VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 26/09/2016

Aanwezig

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

Afwezig met
Kennisgeving

Tania Janssens, raadslid

Punt 1: /secretariaat/- Algemeen - Kennisneming van het ontslag van Kris Opdedrynck (fractie N-VA)
als gemeenteraadslid

Bevoegdheid



artikel 15 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten



mail d.d. 05/09/2016 van Kris Opdedrynck

Feiten, context
en argumentatie



Kris Opdedrynck, raadslid, Kustlaan 4, 8450 Bredene, deelt de voorzitter
van de gemeenteraad mee dat hij ontslag neemt als gemeenteraadslid. Dit
ontslag is definitief na de ontvangst van de kennisgeving door de voorzitter
van de gemeenteraad. Het raadslid blijft het mandaat verder uitoefenen
tot de opvolger is geïnstalleerd.

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van Kris Opdedrynck, raadslid,
uit de gemeenteraad.

Punt 2: /secretariaat/- Algemeen - Aanstelling van Sofie Ramboer als gemeenteraadslid. Onderzoek
geloofsbrieven en eedaflegging

Bevoegdheid



artikel 16 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



artikels 3, 169 en 215,§§1 van het lokaal en provinciaal kiesdecreet
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Verwijzingsdocumenten





Feiten, context
en argumentatie







aanwijzing
van
de
gemeenteraadsleden-opvolgers
(gemeenteraadsverkiezingen d.d. 14/10/2012)
beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/05/2013 houdende aanstelling van
Marie-Jeanne Colsoul als gemeenteraadslid
mail d.d. 12/09/2016 van Eva Adam
Ingevolge het ontslag van Kris Opdedrynck dient een nieuw
gemeenteraadslid te worden geïnstalleerd.
Pascal Hoste en Luc D’Hondt hebben reeds bij de installatie van MarieJeanne Colsoul in gemeenteraadszitting d.d. 27/05/2013 verzaakt aan het
mandaat van gemeenteraadslid.
Ingrid Bulteel, vierde opvolger, kan niet worden geïnstalleerd als
gemeenteraadslid wegens onverenigbaarheid (Erik Verhaeghe, haar
echtgenoot, zetelt namens de N-VA in de gemeenteraad). Eva Adam, vijfde
opvolger, verzaakt tevens aan het mandaat.
De zesde opvolger, Sofie Ramboer, kan worden geïnstalleerd als raadslid
voor zover zij onafgebroken aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden heeft
voldaan en zich niet bevindt in een der gevallen van onverenigbaarheid. Uit
het verslag van de voorzitter blijkt dat aan deze voorwaarden is voldaan.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de geloofsbrief van Sofie
Ramboer, zesde opvolger op de lijst N-VA (gemeenteraadsverkiezingen van
14/10/2012) waarbij wordt bevestigd dat betrokkene sedert voornoemde
verkiezingen onafgebroken heeft voldaan en nog voldoet aan de
verkiesbaarheidsvereisten en het niet bekend is dat zij zich bevindt in een der
gevallen van onverenigbaarheid.
Sofie Ramboer legt in openbare vergadering in handen van de voorzitter de
volgende eed af:
“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”.
Sofie Ramboer wordt geïnstalleerd als gemeenteraadslid.

Punt 3: /secretariaat/- Algemeen - Goedkeuring van de notulen van de zitting d.d. 30/06/2016

Bevoegdheid



Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

artikel 33 van het Gemeentedecreet

De notulen van de zitting d.d. 30/06/2016 worden goedgekeurd.
Punt 4: /secretariaat/- Algemeen - Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap Bredene. Vervanging van
een vertegenwoordiger
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Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond




artikel 35 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)
artikel 8 § 1, derde lid van de besluitwet d.d. 28/12/1994 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders (paritaire samenstelling PWA’s)

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 28/01/2013 houdende aanduiding van
de
gemeentelijke
vertegenwoordigers
in
de
vzw
plaatselijk
werkgelegenheidsagentschap Bredene
brief d.d. 05/09/2016 van het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap
Bredene inzake de aanduiding van een nieuwe vertegenwoordiger, in
vervanging van Sofie Ramboer
mail d.d. 09/09/2016 van Kris Opdedrynck



Feiten, context
en argumentatie





Stemmen

Sofie Ramboer werd door de gemeenteraad in zitting d.d. 28/01/2013
aangeduid als vertegenwoordiger van de N-VA-fractie in de vzw plaatselijk
werkgelegenheidsagentschap Bredene.
Ten gevolge van het ontslag van Sofie Ramboer dient door de gemeenteraad
een nieuwe gemeentelijke vertegenwoordiger in het plaatselijk
werkgelegenheidsagentschap aangesteld te worden.
Namens de N-VA-fractie wordt Thérèse Vanneste voorgedragen.

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
vertegenwoordiger in de vzw plaatselijk werkgelegenheidsagentschap Bredene
 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
 Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden.
De stemming geeft volgende uitslag:
 Thérèse Vanneste bekomt 17 ja-stemmen, 3 neen-stemmen.
onthoudingen.

Besluit

Er zijn 4

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om Thérèse Vanneste, wonende Ter Cuereplein 27,
8450 Bredene aan te duiden als vertegenwoordiger van de N-VA-fractie in de
vzw plaatselijk werkgelegenheidsagentschap Bredene.

Punt 5: /secretariaat/- Intergemeentelijke samenwerking - IMEWO en Eandis Assets. Goedkeuring
agenda van buitengewone algemene vergadering op 03/10/2016 en statutenwijziging

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Decreet d.d. 06/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
zoals tot op heden gewijzigd

Verwijzingsdocumenten



aangetekend schrijven d.d. 01/07, 26/07, 18/08/2016 van IMEWO en Eandis
Assets
beslissing van de gemeenteraad d.d. 12/12/1974 houdende de toetreding
tot IMEWO
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statuten van IMEWO
beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/05/2014 houdende aanduiden van
Françoise Praet en Sandy Dobbelaere als respectievelijk effectief en
plaatsvervangend vertegenwoordiger van ons bestuur tijdens de algemene
vergaderingen der aandeelhouders van IMEWO voor de periode 2014-2019
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 01/08/2016
betreffende buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van
IMEWO en Eandis Assets op 03/10/2016

Feiten, context
en argumentatie


In zitting d.d. 26/05/2014 heeft de gemeenteraad Françoise Praet en
Sandy Dobbelaere aangeduid als respectievelijk effectief en plaatsvervangend
vertegenwoordiger van ons bestuur tijdens de algemene vergaderingen der
aandeelhouders van IMEWO voor de periode 2014-2019.

Op maandag 03/10/2016 vindt de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van IMEWO plaats met volgende agendapunten:
- bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet
houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen
activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2017 alsook van
de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2017
- statutaire benoemingen
- statutaire mededelingen.
 De algemene vergaderingen van de distributienetbeheerders Gaselwest (die
haar naam gewijzigd heeft in Eandis Assets), Imea, Imewo, Intergem, Iveka,
Iverlek en Sibelgas hebben in buitengewone zitting in december 2015 beslist
tot een fusie door overneming van voormelde verenigingen.
 Op maandag 03/10/2016 vindt de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van Eandis Assets plaats met volgende agendapunten:
- aanvaarding van toetreding van een B1 deelnemer (onder voorbehoud
van effectieve intrede)
- voorstel van wijziging van de statuten en bijlagen
- bepaling van de inwerkingtreding van de statutenwijziging
- machtiging tot coördinatie van de statuten en bijlagen met aanpassing
van het register van de deelnemers
- verlenen van machtiging aan Nick Vandevelde en/of José Verbiese
en/of Sofie Arickx om de beslissing genomen in voorgaande
agendapunten bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten
dienovereenkomstig aan te passen
- bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet
houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen
activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2017 alsook van
de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2017
- statutaire benoemingen
- statutaire mededelingen.
 Agendapunt 1 van de buitengewone algemene vergadering van Eandis Assets
“aanvaarding van een B1 deelnemer” betreft de toetreding van de Chinese
groep State Grid Ltd. tot Eandis Assets waarbij deze Chinese groep 14% van
de aandelen van Eandis Assets zou verwerven. De voorbije weken werden
vanuit diverse hoeken kritische opmerkingen geformuleerd over deze
toetreding.

Tussenkomsten



Schepen Jacques Deroo die aangeeft dat het college de voorbije dagen en
weken dit dossier grondig heeft bestudeerd. Oorspronkelijk waren alle
grote politieke partijen voorstander van de intrede van de Chinese groep
State Grid Ltd. in Eandis Assets. De voorbije weken zijn in de media
diverse artikels en opiniestukken verschenen waarin voor- en tegenstanders
van deze kapitaalsverhoging met inbreng van kapitaal door State Grid Ltd.
(14% van het totale kapitaal) aan het woord werden gelaten. Voor- en
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tegenstanders die volgens de schepen mogelijks allebei gelijk hebben. De
voorbije dagen werd hierover dan ook overlegd en afgewogen en omwille
van de onduidelijkheid die er momenteel heerst, stelt het college de
gemeenteraad voor om Eandis te vragen om de behandeling van dit punt
(punt 1 van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van
Eandis Assets) uit te stellen zodat de lokale besturen in staat worden
gesteld om dit dossier en de gevolgen hiervan grondig te onderzoeken.
Burgemeester Steve Vandenberghe die mededeelt dat pas is gebleken dat
ook Vlaams minister van Energie Bart Tommelein nog over extra informatie
beschikt over dit dossier en dat dit nog een reden is om Eandis te vragen
om de stemming over dit dossier uit te stellen. De burgemeester meent dat
het van goed bestuur zou getuigen om hierover pas een standpunt in te
nemen nadat alle gemeentebesturen goed zijn geïnformeerd over de vooren nadelen en bijgevolg met kennis van zaken een beslissing kunnen nemen
in dit dossier.
De voorzitter die de raad voorstelt om eerst te stemmen over het verzoek
aan Eandis om de behandeling van punt 1 van de buitengewone algemene
vergadering van Eandis Assets uit te stellen en pas nadien goedkeuring te
hechten aan de agenda’s van de buitengewone algemene vergaderingen van
Imewo en Eandis Assets, dit met uitzondering van punt 1 van de agenda van
de buitengewone algemene vergadering van Eandis Assets.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad verzoekt Eandis Assets om de behandeling van punt 1 van de
buitengewone algemene vergadering die gepland is op maandag 03/10/2016
niet te behandelen en zo de lokale besturen/aandeelhouders in staat te stellen
deze kapitaalsverhoging verder grondig te onderzoeken.
Artikel 2
Over de overige agendapunten van de buitengewone algemene vergaderingen
van IMEWO en Eandis Assets op maandag 03/10/2016 worden geen opmerkingen
geformuleerd.

Punt 6: /beleidsondersteuning/- Algemene administratieve politie - Aanwijzen van een sanctionerend
ambtenaar in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties

Bevoegdheid




Juridische grond





artikel 6 van de wet d.d. 24/06/2013 betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties
artikel 42 van het Gemeentedecreet
artikels 134 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet
Wet d.d. 24/06/2013 betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties en de hierop van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot
op heden gewijzigd
Koninklijk Besluit d.d. 21/12/2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en
onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging
van de administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering
van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties
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Verwijzingsdocumenten





Feiten, context
en argumentatie







beslissing van de gemeenteraad d.d. 16/02/2009 houdende vaststellen van
een nieuwe algemene politieverordening
advies d.d. 18/08/2016 van het parket van de procureur des konings WestVlaanderen betreffende aanwijzing Hilde Vansteenkiste als sanctionerend
ambtenaar
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 12/09/2016
houdende principieel aanwijzen van een sanctionerend ambtenaar in het
kader van de gemeentelijke administratieve sancties
De gemeenteraad heeft in zitting d.d. 16/02/2009 de gemeentesecretaris
aangewezen als sanctionerend ambtenaar in het kader van de
gemeentelijke administratieve sancties. Dit gebeurde meer bepaald via
artikel 7.2.3 van de algemene politieverordening.
 De wet d.d. 24/06/2013 betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties en het Koninklijk Besluit d.d. 21/12/2013 tot vaststelling van
de kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar
belast met de oplegging van de administratieve geldboete […] leggen
sinds 2014 extra opleidingsvoorwaarden op ten aanzien van de
sanctionerend ambtenaar: de sanctionerend ambtenaar moet een
opleiding van 20 uur gevolgd moeten hebben tijdens een periode van
maximaal vijf dagen en hier met succes een examen voor hebben
afgelegd. De opleiding kan verstrekt worden door de instellingen erkend
voor de opleiding van de politieambtenaren of door de provinciale of
gewestelijke bestuursscholen en zal bestaan uit drie delen:
 1° de algemene principes van het strafrecht
 2° de wetgeving betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties met in het bijzonder aandacht voor de bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van de sanctionerend ambtenaar, alsook
voor de rechten en de plichten van de burgers op de voor het
publiek toegankelijke plaatsen en voor de gevallen waarbij men op
heterdaad betrapt wordt
 3° conflictbeheersing, inbegrepen positieve conflictbeheersing met
minderjarigen.
Voor sanctionerende ambtenaren die in dienst waren voor 01/01/2014 was
een overgangsmaatregel voorzien die twee jaar van kracht bleef.
Ondertussen heeft het gemeentebestuur de nodige stappen gezet om een
nieuwe sanctionerend ambtenaar te kunnen aanduiden die aan alle nieuwe
wettelijke voorwaarden voldoet. Het gaat hierbij meer bepaald over Hilde
Vansteenkiste, die voldoet aan alle diploma- en opleidingsvereisten en die
bovendien reeds veel ervaring heeft met de procedures die van kracht zijn
voor de gemeentelijke administratieve sancties. Merk op dat de huidige
sanctionerend ambtenaar, de gemeentesecretaris, niet langer aan de
nieuwe wettelijke vereisten voldoet en dus sowieso niet langer in functie
kan blijven als sanctionerend ambtenaar.
Het is de gemeenteraad die bevoegd is om een sanctionerend ambtenaar
aan te wijzen. De gemeenteraad moet hierbij echter verplicht het advies
inwinnen van de procureur des konings.

Advies



Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

De procureur des konings West-Vlaanderen heeft op 18/08/2016 gunstig
advies verleend betreffende de aanwijzing van Hilde Vansteenkiste als
sanctionerend ambtenaar.
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De gemeenteraad wijst Hilde Vansteenkiste met onmiddellijke ingang aan als
sanctionerend ambtenaar in het kader van de gemeentelijke administratieve
sancties.
Punt 7: /beleidsondersteuning/- Algemene administratieve politie - Vaststellen van diverse
wijzigingen aan de algemene politieverordening (nieuwe sanctionerend ambtenaar - regeling
huisvuilophaling op private terreinen - versoepeling regeling brandingsporten)

Bevoegdheid




Juridische grond






Verwijzingsdocumenten








Feiten, context
en argumentatie





artikels 2 en 6 van de wet d.d. 24/06/2013 betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties
artikel 42 van het Gemeentedecreet
artikels 134 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet
Wet d.d. 24/06/2013 betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties en de hierop van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot
op heden gewijzigd
Koninklijk Besluit d.d. 21/12/2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en
onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging
van de administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering
van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties
Koninklijk Besluit d.d. 22/06/2016 betreffende de brandingsporten
beslissing van de gemeenteraad d.d. 16/02/2009 houdende vaststellen van
een nieuwe algemene politieverordening
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 28/09/2015
betreffende ophaling en verwerking afval van vakantiewoningen die niet
worden beheerd door een onderneming
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 12/09/2016
houdende vaststellen ontwerp van diverse wijzigingen aan de algemene
politieverordening (nieuwe sanctionerend ambtenaar - regeling
huisvuilophaling
op
private
terreinen
versoepeling
regeling
brandingsporten)
advies d.d. 18/08/2016 van het parket van de procureur des konings WestVlaanderen betreffende aanwijzing Hilde Vansteenkiste als sanctionerend
ambtenaar
ontwerp diverse wijzigingen algemene politieverordening (met name met
betrekking tot de artikels 4.2.1, 6.1.35, 6.1.37 en 7.2.3)
Naar aanleiding van een aantal van elkaar losstaande oorzaken, wordt
voorgesteld om op diverse plaatsen de algemene politieverordening aan te
passen, zoals hieronder geval per geval wordt toegelicht. De voorgestelde
wijzigingen ten opzichte van de huidige tekst van de verordening zijn
opgenomen in een voorontwerp diverse wijzigingen algemene
politieverordening (met name met betrekking tot de artikels 4.2.1, 6.1.35,
6.1.37 en 7.2.3).
Aanwijzen nieuwe sanctionerend ambtenaar:
 De
gemeenteraad
heeft
in
zitting
d.d.
16/02/2009
de
gemeentesecretaris aangewezen als sanctionerend ambtenaar in het
kader van de gemeentelijke administratieve sancties. Dit gebeurde
meer bepaald via artikel 7.2.3 van de algemene politieverordening.
 De wet d.d. 24/06/2013 betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties en het Koninklijk Besluit d.d. 21/12/2013
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tot
vaststelling
van
de
kwalificatieen
onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de
oplegging van de administratieve geldboete […] leggen sinds 2014
extra opleidingsvoorwaarden op ten aanzien van de sanctionerend
ambtenaar: de sanctionerend ambtenaar moet een opleiding van 20
uur gevolgd hebben tijdens een periode van maximaal vijf dagen en
hier met succes een examen voor hebben afgelegd. De opleiding
kan verstrekt worden door de instellingen erkend voor de opleiding
van de politieambtenaren of door de provinciale of gewestelijke
bestuursscholen en zal bestaan uit drie delen:
 1° de algemene principes van het strafrecht
 2° de wetgeving betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties met in het bijzonder aandacht voor de bevoegdheden
en verantwoordelijkheden van de sanctionerend ambtenaar,
alsook voor de rechten en de plichten van de burgers op de voor
het publiek toegankelijke plaatsen en voor de gevallen waarbij
men op heterdaad betrapt wordt
 3° conflictbeheersing, inbegrepen positieve conflictbeheersing
met minderjarigen.
 Voor sanctionerende ambtenaren die in dienst waren voor 01/01/2014
was een overgangsmaatregel voorzien die twee jaar van kracht bleef.
Ondertussen heeft het gemeentebestuur de nodige stappen gezet om
een nieuwe sanctionerend ambtenaar te kunnen aanduiden die aan alle
nieuwe wettelijke voorwaarden voldoet. Het gaat hierbij meer bepaald
over Hilde Vansteenkiste, die voldoet aan alle diploma- en
opleidingsvereisten en die bovendien reeds veel ervaring heeft met de
procedures die van kracht zijn voor de gemeentelijke administratieve
sancties (NB: de aanwijzing van de sanctionerend ambtenaar wordt niet
langer in de algemene politieverordening zelf geregeld, maar maakt
voortaan het voorwerp uit van een afzonderlijke, specifieke beslissing
van de gemeenteraad). De huidige sanctionerend ambtenaar, de
gemeentesecretaris, voldoet echter niet langer aan de nieuwe
wettelijke vereisten en kan dus sowieso niet langer in functie blijven
als sanctionerend ambtenaar. Voorgesteld wordt om artikel 7.2.3 van
de algemene politieverordening met onmiddellijke ingang op te heffen.
Ophalen huisvuil op het terrein van bepaalde vakantieparken:
 Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting d.d.
28/09/2015 principieel om afval gegenereerd in vakantieparken in
welbepaalde gevallen niet als bedrijfsafval, maar als huisvuil te
catologeren. Hierdoor wordt dit afval, net als het overige huishoudelijk
afval, op straat aangeboden en opgehaald tijdens de wekelijkse
ophalingen.
 Momenteel ondervinden we echter dat deze regeling enkele praktische
nadelen met zich meebrengt, met name op het vlak van salubriteit,
netheid, uitstraling, gemak van doorgaan op de openbare weg,...op het
moment dat de afvalzakken van vakantieparken op straat moeten
worden gezet voor ophaling. Deze problemen ontstaan doordat het
huishoudelijk afval van heel wat woningen op een zeer kleine
oppervlakte (aan de ingang van het park) voor ophaling moet worden
gecentraliseerd.
 Voorgesteld wordt daarom om via artikel 4.2.1 van de algemene
politieverordening duidelijke richtlijnen op te leggen voor de ophaling
van huishoudelijke afvalstoffen afkomstig van vakantiehuizen. Deze
richtlijnen zijn grosso modo tweeledig:
 indien er een goed toegankelijke centrale bewaarplaats voor
afvalzakken aanwezig is in het park, is het voortaan verboden om
grote hoeveelheden afvalzakken nog langer op straat aan te bieden
 indien er een goed toegankelijke centrale bewaarplaats voor
afvalzakken aanwezig is in het park, wordt de ophaaldienst
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verplicht om de afvalzakken ter hoogte van die bewaarplaats op te
halen.
Versoepeling regels brandingsporten:
 Op 01/07/2016 trad het Koninklijk Besluit d.d. 22/06/2016 betreffende
de brandingsporten in werking. Met dit nieuw Koninklijk Besluit wil de
federale overheid meer wettelijke soepelheid aan de dag leggen ten
aanzien van brandingsporten als surfen, kajakken, raften, jetski,…
 De algemene politieverordening van Bredene is op bepaalde punten in
strijd met de nieuwe, soepelere regels. Er geldt met name geen
beperking meer om te surfen e.d. bij meer dan 7 beaufort en geen
verplichting meer om twee waterdicht verpakte handstakellichten mee
in zee te nemen (in plaats hiervan mogen voortaan ook andere
locatiesystemen worden gebruikt).
 Voorgesteld wordt daarom om de bepalingen die momenteel zijn
opgenomen in artikels 6.1.35 en 6.1.37 aan te passen aan de nieuwe
soepelere wettelijke regels omtrent brandingsporten.

Advies



Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

De procureur des konings West-Vlaanderen heeft op 18/08/2016 gunstig
advies verleend betreffende de aanwijzing van Hilde Vansteenkiste als
sanctionerend ambtenaar.

De gemeenteraad beslist om de artikels 4.2.1, 6.1.35, 6.1.37 van de algemene
politieverordening van Bredene op te heffen.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist om artikel 7.2.3 van de algemene politieverordening
van Bredene op te heffen met onmiddellijke ingang.
Artikel 3
De gemeenteraad stelt de artikels 4.2.1, 6.1.35, 6.1.37 van de algemene
politieverordening van Bredene als volgt opnieuw vast:
Artikel 4.2.1
§ 1. Het huishoudelijk afval wordt afgehaald door het gemeentebestuur of
diens vergunninghouder (verder de ophaaldienst genoemd), op de dagen
daartoe bepaald door het college van burgemeester en schepenen en dit
volgens de noodwendigheden. Huishoudelijk afval moet worden verpakt in de
voorgeschreven afvalrecipiënten.
De voorgeschreven afvalrecipiënten zijn:
 restfractie van het huishoudelijk afval (restafval):
 afvalzakken, voorzien van de naam van de gemeente en door de
gemeente afgeleverd
 het restafval mag niet meer wegen dan 15 kg per afvalzak
 papier en karton:
 karton moet worden aangeboden in hanteerbare kartonnen dozen of in
gebonden stapels en op zodanige manier dat het gewicht niet meer
bedraagt dan 15 kg per doos/stapel en er niets kan wegwaaien
 PMD:
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 in specifiek daartoe voorziene PMD-afvalzakken
 het PMD-afval mag niet meer wegen dan 15 kg per afvalzak
Het gebruik van alle andere afvalrecipiënten is verboden.
§ 2. Het volgens de wettelijke normen inzamelen en afvoeren van bedrijfsafval
dient te gebeuren door de onderneming of diens aangestelde.
§ 3. De in § 1. afvalrecipiënten moeten voor de woning aan de rand van de
rijweg worden geplaatst, met dien verstande dat:
 indien het trottoir minder dan anderhalve meter breed is, de
afvalrecipiënten aan de rooilijn moeten worden geplaatst
 indien de ophaaldienst wegens plaatselijke omstandigheden de woning niet
kan naderen, de afvalrecipiënten aan de voor de ophaaldienst dichtst
bijgelegen bereikbare straathoek moet worden geplaatst.
§ 4. In afwijking van § 3. is het verboden om afvalrecipiënten aan de rand van
de rijweg te plaatsen indien aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:
 Het afval is afkomstig van vakantiewoningen in een vakantiepark
 De vakantiewoningen in het vakantiepark bieden gelijktijdig en
gezamenlijk ongeveer 30 afvalrecipiënten of meer aan
 De vakantiewoningen in het vakantiepark zijn rechtstreeks eigendom van
de gebruikers
 Het vakantiepark wordt niet beheerd door een onderneming (met
uitzondering van een vereniging van mede-eigenaars of een syndicus die
enkel taken opneemt die ook gebruikelijk in een meergezinswoning worden
uitgevoerd)
 Het vakantiepark beschikt over een niet-afgesloten centrale
verzamelplaats voor het aanbieden van afvalrecipiënten, die bovendien te
allen tijde vlot toegankelijk is voor de ophaaldienst. Vlot toegankelijk
betekent in dit geval:
 de ophaaldienst kan in minder dan 3 minuten de afstand tussen de
rijweg en de niet-afgesloten centrale verzamelplaats overbruggen,
zonder hierbij gedeelten van de verplaatsing achteruit te moeten
rijden
 de vrachtwagen van de ophaaldienst kan te allen tijde tot vlak voor de
niet-afgesloten centrale verzamelplaats rijden, zijnde tot op een
maximale afstand van 3 m van de niet-afgesloten centrale
verzamelplaats verwijderd
 de ophaaldienst kan na het inladen van de afvalrecipiënten in minder
dan 5 minuten de afstand tussen de niet-afgesloten centrale
verzamelplaats en de plaats waar de rijweg werd verlaten bij het
binnenrijden van het vakantiepark overbruggen, zonder hierbij
gedeelten van de verplaatsing achteruit te moeten rijden.
§ 5. Afvalrecipiënten die op basis van § 4. niet aan de rand van de rijweg
mogen worden geplaatst, worden als volgt aangeboden en opgehaald:
 De afvalrecipiënten worden voor ophaling aangeboden in de in § 4.
genoemde niet-afgesloten centrale verzamelplaats
 De ophaler haalt de afvalrecipiënten op ter hoogte van de in § 4. genoemde
niet-afgesloten centrale verzamelplaats.
Artikel 6.1.35
§1. De gemeente staat in voor de organisatie van de bewaking en reddingen in
de insteekzones. De gemeente bepaalt de modaliteiten en kan evenwel
beslissen om de bewakings- en reddingsbevoegdheid bij schriftelijke
overeenkomst te delegeren naar de watersportclubs of het IKWV.
§2. De activiteiten zoals bepaald in dit deel zijn enkel toegelaten van
zonsopgang tot zonsondergang.
§3. Er geldt een waarschuwingsplicht om de beoefenaars van de activiteiten
zoals bepaald in dit deel te wijzen op de bewakings- en reddingsactiviteiten

Verslag gemeenteraadszitting 26/09/2016

10

wanneer respectievelijk een groene, rode of geen vlag gehesen wordt. De
verantwoordelijke voor de bewaking bepaalt welke vlag er zal gehesen worden.
§4. Als er geen vlag wordt gehesen, worden geen reddingen en geen bewaking
voorzien door IKWV of de watersportclubs zoals gedelegeerd door de
gemeente.
§5. De groene vlag wordt gehesen wanneer de in § 2 opgesomde voorwaarden
zijn voldaan, en wanneer in de insteekzone bewaking en reddingen voorzien
worden door IKWV of de watersportclubs zoals gedelegeerd door de gemeente.
§6. De rode vlag wordt gehesen wanneer in de insteekzone enkel bewaking,
maar geen reddingen kunnen verricht worden door IKWV of de watersportclubs
zoals gedelegeerd door de gemeente.
§7. De personen die instaan om watersporters in moeilijkheden hulp te bieden
dienen
in
het
bezit
te
zijn
van
een
specifiek
vaaren
reddingsbekwaamheidsattest afgegeven door een erkende watersportfederatie
of het IKWV.
§8. Het IKWV maant op regelmatige tijdstippen onbevoegden aan om uit
bufferzones te gaan.
§9. De vlag waarvan de modaliteiten in dit artikel worden bepaald, is een
driehoeksvlag met een uniform silhouet van een watersporter
Artikel 6.1.37
§1. Plankzeilers en plankvliegers moeten een isothermisch pak in goede staat
dragen, en voorzien van een aangepast middel voor het versturen van
noodsignalen dat voldoet aan de internationale verplichtingen. De vlieger moet
voorzien zijn van een snel ontkoppelingssysteem (quick release) en een
veiligheidsverbinding (kiteleash) tussen vliegeraar en vlieger.
Een helm is verplicht indien een verbinding plankvliegeraar (boardleash)
gebruikt wordt.
Een helm dragen is verplicht voor cursisten.
§2. Iedere beoefenaar van het plank- en powervliegeren dient :
 een genummerde lycra van de watersportclub te dragen waarvan het
eerste kengetal refereert naar de kustgemeente.
De watersportclubs leggen een genummerde lijst aan met de namen van de
beoefenaars van het plank- en powervliegeren.
Wie geen lycra heeft, dient zich vooraf te melden bij de plaatselijke
watersportclubverantwoordelijke wanneer de watersportclub in het jaar
open is.
De lycra geldt als bewijs van de club dat betrokkene in het bezit is van een
bekwaamheidsbewijs dat aantoont dat betrokkene voldoende bekwaam is
om deze sport veilig te beoefenen en akkoord gaat met de reglementering
ter zake en het charter van de club.
Personen met kitebekwaamheidsbewijs dragen een gele lycra.
Personen die nog geen kitebekwaamheidsbewijs gekregen hebben, dragen
een rode lycra en een helm
 een talis aan de trapeze te hechten. De talis vermeldt het jaartal waarin
het kitesurfen beoefend kan worden en geldt als bewijs van verzekering
 over een kitebekwaamheidsbewijs te beschikken.
Het kitebekwaamheidsbewijs wordt afgegeven door een erkend lesgever
die in het bezit is van een erkend lesgeversdiploma (Vlaamse trainerschool
of international kiteboardingorganisation).
Het kitebekwaamheidsbewijs vermeldt de naam, de bekwaamheid, de
erkenning door Sport Vlaanderen of ISSA en de naam van de persoon die
het kitebekwaamheidsbewijs heeft afgegeven.
Punt 8: /beleidsondersteuning/- Algemene administratieve politie - Aanduiden van Sandra-Lien Dubuy
als bijkomende vaststellende ambtenaar in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties
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Bevoegdheid




Juridische grond





Verwijzingsdocumenten




Feiten, context
en argumentatie







artikel 21 van de wet d.d. 24/06/2013 betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties
artikel 42 van het Gemeentedecreet
artikels 134 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet
Wet d.d. 24/06/2013 betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties en de hierop van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot
op heden gewijzigd
Koninklijk Besluit d.d. 21/12/2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en
onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging
van de administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering
van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties
beslissing van de gemeenteraad d.d. 16/02/2009 houdende vaststellen van
een nieuwe algemene politieverordening
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 12/09/2016
houdende principieel aanwijzen van een bijkomend vaststellend ambtenaar
in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties
Sandra-Lien Dubuy heeft eerder dit jaar met succes de opleidingen
vaststellend ambtenaar gemeentelijke administratieve sancties en
vaststellend ambtenaar gemeentelijke administratieve sancties (stilstaan en
parkeren) gevolgd bij de West-Vlaamse politieschool.
Voorgesteld wordt om Sandra-Lien Dubuy aan te duiden als bijkomende
vaststellende ambtenaar in het kader van de gemeentelijke administratieve
sancties en als vaststellende ambtenaar van de gemeentelijke
administratieve sancties van de specifieke regeling “stilstaan en parkeren”.
Merk op dat het gemeentebestuur de specifieke regeling “stilstaan en
parkeren” binnen de gemeentelijke administratieve sancties momenteel in
de praktijk niet toepast. Voorlopig zou de aanduiding van Sandra-Lien
Dubuy als vaststellend ambtenaar “stilstaan en parkeren” geen concrete
uitvoering kennen.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad wijst Sandra-Lien Dubuy met onmiddellijke ingang aan als
bijkomende vaststellende ambtenaar in het kader van de gemeentelijke
administratieve sancties en als vaststellende ambtenaar in het kader van de
gemeentelijke administratieve sancties van de specifieke regeling “stilstaan en
parkeren”.

Punt 9: /technische dienst/- Verkeer en mobiliteit - Kennisneming van tijdelijke politieverordening
van de burgemeester inzake het verkeer op openbare wegen n.a.v. verschillende evenementen

Bevoegdheid



artikel 134 § 1 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond



Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten
betreffende de politie van het wegverkeer
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Verwijzingsdocumenten




Feiten, context
en argumentatie





Neemt kennis

Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en latere wijzigingen
Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
en latere wijzigingen
Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens
artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet
tijdelijke politieverordening van de burgemeester d.d. 15/04/2016
houdende beperkende maatregelen inzake het verkeer in de Kerkstraat
n.a.v. een begrafenis op 16/04/2016
tijdelijke politieverordening van de burgemeester d.d. 05/07/2016
houdende beperkende maatregelen inzake het verkeer n.a.v. de organisatie
van de Dunegatfeesten op 09 en 10/07/2016
Naar aanleiding van de begrafenis van een motorrijder in de SintRikierskerk op 16/04/2016 was het noodzakelijk om op advies van de lokale
politie-politiezone Bredene/De Haan en bij hoogdringendheid een tijdelijke
politieverordening door de burgemeester te laten vaststellen op
15/04/2016.
Naar aanleiding van de uitbreiding van het aantal deelnemers aan de
Dunegatfeesten op 09 en 10/07/2016 was het noodzakelijk om bij
hoogdringendheid een tijdelijke politieverordening door de burgemeester te
laten vaststellen op 05/07/2016.

De gemeenteraad neemt kennis van de tijdelijke politieverordeningen
houdende beperkende maatregelen inzake het verkeer op openbare wegen in
de gemeente, vastgesteld door de burgemeester, naar aanleiding van een
begrafenis in de Sint-Rikierskerk op 16/04 en de organisatie van de
Dunegatfeesten op 09 en 10/07/2016.

Punt 10: /verkeer/- Verkeer en mobiliteit - Opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen (Zeelaan)

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
Ministeriële Omzendbrief d.d. 03/04/2001 betreffende het voorbehouden
van parkeerplaatsen voor personen met een handicap
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



Stemmen
Besluit

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

beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/05/2015 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer op gemeentewegen (Zeelaan)
beslissing van de gemeenteraad d.d. 30/06/2016 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer op gemeentewegen (Hendrik Consciencelaan) inclusief de
beslissing om in de Zeelaan twee oversteekplaatsen voor voetgangers in te
richten haaks over de rijbaan ter hoogte van de aansluiting met de
Kroonlaan/Prins Karellaan en de Prinses Marie-Josélaan

Met het oog op de veiligheid van de voetgangers en meer in het bijzonder van
de kinderen die via de Kroonlaan/Prins Karellaan en de Prinses Marie-Josélaan
de verplaatsing maken van en naar de vrije basisschool Duinen, werd in de
gemeenteraad d.d. 30/06/2016 beslist om twee bijkomende zebrapaden te
voorzien over de Zeelaan, nl. ter hoogte van de Kroonlaan/Prins Karellaan en
de Prinses Marie-Josélaan.
Het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op
gemeentewegen (Zeelaan) dient nog te worden opgeheven en opnieuw
vastgesteld.

Met algemene stemmen.
Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 26/05/2013 houdende opheffen
en opnieuw vaststellen van een aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Zeelaan.
Artikel 2
De Zeelaan wordt verdeeld in twee rijstroken door middel van overlangse witte
onderbroken strepen in de drie asverschuivingen, gelegen tussen de
Frankrijklaan en de Breeweg, overeenkomstig artikel 72.3 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer d.d. 01/12/1975.
Artikel 3
In de Zeelaan worden wandel- en fietspaden ingericht:
- tussen de Driftweg en de Frankrijklaan aan weerszijden van de openbare
weg
- tussen de Breeweg en de Keerweg aan de westelijke zijde van de openbare
weg.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord D10.
Artikel 4
In de Zeelaan, tussen de Frankrijklaan en de Breeweg, wordt aan de oostelijke
zijde een verplicht fietspad ingericht.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord D7.
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Artikel 5
In de Zeelaan, over het kruispunt met de Breeweg worden haaks over de
rijbaan overlangse markeringen die een fietspad aanduiden aangebracht
overeenkomstig artikel 74 van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer d.d. 01/12/1975 en gesignaleerd door een verkeersbord B17 met
onderbord M9.
Artikel 6
In de Zeelaan worden oversteekplaatsen voor voetgangers ingericht, haaks over
de rijbaan:
- aan de zuidelijke zijde van de aansluiting met de Frankrijklaan
- aan de zuidelijke zijde van de aansluiting met de Prinses Marie-Josélaan
- aan de zuidelijke zijde van de aansluiting met de Kroonlaan en Prins
Karellaan
- aan weerszijden van het kruispunt met de Pauwhoflaan
- ter hoogte van de aansluiting met de Driftweg
- ter hoogte van de aansluiting met de Keerweg.
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.
Punt 11: /verkeer/- Kennisneming van de beslissing van de burgemeester d.d. 12/08/2016 houdende
verbod op het recreatief en professioneel gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het
luchtruim boven en rondom evenementenlocaties in de gemeente van 12 tot en met 31/08/2016

Bevoegdheid



artikel 134 § 1 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond



artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet

Verwijzingsdocumenten





advies van de lokale politie d.d. 10/08/2016
advies van de gemeentelijke ambtenaar noodplanning d.d. 11/08/2016
Koninklijk Besluit d.d. 25/04/2016 met betrekking tot het gebruik van op
afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim
beslissing van de burgemeester d.d. 12/08/2016 houdende verbod op het
recreatief en professioneel gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen
in het luchtruim boven en rondom evenementenlocaties in de gemeente van
12 tot en met 31/08/2016



Feiten, context
en argumentatie






Op vrijdag 12, zaterdag 13 en maandag 15/08/2016 vonden festivals plaats
in park ’t Paelsteenveld waarop vele duizenden bezoekers werden verwacht
(cfr. Afro C Festival, Ibiza @the beach).
Op meerdere andere data vonden eveneens evenementen plaats waar veel
volk bijeenkomt. Dit zijn hoog-risicozones.
Gelet op het terreurniveau 3 dat voor de bevolking van kracht is, was het
nodig om bijzondere maatregelen te nemen, meer bepaald een algemeen
verbod om met drones boven en rond evenementenlocaties te vliegen.
Er waren geen voorafgaande aanvragen tot het gebruik van op afstand
bestuurde luchtvaartuigen tijdens de evenementen overgemaakt aan de
gemeentelijke veiligheidscel ter beoordeling, geen voorafgaande
risicoanalyse werd uitgevoerd en geen dossier werd opgesteld door het
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Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) waardoor ook geen toestemming
meer zou kunnen worden verleend voor hun inzet binnen deze periode, dit
ongeacht de aantoonbare bekwaamheid of behaald brevet van de piloot van
het op afstand bestuurd luchtvaartuig.
Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van de burgemeester d.d.
12/08/2016 houdende verbod op het recreatief en professioneel gebruik van op
afstand bestuurde luchtvaartuigen in het luchtruim
boven en rondom
evenementenlocaties in de gemeente van 12 tot en met 31/08/2016.

Punt 12: /technische dienst/- Concessies - Goedkeuring annex 1 bij de concessieovereenkomst d.d.
11/02/2010 voor bezetting van gewestgronden gelegen strandpost 1 Turkeyen voor het oprichten van
constructie t.b.v. de watersport en wijzigen concessieovereenkomst met vzw Twins Club en cvba
Twins Invest & Consult

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



beslissing van de Vlaamse regering d.d. 25/06/2004 tot wijziging van het
besluit van de Vlaamse regering d.d. 29/03/2002 betreffende het
toekennen van vergunningen, het vaststellen en innen van retributies voor
het privatieve gebruik van het openbaar domein van de wegen, de
waterwegen en hun aanhorigheden, de zeewering en de dijken en tot
wijziging van artikel 6 van het Koninklijk Besluit d.d. 14/12/1959 waarbij
regelen worden gesteld op het aanplakken en reclame maken
beslissing van de Vlaamse regering d.d. 07/10/2005 tot oprichting van het
intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap
voor Maritieme Dienstverlening en Kust
beslissing van de provincieraad d.d. 27/06/2013 houdende definitieve
vaststelling van de herziening van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
strand en dijk Bredene
beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/03/2010 houdende goedkeuring van
de concessieovereenkomst 2010-2012 zeedijk & strand niet gedekt door de
strandconcessie gemeente Bredene - Agentschap voor Maritieme
Dienstverlening & Kust





Verwijzingsdocumenten










beslissing van de gemeenteraad d.d. 08/03/1999 betreffende het vergroten
in opdracht en voor rekening van de cvba Twins Club van de
strandinfrastructuur ter hoogte van post 1 en houdende het goedkeuren van
de voorwaarden van een opstalovereenkomst met de cvba Twins Club
beslissing van de gemeenteraad d.d. 08/03/1999 houdende goedkeuring van
de lasten en voorwaarden voor standplaatsen op het openbaar domein
(seizoensexploitatie) waarbij aan de vzw Twins Watersport Bredene een
verlenging van de concessie lot VIII standplaats 1 tot 2017 werd toegestaan
inzonderheid artikel 47
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 28/06/2004
houdende wijziging van de concessie aan de vzw Twins Club
akte verleden door notaris Proot d.d. 09/08/2000 waarbij aan de cvba
Twins Club een recht van opstal werd toegekend voor een periode van
maximum 27 jaar op het onroerend goed strandpost 1 en alle
aanhorigheden
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 07/11/2008
houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning aan de cvba
Twins Invest & Consult voor het bouwen en verbouwen van de
strandinfrastructuur ter hoogte van post 1
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beslissing van de gemeenteraad d.d. 25/05/2009 houdende toekenning van
een investeringssubsidie aan de cvba Twins Invest & Consult voor het
bouwen en verbouwen van strandinfrastructuur ter hoogte van post 1
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 08/02/2010
houdende principiële goedkeuring van de concessieovereenkomsten voor
het bezetten van gewestgronden voor het oprichten van constructies ten
behoeve van watersporten aan strandpost 1 Turkeyen geldig tot 31/12/2035
brief d.d. 22/09/2014 van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en
Kust met de melding dat de bestaande concessieovereenkomst (Twins) zal
worden aangepast na nieuwe opmeting van de opgerichte constructies
goedkeuring stedenbouwkundig dossier d.d. 27/10/2014 houdende het
uitbreiden en renoveren van het bestaand clubhuis voor surfers op
strandpost 1
brief d.d. 24/08/2016 betreffende annex 1 bij de concessieovereenkomst
d.d. 11/02/2010 voor het bezetten van gewestgronden strandpost 1
Turkeyen, n.a.v. de uitbreiding Twinsclub met opmetingsplan
ontwerp annex 1 concessieovereenkomst vzw Twins Club en cvba Twins
Invest & Consult
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 05/09/2016
betreffende goedkeuren annex 1 bij de concessieovereenkomst en wijzigen
concessieovereenkomst met vzw Twins Club en cvba Twins Invest & Consult
Op 27/10/2014 werd de bouwvergunning goedgekeurd voor het uitbreiden
en renoveren van het bestaand clubhuis voor surfers op strandpost 1
Turkeyen.
Op 24/08/2016 ontving ons bestuur een annex 1 n.a.v. de uitbreiding van
de opgerichte constructies.
Deze annex is een aanvulling bij de concessieovereenkomst d.d. 11/02/2010
voor bezetting van gewestgronden gelegen t.h.v. strandpost 1 Turkeyen 1e
afdeling sectie B nr. 20v en deel zonder nummer, voor het oprichten van
constructies ten behoeve van de watersport.
De in annex opgenomen bepalingen wijzigen de bedoelde artikels in de
overeenkomst zonder de andere bepalingen in de overeenkomst te
wijzigen. De afgesloten overeenkomst blijft voor alle andere bepalingen
ongewijzigd :
 artikel 3 – concessieprijs en tijdstip van betaling
§1. De door de concessiehouder te betalen concessieprijs bedraagt
4.785 EUR (vierduizend zevenhonderdvijfentachtig euro) per jaar, en
moet jaarlijks voor de vervaldag (d.w.z. voor 01/03) gestort worden op
het rekeningnummer van de afdeling Kust : BE26 3751 1109 8829, met
vermelding van de woorden “concessieprijs” en bovenvermeld
dossiernummer (209034-LVH)
 berekeningswijze concessieprijs :
De totale oppervlakte bedraagt 9a57ca, zoals aangeduid op het plan
6.1-57/1 d.d. 25/07/2016.
Op datum retributiebesluit (29/03/2002) : 5 EUR/m² : 957 m² x 5 EUR +
4.785 EUR
 artikel 9 :
Punt 3) komt te vervallen na nieuwe opmeting.
Deze annex 1 gaat in op 01/01/2016.
In de annex 1 wordt onterecht verwezen naar artikel 3 – concessieprijs en
tijdstip van betaling, het betreft artikel 4.
Het college van burgemeester en schepenen stelt de gemeenteraad voor
om:
 goedkeuring te hechten aan annex 1 van de concessieovereenkomst d.d.
11/02/2010 van het Agentschap Maritieme Dienstverlening & Kust aan
ons bestuur voor het bezetten van gewestgronden gelegen strandpost 1
Turkeyen 1e afdeling sectie B nr. 20v en deel zonder nummer, na
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Financiële
gevolgen

uitbreiding van de permanente constructies t.b.v. de watersport
de bestaande concessie aan vzw Twins Club en cvba Twins Invest &
Consult aan te vullen met annex 1.

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

Raming

Concessieprijs vaste
constructie strandpost 1
Turkeyen

Budgetsleutel
4.785 EUR

0740-02/6400008

EB/
IB/
(LB)
EB

UITGAVEN
Omschrijving transactie

Raming

Concessieovereenkomst
bezetting
gewestgronden
strandpost 1 Turkeyen

4.785
EUR

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0740-02/6400008
3.767 EUR

EB/
IB/
(LB)
EB

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan annex 1 van de
concessieovereenkomst d.d. 11/02/2010 van het Agentschap Maritieme
Dienstverlening & Kust aan ons bestuur voor het bezetten van gewestgronden
gelegen strandpost 1 Turkeyen 1e afdeling sectie B nr. 20v en deel zonder
nummer, na uitbreiding van de permanente constructies t.b.v. de watersport.
Het bijvoegsel en het plan maken integrerend deel uit van dit besluit.
Artikel 2
De gemeenteraad vult de bestaande concessie aan vzw Twins Club en cvba
Twins Invest & Consult voor de exploitatie van een surfzone en de verkoop van
consumptie-ijs, niet geestrijke dranken en confiserie, na uitbreiding van de
permanente constructies, aan met annex 1.
Artikel 3
De financiële aspecten met betrekking tot de inkomsten worden geregeld als
volgt:
Omschrijving +
Contractant (en
ondernemingsnummer)
Concessie strandpost 1
Turkeyen
vzw Twins Club
0428.696.448
cvba Twins Invest &
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Bedrag
4.785 EUR

Budgetsleutel
074002/6400008

Actiecode of
GGB
+ ev. I.E.
1G07022
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Consult
0435.766.560
De financiële aspecten met betrekking tot de uitgaven worden geregeld als
volgt:
Omschrijving + Contractant
(en ondernemingsnummer)
Concessieovereenkomst
bezetting gewestgronden
strandpost 1 Turkeyen
Agentschap Maritieme
Dienstverlening & Kust
0316.380.841

Bedrag
4.785 EUR

Budgetsleutel
074002/6400008

Actiecode of
GGB
+ ev. I.E.
1G07022

Punt 13: /technische dienst/- Gemeentelijk patrimonium - Uitbreiding domein politiekantoor
Bredene. Onderhandse aankoop van 2.036,8 m² grond, gelegen ten zuiden van bestaand
politiekantoor, jegens diverse eigenaars. Vaststellen van de voorwaarden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond





artikel 160 van het Gemeentedecreet
artikels 1582 tot 1685 van het Burgerlijk Wetboek d.d. 21/03/1904
Wet d.d. 29/07/1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen
Decreet d.d. 27/10/2006 betreffende de bodemsanering en de
bodembescherming
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 14/12/2007 houdende vaststelling van
het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de
bodembescherming




Verwijzingsdocumenten











gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Zeelaan-deel 1, goedgekeurd door
de deputatie op 22/01/2009
beslissing van de politieraad (politiezone Bredene/De Haan) d.d.
31/03/2015 om qua huisvesting voor de lokale politie voor de financieel
meest haalbare oplossing te kiezen, namelijk uitbreiding op de site Bredene
verslag d.d. 15/02/2016 van landmeter Koen Denys bvba betreffende de
raming van de waarde van het onroerend goed, gelegen ten zuiden van het
politiekantoor, Centrumplein 2, 8450 Bredene (elf percelen met een totale
oppervlakte van 2.036,8 m2)
metingplan d.d. 28/03/2016 van landmeter Marc Minne-Jonniaux
betreffende de gronden, gekadastreerd 1° afdeling, sectie B, nrs. 341P,
341M2, 341R, 341S, 341T, 341G2, 341W, 341Z, 341A2, 341B2 en 341C2
bodemattesten d.d. 20/05/2016, opgemaakt door OVAM
ontwerp verkoopovereenkomst diverse eigenaars – gemeente Bredene tot
verkoop door eerstgenoemde contractanten aan laatstgenoemde
contractant van elf percelen grond, gelegen ten zuiden van het
politiekantoor, Centrumplein 2, 8450 Bredene
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 27/06/2016
houdende voorstel aan de gemeenteraad over te gaan tot de aankoop van
elf percelen grond (totale oppervlakte 2.036,8 m2), gelegen ten zuiden van
bestaand politiekantoor, Centrumplein 2, 8450 Bredene, jegens diverse
eigenaars, alsook tot het vaststellen van de voorwaarden van deze
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Feiten, context
en argumentatie











transactie
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 29/08/2016
betreffende verlenen van recht van opstal aan politiezone Bredene/De
Haan
In zitting d.d. 31/03/2015 heeft de politieraad (politiezone Bredene/De
Haan) beslist, qua huisvesting voor de lokale politie, voor de financieel
meest haalbare oplossing te kiezen, namelijk uitbreiding op de site
Bredene.
De desbetreffende grond, gelegen ten zuiden van het politiekantoor,
Centrumplein 2, 8450 Bredene, ideaal qua ligging en bestemming, is slechts
voor een gedeelte eigendom van ons bestuur. Elf percelen grond (totale
oppervlakte 2.036,8 m2), gekadastreerd 1° afdeling, sectie B, nrs. 341P,
341M2, 341R, 341S, 341T, 341G2, 341W, 341Z, 341A2, 341B2 en 341C2,
eigendom van 27 verschillende eigenaars, zouden door ons bestuur in der
minne worden verworven. Bedoeling is de politiezone Bredene/De Haan
naderhand een recht van opstal te verlenen op deze grond. Volgens het
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Zeelaan-deel 1”, goedgekeurd
door de deputatie op 22/01/2009, hebben deze gronden de bestemming
zone voor openbaar nut en gemeenschapsvoorziening. Alle deeleigenaars
hebben intussen schriftelijk/mondeling meegedeeld dat zij principieel
akkoord gaan met de verkoop.
De venale waarde van de desbetreffende onroerende goederen wordt
geschat op 90 EUR/m2. De totale koopsom zal 183.312 EUR bedragen,
exclusief akte- en registratiekosten.
Landmeter Marc Minne-Jonniaux heeft een metingplan betreffende deze
gronden opgemaakt. De technische dienst administratie heeft een ontwerp
van verkoopovereenkomst diverse eigenaars – gemeente Bredene
voorbereid.
In het meerjarig financieel beleidsplan 2014-2019 is geen krediet
ingeschreven voor het financieren van deze transactie. Bij eerstvolgende
wijziging van het investeringsbudget 2016 zal krediet dienen voorzien.
Het college van burgemeester en schepenen nodigt de gemeenteraad uit:
- over te gaan tot aankoop van elf percelen grond (totale oppervlakte
2.036,8 m2), gelegen ten zuiden van het politiekantoor, Centrumplein
2, 8450 Bredene, gekadastreerd 1° afdeling, sectie B, nrs. 341P, 341M2,
341R, 341S, 341T, 341G2, 341W, 341Z, 341A2, 341B2 en 341C2, voor de
benaderende koopsom van 183.312 EUR (geschatte waarde 90 EUR/m2),
jegens diverse eigenaars, hierna opgesomd:
1° afd., sectie B, nr. 341P
René Vandevelde, Koninginnelaan 68/10, 8400 Oostende
Hilda Vandevelde, Lange Lozanastraat 60-62, 2018 Antwerpen
1° afd., sectie B, nr. 341M2
Vera Serru, Nieuwe Langestraat 80, 8400 Oostende
André Serru, Eendenstraat 13, 8460 Oudenburg
Marc Serru, Vanderstichelenstraat 35, 8400 Oostende
Wim Vandepitte, Vanderstichelenstraat 31, 8400 Oostende
Veerle Vandepitte, Vanderstichelenstraat 39, 8400 Oostende
1° afd., sectie B, nr. 341R
Christiana Lambrechts, Ooievaarslaan 1/207, 8400 Oostende
1° afd., sectie B, nr. 341S
Maria Lambrechts, Christinastraat 129, 8400 Oostende
1° afd., sectie B, nr. 341T
Simonne Maes, Rode-Kruisstraat 10, 8400 Oostende
Guy Nys, Boonsstraat 24, 2920 Kalmthout
Anne-Marie Vroomen, Sint-Amandsberglaan 52/9, 8400 Oostende
Ghyselle Demarest, Mimosalaan 63, 8400 Oostende
Aline Demarest, Heibosstraat 16, 9070 Destelbergen
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-

Visum financieel
beheerder
Financiële
gevolgen

Rita Demarest, Nachtegalenlaan 67, 8400 Oostende
Renée Demarest, Mercatorlaan 17/4, 8400 Oostende
Jan Demarest, Rue de la Cabine 23, 6720 Hachy
Christine Demarest, Rue du Centre 1/000A, 4557 Tinlot
Nicolas Demarest, Rue de Stadtbredimus 43A, 5408 Bous (Luxemburg)
Philip Demarest, Consciencestraat 53/5, 2018 Antwerpen
Marianne Demarest, Jan Van Hesestraat 2, 8200 Brugge
Frank Demarest, Dullaertweg 80, 8470 Gistel
Caroline Demarest, Rogierlaan 30/7, 8400 Oostende
Martine Demarest, Elisabethlaan 301, 8400 Oostende
Stefaan Demarest, Oudstrijdersstraat 23, 9700 Oudenaarde
1° afd., sectie B, nr. 341G2
Nalatenschap van Paul van Tieghem de Ten Berghe (p/a Vijverstraat 49,
8400 Oostende)
1° afd., sectie B, nr. 341W
Nalatenschap van Paul van Tieghem de Ten Berghe (p/a Vijverstraat 49,
8400 Oostende)
1° afd., sectie B, nr. 341Z
Nalatenschap van Paul van Tieghem de Ten Berghe (p/a Vijverstraat 49,
8400 Oostende)
1° afd., sectie B, nr. 341A2
René Vandevelde, Koninginnelaan 68/10, 8400 Oostende
Hilda Vandevelde, Lange Lozanastraat 60-62, 2018 Antwerpen
1° afd., sectie B, nr. 341B2
Danny Brouckaert, Eduard De Cuyperstraat 13, 8400 Oostende
1° afd., sectie B, nr. 341C2
Nalatenschap van Paul van Tieghem de Ten Berghe (p/a Vijverstraat 49,
8400 Oostende)
vast te stellen de voorwaarden van deze transactie
bij eerstvolgende wijziging van het investeringsbudget 2016 krediet te
voorzien (200.000 EUR) voor het financieren van deze transactie.

Deze verbintenis kan slechts worden aangegaan na het verlenen van een visum
door de financieel beheerder.
De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN

Stemmen

Omschrijving
transactie

Raming

Aankoop elf
percelen
grond,
gelegen ten
zuiden van
bestaand
politiekantoor
Bredene
(bijkomend
administratief
centrum
politiezone)

200.000 EUR
(akte- en
registratiekosten
inclusief)

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
0119-99/2200100
Geen beschikbaar
krediet

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0119-99/2200100
Geen beschikbaar
krediet

EB/
IB/
(LB)
IB

Voorstel
gemeenteraad tot
voorzien van
krediet bij
wijziging van het
investeringsbudget
2016

Met algemene stemmen
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Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad gaat over tot de aankoop van elf percelen grond (totale
oppervlakte 2.036,8 m²), gelegen ten zuiden van het politiekantoor,
Centrumplein 2, 8450 Bredene, gekadastreerd 1° afdeling, sectie B, nrs. 341P,
341M2, 341R, 341S, 341T, 341G2, 341W, 341Z, 341A2, 341B2 en 341C2, voor de
benaderende koopsom van 183.312 EUR (geschatte waarde 90 EUR/m2), jegens
diverse eigenaars, hiervoor opgesomd.
Artikel 2
De gemeenteraad stelt de voorwaarden van deze transactie als volgt vast:
- koper verklaart de aangekochte goederen te kennen en zich te
vergenoegen met bovenstaande opgave en beschrijving. Koper zal de volle
eigendom en het genot hebben van de verkochte goederen, te rekenen
vanaf het verlijden van de akte en zal er ook, te rekenen van die dag, alle
hoegenaamde lasten en taksen van dragen met inbegrip van de eventuele
belasting op onbebouwde percelen en dit te rekenen vanaf de
eerstvolgende heffing
- verkoop van de goederen onder de gewone waarborgen, zowel in feite als
naar recht, voor vrij en onbelast van alle schulden, inschrijvingen,
voorrechten, hypotheken of andere lasten, dit bij het verlijden van de akte
- afstand en overdracht van de goederen met alle lijdende en bedrijvende,
voor- en nadelige, durende en niet durende, zicht- en onzichtbare
erfdienstbaarheden, waarmee deze zouden kunnen belast of bevoordeligd
zijn, alles ten laste en gevaar van de koper. Verkopers dienen te verklaren
geen kennis te hebben van lasten en erfdienstbaarheden, dat er in hun
eigendomstitel geen melding van wordt gemaakt en dat zij er geen
verleend hebben. De verkoop wordt gesloten zonder waarborg van de
aangeduide grootte, al ware het verschil voor meer dan een twintigste ten
bate of ten schade van de koper
- de verkoop dient gedaan met de verplichting voor de verkopers om de
goederen vrij en onbelast te maken van alle hypothecaire lasten of
inschrijvingen, die het zouden kunnen bezwaren
- de verkopers bevestigen dat zij de enige eigenaars zijn of dat zij
gevolmachtigd werden door de enige eigenaars van de hier verkochte
goederen en dat zij de vereiste bevoegdheid bezitten om in onderhavige
vorm over dit goed te beschikken, zich sterk makend
- kosten van eventuele bijkomende opmetingen vallen ten laste van de koper
- koper zal de goederen nemen in hun huidige staat zonder aanspraak te
kunnen maken op enige vergoeding of op vermindering van de vastgestelde
prijs, noch wegens gebreken aan de grond of aan de ondergrond
- koper verbindt er zich toe, naast de koopprijs, eveneens alle kosten,
taksen, eventuele btw en rechten, alsmede het ereloon van de notaris te
dragen, onverminderd de kosten van opmeting en eventueel kosten
verkavelingsakte
- koper betaalt de koopsom aan de verkopers:
o
10 % binnen de vier weken na ondertekening van alle compromissen
door de eigenaars van alle kadastrale percelen die de koper wenst te
verwerven
o
het saldo bij het verlijden van de akte
- verkopers verklaren dat de desbetreffende percelen grond niet gelegen zijn
in een mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied.
Artikel 3
De gemeenteraad beslist bij eerstvolgende wijziging van het investeringsbudget
2016 krediet te voorzien voor het financieren van deze transactie, meer
bepaald door kredietverschuiving:
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-

120.000 EUR van “grond Paelsteenveld (evenementenplein) via MDK” –
budgetsleutel 0680-00/2204000 naar “grond oprichting bijkomend
administratief centrum” – budgetsleutel 0119-99/2200100
80.000 EUR van “rioleringswerken Noord-Ede + aanpassingswerken
verkeerssituatie Blauwe Sluis + Sluizenstraat” – budgetsleutel 020000/2240007 naar “grond oprichting bijkomend administratief centrum” –
budgetsleutel 0119-99/2200100.

Punt 14: /sportdienst/- Sport - Opheffen van het reglement impulssubsidie sportverenigingen en
budgetwijziging

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Decreet d.d. 09/03/2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en
provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren
van een Sport voor Allen-beleid

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 28/04/2014 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het subsidiereglement Bredense sportverenigingen
(technische aanpassing reglement in functie van invoering beleids- en
beheerscyclus)
beslissing van de gemeenteraad d.d. 28/04/2014 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het reglement impulssubsidie Bredense
sportverenigingen (technische aanpassing reglement in functie van
invoering beleids- en beheerscyclus)
verslag algemene vergadering gemeentelijke sportraad d.d. 14/04/2016
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 29/08/2016
houdende voorstel tot opheffen van het reglement impulssubsidie
sportverenigingen en budgetwijziging






Feiten, context
en argumentatie











Er bestaan twee subsidiereglementen ter ondersteuning van de werking van
bestaande erkende sportverenigingen, met name het gemeentelijk
erkenningsen
subsidiereglement
Bredense
sportverenigingen
en het reglement impulssubsidie sportverenigingen.
Per 01/01/2016 worden door de Vlaamse regering geen voorwaarden meer
opgelegd voor het bekomen van een jaarlijkse sportsubsidie. De subsidie
(38.000 EUR) onder zijn huidige vorm valt zelfs helemaal weg en wordt
vervangen door een gelijkaardig totaalbedrag dat aangevuld wordt bij het
totale jaarlijkse gemeentefonds. De lokale overheden kunnen autonoom
beslissen welk bedrag er jaarlijks voor de sportsector uitgetrokken wordt
(niets is hierbij nog verplicht).
De gemeentelijke sportdienst stelt voor om het huidige subsidiebudget te
behouden, zijnde 14.800 EUR subsidies aan sportverenigingen, 15.000 EUR
impulssubsidies aan sportverenigingen met jeugdwerking en 2.700 EUR
subsidies voor inrichting van wielerwedstrijden (totaal 32.500 EUR).
Om het invullen van de dossiers administratief te vereenvoudigen, maar ook
om het dreigende onevenwicht tussen de werkings- en impulssubsidies
tegen te gaan, wordt voorgesteld om het reglement impulssubsidies
sportverenigingen op te heffen.
De parameters opgenomen in het algemeen reglement houden voldoende
rekening met die verenigingen die een degelijke jeugdwerking verzekeren
en een simulatie van de verdeling van de punten (situatie dit jaar) toont
aan dat op uitzondering van twee verenigingen na alle andere verenigingen
baat hebben bij een algemeen reglement. Dit uiteraard rekening houdend
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met het behoud van de totaalsom voor sportverenigingen en inrichting
wielerwedstrijden zijnde 32.500 EUR.
Hiertoe dient volgende budgetwijziging doorgevoerd:
Huidige situatie werkingssubsidies en andere operationele uitgaven –
algemeen sportbeleid
Budgetsleutel
Omschrijving
2016
Actiecode
0740Toelagen
14.800 EUR
1G08.06.03
00/6493040
sportverenigingen
0740Toelagen opleiding
15.000 EUR
1G08.05.01
00/6493042
jeugdsportbegeleiders
i.h.k.v.
impulssubsidie
0740Toelage organisatie
2.700 EUR
1G08.07.08
00/6493044
wielerwedstrijden
Aanvraag tot budgetwijziging werkingssubsidies en andere operationele
uitgaven – algemeen sportbeleid
Budgetsleutel
Omschrijving
2016
Actiecode
0740Toelagen
29.800 EUR
1G08.06.03
00/6493040
sportverenigingen
0740Toelage organisatie
2.700 EUR
1G08.06.08
00/6493044
wielerwedstrijden
Advies



Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

De algemene vergadering van de gemeentelijke sportraad heeft in zitting
d.d. 14/04/2016 dit voorstel positief geadviseerd.

De
gemeenteraad
heft
het
reglement
impulssubsidie
Bredense
sportverenigingen op en hecht zijn goedkeuring aan de budgetwijziging om het
budget 0740-00/6493042 – toelagen opleiding jeugdsportbegeleiders i.h.k.v.
impulssubsidie te verminderen met 15.000 EUR en het budget 0740-00/6493040
– toelagen sportverenigingen te verhogen met 15.000 EUR.
Punt 15: /secretariaat/- Reconversie ambachtelijke zone. Overeenkomst tot financiële afhandeling.
Goedkeuring voorwaarden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



subsidiebesluit
d.d.
bedrijventerreinen

Verwijzingsdocumenten



beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 29/02/2016
betreffende reconversie van de ambachtelijke zone met het oog op de
verbetering van de beeldkwaliteit
voorstel WVI inzake overeenkomst tot financiële afhandeling van de
reconversie ambachtelijke zone Noord-Ede (heraanleg bermen) met
bijlagen (bestek, raming en plan van heraanleg)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 27/06/2016
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betreffende

subsidiëring

van
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houdende principiële goedkeuring van de overeenkomst tot financiële
afhandeling, bestek en plannen van de reconversie in functie van de
verbetering van de beeldkwaliteit van de ambachtelijke zone Noord-Ede
Feiten, context
en argumentatie









Financiële
gevolgen

Het college van burgemeester en schepenen heeft reeds in zitting d.d.
29/02/2016 zijn goedkeuring gehecht aan het voorstel van de WVI inzake
reconversie van de ambachtelijke zone Noord-Ede waarbij aanspraak kan
worden gemaakt op 85 % subsidie van het Vlaams Agentschap Innoveren en
Ondernemen (VLAIO). Deze subsidie kadert in het subsidiebesluit d.d.
24/05/2013 betreffende de subsidiëring van bedrijventerreinen. Inmiddels
heeft VLAIO ook reeds een positief advies gegeven over dit voorstel. Het
reconversieproject omvat volgende werken met de bedoeling de
beeldkwaliteit van het openbaar domein te verbeteren: revitalisering van
de
bermen
en
inritten,
plaatsen
van
individuele
bedrijfspanelen/bewegwijzering.
De tussenkomst van ons bestuur werd oorspronkelijk geraamd op 16.789
EUR, te voorzien bij budgetwijziging. Omdat diende voldaan aan een aantal
subsidievoorwaarden, o.m. plaatsen van bewegwijzeringspanelen, ligt de
totale kostprijs van het project en bijgevolg ook het aandeel van ons
bestuur in deze werken (15%) ook iets hoger. Dit aandeel beloopt nu 26.399
EUR op een totaal bedrag van 179.997,78 EUR. Dit project wordt volledig
gecoördineerd door de WVI.
Om in aanmerking te komen voor maximale betoelaging diende de
subsidieaanvraag toe te komen bij VLAIO voor 01/07 a.s. Het college van
burgemeester en schepenen heeft bijgevolg, in functie van deze
subsidieaanvraag, zijn principiële goedkeuring gehecht aan de
overeenkomst met de WVI inzake financiële afhandeling, het bestek en de
plannen.
Het komt evenwel de gemeenteraad toe om de voorwaarden van deze
overeenkomst (met inbegrip van plannen en bestek) definitief goed te
keuren, zodat kan worden overgegaan tot het afsluiten van deze
overeenkomst.

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

Raming
(incl. btw)

Reconversie
ambachtelijke
zone

26.339 EUR

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
1G060104
0200-00/2240207
30.000 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
1G060104
0200-00/2240207
30.000 EUR

EB/
IB/
(LB)
IB

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden van de
overeenkomst tot financiële afhandeling met bijhorend bestek en plannen, met
betrekking tot de reconversie in functie van de verbetering van de
beeldkwaliteit van de ambachtelijke zone Noord-Ede. Deze documenten maken
integrerend deel uit van dit besluit.
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Punt 16: /bibliotheek/- Bibliotheek - Beheersorgaan bibliotheek. Aanduiding nieuw lid

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond




Decreet d.d. 28/1/1974 betreffende het cultuurpact
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 06/07/2012 betreffende het Lokaal
Cultuurbeleid en alle hierop van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten,
zoals tot op heden gewijzigd

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 29/12/1997 houdende vaststelling van
de beheersvorm van de plaatselijke openbare bibliotheek "De Leestuin"
beslissing van de gemeenteraad d.d. 05/03/2001 houdende wijziging van de
samenstelling van de beheersvorm van de plaatselijke openbare bibliotheek
"De Leestuin"
organiek reglement beheersorgaan bibliotheek
beslissing van de gemeenteraad d.d. 25/02/2013 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen organiek reglement beheersorgaan bibliotheek en
aanduiding afgevaardigden van het gemeentebestuur in het beheersorgaan
beslissing van de gemeenteraad d.d. 14/12/2015 en d.d. 25/04/2016
houdende aanduiden nieuwe leden beheersorgaan bibliotheek
verslag van de algemene culturele raad d.d. 23/06/2016
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 12/09/2016
betreffende aanduiden nieuw lid beheersorgaan bibliotheek








Feiten, context
en argumentatie









Stemmen

De samenstelling van het beheersorgaan bibliotheek wordt decretaal
geregeld door artikel 9 b) van het cultuurpactdecreet. Deze paragraaf
houdt concreet in dat het beheersorgaan bestaat uit afgevaardigden van
het gemeentebestuur en vertegenwoordigers van de gebruikers en van de
filosofische en ideologische strekkingen.
Het organiek reglement van het beheersorgaan bibliotheek bepaalt de
samenstelling van het beheersorgaan als volgt: elf leden afgevaardigd door
de politieke fracties (aangeduid volgens het LISO-stelsel) en elf leden
afgevaardigd door de strekkingen en gebruikers (via de culturele raad),
rekening houdend met artikel 3 van het decreet inzake het cultuurpact.
Het beheersorgaan bibliotheek is samengesteld als volgt:
 namens de sp.a-fractie: Nathalie Caestecker, Sandy Dobbelaere, Glenn
Lejon, Françoise Praet en Oona Wyns
 namens de CD&V-fractie: Luc Decramer en Luc Van Canneyt
 namens de N-VA-fractie: Anouschka Steen, Marc Maes en Sven Desport
 namens de Open Vld-fractie: Ann Bryon
 namens de socio-culturele verenigingen: Andréa Otlet, Hilde
Warmoeskerken, Jean-Pierre Chielens, Sandra Degrande, Annemie De
Leyn, Daisy Ryckx, Joseph Stroobant, Renée Degruyter, Jeannine
Jacques, Brenda Linskens en Rita Deley.
Andrea Otlet diende haar ontslag in als bestuurslid van de culturele raad,
en o.m. als lid van het beheersorgaan van de bibliotheek. De culturele raad
draagt Vincent Orroi (namens de socio-culturele vereniging Ocarina) voor
als nieuw lid van het beheersorgaan bibliotheek.

Met algemene stemmen
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Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om namens de socio-culturele verenigingen Vincent
Orroi als stemgerechtigd lid aan te duiden in het beheersorgaan van de
bibliotheek.

Punt 17: /financiële dienst/- Financiën - Kennisneming van het financieel rapport van de financieel
beheerder met betrekking tot het overzicht van de thesaurietoestand, de liquiditeitenprognose, de
beheerscontrole alsook de evolutie van de budgetten
Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



artikel 165 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten



rapport van de financieel beheerder aan de gemeenteraad met betrekking tot
het overzicht van de thesaurietoestand, de liquiditeitenprognose, de
beheerscontrole alsook de evolutie van de budgetten voor het jaar 2015
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting d.d.
18/07/2016 van het financieel rapport van de financieel beheerder met
betrekking
tot
het
overzicht
van
de
thesaurietoestand,
de
liquiditeitenprognose, de beheerscontrole alsook de evolutie van de
budgetten



Feiten, context 
en argumentatie



Neemt kennis

In gevolge artikel 165 van het Gemeentedecreet dient de financieel
beheerder, in volle onafhankelijkheid, minstens eenmaal per jaar te
rapporteren aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en
schepenen.
Het voorliggend rapport omvat minstens een overzicht van de
thesaurietoestand, de liquiditeitenprognose, de beheerscontrole alsook de
evolutie van de budgetten.

De gemeenteraad neemt kennis van het rapport van de financieel beheerder met
betrekking tot het overzicht van de thesaurietoestand, de liquiditeitenprognose,
de beheerscontrole alsook de evolutie van de budgetten voor het jaar 2015.

Punt 18: /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 eerste halfjaar 2016

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
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het college van burgemeester en schepenen
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting d.d.
18/07/2016 van het rapport van de financieel beheerder inzake de
voorafgaande controle van de wettigheid en de regelmatigheid van de
voorgenomen verbintenissen gedurende het eerste halfjaar 2016



Feiten, context 
en argumentatie

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 eerste helft van 2016
en onderhevig zijn aan het visum van de financieel beheerder (>7.500,00 EUR
excl. btw).



Punt 19: /financiële dienst/- Financiën - Financiering van het investeringsprogramma verbonden aan
het budget voor het jaar 2016. Opname van leningen voor een voorlopig bedrag van 2.450.000 EUR
(eigen lening). Vaststelling van de lasten en voorwaarden en de wijze van gunnen van de opdracht
van diensten

Bevoegdheid



artikels 42 en 43 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



ontwerp lastenboek voor het afsluiten van leningen ter financiering van
investeringsuitgaven – dienstjaar 2016
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 22/08/2016
betreffende financiering van het investeringsprogramma 2016



Feiten, context
en argumentatie








Voor de financiering van het investeringsprogramma 2016 is de opname van
een lening met een voorlopig bedrag van 2.450.000 EUR (eigen aandeel)
noodzakelijk.
Naar analogie met het lastenboek leningen 2015 zal ook voor het lastenboek
2016 in de mogelijkheid worden voorzien dat de aanbestedende overheid
zich het recht voorbehoudt om voor nieuwe diensten die bestaan uit de
herhaling van soortgelijke diensten, die overeenstemmen met de opdracht
zoals beschreven in de rubriek ‘voorwerp’, de opdracht aan de
oorspronkelijk weerhouden dienstverlener toe te wijzen. Deze modaliteit
blijft mogelijk tot drie jaar na datum van de eerste gunning (cfr. artikel 26
van de Wet d.d. 15/06/2006).
Als wijze van gunnen werd geopteerd voor de open offerteaanvraag. Dit
biedt de mogelijkheid om niet alleen punten toe te kennen aan de prijs,
maar ook aan andere elementen wat aandacht te geven die ook belangrijk
zijn bij het aangaan van leningen ‘financiële/informatorische bijstand en
ondersteuning’.
Het is aangewezen de leningen te globaliseren en jaarlijks in een pakket
aan te besteden en toe te wijzen. Dit biedt voordelen inzake
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administratieve opvolging. Grotere leningpakketten veronderstellen ook een
neerwaartse druk op de prijs, wegens het schaaleffect op de kosten van
administratieve opvolging door de bank.
Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
INKOMSTEN
Omschrijving transactie
Leningen ten laste van
het bestuur

Raming

Budgetsleutel

2.450.000 EUR
(voorlopig
bedrag)

0040-00/1733000
2.450.000 EUR

EB/
IB/
(LB)
LB

Tussenkomsten

Schepen Eddy Gryson die erop wijst dat het bedrag dat is opgenomen in het
dossier een indicatief en maximaal bedrag is, maar dat het definitief bedrag
van de aan te gaan lening, dat vermoedelijk lager zal liggen, pas in december
wordt bepaald.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad stelt het lastenboek tot het aangaan van leningen ter
financiering van investeringsuitgaven 2016 vast. De voorlopige raming van de
opdracht vastgesteld in het liquiditeitenbudget betreft:
Categorie
Enige categorie

Looptijd lening
Vijftien jaar

Herzieningstermijn
Vijfjaarlijkse
herziening
Totaal bedrag

Geraamd bedrag
2.450.000 EUR
2.450.000 EUR

Artikel 2
De gemeenteraad beslist om de opdracht te gunnen bij open offerteaanvraag.
Artikel 3
De financiële aspecten met betrekking tot de inkomsten worden geregeld als
volgt:
Omschrijving
Leningen ten laste van het bestuur

Bedrag
2.450.000 EUR
(voorlopig bedrag)

Budgetsleutel
0040-00/1733000

Punt 20: /financiële dienst/- OCMW - Kennisneming van de jaarrekening, de toelichting en het
jaarverslag 2015 van het OCMW

Bevoegdheid



artikel 89 §2 van de wet d.d. 08/07/1976 betreffende de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn
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Verwijzingsdocumenten




Feiten, context
en argumentatie














jaarrekening 2015 en toelichting van het OCMW
jaarverslag 2015 van het OCMW
uittreksel uit de notulen van de OCMW-raad d.d. 09/06/2016 houdende
vaststelling van de jaarrekening 2015
brief d.d. 23/06/2016 van het OCMW Bredene betreffende de jaarrekening
2015
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting
d.d. 25/07/2016 van de jaarrekening, toelichting en jaarverslag 2015 van
het OCMW

Bij de invoering van de beleids- en beheerscyclus (BBC) in 2014 hoort de
jaarrekening bij de fase van de beleidsevaluatie.
De jaarrekening volgt heel nauw de structuur, de vorm en de inhoud van het
budget zodat een maximale transparantie en toegankelijkheid wordt
gegarandeerd. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt van wat was gepland
(budget) en wat uiteindelijk is gerealiseerd (jaarrekening).
In vergelijking met de NOB (2000-2013) heeft de balans in BBC een andere
opstelling en inhoud. Tevens krijgt de resultaatsrekening NOB een andere
vorm als “staat van opbrengsten en kosten”. De vergelijking met voorgaande
dienstjaren is enkel relevant voor 2014.
De voorwaarden van het financieel evenwicht van het meerjarenplan (20142019) worden aan de hand van de parameters getoetst in de jaarrekening
2015:
- het resultaat op kasbasis (toestandsevenwicht welke focust op korte
termijn) dient per financieel boekjaar groter of gelijk aan nul te zijn
- de autofinancieringsmarge (AFM) (structureel evenwicht welke focust op
langere termijn) dient in het laatste financieel boekjaar van het
meerjarenplan ook groter of gelijk aan nul te zijn.
Gezien er in het totale concept van het OCMW geen wijziging plaatsvond qua
inhoud of structuur op het vlak van kostenplaatsen (vroegere
activiteitencentra) zal een vergelijking met vorige boekjaren worden
opgesteld mits een andere kijk op de formulieren BBC.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de interne facturering tussen de
verschillende kostenplaatsen. Deze interne facturatie werd extra-comptabel
opgesteld zodat een juister beeld van enkele exploitaties kan worden
gevormd. Dit zal ook een middel vormen voor interne controle op de werking
van deze kostenplaatsen.
De jaarrekening bestaat uit drie delen: beleidsnota, financiële nota en
samenvatting van de algemene rekeningen.
1. Beleidsnota
De doelstellingenrealisatie omvat een omschrijving van de mate van
realisatie van het beoogde resultaat per prioritaire doelstelling in het
budget en de realisatie van de actieplannen en acties.
De doelstellingenrekening bevat per beleidsdomein het totaal van de
ontvangsten en uitgaven enerzijds van alle prioritaire doelstellingen en
anderzijds van het overig beleid.
De financiële toestand van de jaarrekening bevat een vergelijking van het
resultaat op kasbasis tussen jaarrekening en budget, evenals een
vergelijking van de autofinancieringsmarge tussen jaarrekening en budget.
Zoals in de voorgaande dienstjaren werd de gemeentelijke bijdrage onder
de vorm van enveloppefinanciering vastgesteld, mits teruggave van het
overschot gemeentelijke bijdrage. In consensus met de gemeentelijke
financiële dienst wordt aan het bestuur voorgesteld om de toename van
de autofinancieringsmarge tegenover het budget 2015 (346.821,86 EUR)
terug te storten aan het gemeentebestuur. Er wordt voorgesteld om zoals
besproken in de overlegvergadering in het kader van de bespreking van
het financieel technisch plan tussen het OCMW en de gemeente, dit
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bedrag via bestemde gelden aan te wenden voor de bouw van het nieuwe
woonzorgcentrum Jacky Maes. In de overlegvergadering werd beslist om
vanaf 2015 eventuele terugstortingen van de bijdragen in de
werkingskosten als gevolg van positieve resultaten van de jaarrekeningen
van het OCMW, bij het gemeentebestuur als bestemde gelden te gebruiken
om latere tekorten die zich in het meerjarenplan van het OCMW zouden
voordoen als gevolg van de oprichting van het nieuwe WZC Jacky Maes, op
te vangen.
Financiële nota
Hier wordt de werkelijke situatie voor het afgesloten financiële dienstjaar
voor de exploitatierekening investeringsrekening en liquiditeitenrekening
vergeleken met de budgetcijfers.
Exploitatierekening (schema J2)
Enkel in het beleidsdomein Ouderenzorg is er een significant
verschil in resultaat vast te stellen tussen jaarrekening (1.447.162
EUR) en budget (1.174.916 EUR).
Dit hogere resultaat in de jaarrekening wordt toegeschreven aan
lagere uitgaven van goederen en diensten en lagere bezoldiging
dan gebudgetteerd.
Investeringsrekening (schema J3)
Hier wordt een vergelijking gemaakt tussen de uitgevoerde
investeringsenveloppes
en
de
gebudgetteerde
investeringsenveloppes per beleidsdomein.
Liquiditeitenrekening (schema J5)
Analoog zoals het schema “financiële toestand van de
jaarrekening” wordt een vergelijking opgesteld tussen alle
ontvangsten en uitgaven van jaarrekening en budget met het
“Resultaat op kasbasis” als uitkomst.
2. Samenvatting van de algemene rekeningen
Balans (schema J6)
De opbouw van de balans in BBC is verschillend van deze in NOB.
In het actief wordt eerst het vlottend activa en daarna het vast
activa vermeld. Het netto actief (= eigen vermogen) wordt
berekend door het verschil op te maken tussen het totaal actief en
de schulden.
Staat van de opbrengsten en kosten (schema J7)
Via de registratie van de kosten en opbrengsten, gerelateerd aan
toename of afname van activa en schulden, zal de evolutie van het
netto actief over de jaren heen kunnen worden verklaard.
Proef- en saldibalans
Dit is een overzicht van alle algemene rekeningen met hun
respectievelijke saldi op 31/12/2015.
Toelichting bij de jaarrekening
Exploitatieresultaat per beleidsdomein (schema TJ1)
Algemene financiering : de gemeentelijke bijdrage (2.340.184,66
EUR) wordt op dit beleidsdomein geboekt.
Algemeen bestuur : alle kosten met betrekking tot administratie,
waaronder kantoorkosten, informatica en bezoldigingen worden
hier geboekt.
Maatschappelijke dienstverlening : de sociale dienst heeft een
deficitair saldo, welke in dezelfde grootorde ligt als het resultaat
in 2014 (-519.144,78 EUR).
Ouderenzorg : betreft de “exploitatie” van de beleidsdomeinen
Wandelweg, serviceflats en woonzorgcentrum. Uit de analyse van
de resultatenrekeningen per kostenplaats kan, na de interne
facturatie een duidelijker beeld worden gevormd van rentabiliteit
per kostenplaats.
Evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2)
Het exploitatieresultaat stijgt in 2015 (819.707,46 EUR) in
vergelijking met 2014 (701.736,16 EUR).
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-

Overzicht investeringsverrichting per beleidsdomein (schema TJ3)
Dit overzicht komt overeen met de reeds vermelde
investeringsrekening (schema J3), welke ook een vergelijking met
het budget weergaf.
Evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4)
Vergelijking 2015 met 2014.
Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (schema TJ5)
Hier wordt vastgelegd welk investeringsenveloppes nog een saldo
hebben en kunnen overgedragen worden naar het volgend
dienstjaar 2016.
De resterende openstaande investeringsenveloppes worden
overgedragen naar 2016.
Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)
Dit schema geeft een overzicht van alle kas-gerelateerde
verrichtingen weer, dus zonder “afschrijvingen en voorzieningen”
en zonder “de in resultaat genomen kapitaalsubsidies”.
De toelichting bij de balans (schema TJ7)
Hier wordt de evolutie van de beginbalans over het dienstjaar naar
de eindbalans samengesteld.
Verduidelijkingen
Exploitatierekening 2015 – schema J2
Algemene
financiering
Algemeen
bestuur
Maatschappelijke
dienstverlening
Ouderenzorg
Totaal

Uitgaven
56.594,93

Ontvangsten
2.403.697,35

Saldo
2.347.102,42

2.523.734,37

68.321,61

-2.455.412,76

1.730.999,42

1.211.854,64

-519.144,78

4.545.954,69
8.857.283,41

5.993.117,27
9.676.990,87

1.447.162,58
819.707,46

Ter vergelijking: exploitatierekening 2014
Uitgaven
Ontvangsten
Algemene
98.302,77
2.533.742,44
financiering
Algemeen
2.586.314,03
52.950,92
bestuur
Maatschappelijke
1.611.698,94
1.075.627,00
dienstverlening
Ouderenzorg
4.502.051,23
5.837.782,77
Totaal
8.798.366,97
9.500.103,13
Investeringsrekening – schema J3
Uitgaven
Algemeen
7.865,00
bestuur

Saldo
2.435.439,67
-2.533.363,11
-536.071,94
1.335.731,54
701.736,16

Ontvangsten
0,00

Saldo
-7.865,00

240.000,00

96.968,66

-143.031,34

4.325,75
252.190,75

70.706,57
167.675,23

66.380,82
-84.515,52

Ter vergelijking: investeringsrekening 2014
Uitgaven
Ontvangsten
Algemeen
53.545,61
0,00
bestuur

Saldo
-53.545,61

Maatschappelijke
dienstverlening
Ouderenzorg
Totaal

Maatschappelijke
dienstverlening
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0,00

36.404,31

36.404,31
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Ouderenzorg
Totaal

374.673,23
428.218,84

83.946,52
120.350,83

-290.726,71
-307.868,01

Liquiditeitenrekening – schema J5
Resultaat op kasbasis

2015

2014

819.707,46

701.736,16

A. Uitgaven

8.857.283,41

8.798.366,97

B. Ontvangsten

9.676.990,87

9.500.103,13

0,00

0,00

2.340.184,66

2.489.000,00

0,00

0,00

I. Exploitatiebudget (B-A)

1.a. Belastingen en boetes
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige

7.336.806,21

7.011.103,13

II. Investeringsbudget (B-A)

-84.515,52

-307.868,01

A. Uitgaven

252.190,75

428.218,84

B. Ontvangsten

167.675,23

120.350,83

III. Andere (B-A)

47.286,46

-268.482,13

273.231,10

268.482,13

273.231,10

268.482,13

273.231,10

268.482,13

A. Uitgaven
1. Aflossing financiële schulden
a. Periodieke aflossingen
b. Niet-periodieke aflossingen

0,00

0,00

2. Toegestane leningen

0,00

0,00

3. Overige transacties

0,00

0,00

320.517,56

0

320.517,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

782.478,40

125.386,02

1.558.399,42

1.433.013,40

B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
a. Periodieke terugvorderingen
b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

2.340.877,82

VII. Bestemde gelden (toestand op 31/12)

1.558.399,42

656.183,86

616.608,53

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

0,00

0,00

B. Bestemde gelden voor investeringen

656.183,86

616.608,53

0,00

0,00

1.684.693,96

941.790,89

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

Investeringsrekening – schema TJ3
Deel 1: UITGAVEN

Code

I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en
soortgelijke entiteiten

28
280
281

Totaal

2015

Verslag gemeenteraadszitting 26/09/2016

2014
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
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C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa

282
283
284/8
22/7

1. Terreinen en gebouwen

220/3229
224/8
23-24
25
27

2.
3.
4.
5.

Wegen en overige infrastructuur
Roerende goederen
Leasing en soortgelijke rechten
Erfgoed

0,00
0,00
0,00
252.190,75

0,00
0,00
0,00
428.218,84

252.190,75

403.269,05

244.325,75

320.517,56

0,00
7.865,00
0,00
0,00

82.751,49
0,00
0,00

0,00

24.949,79

0,00
0,00

24.949,79
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
252.190,75

0,00
0,00
428.218,84

B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen

260/4
265/9

C. Vooruitbetalingen op investeringen in
materiële vast activa
III. Investeringen in immateriële vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies
V. TOTAAL UITGAVEN

2906
21
664

Deel 2: ONTVANGSTEN

Code

I. Verkoop van financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden
en soortgelijke entiteiten

28
280
281

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

282
283
284/8
22/7

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Totaal

2015

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Verkoop van materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
1.
2.
3.
4.
5.

Terreinen en gebouwen
Wegen en overige infrastructuur
Roerende goederen
Leasing en soortgelijke rechten
Erfgoed

220/3-229
224/8
23/4
25
27

B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop
van materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

2014

0,00

0,00

260/4
265/9

0,00
0,00

0,00
0,00

176

0,00

0,00

0,00
167.675,23

0,00
120.350,83

167.675,23

120.350,83

21
150-1804951/2

V. TOTAAL ONTVANGSTEN

Financiële
gevolgen

0,00

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
INKOMSTEN
Omschrijving transactie
Terugstortingen
afgesloten

m.b.t.

Verslag gemeenteraadszitting 26/09/2016

Raming
346.821,00 EUR

Budgetsleutel
0900-7479000

EB/
IB/
(LB)
EB
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jaarrekeningen OCMW
UITGAVEN
Omschrijving
transactie

Raming

Bijdrage
werkingskosten
OCMW
Investeringssubsidies

2.340.184,66 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
0900-00-6495010

74.034 EUR

0900-00/6640000

EB/
IB/
(LB)
EB
IB

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening, toelichting en jaarverslag
2015 van het OCMW.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist positief advies uit te brengen over de jaarrekening, de
toelichting en het jaarverslag 2015 van het OCMW Bredene.
Artikel 2
De terugstortingen m.b.t. afgesloten jaarrekeningen van het OCMW voor een
bedrag van 346.821,00 EUR zullen via bestemde gelden aangewend worden voor
de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum Jacky Maes. De terugstortingen
m.b.t. de jaarrekeningen van het OCMW worden vanaf 2015 als bestemde
gelden aangewend om eventuele tekorten in het meerjarenplan van het OCMW,
door de bouw van het woonzorgcentrum Jacky Maes op te vangen.
Artikel 3
De financiële aspecten met betrekking tot de inkomsten worden geregeld als
volgt:
Omschrijving
Terugstortingen
m.b.t.
afgesloten jaarrekeningen
OCMW

Bedrag
346.821,00
EUR

Budgetsleutel
0900-7479000

Actiecode of
GGB
+ ev. I.E.
GBB

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

Bedrag

Budgetsleutel

Bijdrage werkingskosten
OCMW Bredene
Investeringssubsidies
OCMW Bredene

2.340.184,66
EUR
74.034 EUR

0900-6495010
090000/6640000

Actiecode of
GGB
+ ev. I.E.
GBB
GGB

Punt 21: /financiële dienst/- Financiën - Vaststelling van de eerste budgetwijziging 2016 bestaande
uit de verklarende nota en de financiële nota en kennisneming van de toelichting van de
budgetwijziging
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Bevoegdheid



artikel 154 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



Besluit van de Vlaamse regering d.d. 25/06/2010 houdende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, zoals tot op heden gewijzigd
Ministerieel Besluit d.d. 01/01/2010 tot vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan en van
de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s, zoals tot
op heden gewijzigd



Verwijzingsdocumenten








Feiten, context 
en argumentatie






Omzendbrief BB 2015/2 d.d. 06/08/2015 van de Vlaamse Minister van
Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling Lokale en
Provinciale Besturen – Financiën en Personeel houdende de instructies voor
het opstellen van de meerjarenplannen en de budgetten 2015 van de
gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het
Vlaamse gewest
beslissing van de gemeenteraad d.d. 16/12/2015 houdende vaststelling van
het budget 2016
ontwerp van de eerste budgetwijziging 2016
toelichtende nota i.v.m. verklarende nota, financiële nota en toelichting van
de budgetwijziging
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting d.d.
12/09/2016 van de eerste budgetwijziging 2016 bestaande uit de verklarende
nota, de financiële nota en de toelichting van de budgetwijziging

In zitting d.d. 16/12/2015 heeft de gemeenteraad de tweede aanpassing van
het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2016 goedgekeurd.
Doorheen de periode van de beleidscyclus is het niet ondenkbaar dat een
wijziging kan optreden. Dat betekent concreet dat de kredieten die voorzien
waren in de planningsdocumenten aangepast moeten worden.
Een budgetwijziging zal tot gevolg hebben dat het doelstellingenbudget en de
financiële toestand moeten worden herzien. Indien van toepassing moeten
ook de andere documenten uit de beleidsnota worden herzien.
Het beleidsrapport ‘budgetwijziging’ werd opgesteld volgens de nieuwe regels
van de beleids- en beheerscyclus (BBC).
Het college van burgemeester en schepenen nam in zitting d.d. 12/09/2016
kennis van de eerste budgetwijziging 2016 bestaande uit de verklarende nota,
de financiële nota en de toelichting van de budgetwijziging.
Wijziging van het exploitatiebudget – volgens schema BW1
Beleidsdomein
Algemene
financiering
Algemeen
bestuur,
organisatie en
participatie
Openbare
infrastructuur en
mobiliteit
Parken en
begraafplaatsen

Saldo voor
BW
20.401.649

Uitgaven na
BW
834.487

Ontvangsten
na BW
21.327.132

Saldo na
BW
20.492.645

-6.093.109

6.792.137

610.741

-6.181.396

-583.379

1.188.809

587.319

-601.490

-1.003.516

1.073.509

90.381

-983.128

Verslag gemeenteraadszitting 26/09/2016

36

Natuur en
milieubeheer
Veiligheid en
preventie
Economie en
toerisme
Ruimtelijke
ordening
Cultuur en
bibliotheek
Jeugd
Sport
Sociale
dienstverlening
Kinderopvang
Totaal

-514.702

1.518.246

1.058.122

-460.124

-3.752.004

3.408.306

34.250

-3.374.056

-541.095

593.844

26.775

-567.069

-151.626

229.695

68.972

-160.723

-1.348.346

1.420.241

67.331

-1.352.910

-300.267
-1.048.003
-2.786.478

338.288
1.275.817
2.461.868

14.305
205.787
21.144

-323.983
-1.070.030
-2.440.724

-650.252
1.628.872

1.583.312
22.718.559

927.207
25.039.466

-656.105
2.320.907

Investeringsbudget na wijziging – volgens schema TB3
Deel 1: UITGAVEN
I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en
soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële
vast activa
III. Investeringen in immateriële vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies
V. Totaal uitgaven
Deel 2: ONTVANGSTEN
I. Verkoop van financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en
soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Verkoop van materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
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Code
28
280
281

Totaal
50,00
0,00
0,00

282
283
284/8
22/7

0,00
0,00
50,00
7.947.808,17
7.947.808,17

220/3229
224/8
23-24
250/5
27
260/4
265/9
2906

3.394.473,19
3.964.590,89
588.744,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

21
664

161.184,85
227.786,00
8.336.829,02

Code
28
280
281

Totaal
0,00
0,00
0,00

282
283
284/8
22/7

0,00
0,00
0,00
216.905,00
216.905,00

220/3-

216.905,00
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2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van
materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

229
224/8
23-24
250/5
27

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

260/4
265/9
176
21
1501804951/2

V. Totaal ontvangsten

0,00
69.850,00
286.755,00

Wijziging van het liquiditeitenbudget – volgens schema BW4
Resultaat op kasbasis

2016

I. Exploitatiebudget (B-A)

2.320.907,00

A. Uitgaven

22.718.559,00

B. Ontvangsten

25.039.466,00

1.a. Belastingen en boetes

15.287.854,00

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

0,00

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

0,00

2. Overige
II. Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
III. Andere (B-A)

9.751.612,00
-8.050.074,02
8.336.829,02
286.755,00
867.816,00

A. Uitgaven

1.816.203,00

1. Aflossing financiële schulden

1.816.203,00

a. Periodieke aflossingen

1.816.203,00

b. Niet-periodieke aflossingen

0,00

2. Toegestane leningen

0,00

3. Overige transacties

0,00

B. Ontvangsten

2.684.019,00

1. Op te nemen leningen en leasings

2.450.000,00

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

234.019,00

a. Periodieke terugvorderingen

234.019,00

b. Niet-periodieke terugvorderingen

0,00

3. Overige transacties

0,00

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-4.861.351,02

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

17.574.587,92

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

12.713.236,90

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

4.346.821,00

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

346.821,00

B. Bestemde gelden voor investeringen

4.000.000,00
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C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

0,00

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

8.366.415,90

Autofinancieringsmarge na wijziging
I Financieel draagvlak (A-B)
A. Exploitatieontvangsten
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de
nettokosten van schulden
1. Exploitatie-uitgaven
2. Nettokosten van schulden
II Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)
A. Netto-aflossingen van schulden
B. Nettokosten van schulden
III. Autofinancieringsmarge (I-II)
Tussenkomsten





2016 voor BW
2.254.822
24.825.002
22.570.180

2016 na BW
2.942.107
25.039.466
22.097.359

23.196.130
625.950
2.218.729
1.592.779
625.950
36.093

22.718.559
621.200
2.203.384
1.582.184
621.200
738.723

Raadslid Sofie Ramboer die opmerkt dat in het voorstel van budgetwijziging
reeds een verdubbeling van de toelage aan OVCO is opgenomen, alhoewel
de algemene vergadering van deze intercommunale vereniging hierover nog
een beslissing dient te nemen via een wijziging van de statuten.
Schepen Eddy Gryson die antwoordt dat het opmaken van een budget, of
hier budgetwijziging, net het anticiperen betreft op toekomstige
ontwikkelingen/toekomstige uitgaven.

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting van de eerste budgetwijziging
2016.

Stemmen

Met 20 stemmen voor en 4 neen stemmen (Erik Verhaeghe, Anuschka Steen,
Marie-Jeanne Colsoul en Sofie Ramboer)

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt de eerste budgetwijziging 2016 vast. De verklarende nota
en de financiële nota maken integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 22: /financiële dienst/- Financiën - Omslag brandweerkosten. Kennisneming van de annulatie
van de voorlopige staten van de afrekening van de brandweerkosten voor de jaren 2013 en 2014

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Decreet d.d. 06/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
zoals tot op heden gewijzigd
Wet d.d. 31/12/1993 betreffende de civiele bescherming en de hierop van
toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd
artikel 160 van het Gemeentedecreet



Verwijzingsdocumenten



brief d.d. 11/05/2015 van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen
betreffende de definitieve berekening van de kosten inzake
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Feiten, context
en argumentatie
















Neemt kennis

brandbeveiliging 2013 en 2014
brief d.d. 05/08/2016 van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen
betreffende omslag brandweerkosten – herberekening voor de jaren 2013 en
2014
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting
d.d. 13/06/2016 van de vaststelling van het definitief aandeel van de
brandweerkosten voor de dienstjaren 2013 en 2014
kennisneming door de gemeenteraad in zitting d.d. 30/06/2016 van de
vaststelling van het definitief aandeel van de brandweerkosten 2013 en
2014 en uitbrengen van advies
besluit van de gouverneur houdende de berekening van de forfaitaire
bijdragen in de kosten van de brandweer voor de jaren 2013 en 2014
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting
d.d. 29/08/2016 van de herberekening van de brandweerkosten voor de
jaren 2013 en 2014
Met een brief van de gouverneur d.d. 11/05/2016 werden de
gemeentebesturen van de provincie West-Vlaanderen die betrokken zijn bij
de omslag van de brandweerkosten in kennis gesteld van het voorstel van
de berekening van de forfaitaire bijdragen in de kosten van de brandweer
voor de jaren 2013 en 2014, met de vraag binnen de 60 dagen advies uit te
brengen voor de afrekening voor de jaren 2013 en 2014.
Voor Bredene bedragen de totale kosten voor 2013 632.118,63 EUR en voor
2014 648.866,15 EUR.
In zitting d.d. 30/06/2016 verleende de gemeenteraad positief advies over
het aandeel van Bredene in de brandweerkosten voor 2013 en 2014.
Op basis van de ingediende bezwaren werd vastgesteld dat twee gemeenten
(Gistel en Poperinge) nagelaten hebben alle gemaakte kosten en
ontvangsten in te dienen. Het niet correct doorgeven van de nodige
bedragen werd veroorzaakt door de instap van de gemeenten in de BBC.
De bezwaren en vragen van de gemeentebesturen van Gistel en Poperinge
hebben voor gevolg dat de financiële basis waarop de uiteindelijke
berekeningen werden uitgevoerd, niet correct was en een herberekening
van de jaren 2013 en 2014 zich opdringt.
De voorlopige staten van de afrekening van de brandweerkosten voor de
jaren 2013 en 2014 zoals overgemaakt op 11/05/2016 aan de bij de omslag
van de brandweerkosten betrokken gemeenten, worden hierbij
geannuleerd.
De gemeentebesturen die van oordeel zijn dat een aanpassing aan de door
hen ingediende kosten en ontvangsten voor de nog niet afgerekende jaren
(2011, 2012, 2013 en 2014) noodzakelijk is, konden hun aanvraag vergezeld
van een voldoende motivering en de noodzakelijke stavingstukken,
overmaken aan de gouverneur voor eind augustus 2016.
Een nieuw voorstel van afrekening voor de jaren 2013 en 2014 zal in de
weken daarop worden overgemaakt.
Indien de kosten hoger uitvallen dan bij de berekening d.d. 11/05/2016,
beschikt het gemeentebestuur over voldoende reserves om deze op te
vangen.

De gemeenteraad neemt kennis van de annulatie van de voorlopige staten van
de afrekening van de brandweerkosten voor de jaren 2013 en 2014, zoals
overgemaakt op 11/05/2016, aan de bij de omslag van de brandweerkosten
betrokken gemeenten.
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Punt 23: /financiële dienst/- Financiën - Vaststellen van de gemeentelijke dotatie aan de
Hulverleningszone West-Vlaanderen 1 voor het begrotingsjaar 2017

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



Wet d.d. 15/05/2007 betreffende de civiele veiligheid en de hierop van
toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd
artikel 160 van het Gemeentedecreet


Verwijzingsdocumenten









Feiten, context 
en argumentatie










beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/11/2010 houdende bekrachtiging
instap in de operationele prezone (Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen)
beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/11/2011 houdende bevestiging
definitieve OPZ-overeenkomst van de operationele prezone I West-Vlaanderen
voor het jaar 2011
beslissing van de gemeenteraad d.d. 14/12/2015 houdende vaststelling van de
tweede aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019
overeenkomst tussen de Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 in oprichting
en de gemeenten inzake de financiële verdeelsleutel en de daaraan
verbonden modaliteiten voor de periode 2015-2025
mail d.d. 14/09/2016 van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen
betreffende begroting 2017, goedkeuren gemeentelijk aandeel
meerjarenbegroting brandweer 2017-2019
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 19/09/2016
houdende
vaststelling
van
de
gemeentelijke
dotatie
aan
de
Hulpverleningszone 1 voor het begrotingsjaar 2017

De gemeenteraad heeft in zitting d.d. 21/06/2010 zijn goedkeuring gehecht,
in het kader van de brandweerhervorming, aan de instap in de operationele
prezone (Hulpverleningszone I West-Vlaanderen) en aan de financiële
verdeelsleutel hiervan.
De Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 werd per 01/01/2015 opgericht.
Op basis van het ontwerpbudget 2017 van de Hulpverleningszone WestVlaanderen 1 en de verdeelsleutel die is afgesproken tussen de gemeenten die
deel uitmaken van de Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1, kan het bedrag
van de gemeentelijke dotatie voor 2017 worden berekend. Het verdient
echter de aanbeveling om het bedrag van de gemeentelijke toelage voor de
Hulpverleningszone uitdrukkelijk vast te stellen, overeenkomstig artikel 68
van de wet d.d. 15/05/2007 betreffende de civiele veiligheid.
Artikel 68 van de wet d.d. 15/05/2007 betreffende de civiele veiligheid
vermeldt in dit verband: “De dotaties van de gemeenten van de zone worden
jaarlijks vastgelegd door de raad op basis van een akkoord.”
Het totaal bedrag aan werkingsbijdrage van de zeventien steden en
gemeenten blijft gelijk aan het voorziene bedrag voor 2016, maar in
toepassing van de verdeelsleutel zoals die in de overeenkomst 2015-2025 werd
vastgelegd. Op basis van de afgesproken verdeelsleutel stijgt het procentueel
aandeel van 1,8589% naar 1,9084%.
De budgetcijfers van de brandweer voor 2017 worden samengevat in de
samenvattende tabel meerjarenbegroting voor de jaren 2017-2019.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een expliciete beslissing te nemen
dat het bedrag van 562.892,00 EUR zal worden ingeschreven in het budget van
2017 als gemeentelijke toelage voor de Hulpverleningszone West-Vlaanderen
1.

Verslag gemeenteraadszitting 26/09/2016

41



Indicatief wordt een overzicht gegeven van de gemeentelijke dotaties aan de
Hulpverleningszone West-Vlaanderen I, zoals voorzien in de derde aanpassing
van het meerjarenplan. Dit wordt vergeleken met wat de brandweerzone als
aandeel voor onze gemeente heeft begroot.
3e MJP-2014-2019
aandeel gemeente in
voorstel
meerjarenbegroting
jaar
aandeel
gemeenteraad
brandweerzone
19/12/2016
2015
1,8095%
533.721,00 EUR
533.721,00 EUR

Visum financieel 
beheerder

Financiële
gevolgen

2016

1,8589%

562.246,00 EUR

548.292,00 EUR

2017

1,9084%

592.203,00 EUR

562.892,00 EUR

2018

1,9578%

623.128,00 EUR

577.463,00 EUR

2019

2,0073%

655.037,00 EUR

592.063,00 EUR

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

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

Raming

Budgetsleutel +
EB / IB /
beschikbaar
(LB)
transactiekrediet
562.892,00 EUR
0410-00/6495060 EB
Budget 2017

Bijdrage
brandweer 2017
Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad stelt de gemeentelijke dotatie Hulpverleningszone WestVlaanderen 1 voor het jaar 2017 vast voor een bedrag van 562.893,00 EUR.
Artikel 2
De financiële aspecten met betrekking tot de uitgaven worden geregeld als volgt:
Omschrijving
transactie
Bijdrage
brandweer
2017

Raming

Budgetsleutel +
Actiecode of
beschikbaar
GBB
transactiekrediet
562.892,00 EUR
0410-00/6495060 1G03.03.01
Budget 2017

Punt 24: /financiële dienst/- Financiën - Bevestiging van de borgstelling door het gemeentebestuur
voor een door de kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus aangegane lening bij ING België nv

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet
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Juridische grond




Verwijzingsdocumenten






Feiten, context
en argumentatie









Decreet d.d. 07/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 13/10/2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
en van de centrale besturen van de erkende erediensten
gunningsverslag i.h.k.v. de opdracht van de kerkfabriek Sint-Thérésia van
het Kind Jezus betreffende de opname van een nieuwe lening voor de
financiering van het investeringsprogramma 2016
beslissing d.d. 16/08/2016 van de kerkraad Sint-Thérésia van het Kind Jezus
houdende de gunning van de lening voor de financiering van het
investeringsprogramma 2016
mail d.d. 05/09/2016 van ING België nv houdende borgstelling
leningspakket kerkfabriek Sint-Theresia 2016
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 12/09/2016
houdende principiële beslissing tot borgstelling door het gemeentebestuur
voor een door de kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus aangegane
lening bij ING België nv
Tot en met 2013 werden er door het gemeentebestuur doorgeefleningen
voorzien ter financiering van de investeringsbehoeften van de
kerkfabrieken.
Sinds 2014 staan de kerkfabrieken zelf in voor de financiering van de
investeringsuitgaven via opname van leningen. De terugbetaling van de
leningslasten gebeurt via jaarlijkse tussenkomst aan de kerkfabriek.
De kerkraad van de kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus heeft op
16/08/2016 beslist om een lening op te nemen bij ING België nv in het
kader van de financiering van de investeringsuitgaven 2016. Deze lening
wordt afgesloten voor een bedrag van 302.922,25 EUR, met een looptijd van
twintig jaar, zonder herziening, met een rentevoet die gelijk is aan de IRS
ask duration, verhoogd met een vaste marge van 62 basispunten.
In de voorwaarden tot aangaan van deze nieuwe lening, vraagt de
inschrijver ING België nv een waarborg van het gemeentebestuur.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting d.d.
12/09/2016 reeds principieel beslist om tot borgstelling over te gaan.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zich akkoord te verklaren met deze
borgstelling.

Tussenkomsten

Schepen Eddy Gryson die erop wijst dat de optimale termijn voor het aangaan
van een lening momenteel 15 jaar is en die de kerkfabrieken dan ook vraagt om
hiermee in de toekomst rekening te houden.

Stemmen

Met 23 stemmen voor en 1 onthouding (Dirk Cattoir)

Besluit

Enig artikel
De gemeente Bredene verklaart zich solidair borg te stellen t.o.v. ING België nv
wat betreft zowel het kapitaal als de intresten en de onkosten van de door de
lener afgesloten verrichting voor een totaal bedrag van 302.922,25 EUR.
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Punt 25: /financiële dienst/- OCMW - Kennisneming budgetwijziging nr. 1 van het OCMW voor het
boekjaar 2016

Bevoegdheid



artikel 156 van het OCMW-decreet

Verwijzingsdocumenten



kennisneming door de gemeenteraad in zitting d.d. 14/12/2015 van het
budget van het OCMW voor het boekjaar 2016
beslissing van het managementteam van het OCMW Bredene d.d.
11/04/2016 houdende vaststelling van het voorontwerp van budgetwijziging
nr. 1 voor het boekjaar 2016 van het OCMW Bredene
beslissing van het vast bureau Bredene d.d. 13/04/2016 houdende
voorbereidend dossier raad en goedkeuring van de budgetwijziging nr. 1
voor het boekjaar 2016 – investeringen
beslissing van de OCMW-raad d.d. 09/06/2016 houdende principiële
vaststelling van de budgetwijziging nr. 1 voor het boekjaar 2016 –
investeringen
brief d.d. 23/06/2016 van OCMW Bredene houdende voorafgaand advies
ontwerp budgetwijziging 2016 nr. 1 OCMW Bredene
exemplaar van de budgetwijziging nr. 1 voor het boekjaar 2016 van het
OCMW Bredene
advies van het college van burgemeester en schepenen d.d. 08/08/2016
betreffende de budgetwijziging nr. 1 van het OCMW Bredene voor het
boekjaar 2016
brief d.d. 05/09/2016 van het OCMW Bredene houdende budgetwijziging nr.
1 van het OCMW – Bredene









Feiten, context
en argumentatie






Een budgetwijziging is een aanpassing van het beleidsrapport ‘het budget’.
Het bestaat naar analogie met het document budget uit een verklarende
nota en een financiële nota.
Inhoud budgetwijziging nr. 1 – 2016
1. Een aantal renovaties aan eigen woningen om te kunnen verhuren aan
het SVK zijn noodzakelijk. De werken kunnen gefinancierd worden met
de ontvangst van het gecumuleerd resultaat van deelgenoot Bredene
vanuit de koepel SVK Bredene-Oostende
2. Na afsluiten van het boekjaar 2015 dienen de overgedragen
investeringskredieten geïntegreerd te worden in het budget 2016.
Toegevoegde documenten budgetwijziging nr. 1 -2016
De verklarende nota bestaat uit doelstellingennota (wijziging),
doelstellingenbudget (wijziging), financiële toestand en de lijst met
opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
1. Doelstellingennota – wijziging
De doelstellingennota werd niet aangepast.
2. Doelstellingenbudget – wijziging (schema BW1)
Het doelstellingenbudget naar aanleiding van de budgetwijziging 2016
nr. 1 bevat per beleidsdomein voor het financiële boekjaar 2016 de
wijzigingen aan het investeringsbudget. Hierbij wordt in het overzicht
telkens een motivering weergegeven. Huidige budgetwijziging bevat
geen wijzigingen m.b.t. exploitatie- en andere uitgaven.
3. Financiële toestand
 Een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget 2016
(505.356,02 EUR) met het resultaat op kasbasis van 2016 in de
budgetwijziging (1.368.680,17 EUR). Resultaat op kasbasis is groter
dan nul.
 Een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget 2016
met de autofinancieringsmarge van 2016 in de budgetwijzing. De
autofinancieringsmarge blijft ongewijzigd.
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Hierdoor wordt aangetoond dat de financiële planning past binnen de in
het meerjarenplan bepaalde grenzen voor het garanderen van het
toestandsevenwicht (korte termijn) en het structuurevenwicht (lange
termijn).
4. Lijst met opdrachten voor levering en werken
De lijst met overheidsopdrachten is niet aangepast.
De financiële nota bij de budgetwijziging 2016 nr. 1 bevat alle gewijzigde
onderdelen van de oorspronkelijke financiële nota waarbij voor elke wijziging
het huidige krediet, de kredietwijziging en het nieuwe bedrag worden vermeld.
Deze nota omvat het exploitatiebudget (wijziging), investeringsbudget
(wijziging) en het liquiditeitenbudget (wijziging).
1. Exploitatiebudget – wijziging (schema BW1)
Het exploitatiebudget kent in deze budgetwijziging geen aanpassingen.
De gemeentelijke bijdrage 2016 blijft in de budgetwijziging 2016 nr. 1
onveranderd. Na goedkeuring van de jaarrekening 2015 zal de
gemeentelijke bijdrage 2016 worden aangepast conform de afspraken met
het gemeentebestuur. Bij de eerstvolgende aanpassing van het
meerjarenplan, gevolgd door een budgetwijziging, zal dit tot uiting komen.
2. Investeringsbudget – wijziging (schema BW2)
Het investeringsbudget wijzigt als volgt:
- de saldo’s van de investeringsenveloppen uit 2015 werden overgedragen
- project IE 14: renovatie eigen woningen voor verhuur aan SVK. De
werken kunnen gefinancierd worden met de ontvangst van het
gecumuleerd resultaat van deelgenoot Bredene vanuit de koepel SVK
Bredene-Oostende.
Wijzigingen per beleidsitem
1. Algemeen bestuur:
Het gecumuleerd resultaat van deelgenoot Bredene die vanuit de koepel
SVK Bredene – Oostende teruggestort wordt aan het OCMW Bredene t.b.v.
105.615,93 EUR wordt genoteerd onder bestemde gelden
2. Maatschappelijke dienstverlening:
 Het bedrag van 105.615,93 EUR wordt ingeschreven als ontvangst onder
investeringsenveloppe IE – 14 renovatie eigen woningen voor verhuur
aan SVK, voor toekomstige investeringen met betrekking tot renovatie
van eigen woningen, welke verhuurd worden aan het SVK koepel
Bredene – Oostende
 Ditzelfde bedrag wordt ingeschreven als uitgave op de
investeringsenveloppe IE – 14 renovatie eigen woningen voor verhuur
aan SVK.
3. Liquiditeitenbudget – wijziging (schema BW4)
Het liquiditeitenbudget is een financieel plan van de geldstromen van het
OCMW en biedt een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven.
Door de overdracht van de investeringsenveloppes uit 2015 en de integratie
van het gecumuleerd budgettair resultaat uit 2015, wordt het resultaat op
kasbasis aangepast. Het resultaat op kasbasis stijgt van 505.356,02 EUR
naar 1.368.680,17 EUR en blijft aldus positief.
4. Conclusie
- Via budgetwijziging 2016 nr. 1 werden de wijzigingen aan de
investeringen ingebracht
- De voorwaarden voor het financieel evenwicht blijven vervuld
- De gemeentelijke bijdrage voor het dienstjaar 2016 blijft onveranderd
op 2.678.773,00 EUR zijnde 2.550.987,00 EUR voor exploitatie,
20.500,00 EUR subsidie voor aankoop matrassen en 107.286,00 EUR voor
samenstelling aankoopfonds serviceflats.
Neem kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging nr. 1 van het OCMW
Bredene voor het boekjaar 2016.
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Punt 26: /preventiedienst/- Milieu - MiNaraad. Vervanging van vertegenwoordigers

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



artikel 200 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 24/06/2013 houdende de vaststelling
van de statuten van de gemeentelijke adviesraad voor natuur en leefmilieu
mail d.d. 05/07/2016 betreffende de aanduiding van een nieuwe
vertegenwoordiger in de MiNa-raad door de culturele raad



Feiten, context
en argumentatie







De gemeenteraad heeft in zitting d.d. 24/06/2013 de statuten van de MiNaraad vastgesteld met het totaal ledenaantal en het aantal
stemgerechtigden per organisatie.
Naar aanleiding van het indienen van het ontslag van Andrea Otlet als
bestuurslid van de culturele raad, dient een nieuwe afgevaardigde voor de
MiNa-raad te worden aangeduid.
Op vraag van de culturele raad wordt voorgesteld om het effectief lid
(Andrea Otlet) te vervangen door een nieuw afgevaardigd bestuurslid van
de culturele raad binnen de MiNa-raad.
Door de culturele raad wordt Chris Everaert aangeduid die als lid met
stemrecht zal zetelen in de MiNa-raad.
Conform artikel 6 van de statuten van de MiNa-raad kan een organisatie een
vernieuwing of vervanging van een mandaat schriftelijk aan het college van
burgemeester en schepenen en aan de voorzitter van de gemeenteraad
voorstellen.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om Chris Everaert aan te duiden als effectief lid met
stemrecht in de MiNa-raad.

Punt 27: /technische dienst/- Milieu - Oprichting volkstuin. Verwerven van bruikleen van grond
gelegen Sluizenstraat, gekadastreerd 2° afdeling, sectie D, nummers 10R en 10W, eigendom OCMW
Bredene. Goedkeuring van de voorwaarden

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



artikels 1875 tot 1891 van het Burgerlijk Wetboek d.d. 21/03/1804 en
latere wijzigingen

Verwijzingsdocumenten



Wet d.d. 29/07/1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen
Decreet d.d. 26/03/2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
gewestplan Oostende-Middenkust, vastgesteld bij koninklijk besluit d.d.
26/01/1977 (bestemming parkgebied)
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Feiten, context
en argumentatie











BPA “Ambachtelijke zone Noord-Ede”, goedgekeurd bij ministerieel besluit
d.d. 07/01/1992
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 18/07/2016
houdende toewijzing van de opdracht van diensten tot begeleiding van het
project “Oprichting volkstuin”
beslissing van de OCMW-raad Bredene d.d. 25/08/2016 houdende
goedkeuring kosteloze bruikleen grond gelegen Sluizenstraat, gekadastreerd
2° afdeling, sectie D, nummers 10R en 10W (benaderende oppervlakte
7.832 m2) aan de gemeente Bredene
De gemeentelijke diensten zijn reeds geruime tijd op zoek naar een
geschikte locatie voor het oprichten van een volkstuinpark. Een perceel
grond gelegen Sluizenstraat, gekadastreerd 2° afdeling, sectie D, nummers
10R en 10W (benaderende oppervlakte 7.832 m2), eigendom van het OCMW
Bredene, werd als meest geschikt bevonden.
De OCMW-raad Bredene is, in zitting d.d. 25/08/2016, akkoord gegaan om
deze grond kosteloos in bruikleen te geven aan ons bestuur. Inmiddels
werd door het college van burgemeester en schepenen de firma Greenburo,
Taboralaan 12, 8400 Oostende, belast met de opdracht van diensten tot
begeleiding van de opstart van een volkstuinpark
Voornaamste voorwaarden van de overeenkomst OCMW Bredene-gemeente
Bredene betreffende het verlenen door eerstgenoemde contractant van een
kosteloos recht van bruikleen van de grond gelegen Sluizenstraat,
gekadastreerd 2° afdeling, sectie D, nummers 10R en 10W (benaderende
oppervlakte 7.832 m2) aan laatstgenoemde contractant:
- bruikleen met als doel het oprichten van een volkstuinpark
- termijn: 30 jaar, behoudens gebeurlijke hernieuwingen
- onroerende voorheffing en alle andere bestaande en toekomstige
taksen en retributies ten laste van de gemeente Bredene
- onderhoud van de desbetreffende grond door de gemeente Bredene.
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
- akkoord te gaan met het verlenen door het OCMW Bredene aan ons
bestuur van een kosteloos recht van bruikleen van de grond gelegen
Sluizenstraat, gekadastreerd 2° afdeling, sectie D, nummers 10R en
10W (benaderende oppervlakte 7.832 m2)
- zijn goedkeuring te hechten aan de desbetreffende voorwaarden.
Het verwerven van een onroerend zakelijk recht is immers een bevoegdheid
van de gemeenteraad.

Tussenkomsten

Raadslid Louis Vanbelleghem die erop wijst dat hij in het verleden heeft gepleit
voor volkstuintjes en stelt dat hij bijgevolg erg verheugd is dat deze
volkstuintjes er effectief ook zullen komen en dat hiermee ook het actiepunt
uit het meerjarenplan wordt gerealiseerd.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad gaat akkoord met het verlenen door het OCMW Bredene aan
ons bestuur van een kosteloos recht van bruikleen van de grond, gelegen
Sluizenstraat, gekadastreerd 2° afdeling, sectie D, nummers 10R en 10W
(benaderende oppervlakte 7.832 m2) en dit onder de voorwaarden, die
integrerend deel uitmaken van dit besluit.
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Punt 28: /technische dienst/- Openbare werken - Aanpassen kruispunten Koninklijke Baan-DriftwegZeelaan en Koninklijke Baan-Driftweg-Breeweg (uitwijkstroken) door Agentschap Wegen en Verkeer.
Gemeentelijk aandeel. Goedkeuring plannen, lasten en voorwaarden, kostprijsraming en wijze van
gunnen

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond




artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet
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



gewestplan “Oostende-Middenkust”, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d.
26/01/1977 en latere wijzigingen
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Breeweg”, goedgekeurd door de
deputatie op 17/12/2009
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Duinen - Koningin Astridlaan”,
goedgekeurd door de gemeenteraad op 22/02/2016
grondplannen “Aanpassen kruispunten N34 met Driftweg - Breeweg en
Driftweg - Zeelaan (uitwijkstroken)”, opgemaakt door de Vlaamse overheid,
agentschap Wegen en Verkeer
bestek “Opdracht van werken tot uitvoeren van allerlei ingrepen van
beperkte omvang met het oog op het verbeteren van de
verkeersveiligheid”, opgemaakt door de Vlaamse overheid, agentschap
Wegen en Verkeer, van toepassing voor de werken tot aanpassen van de
kruispunten Koninklijke Baan - Driftweg - Zeelaan en Koninklijke Baan –
Driftweg - Breeweg
lasten en voorwaarden + kostprijsraming van de werken tot aanpassen van
de kruispunten Koninklijke Baan – Driftweg - Zeelaan en Koninklijke Baan –
Driftweg - Breeweg (uitwijkstroken - deel gemeente Bredene)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 27/06/2016
houdende voorstel aan de gemeenteraad tot goedkeuring van de plannen,
de lasten en voorwaarden, de kostprijsraming en de wijze van gunnen
betreffende de opdracht van werken tot het aanpassen van de kruispunten
Koninklijke Baan – Driftweg - Zeelaan en Koninklijke Baan – Driftweg Breeweg (beide uitwijkstroken – deel gemeente Bredene)









Feiten, context
en argumentatie







Bij druk verkeer dient het verkeer op de Driftweg, komend uit de richting
van het centrum, langdurig te wachten als enkele voertuigen de Koninklijke
Baan wensen op te rijden (richting De Haan). Doordat op de opritten
slechts plaats is voor enkele wagens, kunnen ook de voertuigen, die uit de
Zeelaan/Breeweg of westkant van de Driftweg komen, niet meteen
oprijden. Door de wachtrijen wordt het achter hen komend verkeer
opgehouden. Conclusie, er zijn serieuze doorstromingsproblemen en de
openbare veiligheid komt in het gedrang.
Op voorstel van de dienst verkeer en mobiliteit zullen de opritten Zeelaan
en Breeweg door de Vlaamse overheid, agentschap Wegen en Verkeer,
worden heringericht (creëren van voorsorteerstroken, zodat minder files
ontstaan). De gemeentelijke verkeerscommissie heeft kennis genomen van
de geplande ingrepen.
Door de opdrachtgevende overheid werd ons het bestek “Opdracht van
werken tot uitvoeren van allerlei ingrepen van beperkte omvang met het
oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid” overgemaakt, dat van
toepassing is voor de werken tot aanpassen van de kruispunten Koninklijke
Baan – Driftweg - Zeelaan en Koninklijke Baan – Driftweg - Breeweg. Maken
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Financiële
gevolgen

eveneens deel uit van desbetreffend dossier, de grondplannen, een extract
lasten en voorwaarden, specifiek voor het gedeelte, dat ten laste valt van
ons bestuur en de desbetreffende kostprijsraming (15.418,41 EUR, btw
incl.). De werken voor realisatie van beide uitwijkstroken zouden ten laste
van ons bestuur dienen genomen. De rest van beide kruispunten met de
nodige aansluitingen op bestaande wegenis neemt de Vlaamse overheid
voor zijn rekening. De globale opdracht zal door laatstgenoemde overheid
worden toegewezen bij open aanbesteding.
In het meerjarig financieel beleidsplan 2014-2019 is voldoende krediet
ingeschreven voor het financieren van deze ingreep. Het desbetreffend
verbinteniskrediet bedraagt 160.000 EUR, het transactiekrediet 2016 idem.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring te hechten aan de
plannen, de lasten en voorwaarden, de kostprijsraming en de wijze van
gunnen betreffende de opdracht van werken tot het aanpassen van de
kruispunten Koninklijke Baan – Driftweg - Zeelaan en Koninklijke Baan –
Driftweg - Breeweg (beide uitwijkstroken – deel gemeente Bredene).

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Gemeentelijk
aandeel
asfalteringswerken
in het kader van de
herinrichting
kruispunten
Driftweg - Zeelaan
en Driftweg Breeweg
(voorsorteerstroken)

Tussenkomsten







Raming
(incl.
btw)
15.418,41
EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
0200-00/2240107
160.000 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0200-00/2240107
160.000 EUR

EB/
IB/
(LB)
IB

Raadslid Sofie Ramboer die namens haar fractie stelt dat men blij is dat
wordt ingezien dat dringend aanpassingen nodig zijn aan beide kruispunten.
Anderzijds meent men dat dit slechts een druppel op een hete plaat/een
minimale ingreep is voor de chaos die gecreëerd is door in het verleden
gedeeltelijk de afrit/oprit Groenendijkstraat af te sluiten en de
afritten/opritten Parklaan/Duinenstraat en Klemskerkestraat volledig af te
sluiten. Het raadslid wijst ook op de noodzaak van het aanpassen van de
verkeerslichten op deze beide kruispunten.
Schepen Jacques Deroo die de lange geschiedenis van dit dossier schetst
waarbij over de aanleg van de aansluiting van de Breeweg op de Koninklijke
Baan diende onderhandeld met het Agentschap Wegen en Verkeer én
Agentschap Natuur en Bos omdat de zone tussen Koninklijke Baan en
Driftweg zich in natuurgebied bevindt waarvoor door de inname van grond
voor deze op-/afrit compensaties nodig waren. Dit heeft geleid tot het
afschaffen van de op-/afrit Parklaan en het aanpassen van de op-/afrit
Groenendijkstraat. Wat betreft de verkeerslichten wijst de schepen erop
dat het hier een “vijfknoopspunt” betreft waardoor de noodzakelijke
aanpassingen ervan in functie van de heraanleg van de kruispunten zeer
complex is.
Raadslid Sofie Ramboer die nog wenst te weten of het gemeentebestuur
betrokken was bij de opmaak van dit plan en bij het zoeken naar
structurele oplossingen.
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Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat er zeker inspraak was, dat er
zeer nauw overleg is met Agentschap Wegen en Verkeer en dat dit overleg
heeft geleid tot de aanpassingen die nu worden voorgesteld.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de plannen, de lasten en
voorwaarden, de kostprijsraming (15.418,41 EUR, btw incl.) en de wijze van
gunnen (open aanbesteding) betreffende de opdracht van werken tot het
aanpassen van de kruispunten Koninklijke Baan – Driftweg - Zeelaan en
Koninklijke Baan – Driftweg - Breeweg (beide uitwijkstroken – deel gemeente
Bredene). De plannen, alsook de lasten en voorwaarden maken integrerend
deel uit van dit besluit.

Punt 29: /secretariaat/- Algemeen - Mondelinge vraag van raadslid Anuschka Steen

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 Anuschka Steen wenst te vernemen wanneer de slagbomen zullen
worden geplaatst die de schoolstraat t.h.v. VBS Duinen moeten afsluiten.
Burgemeester Steve Vandenberghe en secretaris Yannick Wittevrongel antwoorden
dat deze slagbomen besteld zijn en inmiddels ook geleverd. Plaatsing ervan is
gepland in de eerstvolgende dagen.
Punt 30: /secretariaat/- Algemeen - Mondelinge vraag van raadslid Dirk Cattoir

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 Dirk Cattoir die er de aandacht op vestigt dat de voorbije zonnige
zomer met een goede bezetting van de festivals, met zijn positieve gevolgen
voor de toeristische sector, ook zijn keerzijde van de medaille heeft gehad.
Vooral tijdens de drie grote festivals (Afro, Ibiza, Manifiesta) werd immers
heel wat geluids- en parkeeroverlast ervaren met o.m. zeer flagrante
parkeerovertredingen en hieraan gekoppelde hinder in de wijk Maria Duyne.
Ook na meldingen aan de lokale politie werd hiertegen niet opgetreden. Het
raadslid meent ook dat in vergelijking met hinder die wordt veroorzaakt door
andere kleinere activiteiten (Maria Duynefeesten, Hippo 12) er met twee
maten en twee gewichten wordt gewerkt. Het raadslid wenst te vernemen hoe
in de toekomst beter zal worden geanticipeerd op de hinder die wordt
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veroorzaakt door dergelijke manifestaties en in het bijzonder de verkeers- en
parkeerdruk.
Burgemeester Steve Vandenberghe antwoordt dat hij zich bewust is van deze
hinder maar dat zowel door de gemeentelijke diensten als de lokale politie alles
in het werk werd gesteld om deze hinder te beperken. Wat betreft het geluid was
de hinder tijdens Manifiesta dit jaar een stuk groter door de overwegende
noordelijke windrichting. Om deze reden werd op vraag van het
gemeentebestuur, alhoewel aan alle wettelijke geluidsnormen werd voldaan, het
volume verminderd. Inzake de verkeers- en parkeerdruk wijst de burgemeester op
de problemen die zich ook in andere kustgemeenten hebben voorgedaan bij grote
activiteiten, dit ten gevolge van het mooie weer. Bredene is inderdaad door de
combinatie van zeer zonnig weer en het fantastisch toeristische programma dat
werd uitgewerkt door schepen Gryson en zijn diensten, op bepaalde momenten
overrompeld geweest. De burgemeester meent dat het onmogelijk is om bij
activiteiten met tienduizenden bezoekers alles in goede banen te leiden. We
moeten er ons van bewust zijn dat tijdens deze dagen de draagkracht van de
gemeente inzake verkeer en parkeren tijdelijk wordt overschreden. Deze
activiteiten zijn volgens de burgemeester evenwel nodig in functie van de
toeristische sector, de lokale economie, de (city)marketing van onze gemeente,
om ons te profileren als aantrekkelijke, dynamische kustgemeente. Burgemeester
Steve Vandenberghe stelt dat raadslid Dirk Cattoir gelijk heeft over de hinder
tijdens deze activiteiten maar dat dit in zijn context dient gezien en moet worden
afgewogen tegen de voordelen van deze massa-activiteiten. In dit verband wijst
de burgemeester er ook op dat de politie naar best vermogen en met beperkte
middelen goed werk heeft geleverd maar het korps door de uitzonderlijke
omstandigheden uiteraard niet op alles perfect en tijdig heeft kunnen reageren.
Schepen Eddy Gryson die eveneens wijst op de uitzonderlijke omstandigheden van
deze zomer en op het feit dat nu reeds, door betere planning van de activiteiten,
de nodige initiatieven worden genomen om pro-actief overlast te beperken. Zo
wordt nagedacht om een parkeerzone te creëren op de landbouwgronden langs de
Zandstraat.
Raadslid Dirk Cattoir herhaalt nogmaals dat hij geenszins tegen de organisatie is
van dergelijke activiteiten maar dringt erop aan om op te treden tegen de
flagrantste overtredingen (parkeren voor oprit/parkeren op voetpad) die grote
hinder voor de inwoners veroorzaken of de veiligheid in het gedrang brengen.

namens de gemeenteraad
Yannick Wittevrongel
secretaris
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