VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 24/10/2016

Aanwezig

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

Punt 1: /secretariaat/- Algemeen - Goedkeuring van de notulen van de zitting d.d. 26/09/2016

Bevoegdheid



Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel

artikel 33 van het Gemeentedecreet

De notulen van de zitting d.d. 26/09/2016 worden goedgekeurd.
Punt 2: /secretariaat/- Intergemeentelijke samenwerking - OVCO. Goedkeuring agenda van
buitengewone algemene vergadering op 23/11/2016, aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers
en statutenwijziging

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond




artikel 35 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)
Decreet d.d. 06/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
zoals tot op heden gewijzigd

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/09/2011 houdende goedkeuring
definitieve voorstel tot oprichting van een opdrachthoudende vereniging voor
crematoriumbeheer
statuten van OVCO
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aangetekend schrijven d.d. 20/09/2016 van OVCO

Feiten, context 
en argumentatie

Op woensdag 23/11/2016 vindt de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van OVCO plaats met volgende agendapunten:
- goedkeuring notulen vorige vergadering
- benoeming bestuurders
- statutenwijziging
- begrotingswijziging
- mededelingen.
Artikel 28 van de statuten welke de benoemingsprocedure met de vaststelling
van het mandaat van de vertegenwoordiger bepaalt, stelt dat de
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de
afgevaardigden door de deelnemers per algemene vergadering moet worden
herhaald.
Het college van burgemeester en schepenen draagt raadsleden Alain Lynneel
en Françoise Praet voor als effectieve vertegenwoordigers van ons bestuur
tijdens de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van OVCO
op woensdag 23/11/2016.





Stemmen

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van de
effectieve vertegenwoordigers:
 25 raadsleden nemen deel aan de stemming
 Er worden 25 briefjes in de stembus gevonden.
De stemming geeft volgende uitslag:
 Alain Lynneel bekomt 25 stemmen als effectief vertegenwoordiger.
 Françoise Praet bekomt 25 stemmen als effectief vertegenwoordiger.
Met algemene stemmen wat betreft de goedkeuring van de agenda en de
goedkeuring van de statutenwijziging.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Alain Lynneel, raadslid, wonende te Bredene,
Merelstraat 22 en Françoise Praet, raadslid, wonende te Bredene,
Watervliegpleinstraat 24, aan te duiden als effectieve vertegenwoordigers voor de
buitengewone algemene vergadering van OVCO op woensdag 23/11/2016.
Artikel 2
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de statutenwijziging van OVCO zoals
voorgesteld door de raad van bestuur.
Artikel 3
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van OVCO op woensdag 23/11/2016.

Punt 3: /verkeer/- Kennisneming van de beslissing van de burgemeester d.d. 13/09/2016 houdende
verbod op het recreatief en professioneel gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het
luchtruim boven en rondom evenementenlocaties in de gemeente van 16 tot en met 18/09/2016

Bevoegdheid



artikel 134 § 1 van de Nieuwe Gemeentewet
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Juridische grond

Verwijzingsdocumenten





advies van de lokale politie d.d. 31/08/2016
advies van de gemeentelijke ambtenaar noodplanning d.d. 12/09/2016
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. 13/09/2016 houdende verbod op het
recreatief en professioneel gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen
in het luchtruim boven en rondom evenementenlocaties in de gemeente van
16 tot en met 18/09/2016



Feiten, context
en argumentatie






Neemt kennis

artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet

Op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18/09/2016 vond het festival
Manifiesta plaats in ’t Paelsteenveld waarop vele duizenden bezoekers
werden verwacht (8.000 tot 12.000 per dag). Dit vormde een hoogrisicozone.
Gelet op het terreurniveau 3 dat voor de bevolking van kracht was, 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
directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) waardoor ook geen toestemming
meer kon 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.

De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van de burgemeester d.d.
13/09/2016 houdende verbod op het recreatief en professioneel gebruik van op
afstand bestuurde luchtvaartuigen in het luchtruim boven en rondom
evenementenlocaties in de gemeente van 16 tot en met 18/09/2016.

Punt 4: /financiële dienst/- Financiën - Kennisneming van het vaststellingsbesluit van de gouverneur
van de provincie West-Vlaanderen betreffende de jaarrekening 2015

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond




artikel 171 tot en met 175 van het Gemeentedecreet
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, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering d.d.
23/11/2012
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,
gewijzigd bij Ministerieel Besluit d.d. 26/11/2012



Verwijzings-



beslissing van de gemeenteraad d.d. 30/06/2016 houdende vaststelling van
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documenten



Feiten, context
en argumentatie





Neemt kennis

de jaarrekening 2015 bestaande uit de jaarrekening en de toelichting bij de
jaarrekening
beslissing van de gouverneur d.d. 27/09/2016 houdende de definitieve
vaststelling van de jaarrekening 2015
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting
d.d. 10/10/2016 van het vaststellingsbesluit van de gouverneur betreffende
de jaarrekening 2015
De provinciegouverneur heeft de jaarrekening 2015 definitief vastgesteld.
Er
werden
door
de
toezichthoudende
overheid
geen
opmerkingen/aanbevelingen geformuleerd.
De jaarrekening 2015 werd volledig goedgekeurd zoals zij werd
overgemaakt aan de toezichthoudende overheid.

De gemeenteraad neemt kennis van het definitief vaststellingsbesluit van de
gouverneur van de provincie West-Vlaanderen betreffende de jaarrekening
2015.

Punt 5: /beleidsondersteuning/- Kerkfabrieken - Kennisneming van de budgetwijziging 2016 van de
kerkfabriek Sint-Rikier

Bevoegdheid



artikel 43 van het decreet d.d. 07/05/2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten

Juridische grond



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
artikel 151 van het Gemeentedecreet



Verwijzingsdocumenten






Feiten, context
en argumentatie




beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/06/2015 houdende goedkeuring
tweede wijziging (2015) van het meerjarenplan 2014-2019 kerkfabriek SintRikier
kennisneming door de gemeenteraad in zitting d.d. 07/10/2015 van het
budget 2016 van de kerkfabriek Sint-Rikier
budgetwijziging 2016 kerkfabriek Sint-Rikier
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting
d.d. 10/10/2016 van de budgetwijziging 2016 van de kerkfabriek Sint-Rikier
De kerkfabriek Sint-Rikier dient een budgetwijziging in voor 2016.
Het administratief toezicht op budget en budgetwijziging ziet er als volgt
uit:
 het budget moet worden geadviseerd door het erkend representatief
orgaan (in dit geval de bisschop van Brugge)
 als de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft
van het bedrag dat is opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan,
neemt de gemeenteraad enkel akte van het budget
 indien de toelage deze van het goedgekeurd meerjarenplan
overschrijdt, kan de gemeenteraad (mits enige beperkingen) het budget
aanpassen en is een goedkeuringstoezicht door de gemeenteraad van
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kracht
de
kerkfabriek
kan
hiertegen
in
beroep
gaan
bij
de
provinciegouverneur.
Deze budgetwijziging wordt voornamelijk ingediend als gevolg van
onverwachte meerwerken tijdens de lopende grote renovatiewerken aan de
kerk. In de loop van de werkzaamheden is gebleken dat het dakgebinte op
verschillende plaatsen is vermolmd en dringend diende te worden hersteld.
Dit kon voor de start van de werken niet worden ingeschat. De onverwacht
slechte staat van het dak noodzaakt bovendien tot enkele andere afgeleide
werken aan bv. dakbedekking. Deze extra werken brengen uiteraard een
meerkost mee, die zich vertaalt in hogere leningskosten voor de kerkfabriek
en bijgevolg een hogere gemeentelijke toelage. De totale toelage stijgt van
49.895,97 EUR naar 62.895,97 EUR. Van deze totale toelage wordt 95%
betaald door Bredene en 5% door Oostende.
De budgetwijziging 2016 valt binnen de wijziging 2016 van het
meerjarenplan 2014–2019.






Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Nieuwe,
verhoogde
gemeentelijke
toelage
2016
(aandeel
Bredene)

Raming
59.751,17
EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0790-00/6495031

EB/
IB/
(LB)
EB

Tussenkomsten

De gemeentesecretaris en schepen Jens Vanhooren lichten toe dat de
voorliggende budgetwijziging 2016 van kerkfabriek Sint-Rikier binnen de
grenzen valt van het meerjarenplan, wat betekent dat de gemeenteraad deze
budgetwijziging niet moet goedkeuren, maar er enkel kennis van dient te
nemen.

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 2016 van de
kerkfabriek Sint-Rikier.

Punt 6: /beleidsondersteuning/- Kerkfabrieken - Kennisneming van de budgetwijziging 2016 van de
kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus

Bevoegdheid



artikel 43 van het decreet d.d. 07/05/2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten

Juridische grond



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
artikel 151 van het Gemeentedecreet
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Verwijzingsdocumenten






Feiten, context
en argumentatie








Neemt kennis

beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/12/2013 houdende goedkeuring
meerjarenplan 2014-2019 kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus
kennisneming door de gemeenteraad in zitting d.d. 19/10/2015 van het
budget 2016 van de kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus
budgetwijziging 2016 van de kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting
d.d. 10/10/2016 van de budgetwijziging 2016 van de kerkfabriek SintThérésia van het Kind Jezus
De kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus dient een budgetwijziging
in voor 2016.
Het administratief toezicht op budget en budgetwijziging ziet er als volgt
uit:
 het budget moet worden geadviseerd door het erkend representatief
orgaan (in dit geval de bisschop van Brugge)
 als de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft
van het bedrag dat is opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan,
neemt de gemeenteraad enkel akte van het budget
 indien de toelage deze van het goedgekeurd meerjarenplan
overschrijdt, kan de gemeenteraad (mits enige beperkingen) het budget
aanpassen en is een goedkeuringstoezicht door de gemeenteraad van
kracht
 de
kerkfabriek
kan
hiertegen
in
beroep
gaan
bij
de
provinciegouverneur.
Deze budgetwijziging is voornamelijk een technische correctie.
Oorspronkelijk werden in het budget 2016 (ten onrechte) geen inkomsten
uit leningen voorzien voor de financiering van de lopende renovatiewerken
aan de kerk. Met deze budgetwijziging wordt dit nu gecorrigeerd. Merk op
dat het oorspronkelijk budget wel reeds de nodige aflossingen en intresten
had voorzien, maar dat enkel de inkomsten nog niet werden gebudgetteerd.
Deze correctie heeft dan ook geen gevolgen voor de gemeentelijke toelage.
Daarnaast wordt het budget zoals verwacht ook aangepast aan de
effectieve vordering van de renovatiewerken aan de kerk.
De budgetwijziging 2016 valt binnen het meerjarenplan 2014 – 2019.

De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 2016 van de
kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus.

Punt 7: /beleidsondersteuning/- Kerkfabrieken - Kennisneming van het budget 2017 van de
kerkfabriek Sint-Rikier

Bevoegdheid



artikel 43 van het decreet d.d. 07/05/2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten

Juridische grond



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
artikel 151 van het Gemeentedecreet
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Verwijzingsdocumenten





Feiten, context
en argumentatie





Financiële
gevolgen

beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/06/2015 houdende goedkeuring
tweede wijziging (2015) van het meerjarenplan 2014-2019 kerkfabriek SintRikier
budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Rikier
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting
d.d. 10/10/2016 van het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Rikier
Het administratief toezicht op het budget ziet er als volgt uit:
 het budget moet worden geadviseerd door het erkend representatief
orgaan (in dit geval de bisschop van Brugge)
 als de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft
van het bedrag dat is opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan,
neemt de gemeenteraad enkel akte van het budget
 indien de toelage deze van het goedgekeurd meerjarenplan
overschrijdt, kan de gemeenteraad (mits enige beperkingen) het budget
aanpassen en is een goedkeuringstoezicht door de gemeenteraad van
kracht
 de
kerkfabriek
kan
hiertegen
in
beroep
gaan
bij
de
provinciegouverneur.
De gemeentelijke toelage in het budget 2017 ligt binnen de grenzen van het
meerjarenplan 2014–2019.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Gemeentelijke
toelage
2017
(aandeel
Bredene)

Neemt kennis

Raming
61.012,66
EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0790-00/6495031
Budget 2017

EB/
IB/
(LB)
EB

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2017 van de kerkfabriek SintRikier.

Punt 8: /beleidsondersteuning/- Kerkfabrieken - Kennisneming van het budget 2017 van de
kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus

Bevoegdheid



artikel 43 van het decreet d.d. 07/05/2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten

Juridische grond





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
artikel 151 van het Gemeentedecreet



beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/12/2013 houdende goedkeuring



Verwijzings-

Verslag gemeenteraadszitting 24/10/2016

7

documenten



Feiten, context
en argumentatie





Financiële
gevolgen

meerjarenplan 2014-2019 kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus
budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting
d.d. 10/10/2016 van het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Thérésia van
het Kind Jezus
Het administratief toezicht op het budget ziet er als volgt uit:
 het budget moet worden geadviseerd door het erkend representatief
orgaan (in dit geval de bisschop van Brugge)
 als de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft
van het bedrag dat is opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan,
neemt de gemeenteraad enkel akte van het budget
 indien de toelage deze van het goedgekeurd meerjarenplan
overschrijdt, kan de gemeenteraad (mits enige beperkingen) het budget
aanpassen en is een goedkeuringstoezicht door de gemeenteraad van
kracht
 de
kerkfabriek
kan
hiertegen
in
beroep
gaan
bij
de
provinciegouverneur.
De gemeentelijke toelage in het budget 2017 ligt binnen de grenzen van het
meerjarenplan 2014–2019.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Gemeentelijke
toelage
2017
(aandeel
Bredene)

Neemt kennis

Raming
83.244,81
EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0790-02/6495033
Budget 2017

EB/
IB/
(LB)
EB

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2017 van de kerkfabriek SintThérésia van het Kind Jezus.

Punt 9: /beleidsondersteuning/- Kerkfabrieken - Kennisneming van het budget 2017 van de
kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp

Bevoegdheid



artikel 43 van het decreet d.d. 07/05/2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten

Juridische grond



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
artikel 151 van het Gemeentedecreet



Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/06/2015 houdende goedkeuring
eerste wijziging (2015) van het meerjarenplan 2014-2019 kerkfabriek Sint-
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Feiten, context
en argumentatie





Financiële
gevolgen

Jozef Molendorp
budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting
d.d. 10/10/2016 van het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Jozef
Molendorp
Het administratief toezicht op het budget ziet er als volgt uit:
 het budget moet worden geadviseerd door het erkend representatief
orgaan (in dit geval de bisschop van Brugge)
 als de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft
van het bedrag dat is opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan,
neemt de gemeenteraad enkel akte van het budget
 indien de toelage deze van het goedgekeurd meerjarenplan
overschrijdt, kan de gemeenteraad (mits enige beperkingen) het budget
aanpassen en is een goedkeuringstoezicht door de gemeenteraad van
kracht
 de
kerkfabriek
kan
hiertegen
in
beroep
gaan
bij
de
provinciegouverneur.
De gemeentelijke toelage in het budget 2017 ligt binnen de grenzen van het
meerjarenplan 2014–2019.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Gemeentelijke
toelage
2017
(aandeel
Bredene)

Neemt kennis

Raming

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet

22.696,89
EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0790-01/6495032
Budget 2017

EB/
IB/
(LB)
EB

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2017 van de kerkfabriek SintJozef Molendorp.

Punt 10: /technische dienst/- Stedenbouw en ruimtelijke ordening - Ontwerp ruimtelijk
uitvoeringsplan "Groenendijk". Voorlopige vaststelling

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Besluit van de Vlaamse regering d.d. 20/10/2000 tot bepaling van de
voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de
opmaak van gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen, gemeentelijke
ruimtelijke uitvoeringsplannen en plannen van aanleg
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 23/09/1999 houdende definitieve
vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 12/12/2003 houdende definitieve
vaststelling van een herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening d.d. 15/05/2009, in werking getreden
op 01/09/2009, gewijzigd bij decreet d.d. 18/11/2011, inzonderheid artikel
2.2.14
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Verwijzingsdocumenten













Feiten, context
en argumentatie










gemeentelijk mobiliteitsplan, conform verklaard door de provinciale
auditcommissie op 19/05/2004
beslissing van de gemeenteraad d.d. 12/06/2006 houdende definitieve
vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
beslissing van de deputatie d.d. 09/10/2006 houdende goedkeuring van het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Bredene
beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/09/2014 houdende:
a) vaststelling van het bestek en de kostprijsraming (15.000 EUR) van de
opdracht van diensten tot opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan “Groenendijk”
b) vaststelling
van
de
wijze
van
gunnen,
meer
bepaald
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 03/11/2014
houdende toewijzing van deze opdracht van diensten aan Studiebureau
Grontmij nv
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 02/03/2015
houdende toewijzing uitbreiding opdracht van de opdracht van diensten tot
opmaak van het RUP “Groenendijk” aan Grontmij.
verslag van de vergadering van de GECORO d.d. 06/09/2016
verslag van het plenair overleg d.d. 07/09/2016 betreffende het ontwerp
RUP “Groenendijkstraat”
ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Groenendijkstraat”
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting
d.d. 10/10/2016 van het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
“Groenendijkstraat”
De opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan “Groenendijk” heeft tot doel
de bestemming, inrichting en beheer van het volledige gebied te regelen op
het gewenste schaalniveau, dat wil zeggen aan de hand van
aandachtspunten en criteria die betrekking hebben op de functionele
inpasbaarheid, de mobiliteitsimpact, de schaal, het ruimtegebruik, de
bouwdichtheid en de veiligheid in het algemeen.
Het betreft een gedeeltelijke herziening en behandelt twee gebieden van
het bestaand BPA. Het plan bestaat voornamelijk uit woonzones en een
zone voor collectief groen en gemeenschapsvoorzieningen.
Het eerste deelgebied wordt afgebakend door de Driftweg en de
Schoonheidsleerlaan. In de bestemmingsvoorschriften van het BPA
“Groenendijk” voor dit gebied met name de zone 3 “zone voor open
bebouwing” op de hoek Driftweg - Schoonheidsleerlaan wordt “wonen”
opgegeven als hoofdbestemming. Voor andere projectzones wordt duidelijk
aangegeven
“wonen/eenen
meergezinswoningen”
of
“wonen/eengezinswoningen” of wordt in de titel bvb. “zone voor
hoogbouw” duidelijkheid verschaft over het type van woningbouw.
Wat betreft de functionele inpasbaarheid, schaal, ruimtegebruik en de
bouwdichtheid voor de Schoonheidsleerlaan kan worden vastgesteld dat,
door gebruik te maken van het maximaal mogelijke volume/gabariet
waarbij meergezinswoningen worden gecreëerd, er een duidelijke
trendbreuk ontstaat met andere gebouwen en functies in de
Schoonheidsleerlaan.
De
straat
is
immers
gekenmerkt
door
eengezinswoningen met kleinere volumes/beperkte bouwhoogten en door
een basisschool met gebouwen beperkt tot een bouwlaag.
De aanwezigheid van de school met de hieraan gekoppelde verkeersdruk,
parkeren en stationeren, versterkt het gegeven dat meergezinswoningen
moeilijk inpasbaar zijn in deze smalle straat zonder een impact te hebben
op de verkeersveiligheid in de omgeving. Bijkomend betreft het hier een
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basisschool die een grote groei heeft gekend en in deze context niet meer
te vergelijken is met de periode waarin het BPA werd opgemaakt en
goedgekeurd.
Het is de bedoeling meergezinswoningen te bundelen langs de Driftweg –
Kapelstraat en in de andere zone enkel eengezinswoningen toe te laten.
Het tweede deelgebied is gelegen op de hoek van de Driftweg en de
Groenendijkstraat. Overeenkomstig het huidig BPA kunnen op deze gronden
enkel eengezinswoningen worden opgetrokken. Naar analogie met de
Driftweg dient toegelaten dat in deze zone meergezinswoningen worden
gebouwd.
Op 03/11/2014 werd de opdracht van diensten tot opmaak van dit plan door
het college van burgemeester en schepenen toegewezen aan Studiebureau
Grontmij.
Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Groenendijk”
werd aangepast aan de opmerkingen van de GECORO en de bovenlokale
overheden (plenaire vergadering d.d. 07/09/2016).
Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad het ontwerp van het
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Groenendijk” voorlopig vast te
stellen.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
“Groenendijk” voorlopig vast. Dit ontwerp maakt integrerend deel uit van dit
besluit.

Punt 11: /technische dienst/- Gebouwen - Gemeentehuis. Herinrichting polyvalente zaal. Vaststellen
van de kostprijsraming en de wijze van gunnen

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



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

Verwijzingsdocumenten




plan herinrichting polyvalente zaal
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 10/10/2016
houdende voorstel herinrichting polyvalente zaal

Feiten, context
en argumentatie



In het investeringsbudget 2014-2019 is een verbinteniskrediet voorzien van
151.735,24 EUR voor het financieren van aanpassingswerken gebouwen
algemeen. Het transactiekrediet voor 2016 bedraagt 25.000 EUR. Het saldo
bedraagt 14.626,94 EUR.
Naar aanleiding van de verhuis van de personeelsdienst van het Sociaal Huis
naar het gemeentehuis, meer bepaald naar de polyvalente zaal, dienen er
aanpassingswerken te worden uitgevoerd. De polyvalente zaal zal worden
ingericht als bureauruimte. De werken worden uitgevoerd in eigen regie.
Hiervoor moeten diverse aanpassingswerken gebeuren, waaronder het
plaatsen van scheidingswanden, nieuw plafond, verlichting, verwarming, …
Kostprijsraming: 14.000 EUR (incl. btw).
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Financiële
gevolgen

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

Raming
(incl. btw)

Herinrichten
polyvalente
zaal

14.000 EUR

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
0119-99/2210007
151.735,24 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0119-99/2210007
14.629,94 EUR

EB/
IB/
(LB)
IB

De gemeenteraad gaat over tot het vaststellen van de voorwaarden, de
kostprijsraming (14.000 EUR – incl. btw) en de wijze van gunnen
(onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure) van de diverse opdrachten van levering van materiaal voor de
herinrichting van de polyvalente zaal in het gemeentehuis.
Punt 12: /technische dienst/- Buitenschoolse kinderopvang - Plaatsen antisliptegel. Vaststellen van
het bestek, de kostprijsraming en de wijze van gunnen

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



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

Verwijzingsdocumenten



lasten en voorwaarden voor de opdracht van werken voor de aanleg van een
pvc vloer in de buitenschoolse kinderopvang
plan
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 10/10/2016
houdende voorstel plaatsen antisliptegel voor buitenschoolse kinderopvang




Feiten, context
en argumentatie







In de meerjarenplanning 2014-2019 is een verbinteniskrediet voorzien van
40.000 EUR voor het uitvoeren van werken in de buitenschoolse
kinderopvang, meer bepaald het plaatsen van een antisliptegel in het kader
van veiligheid. Het transactiekrediet 2016 bedraagt eveneens 40.000 EUR.
De vloer in de buitenschoolse kinderopvang ligt er soms zeer glad bij.
Voornamelijk indien er zand (afkomstig van de zandbak) ligt, bestaat er een
risico op vallen en uitglijden. Er wordt dan ook voorgesteld om bovenop de
bestaande vloer een antislip pvc vloer aan te leggen.
Summiere beschrijving
 reinigen en ontvetten bestaande vloer
± 300 m²
 leveren en plaatsen epoxy restvochtscherm
± 300 m²
 leveren en plaatsen PVC bevloering
± 300 m²
 leveren en plaatsen cirkelmotief diameter 3,4 m
een stuk
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Financiële
gevolgen

 leveren en plaatsen aluminium plinten
 leveren en plaatsen anti-vuil mat speelplein
Kostprijsraming: 35.000 EUR (incl. btw).

± 165 m
± 8 m²

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

Raming
(incl. btw)

Plaatsen antisliptegel

35.000 EUR

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
0945-05/2210107
40.000 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0945-05/2210107
1G09.01.07
I.E. 1G09
40.000 EUR

EB/
IB/
(LB)
IB

De gemeenteraad gaat over tot het vaststellen van de lasten en voorwaarden
(TD/MB/vloeren BKO), de kostprijsraming (35.000 EUR – incl. btw) en de wijze
van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang
van de procedure) van de opdracht van werken voor het leveren en plaatsen
van een antisliptegel in de buitenschoolse kinderopvang in het kader van
veiligheid. Het plan en de lasten en voorwaarden maken integrerend deel uit
van dit besluit.
Punt 13: /technische dienst/- Gebouwen - Omgevingswerken VC De Fakkel. Aanleg van een
parkeerstrook in grastegels. Vaststellen van het bestek, de kostprijsraming en de wijze van gunnen

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



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

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 23/06/2008 houdende goedkeuring van
de voorwaarden van een overeenkomst met VC De Fakkel vzw met
betrekking tot het gebruik door VC De Fakkel vzw van het Ryckewaertshof
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 11/08/2008
houdende het afsluiten van een overeenkomst met VC De Fakkel vzw inzake
het gebruik van het Ryckewaertshof
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 26/08/2008
houdende goedkeuring van het uitvoeren van aanpassingswerken (in eigen
regie – kostprijsraming 816,75 EUR incl. btw) in het Ryckewaertshof naar
aanleiding van de viering van het 25-jarig bestaan van VC De Fakkel
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 22/09/2008
houdende verplaatsen vlaggenmasten en plaatsen plafondarmaturen (in
eigen regie)
beslissingen van het college van burgemeester en schepenen d.d. 09/03 en
07/12/2009 houdende uitvoering van werken (in eigen regie) in het
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Feiten, context
en argumentatie






Financiële
gevolgen

Ryckewaertshof
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 29/10/2012
houdende vaststelling van het programma van omgevingswerken VC De
Fakkel (Ryckewaertshof), de kostprijsraming en de wijze van gunnen van
diverse opdrachten van levering
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 10/12/2012
houdende toewijzing aan bvba Eurodal van de opdracht van levering van
achttien betonnen vloerplaten voorzien van hijsgaten voor de prijs van
2.701,93 EUR (incl. btw)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 22/04/2014
houdende vaststelling van het programma, de voorwaarden en de
kostprijsraming (4.642,17 EUR – incl. btw) van de omgevingswerken VC De
Fakkel (uit te voeren in eigen regie)
beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/06/2015 houdende de vaststelling
van de voorwaarden, kostprijsraming (12.970 EUR – incl. btw) en de wijze
van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de
aanvang van de procedure) van de opdracht van werken tot uitbreiding van
het gebouw Ryckewaertshof (VC De Fakkel) met een berging (in eigen regie)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 23/11/2015
betreffende de toewijzing van diverse opdrachten van levering voor de
uitbreiding van het gebouw Ryckewaertshof (VC De Fakkel) met een berging
(in eigen regie)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 11/01/2016
houdende toewijzing van de opdracht van levering van bouwmaterialen
(dakpannen en lood) voor de uitbreiding van berging VC De Fakkel aan
Bouwpunt Vandenberghe voor de prijs van 1.393,21 EUR (incl. btw)
ontwerpbestek voor de opdracht van werken voor de aanleg van een
parkeerstrook in grasbetontegels op het domein van VC De Fakkel
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 10/10/2016
houdende voorstel omgevingswerken VC De Fakkel, aanleg van een
parkeerstrook in grasbetontegels
In de meerjarenplanning 2014-2019 is een verbinteniskrediet voorzien van
13.500 EUR voor het uitvoeren van omgevingswerken op het domein van VC
De Fakkel. Het transactiekrediet 2016 bedraagt eveneens 13.500 EUR.
De omgevingswerken omvatten de aanleg van een parkeerstrook in
grasbetontegels waardoor er tien parkeerplaatsen bijkomen.
Summiere beschrijving
 uitbreken en graven koffer met aanleg fundering
± 125 m²
 plaatsen boordstenen 1D3
± 75 m²
 leveren en plaatsen grasbetontegels
+ aflijning in betonkeien
± 125 m²
 uitvoeringstermijn twaalf werkdagen
Kostprijsraming: 12.500 EUR (incl. btw).

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Omgevingswerken
VC De Fakkel
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Raming
(incl.
btw)
12.500
EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
0791-00/2210500
13.500 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0791-00/2210500
1G02.02.04
I.E. 1G02
13.500 EUR

EB/
IB/
(LB)
IB
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Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad gaat over tot het vaststellen van het bestek
(TD/AVDW/omgevingswerken VC De Fakkel), de kostprijsraming (12.500 EUR –
incl. btw) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure) van de opdracht van werken
voor de aanleg van een parkeerstrook op het domein van VC De Fakkel gelegen
Zwanenstraat 11.
Het bestek maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 14: /technische dienst/- Gemeentelijk patrimonium - Bruikleen van een perceel grond gelegen
langsheen de Prinses Elisabethlaan, eigendom van nv Elia Asset voor het gebruik als stapelplaats door
de technische dienst uitvoering. Goedkeuring van de voorwaarden van de overeenkomst

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



overeenkomst nv Elia Asset - gemeente Bredene betreffende bruikleen van
een perceel grond gelegen langsheen de Prinses Elisabethlaan t.h.v. de
hoogspanningscabine
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 10/10/2016
houdende voorstel bruikleen van een perceel grond gelegen langsheen de
Prinses Elisabethlaan, eigendom van nv Elia Asset voor het gebruik als
stapelplaats door de technische dienst uitvoering



Feiten, context
en argumentatie






In de Prinses Elisabethlaan ter hoogte van de hoogspanningscabine Slijkens,
ligt een perceel grond eigendom van nv Elia Asset dat ons bestuur in
bruikleen mag nemen.
Het perceel zou uitermate geschikt zijn om als stapelplaats gebruikt te
worden door de technische dienst uitvoering, gelet dat het paalt aan de site
dienstengebouw technische dienst uitvoering.
Nv Elia Asset met maatschappelijke zetel Keizerslaan 20, 1000 Brussel
(ondernemingsnummer
0475.028.202)
stelde
een
ontwerp
bruikleenovereenkomst op.
Summiere beschrijving van de overeenkomst
 het recht van bruikleen wordt kosteloos toegestaan
 het perceel moet worden gebruikt door onze diensten als een goede
huisvader, met respect voor de bestemming die overeengekomen is,
namelijk voor het stockeren van materialen
 de toegang van Elia of door hun aangewezen derden mogen op geen
enkele wijze belemmerd worden in de uitvoering van hun activiteiten,
de uitbating van hun installatie bemoeilijken of verhinderen
 ons bestuur draagt alle lasten van onderhoud en kleine herstellingen op
het terrein waaronder onkruid verwijderen, gras maaien,…
 er mogen behoudens voorafgaandelijke en uitdrukkelijk toestemming
van Elia op het terrein:
 geen werken worden uitgevoerd of activiteiten uitgeoefend die de
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plaatsgesteldheid kunnen wijzigen
geen enkele infrastructuur opgericht, noch mobiele installatie
geplaatst
 geen afval gestort, noch mag de grond of ondergrond worden
vervuild
aansprakelijkheid bruiklener
 ons bestuur vrijwaart Elia van alle aansprakelijkheid, voor alle
lichamelijke en/of materiële schade, met inbegrip van eventuele
burenhinder, grond- of ondergrondvervuiling, als gevolg van het
gebruik door de bruiklener van het terrein
 in geval van twijfel met betrekking tot het feit of de activiteiten
die worden uitgeoefend door de bruiklener al dan niet de oorzaken
zouden zijn van een of andere vervuiling, zal de bruiklener alle
onderzoeken opgelegd door de regelgeving moeten uitvoeren en
zullen alle financiële en materiële lasten die hieruit zouden
voortvloeien ten laste zijn van ons bestuur
ons bestuur dient nuttige verzekeringspolissen, waaronder een BAverzekering af te sluiten
indien wordt vastgesteld dat er zich afval of achtergelaten materiaal op
het terrein bevindt, moet de bruiklener dit verwijderen zonder dat
hiervoor een financiële tussenkomst kan worden geëist van Elia
duur van de overeenkomst: acht jaar (zonder mogelijkheid van
stilzwijgende verlenging en Elia kan de overeenkomst eerder beëindigen
mits een opzegtermijn van twee maanden)
de bruiklener draagt alle belastingen, taksen, heffingen en bijdragen
die verschuldigd zijn op het terrein of als gevolg van het gebruik en het
genot van het terrein, met uitzondering van deze die verschuldigd zijn
als gevolg van de aanwezigheid van de infrastructuur die toebehoort
aan Elia (bijvoorbeeld pylonen, kabels, enz…).









Tussenkomsten



Stemmen

Met algemene stemmen wat betreft het voorstel van het raadslid inzake
aanvulling van de tekst.

Raadslid Dany Hollevoet die opmerkt dat gelet op de ligging van het
bewuste perceel er hier mogelijks sprake kan zijn van historische
vervuiling. De tekst van artikel 8 van het ontwerp van overeenkomst met
Elia Asset biedt onvoldoende garanties dat de eventuele kosten van
sanering van deze grond niet ten laste zouden worden gelegd van het
gemeentebestuur. Het raadslid stelt dan ook voor om de tekst zo aan te
passen dat het gemeentebestuur hiertegen wordt gevrijwaard.

Met algemene stemmen wat betreft de goedkeuring van de voorwaarden mits
aanvulling van de tekst van artikel 8 zodat het gemeentebestuur wordt
gevrijwaard van eventuele kosten inherent aan historische vervuiling van de
grond.
Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden van de
overeenkomst nv Elia Asset/gemeente Bredene betreffende het bruikleen van
een perceel grond gelegen langsheen de Prinses Elisabethlaan, kadastraal
gekend 1ste afdeling, sectie A, deel van perceel 317T8 waarop zich de
hoogspanningscabine Slijkens bevindt (nr. 1 en 2 van het plan bijgevoegd in de
bruikleenovereenkomst), mits aanpassing van de tekst zoals voorgesteld door
raadslid Dany Hollevoet.
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Punt 15: /secretariaat/- Algemeen - Mondelinge vraag van raadslid Sofie Ramboer

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 Sofie Ramboer die wenst te vernemen wanneer de verlichting op het
nieuw gedeelte van de parking van het sportcentrum zal worden geïnstalleerd.
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat er enige problemen zijn met de
levering van de palen maar dat de installatie in de eerstvolgende dagen zal
worden uitgevoerd. Schepen Eddy Gryson stelt voor om hier in afwachting
tijdelijke verlichting te plaatsen.
Punt 16: /secretariaat/- Algemeen - Mondelinge vraag van raadslid Dany Hollevoet

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 Dany Hollevoet wenst de stand van zaken te kennen voor Bredene
inzake de intenties van de Vlaamse Overheid wat betreft de installatie van
extra laadpalen voor elektrische wagens.
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat er in onze gemeente, in samenwerking
met Eandis, zes extra laadpalen zullen komen, dit o.m. aan de watertoren en op
de wijk Sas.
Punt 17: /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 wijst op het gevaar dat wordt gecreëerd door de
onvoldoende signalisatie (ontbreken richtingaanwijzers) op de middenberm in
de Kapelstraat t.h.v. het Staf Versluyscentrum. Gevolg is dat de chauffeurs de
middenberm soms aan de verkeerde zijde van deze berm voorbijrijden.
Het raadslid merkt ook op dat er, na een eerdere opmerking hierover, een
tijdje richtingaanwijzers aanwezig waren op deze middenberm maar deze
opnieuw werden weggenomen.
De gemeentesecretaris antwoordt dit te zullen onderzoeken.
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Punt 18: /secretariaat/- Algemeen - Mondelinge vraag van raadslid Louis Van Belleghem

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 Louis Van Belleghem die wenst te weten wat de stand van zaken is
inzake de activiteiten van de city marketeer.
Burgemeester Steve Vandenberghe die antwoordt dat de city marketeer reeds
heel wat studie- en voorbereidend werk heeft geleverd waardoor ze kan overgaan
tot de opmaak van een actieplan. De betrokken medewerker bereidt ook de
werkgroep leegstand handelszaken voor waarvan ze secretaris wordt. De
gemeentesecretaris die er ook nog op wijst dat het voor iedereen een nieuwe
beleidsmaterie betreft waarin iedereen nog zijn weg moet vinden.
Punt 19: /secretariaat/- Algemeen - Mondelinge vraag van raadslid Sandy Dobbelaere

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 Sandy Dobbelaere die volgend voorstel formuleert met betrekking tot
de oprichting van buurthuizen: “De afgelopen jaren werden we frequent
geconfronteerd met maatschappelijke en structurele veranderingen die er
vaak toe leidden dat veel mensen verzeild geraakten in armoede en
eenzaamheid. Ik denk hierbij ondermeer aan het verdwijnen van
buurtwinkels, bankfilialen en andere informele ontmoetingsplaatsen, de
steeds toenemende werkdruk bij elke job met de daarbij gepaard gaande
frequent voorkomende burn-outs, de maatschappelijke onverdraagzaamheid
en verzuring , …
Als gemeente spelen we hier een cruciale rol om ervoor te zorgen dat we onze
inwoners niet in een sociaal isolement laten zitten. De uitbouw van een sterk
sociaal weefsel kan ervoor zorgen dat niet enkel de maatschappelijk
kwetsbare doelgroepen, maar elke inwoner van onze gemeente hier baat bij
heeft.
Bij de uitbouw van dat sociaal weefsel denk ik onmiddellijk aan de oprichting
van een buurthuis met daaraan gekoppeld een sterke wijkwerking. Dit moet
de sociale eenzaamheid van onze inwoners tegengaan en een progressie geven
aan de leefbaarheid binnen elke wijk. Naast het samenbrengen van
gelijkgestemden, het versterken van sociale netwerken kan er ook werk
gemaakt worden van een grotere betrokkenheid en participatie.
Reeds een aantal jaren is er sprake van de oprichting van een eerste Bredens
buurthuis in de nieuwe verkaveling langs de Breendonklaan. Onze gemeente is
de afgelopen jaren echter in die mate sterk gegroeid dat we ons ook moeten
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concentreren op de oprichting van buurthuizen in andere wijken.
Elke wijk zou een eigen buurthuis kunnen gebruiken, een laagdrempelige
plaats waar de inwoners terecht kunnen voor ontspanning, vorming, hulp, een
kop koffie of soep, een middagje kaarten of waar ze zelf de handen uit de
mouwen kunnen steken om buren te helpen tijdens een repair café of
huiswerkbegeleiding. Afhankelijk van de noden per wijk kan de concrete
invulling aanzienlijk verschillen, doch is het werken met lokale vrijwilligers
een vast gegeven”.
Burgemeester Steve Vandenberghe die antwoordt dat er nu reeds
ontmoetingsmogelijkheid is in het Gemeenschapscentrum Sas, maar er zich van
bewust is dat buurthuizen een antwoord kunnen bieden op de vereenzaming van
o.m. senioren. Het lijkt hem dan ook aangewezen om na te gaan of er in het
gemeentelijk patrimonium geschikte gebouwen kunnen gevonden om een
buurtwerking op te starten. Hij wijst erop dat blijkt dat heel wat senioren niet
meer zo mobiel zijn en een werking op wijkniveau noodzakelijk is.
Schepen Kristof Vermeire wijst er nog op dat er straks in het nieuw te bouwen
woonzorgcentrum ook een dienstencentrum zal komen, die naast allerlei andere
functies ook een uitgesproken ontmoetingsfunctie zal hebben.

namens de gemeenteraad
Yannick Wittevrongel
secretaris
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