberghe die stelt dat er hierover duidelijke
transparantie is naar het college van burgemeester en schepenen en dat,
indien dit noodzakelijk zou blijken, tijdig zal worden geanticipeerd. Bij
eventuele financiële gevolgen zal hiervoor een oplossing dienen gezocht
zonder dat dit evenwel mag leiden tot verhoging van de aanvullende
personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing.
Schepen Eddy Gryson die opmerkt dat de lokale besturen hier andermaal
worden geconfronteerd met gewijzigde regelgeving of hier in dit concreet
geval wijziging van de interpretatie van regelgeving. Schepen Jacques
Deroo die aangeeft dat ook het OCMW momenteel wordt geconfronteerd
met de financiële gevolgen van gewijzigde fiscale regels met betrekking tot
de serviceflats.
Burgemeester Steve Vandenberghe die wijst op de noodzaak van verdere
duidelijkheid en transparantie in dit dossier.

Punt 19: /secretariaat/- - Mondelinge vragen van raadslid Erik Verhaeghe

Bevoegdheid



artikel 32 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



huishoudelijk reglement van de gemeenteraad inzonderheid artikel 9,
opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad in zitting d.d. 28/01/2013

Raadslid Erik Verhaeghe die wijst op de slechte kwaliteit van de zakken
bestemd voor PMD. Er moet vastgesteld worden dat deze zakken zeer
gemakkelijk scheuren aan de bovenzijde.


Schepen Jens Vanhooren die antwoordt dat deze klachten niet bekend zijn
en dat het hier mogelijks slechts een deel van deze zakken betreft. De
milieudienst wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Raadslid Erik Verhaeghe wijst ook nog op de gevaarlijke toestand die wordt
gecreëerd door het feit dat de vroegere hangar ABBAS in de OudeTramstraat niet afgesloten is. De bouwvallige toestand van het gebouw en
een aanwezige takelbrug vormen een aantrekkingskracht en tegelijkertijd
gevaar voor spelende kinderen.


De gemeentesecretaris meldt dit aan de bevoegde dienst.

Punt 20: /secretariaat/- - Mondelinge vraag van raadslid Kris Opdedrynck

Bevoegdheid



artikel 32 van het Gemeentedecreet
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Juridische grond



huishoudelijk reglement van de gemeenteraad inzonderheid artikel 9,
opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad in zitting d.d. 28/01/2013

Raadslid Kris Opdedrynck die naar aanleiding van een klacht van een
inwoner wenst te vernemen hoe het onderhoud van groen langs wandel- en
brandpaden wordt georganiseerd en die voorstelt om hiervoor een snoeiplan
op te maken.


De gemeentesecretaris die antwoordt dat de inwoners die deze klacht
formuleert reeds door diverse instanties in het ongelijk werd gesteld. Aan
de groendienst zal gevraagd worden of een snoeiplan wordt gehanteerd.
namens de gemeenteraad

Yannick Wittevrongel
secretaris
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Liesbeth Metsu
voorzitter gemeenteraad
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