ONTWERPDOSSIERS VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 18/09/2017
openbare zitting

Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
Punt 1: /secretariaat/- Algemeen - Goedkeuring van de notulen van de zitting d.d. 26/06/2017

Bevoegdheid



Tussenkomsten

(…)

artikel 33 van het Gemeentedecreet

Stemmen
Besluit

Enig artikel
De notulen van de zitting d.d. 26/06/2017 worden goedgekeurd.

Punt 2: /secretariaat/- Intergemeentelijke samenwerking - IVOO. Goedkeuring agenda van
buitengewone algemene vergadering op 19/09/2017, statutenwijziging en herziening begroting 2017

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. 04/08/2017 van IVOO
beslissing van de gemeenteraad d.d. 15/06/1973 inzake de deelname aan
de oprichting van IVOO
statuten van IVOO
beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/05/2014 houdende aanduiding van
Françoise Praet en Kimberly Rousselle als respectievelijk effectief en
plaatsvervangend vertegenwoordiger van ons bestuur tijdens de algemene
vergaderingen der aandeelhouders van IVOO voor de periode 2014-2019
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 21/08/2017
betreffende buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders,
statutenwijziging en herziening begroting 2017 van IVOO op 19/09/2017






Feiten, context



De gemeenteraad heeft in zitting d.d. 26/05/2014 Françoise Praet en
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en argumentatie



Kimberly Rousselle aangeduid als respectievelijk effectief en
plaatsvervangend vertegenwoordiger van ons bestuur tijdens de algemene
vergaderingen der aandeelhouders van IVOO voor de periode 2014-2019.
Op dinsdag 19/09/2017 vindt de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders en tevens de herziening van de begroting 2017 van IVOO
plaats met volgende agendapunten:
buitengewone algemene vergadering:
- voorstel tot verlenging van de bestaansduur IVOO (bijlage 2) goedkeuring
- statutenwijziging (bijlage 3) – goedkeuring
- gecoördineerde statuten (bijlage 4) - goedkeuring
- mededelingen en diversen
herziening begroting 2017:
- herziening begroting 2017 (bijlage 2) - goedkeuring
- benoeming van Stefanie Van Eeghem tot lid van de Raad van Bestuur ter
vervanging
van
Anni
Christiaen
in
uitvoering
van
het
gemeenteraadsbesluit van stad Oudenburg van 30/05/2017 (bijlage 3) goedkeuring
- mededelingen en diversen.

Tussenkomsten

(…)

Stemmen

Met xxx stemmen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de statutenwijziging van IVOO
zoals voorgesteld door de raad van bestuur.
Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering en de herziening van de begroting 2017
van IVOO op dinsdag 19/09/2017.

Punt 3: /beleidsondersteuning/- Intergemeentelijke samenwerking - Verlenen van formeel akkoord
oprichting projectvereniging Perspectief, goedkeuring statuten en aanduiding van Perspectief als
toekomstige organisator van wijk-werken in Bredene

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



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

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/09/2014 houdende goedkeuring van
de overeenkomst met statutaire draagkracht houdende de oprichting van de
Interlokale Vereniging CollaboRegiO en het addendum bij deze
overeenkomst betreffende het project "Ondersteuning Regie Sociale
Economie Regio Oostende"
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 03/07/2017
houdende
principieel
aanduiden
van
het
intergemeentelijk
samenwerkingsverband Perspectief als de toekomstige organisator van wijk-
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Feiten, context
en argumentatie







werken in Bredene
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 28/08/2017
houdende principieel akkoord oprichting projectvereniging Perspectief,
goedkeuring statuten en aanduiding van Perspectief als toekomstige
organisator van wijk-werken in Bredene
ontwerp van decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het
kader van de zesde staatshervorming
verslag burgemeestersoverleg regio Oostende d.d. 26/06/2017
Presentatie handouts betreffende overschakeling van PWA naar Wijkwerken
Simulatie beschikbaar personeelseffectief begeleiding Wijk-werken door
Perspectief + VDAB zonder noodzaak aan bijkomende gemeentelijke
middelen
Statuten projectvereniging Perspectief
Regioplan sociale economie Perspectief 2017 - 2019
Vlaanderen werkt momenteel aan de opmaak van een decreet betreffende
wijk-werken, wat op termijn de vervanger moet worden van de huidige
wetgeving rond PWA. De Vlaamse ministerraad stelde meer bepaald op
13/06/2017 een ontwerp van decreet vast hierover. Alhoewel deze
wetgeving dus nog niet definitief is, lijkt het aannemelijk dat we als
gemeentebestuur best anticiperen op de invoering van deze wetgeving.
Normaal gezien zou de nieuwe wetgeving immers reeds vanaf 01/01/2018
van kracht gaan.
 Als alles parlementair vlot verloopt, eindigt het huidige PWA-systeem
op 31/12/2017 en wordt het vanaf 2018 vervangen door wijk-werken.
Wijk-werken zou door de Vlaamse overheid nadrukkelijker worden
georganiseerd als een tijdelijk werkervaringstraject voor mensen met
grote afstand tot de arbeidsmarkt. In maximaal twaalf maanden tijd
zouden wijk-werkers enkele generieke ervaringen en competenties
moeten kunnen aanleren, die hen toelaten om door te stromen naar de
reguliere arbeidsmarkt. Voor bestaande PWA’ers zijn er evenwel
overgangsmaatregelen voorzien. Vlaanderen rekent hiervoor op een
samenwerking tussen gemeente, OCMW, VDAB en de organisator van het
wijk-werken. Men schat dat 70 % van de huidige PWA’ers als wijkwerker zullen worden erkend en deze nieuwe rol willen opnemen.
De interlokale vereniging Perspectief (officieel nog steeds CollaboRegiO
genoemd) stelt voor om te worden aangeduid als de organisator voor het
wijk-werken binnen het arrondissement Oostende. Dit voorstel werd tijdens
het burgemeestersoverleg van de regio Oostende d.d. 26/06/2017 als de
meest opportune manier van handelen aanzien. Het college van
burgemeester en schepenen van Bredene verklaarde zich in zitting van
03/07/2017 ook formeel principieel akkoord met dit voorstel, waarna
Perspectief de verdere voorbereidingen van dit dossier heeft opgestart.
Aan de gemeenteraad worden in dit dossier concreet drie verschillende
zaken gevraagd:
 1: Er wordt aan Bredene gevraagd om Perspectief aan te duiden als de
organisator van het wijk-werken in de regio Oostende.
 2: Een organisator van wijk-werken moet rechtspersoonlijkheid hebben.
Aansluitend op bovenstaand punt wordt daarom gevraagd om de
interlokale vereniging CollaboRegiO om te vormen tot de
projectvereniging Perspectief en om de statuten van Perspectief goed
te keuren.
 3: Aansluitend op de goedkeuring van de statuten wordt eveneens
gevraagd om gemeentelijke vertegenwoordigers aan te duiden in de
projectvereniging Perspectief (met name in de raad van bestuur).

1: Aanduiden van Perspectief als organisator van het wijk-werken in de regio
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De organisator verantwoordelijk voor wijk-werken moet gebruikers matchen
(via e-platform), competenties registreren, nieuwe activiteiten en klanten
zoeken, contact opbouwen en onderhouden met de lokale besturen en
(structurele) klanten, administratie (cheques), ondersteunen, informeren,…
De organisator verantwoordelijk voor wijk-werken moet zelf instaan voor
het dragen van de kosten (loon bijkomend personeel, overhead,…), zonder
bijkomende bijdrage te vragen aan het lokaal bestuur.
De organisator van het wijk-werken dient ofwel te worden opgericht door
de gemeente zelf, ofwel dient deze opdracht te worden toevertrouwd aan
een samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid als vermeld in het
decreet d.d. 06/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
ofwel dient deze opdracht worden opgenomen door de VDAB zelf.
 Het overlaten van de organisatie aan de VDAB lijkt eerder te zijn
ingebouwd als juridische noodrem en biedt enkele belangrijke nadelen.
We mogen er namelijk van uit gaan dat de VDAB tijd zal nodig hebben
zich te organiseren op het vlak van deze nieuwe dienstverlening. Er zal
dus niet onmiddellijk gestart worden met de matching van de klant en
beschikbare wijk-werkers, zoals vroeger door de PWA-beambten
gebeurde. De continuering van de dienstverlening wordt op die manier
niet gegarandeerd en de maatschappelijke dienstverlening aan scholen
of BKO kan zelfs in het gedrang komen.
Het organiseren van het wijk-werken sluit op zich goed aan bij de huidige
opdracht van Perspectief en verdient ook de uitdrukkelijke voorkeur van de
VDAB, die graag met een grote organisator zou willen samenwerken op
arrondissementeel gebied. De VDAB dient namelijk personeel ter
beschikking te stellen ter ondersteuning van de organisator en kan deze
taak efficiënter uitvoeren binnen een groter verband. Ook VVSG is trouwens
gewonnen voor een dergelijk voorstel van schaalvergroting binnen het wijkwerken.
 NB: De gemeenteraad keurde in zitting d.d. 22/09/2014 de
overeenkomst goed met statutaire draagkracht houdende de oprichting
van de Interlokale Vereniging CollaboRegiO, ondertussen Perspectief
genoemd. Het doel van de vereniging is tweeledig:
 het ontwikkelen van een gedragen beleidsvisie op sociale economie
 de samenwerking met en tussen initiatieven inzake sociale
economie faciliteren en stimuleren vanuit het lokale beleid.
Minstens wordt een actie genomen m.b.t. netwerking en een actie
m.b.t. de ontwikkeling van de sociale economie.
Op basis van een verwachte prijszetting voor de klant van 7,45 EUR per
gepresteerd uur wijk-werken zou Perspectief volgens een simulatie in staat
moeten zijn om financiële ruimte te creëren voor de aanwerving van
ongeveer 3 à 3,5 VTE voor de begeleiding van wijk-werken. Daar bovenop
zou binnen dit stelsel door de VDAB ongeveer 2 à 2,5 VTE aan ondersteuning
moeten worden vrijgemaakt voor wijk-werken. Merk met name op dat
hiervoor geen bijkomende gemeentelijke middelen worden gevraagd. De
organisatie van het wijk-werken zou volgens de simulatie volledig financieel
zelfbedruipend moeten zijn.
Gelet op het brede draagvlak in de regio voor dit project, alsook de
financiële neutraliteit voor de gemeente, wordt voorgesteld om Perspectief
inderdaad formeel aan te duiden als de organisator voor het wijk-werken in
de regio Oostende.

2: Statuten Perspectief
 Het gemeentebestuur heeft van Perspectief ontwerpstatuten ontvangen,
waarvan wordt gevraagd om ze voor te leggen aan de gemeenteraad.
Krachtlijnen van deze statuten zijn:
 Perspectief komt er in plaats van de bestaande interlokale vereniging
CollaboRegiO
 de projectvereniging kiest als nieuwe naam Perspectief wat reeds een
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werknaam was voor de interlokale vereniging
de projectvereniging heeft rechtspersoonlijkheid maar er is geen
beheersoverdracht
alle deelnemende gemeenten hebben recht op twee stemmen en een
afvaardiging
van
maximaal
twee
stemgerechtigde
leden.
Stemgerechtigde leden moeten lid zijn van het college van
burgemeester en schepenen
iedere deelnemende gemeente duidt een afgevaardigde aan als lid met
raadgevende stem. Deze afgevaardigden zijn oppositieraadsleden in de
deelnemende gemeenten. Deze afgevaardigden zijn steeds raadsleden
in de deelnemende gemeenten, verkozen op een lijst waarvan
respectievelijk geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college
van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
iedere deelnemende gemeente wordt gevraagd om een ambtelijke
afvaarding aan te duiden voor de stuurgroep waar onder meer
operationele elementen op vlak van wijk-werken (instroom kandidaten,
nieuwe activiteiten, klanten, … ) en van de regierol sociale economie
(coaching/inschakelingstrajecten LDE, VTO sociale economie, opvolging
activiteiten, MVO, ...) aan bod komen. Dit kan zowel een afvaardiging
zijn vanuit de gemeente of vanuit het OCMW
de zetel van de projectvereniging zal gevestigd worden te Oostende in
het stadhuis.

3: Aanduiden leden raad van bestuur
 De statuten van Perspectief voorzien volgende gemeentelijke afvaardiging
in de raad van bestuur:
 Twee stemgerechtigde leden, die deel uitmaken van het college van
burgemeester en schepenen
 Een adviserend lid, te weten een gemeenteraadslid verkozen op een
lijst waarvan respectievelijk geen enkele verkozene deel uitmaakt van
het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als
voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn).
 Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van
28/08/2017 om Erwin Feys en Jens Vanhooren voor te dragen als
stemgerechtigde leden.
 Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de stemgerechtigde leden en het
adviserend lid aan te duiden, rekening houdend met de voordracht van het
college van burgemeester en schepenen en de proportionele verhoudingen
tussen de partijen waarvan respectievelijk geen enkele verkozene deel
uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is
als voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
Tussenkomsten

(…)

Neemt kennis

(feiten, stukken,…)

Stemmen

Met xxx stemmen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad in eerstvolgende verklaart zich akkoord met de oprichting
van de projectvereniging Perspectief, die de opvolger zal worden van de
huidige interlokale vereniging CollaboRegiO. De gemeenteraad beslist tevens
om Bredene deel te laten nemen aan de projectvereniging Perspectief.
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Artikel 2
De gemeenteraad keurt de statuten voor de projectvereniging Perspectief
goed. De statuten voor de projectvereniging Perspectief maken integrerend
deel uit van deze beslissing.
Artikel 3
Aan de projectvereniging Perspectief wordt de uitdrukkelijke opdracht gegeven
om de organisatie van wijk-werken voor Bredene en de regio Oostende op te
nemen vanaf 01/01/2018 en om de regierol sociale economie verder op te
nemen en dit laatste in navolging van de huidige interlokale vereniging
CollaboRegiO.
Artikel 4
De gemeenteraad duidt volgende afgevaardigden aan in de raad van bestuur
van Perspectief:
Als stemgerechtigde leden worden aangeduid:
 Erwin Feys
 Jens Vanhooren
Als adviserend lid wordt aangeduid:
 xxx
Punt 4: /beleidsondersteuning/- Algemeen - Vaststellen van addendum bij de beheersovereenkomst
"Samenwerking gemeente & OCMW m.b.t. bepaalde gemeenschappelijke ondersteunende diensten"

Bevoegdheid



artikel 42 en 271 van het Gemeentedecreet

Juridische grond





artikel 271 van het Gemeentedecreet
artikel 271 van het OCMW-decreet
Wet d.d. 19/12/1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid
en de vakbonden van haar personeel en latere wijzigingen
Koninklijk Besluit d.d. 28/09/1984 tot uitvoering van de wet d.d.
19/12/1974 en latere wijzigingen



Verwijzingsdocumenten







beslissing van de gemeenteraad d.d. 14/12/2015 houdende vaststellen van
beheersovereenkomst “Samenwerking gemeente & OCMW m.b.t. bepaalde
gemeenschappelijke ondersteunende diensten”
beslissing van de OCMW-raad d.d. 29/12/2015 houdende definitieve
goedkeuring van de beheersovereenkomst voor de integratie van de
personeelsdienst, de technische dienst en de dienst beleidsondersteuning
beslissing van de gemeenteraad d.d. 30/06/2016 houdende vaststellen van
addendum bij de beheersovereenkomst “Samenwerking gemeente & OCMW
m.b.t. bepaalde gemeenschappelijke diensten
beslissing van de OCMW-raad d.d. 29/09/2016 houdende vaststellen van
addendum bij de beheersovereenkomst “Samenwerking gemeente & OCMW
m.b.t. bepaalde gemeenschappelijke diensten
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 12/06/2017
houdende vaststellen ontwerp van addendum bij de beheersovereenkomst
“Samenwerking gemeente & OCMW m.b.t. bepaalde gemeenschappelijke
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Feiten, context
en argumentatie







ondersteunende diensten”
beslissing van het college van burgmeester en schepenen d.d. 04/09/2017
houdende vaststellen van definitief ontwerp van addendum bij de
beheersovereenkomst "Samenwerking gemeente & OCMW m.b.t. bepaalde
gemeenschappelijke ondersteunende diensten"
protocol van akkoord afgesloten met de vakorganisaties d.d. 26/06/2017
inzake het voorstel tot integratie van de dienst schoonmaak van
gemeente/OCMW en AGB aan de hand van een addendum bij de
beheersovereenkomst “Samenwerking gemeente en OCMW m.b.t. bepaalde
gemeenschappelijke ondersteunende diensten”
Eind
2015
sloten
gemeentebestuur
en
OCMW-bestuur
een
beheersovereenkomst af waarin werd afgesproken om een aantal
ondersteunende diensten samen te voegen. Midden 2016 werd de
beheersovereenkomst door middel van een addendum verder uitgebreid
naar integratie van de financiële diensten, managementteams en
wagenparken. Daarnaast werd ook de locatie van de geïntegreerde
personeelsdienst gewijzigd naar het gemeentehuis. Voorgesteld wordt nu
om een tweede addendum bij de beheersovereenkomst “Samenwerking
gemeente & OCMW m.b.t. bepaalde gemeenschappelijke ondersteunende
diensten” te maken met betrekking tot de integratie van de diensten
schoonmaak/onderhoud van gemeente, OCMW en AGB.
Kort samengevat worden in het addendum volgende zaak voorgesteld:
 de integratie van de diensten schoonmaak/onderhoud van gemeente,
OCMW en AGB, onder de leiding van de huidige coördinator schoonmaak
van het OCMW.
Alhoewel het afsluiten van een beheersovereenkomst op zichzelf niet het
voorwerp dient uit te maken van overleg met de vakorganisaties, werd er
voorzichtigheidshalve wel vanuit gegaan dat de inhoud van het addendum
bij de beheersovereenkomst syndicaal diende te worden overlegd. Het
addendum heeft namelijk enkele praktische gevolgen voor de betrokken
personeelsleden
(leiding, evaluatie, werkpost, mogelijk andere
dienstregelingen,…) die traditioneel als onderhandelingsmaterie worden
beschouwd (“algemene maatregelen van inwendige orde en algemene
richtlijnen met het oog op de latere vaststelling van de personeelsformatie
of inzake arbeidsduur en organisatie van het werk”). De intentie om de
voornoemde dienst te integreren, alsook de inhoud van het addendum werd
besproken in het bijzonder onderhandelingscomité (gemeente- en OCMWpersoneel) in zitting d.d. 26/06/2017. Het bijzonder onderhandelingscomité
kon zich vinden in het gedane voorstel en heeft een protocol van akkoord
afgesloten.

Advies

Het bijzonder onderhandelingscomité(gemeente- en OCMW- personeel) heeft in
zitting van 26/06/2017 een protocol van akkoord gesloten over de intentie om
de dienst schoonmaak van gemeente/OCMW en AGB te integreren zoals
voorgesteld in het ontwerp van addendum bij de beheersovereenkomst, alsook
over de tekst van het ontwerp van addendum zelf.

Tussenkomsten

(…)

Stemmen

Met xxx stemmen.

Besluit

Enig artikel

ONTWERPDOSSIERS GEMEENTERAADSZITTING D.D. 18/09/2017

Pagina 7

De gemeenteraad stelt de inhoud vast van het addendum bij de
beheersovereenkomst “Samenwerking gemeente & OCMW m.b.t. bepaalde
gemeenschappelijke ondersteunende diensten”. Het addendum maakt
integrerend deel uit van dit besluit.
Punt 5: /technische dienst/- Algemene administratieve politie - Landbouw. Oprichting van de
gemeentelijke commissie tot vaststelling van schade aan teelten. Bekrachtiging

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet (algemene administratieve
politie)
artikels 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek d.d. 21/03/1804
artikel 16 van het besluit van de Vlaamse regering d.d. 23/12/2016 tot
uitvoering van het decreet d.d. 03/06/2016 betreffende de
tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het
Vlaams gewest, waarin wordt verwezen naar de mogelijkheid om schade te
laten vaststellen door de gemeentelijke commissie tot vaststelling van
schade aan teelten
herziene en geactualiseerde richtlijnen (juli 2010), opgelegd door de
Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie over de
gemeentelijke commissie tot vaststelling van schade aan teelten






Verwijzingsdocumenten







Feiten, context
en argumentatie



mailbericht van de Vlaamse Overheid, Kanselarij en Bestuur, Vlaams
Rampenfonds d.d. 13/07/2017 over de gemeentelijke commissie tot
vaststelling van schade aan teelten
mailberichten van de Vlaamse Overheid, departement Landbouw & Visserij
d.d. 08 en 11/08/2017 over de aanstelling van de expert-landbouwers
(Roland Inghelbrecht en Willy Hollevoet)
beslissing van de burgemeester d.d. 16/08/2017 betreffende de
samenstelling van de gemeentelijke commissie tot vaststelling van schade
aan teelten (aanduiden schepen van milieu en landbouw, als voorzitter en
schepen van openbare werken, als plaatsvervangend voorzitter - aanduiden
van twee expert-landbouwers en twee plaatsvervangend expertlandbouwers)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 21/08/2017
houdende oprichting, bij hoogdringendheid, van een gemeentelijke
commissie tot vaststelling van schade aan teelten
Alhoewel de oprichting van een gemeentelijke commissie tot vaststelling
van schade aan teelten niet wordt geregeld door decretale of reglementaire
bepalingen en bijgevolg niet op een rechtszekere wijze wordt aangeduid, is
het volgens de Vlaamse overheid, Kanselarij en Bestuur, Vlaams
Rampenfonds aangewezen dergelijke commissie op te richten. Er zijn meer
bepaald een aantal argumenten, die daarvoor pleiten, bvb. van fiscale
aard. Bij het vaststellen van de forfaitaire grondslagen van aanslag voor
landbouwers wordt namelijk geen rekening gehouden met uitzonderlijke,
plaatselijke verliezen. Het proces-verbaal van de gemeentelijke commissie
tot vaststelling van schade aan teelten is het enig document, waarmee de
getroffen landbouwer vermindering kan krijgen van de forfaitair belaste
winsten.
Artikel 16 van het besluit van de Vlaamse regering d.d.
23/12/2016 tot uitvoering van het decreet d.d. 03/06/2016 betreffende de
tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het
Vlaamse gewest verwijst naar de mogelijkheid om de schade te laten
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vaststellen door voornoemde commissie.
Intussen werden door diverse landbouwers meldingen inzake schade aan
teelten, ingevolge de recente droogteperiode, ingediend. Desbetreffende
vaststellingen moesten vóór 08/09/2017 worden doorgestuurd aan het
bestuur van de Directe Belastingen en aan de Vlaamse Overheid (Landbouw
& Visserij en Kanselarij en Bestuur, Vlaams Rampenfonds) Het oprichten
van deze commissie behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad.
Gelet dat de schadevaststellingen begin september dienden overgemaakt,
werd het college van burgemeester en schepenen, voorgesteld, bij
hoogdringendheid, over te gaan tot de oprichting van de gemeentelijke
commissie tot vaststelling van schade aan teelten.
Overeenkomstig de richtlijnen van de Federale Overheidsdienst Economie,
KMO, Middenstand en Energie, dient deze commissie als volgt
samengesteld:
- De burgemeester of zijn afgevaardigde (voorzitter)
- De bevoegde dienstchef van de plaatselijke controle der directe
belastingen of zijn gemachtigde
- De gewestingenieur van de buitendiensten van de afdeling “Structuur
en investeringen” van het departement Landbouw & Visserij
- Een expert-landbouwer, door de burgemeester aangewezen
- Een expert-landbouwer, op voorstel van de gewestingenieur
aangewezen
Inmiddels is de burgemeester, die over een discretionaire bevoegdheid
beschikt wat betreft openbare orde, veiligheid en gezondheid en de
commissie samen roept met het oog op de officiële vaststelling van de
schade, bij besluit d.d. 16/08/2017 overgegaan tot:
- Het aanstellen van Jens Vanhooren, schepen van milieu en landbouw,
als voorzitter en Jacques Deroo, schepen van openbare werken, als
plaatsvervangend voorzitter van de gemeentelijke commissie tot
vaststelling van schade aan teelten
- Het aanstellen van Jozef Adriaenssens, Landweg 5, 8450 Bredene, als
expert-landbouwer
- Het aanstellen van Roland Inghelbrecht, Zandstraat 74, 8450 Bredene,
als expert-landbouwer (op voordracht van de gewestingenieur
buitendiensten van de afdeling “Structuur en investeringen” van het
departement Landbouw & Visserij
- Het aanstellen van Hans De Ruyter, Zuid-Oostwijk 12, 8450 Bredene, als
plaatsvervangend expert-landbouwer
- Het aanstellen van Willy Hollevoet, Duinenstraat 71, 8450 Bredene, als
plaatsvervangend expert-landbouwer (op voordracht van de
gewestingenieur buitendiensten van de afdeling “Structuur en
investeringen” van het departement Landbouw & Visserij
Het college van burgemeester en schepenen is, in zitting van 21/08/2017,
bij hoogdringendheid, overgegaan tot het oprichten van deze commissie,
die als volgt werd samengesteld:
- Jens Vanhooren, schepen van milieu en landbouw, voorzitter
- Jacques Deroo, schepen van openbare werken, plaatsvervangend
voorzitter
- De bevoegde dienstchef van de plaatselijke controle der directe
belastingen of zijn afgevaardigde
- De gewestingenieur van de buitendiensten van de afdeling “Structuur
en investeringen” van het departement Landbouw en Visserij
- Jozef Adriaenssens, Landweg 5, 8450 Bredene en Roland Inghelbrecht,
Zandstraat 74, 8450 Bredene, als expert-landbouwers
- Hans De Ruyter, Zuid-Oostwijk 12, 8450 Bredene en Willy Hollevoet,
Duinenstraat 71, 8450 Bredene, als plaatsvervangend expertlandbouwers
De gemeenteraad wordt voorgesteld de hoogdringende beslissing van het
college van burgemeester en schepenen d.d. 21/08/2017 te bekrachtigen.
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Tussenkomsten

(…)

Stemmen

Met xxx stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester
en schepenen d.d. 21/08/2017 houdende oprichting van een gemeentelijke
commissie tot vaststelling van schade aan teelten, die als volgt wordt
samengesteld:
- Jens Vanhooren, schepen van milieu en landbouw, voorzitter
- Jacques Deroo, schepen van openbare werken, plaatsvervangend
voorzitter
- De bevoegde dienstchef van de plaatselijke controle der directe
belastingen of zijn afgevaardigde
- De gewestingenieur van de buitendiensten van de afdeling “Structuur
en investeringen” van het departement Landbouw en Visserij
- Jozef Adriaenssens, Landweg 5, 8450 Bredene en Roland Inghelbrecht,
Zandstraat 74, 8450 Bredene, als expert-landbouwers
- Hans De Ruyter, Zuid-Oostwijk 12, 8450 Bredene en Willy Hollevoet,
Duinenstraat 71, 8450 Bredene, als plaatsvervangend expertlandbouwers

Punt 6: /verkeer/- Verkeer en mobiliteit - Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op
gemeentewegen - niet gehercoördineerde materie (Driftweg). Wijziging

Bevoegdheid



artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond




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 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
Ministeriële Omzendbrief d.d. 03/04/2001 betreffende het voorbehouden
van parkeerplaatsen voor personen met een handicap
Gemeentedecreet d.d. 15/07/2005
Decreet d.d. 16/05/2008 op de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 23/01/2009 betreffende de
aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens
Omzendbrief MOB/2009/01 d.d. 03/04/2009 betreffende de gemeentelijke
aanvullende reglementen over het wegverkeer
Ministerieel Besluit d.d. 29/01/2014 tot wijziging van het Ministerieel
Besluit d.d. 11/10/1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
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Verwijzingsdocumenten



Koninklijk Besluit d.d. 29/01/2014 tot wijziging van het Koninklijk Besluit
d.d. 15/03/1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen
waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun
veiligheidstoebehoren moeten voldoen, van het Koninklijk Besluit d.d.
01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en van het Koninklijk
Besluit d.d. 23/03/1998 betreffende het rijbewijs (Belgisch Staatsblad
13/02/2014)



aanvullend gemeentelijk reglement op de politie van het wegverkeer
betrekking hebbend op gewestwegen, vastgesteld door de gemeenteraad in
zitting d.d. 05/04/1990 en goedgekeurd door het Ministerie van Openbare
Werken op 10/07/1990 en latere wijzigingen
beslissing van de gemeenteraad d.d. 10/03/2003 houdende akkoord met de
indeling bij Ministerieel Besluit van de gewestweg N317 (KapelstraatDriftweg), tussen grensscheiding Oostende en Koerslaan, bij de
gemeentewegen van de gemeente Bredene en met de eigendomsoverdracht
tot gevolg en dit onder bepaalde voorwaarden
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 21/08/2017
houdende voorstel aan de gemeenteraad tot wijziging van het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen (nietgehercoördineerde materie – Driftweg)





Feiten, context en 
argumentatie




De verkeersregeling Driftweg ressorteert momenteel nog onder de
aanvullende gemeentelijke reglementering op de politie van het
wegverkeer betreffende gewestwegen. De coördinatie van alle bestaande
aanvullende reglementen op het wegverkeer met betrekking tot de
Driftweg, gemeenteweg, dient nog voorbereid door de lokale politie.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen
(niet-gehercoördineerde materie Driftweg) te wijzigen.
Door de aangelegde voorsorteerstrook is de parkeerplaats voor personen
met een handicap niet meer mogelijk voor het huis met nr. 167, wel voor
het huis met nr. 165.

Tussenkomsten
Stemmen
Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad wijzigt het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (niet-gehercoördineerde materie
Driftweg) als volgt:
Hoofdstuk V – stilstaan en parkeren- verkeersborden
Artikel 12
Voorbehouden parkeren
Op de volgende plaatsen is het parkeren voorbehouden aan
A. Personen met een handicap
Wijziging
Aan de overzijde van het huis nr. 165 (lengte 6 meter)
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a,
voorzien van een onderbord, waarop het symbool van artikel 70.2.1.3°.c
van het algemeen verkeersreglement voorkomt
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Punt 7: /verkeer/- Verkeer en mobiliteit - Opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen (Vaartstraat)

Bevoegdheid



artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond




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 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
Gemeentedecreet d.d. 15/07/2005
Decreet d.d. 16/05/2008 op de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 23/01/2009 betreffende de
aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens
Omzendbrief MOB/2009/01 d.d. 03/04/2009 betreffende de gemeentelijke
aanvullende reglementen over het wegverkeer
Ministerieel Besluit d.d. 29/01/2014 tot wijziging van het Ministerieel
Besluit d.d. 11/10/1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Koninklijk Besluit d.d. 29/01/2014 tot wijziging van het Koninklijk Besluit
d.d. 15/03/1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen
waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun
veiligheidstoebehoren moeten voldoen, van het Koninklijk Besluit d.d.
01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en van het Koninklijk
Besluit d.d. 23/03/1998 betreffende het rijbewijs (Belgisch Staatsblad
13/02/2014)











Verwijzingsdocumenten




Feiten, context
en argumentatie






beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/06/2017 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Vaartstraat)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 21/08/2017
houdende voorstel aan de gemeenteraad tot opheffen en opnieuw
vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende de Vaartstraat
De lokale politie heeft gunstig advies uitgebracht over de vraag van de
inwoner van de woning met nummer 18 voor or een parkeerplaats voor
personen met een handicap
De voorgestelde locatie is, langs de blinde geval aan de overzijde naast nr.
27, 15 m verder. Voor de aanvrager is dit haalbaar
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen
(Vaartstraat) op te heffen en opnieuw vast te stellen.
Opmerking:
- in zitting d.d. 18/04/2017 heeft het college van burgemeester en
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-

schepenen een tijdelijke politieverordening op proef voor een jaar
vastgesteld waarbij het beurtelings parkeren wordt opgeheven en het
parkeerregime aangepast
in afwachting van een evaluatie van deze maatregel wordt het
bestaande aanvullend reglement aangehouden en aangevuld met de
parkeerplaats voor personen met een handicap.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 24/06/2013 houdende opheffen
en opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Vaartstraat.
Artikel 2
In de Vaartstraat is het beurtelings parkeren van toepassing.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E5 aan de kant
van de even huisnummers en E7 aan de kant van de oneven huisnummers.
Artikel 3
In de Vaartstraat is het parkeren verboden:
 langs de zijde van de oneven huisnummers, over een afstand van 1 m,
vanaf 5 m van de hoek met de Steenovenstraat, richting kanaal
 langs de zijde van de oneven huisnummers, over een afstand van 3 m
rechtover het huis met nummer 10
 langs de zijde van de even huisnummers, tussen de garages van de huizen
nrs. 2 en 4
 langs de zijde van de even huisnummers over een afstand van 5 m naast
het huis met nummer 22, richting Henri Zwaenepoelstraat.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep
aangebracht op de trottoirband.
Artikel 4
In de Vaartstraat wordt een parkeerplaats voor personen met een handicap
ingericht.
 ter hoogte van de woning met huisnummer 5 (lengte 6 m)
 ter hoogte van de blinde gevel naast het huis met nummer 27 (lengte
6m)
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a, voorzien
van een onderbord, waarop het symbool van artikel 70.2.1.3.c van het
algemeen verkeersreglement voorkomt.

Punt 8: /verkeer/- Verkeer en mobiliteit - Opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen (Spaarzaamheidstraat)

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
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Verwijzingsdocumenten




Feiten, context
en argumentatie








betreffende de politie van het wegverkeer
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer
Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens
Decreet d.d. 16/05/2008 op de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 23/01/2009 betreffende de
aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens
Omzendbrief MOB/2009/01 d.d. 03/04/2009 betreffende de gemeentelijke
aanvullende reglementen over het wegverkeer
Ministerieel Besluit d.d. 29/01/2014 tot wijziging van het Ministerieel
Besluit d.d. 11/10/1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Koninklijk Besluit d.d. 29/01/2014 tot wijziging van het Koninklijk Besluit
d.d. 15/03/1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen
waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun
veiligheidstoebehoren moeten voldoen, van het Koninklijk Besluit d.d.
01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en van het Koninklijk
Besluit d.d. 23/03/1998 betreffende het rijbewijs
beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/06/2017 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Spaarzaamheidstraat)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 21/08/2017
houdende voorstel aan de gemeenteraad tot opheffen en opnieuw
vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende gemeentewegen (Spaarzaamheidstraat)
De lokale politie heeft gunstig advies uitgebracht over de vraag voor een
parkeerplaats voor personen met een handicap aan de woning gelegen
Spaarzaamheidstraat 55, 8450 Bredene. Betrokkene heeft een garagebox
achteraan maar op een lager niveau en met trappen terwijl de aanvraagster
geen trappen kan opgaan.
Opmerking:
 in zitting d.d. 18/04/2017 heeft het college van burgemeester en
schepenen een tijdelijke politieverordening op proef voor een jaar
vastgesteld waarbij het beurtelings parkeren wordt opgeheven en het
parkeerregime aangepast in beide straten
in afwachting van een evaluatie van deze maatregel wordt voorgesteld om
het bestaande aanvullend reglement aan te houden en aan te vullen met de
parkeerplaats voor personen met een handicap.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om het aanvullend
reglement op
de politie van
het wegverkeer op gemeentewegen
(Spaarzaamheidstraat) op te heffen en opnieuw vast te stellen.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 24/04/2006 houdende
hervaststelling van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
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betreffende gemeentewegen (Spaarzaamheidstraat).
Artikel 2
In de Spaarzaamheidstraat, tussen Steenovenstraat en Dijkweg en tussen
Prinses Elisabethlaan en Henri Zwaenepoelstraat, is het beurtelings parkeren
van toepassing.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E5 aan de kant
van de even huisnummers en door het verkeersbord E7 aan de kant van de
oneven huisnummers.
Artikel 3
In de Spaarzaamheidstraat, ter hoogte van de zijgevel van het huis nr. 33,
worden drie parkeerplaatsen ingericht, haaks ten opzichte van het voetpad,
overeenkomstig artikel 77.5 van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer d.d. 01/12/1975.
Naast de laatste parkeerhaven wordt een driehoekige verkeersgeleider
aangebracht door middel van arceringen.
Artikel 4
In de Spaarzaamheidstraat worden op de gelijkgrondse bermen ter hoogte van
het Michel Vanden Wegheplein en ter hoogte van de zijgevel van de kerk
parkeerplaatsen ingericht, schuin ten opzichte van de as van de rijbaan,
overeenkomstig artikel 77.5 van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer d.d. 01/12/1975.
Artikel 5
In de Spaarzaamheidstraat is het parkeren voorbehouden aan personen met een
handicap
 op de eerste parkeerplaats ter hoogte van de zijingang van de kerk
 ter hoogte van de woning met nummer 55.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a, voorzien
van een onderbord, waarop het symbool van artikel 70.2.1.3.c van het
algemeen verkeersreglement voorkomt.
Artikel 6
In de Spaarzaamheidstraat, meer bepaald ter hoogte van de zijgevel van het
huis nr. 33, worden de twee meest oostelijk gelegen parkeerplaatsen
voorbehouden voor elektrische voertuigen.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a met
onderbord met de afbeelding van een kabel met stekker.
Punt 9: /verkeer/- Verkeer en mobiliteit - Aanpassing statuten gemeentelijke verkeerscommissie.

Juridische grond



Artikel 200 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten



Beslissing d.d. 21/09/2009 van de gemeenteraad inzake opsplitsing van de
gemeentelijke verkeerscommissie in inspraakorgaan en experten-commissie
en vaststelling van de statuten
Statuten van de gemeentelijke verkeerscommissie
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 28/08/2017
houdende voorstel aan de gemeenteraad tot aanpassing van de statuten van




ONTWERPDOSSIERS GEMEENTERAADSZITTING D.D. 18/09/2017

Pagina 15

de gemeentelijke verkeerscommissie
Feiten, context
en argumentatie











Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19/06/2017 beslist om
een delegatie van de raad voor lokale economie op te nemen in de
Gemeentelijke Verkeerscommissie
In zitting d.d. 28/11/1983 werd door de gemeenteraad overgegaan tot de
oprichting van de gemeentelijke verkeerscommissie en werd de
samenstelling ervan vastgesteld. Dit gemeentelijk adviesorgaan, waarvan
de bijeenkomsten openbaar zijn, heeft als opdracht overleg plegen, advies
uitbrengen en initiatieven voorstellen met betrekking tot verkeer en
mobiliteit in het algemeen en de verkeersveiligheid in het bijzonder.
In zitting van 21/09/2009 heeft de gemeenteraad beslist om deze
adviesraad op te splitsen in een inspraakorgaan en experten-commissie om
meer professionaliteit te brengen in de verkeerscommissie en de statuten
vastgesteld.
Overeenkomstig artikel 200 van het Gemeentedecreet is de gemeenteraad
bevoegd voor het vaststellen van de nadere voorwaarden voor de
representativiteit en voor het regelen van de samenstelling, de werkwijze
en de procedures van de adviesraden.
De statuten :
Artikel 1 – Oprichting en benaming
Er wordt een gemeentelijke verkeerscommissie, bestaande uit enerzijds
een publiek forum en anderzijds een expertencommissie, opgericht.
Artikel 2 - Zetel
De zetel van de gemeentelijke verkeerscommissie is gevestigd in het
gemeentehuis, Centrumplein 1, 8450 Bredene
Artikel 3 - Doelstellingen
De gemeentelijke verkeerscommissie heeft als opdracht overleg plegen,
advies uitbrengen en initiatieven voorstellen met betrekking tot verkeer en
mobiliteit in het algemeen en de verkeersveiligheid in het bijzonder.
Deze commissie adviseert het gemeentebestuur over het verkeers- en
mobiliteitsbeleid (op verzoek van college van burgemeester en schepenen,
gemeenteraad, burgemeester, gemeenteadministratie, wijkraden, lokale
politie, inwoners etc….)
Artikel 4 – Samenstelling
De raad is samengesteld uit:
Publiek forum
* de burgemeester-voorzitter
* een secretaris
* 1 lid, aangeduid door elke politieke fractie, die is vertegenwoordigd in de
gemeenteraad (voordracht niet-raadsleden mogelijk)
* een vertegenwoordiger van de lokale politie - politiezone Bredene/De
Haan
* een afgevaardigde per wijkraad
* een afgevaardigde per onderwijsinstelling
* een afgevaardigde van de gemeentelijke technische dienst
* personen, die een probleem wensen aan te kaarten of een voorstel willen
formuleren, eventueel uitgebreid met de inwoners van de desbetreffende
straat of aanpalende zone
Experten-commissie
* de burgemeester-voorzitter
* een secretaris
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* leden van het college van burgemeester en schepenen
* gemeentesecretaris
* l lid, aangeduid door elke politieke fractie, die is vertegenwoordigd in de
gemeenteraad (voordracht niet-raadsleden mogelijk)
* ingenieur gemeentebestuur
* een vertegenwoordiger van de lokale politie - politiezone Bredene/De
Haan
* een afgevaardigde van de brandweerdienst Oostende
* een afgevaardigde van de openbare vervoersmaatschappij De Lijn
* een afgevaardigde per wijkraad
* een afgevaardigde per onderwijsinstelling
* een vertegenwoordiger van de regionale overheidsdienst verkeer
* een afgevaardigde van de gemeentelijke technische dienst
Er wordt naar gestreefd dat ten minste één derde (1/3) van de leden van
de adviesraad van een verschillend geslacht is.
Artikel 5 – Plaatsvervanger
Voor elk effectief lid kan een plaatsvervangend lid aangeduid worden.
Artikel 6 – Mandaat
Het mandaat van de leden, aangeduid door elke politieke fractie,
vertegenwoordigd in de gemeenteraad, geldt voor een termijn, die
samenvalt met de legislatuur.
Deze leden worden iedere nieuwe
bestuursperiode opnieuw verkozen.
Het mandaat is hernieuwbaar.
Aan het mandaat van de leden van de gemeentelijke verkeerscommissie
wordt een einde gesteld:
* door persoonlijk ontslag uit de commissie of uit de vertegenwoordigende
organisaties/maatschappijen/diensten
* door intrekking van de opdracht door de afvaardigende
organisatie/maatschappij/dienst
Hernieuwing van mandaten en vervanging wegens ontslag worden vooraf
door
de
betrokken
organisatie/maatschappij/dienst
schriftelijk
medegedeeld aan het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 7 – Werking van de commissie
De gemeentelijke verkeerscommissie bestaat uit een inspraakorgaan en
een expertencommissie
1. Publiek forum
Inspraakorgaan, waarin vertegenwoordigd voorzitter, secretaris, lokale
politie, afgevaardigden politieke fracties, vertegenwoordigers wijkraden,
schooldirecties en personen, die een probleem wensen aan te kaarten of
een voorstel willen formuleren, eventueel uitgebreid met de inwoners van
de desbetreffende straat of aanpalende zone
Werkwijze, procedure, locatie en tijdstip
- Geen openbaar karakter. Lokale politie stelt de lijst “uit te nodigen
inwoners” vast
- Bijeenroeping door het college van burgemeester en schepenen
- Opmaak van een agenda
- Dialoog pro en contra’s, zonder dat evenwel “bindende” adviezen worden
geformuleerd
- Vergaderplaats: Staf Versluyscentrum
- Tijdstip: na de diensturen
2. Experten-commissie
Technische commissie, waarin met kennis van zaken de eigenlijke adviezen
worden geformuleerd en waarvan deel uitmaken voorzitter, secretaris,
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leden
college
van
burgemeester
en
schepenen,
ingenieur
gemeentebestuur, afgevaardigden politieke fracties, lokale politie,
brandweer, openbare vervoersmaatschappij, vertegenwoordiger regionale
overheidsdienst verkeer, vertegenwoordigers onderwijsinstellingen en
vertegenwoordigers wijkraden. Op dit echelon kan gericht worden gewerkt
en dit in functie van het mobiliteitsplan. Er kunnen maatregelen worden
voorbereid in het kader van bvb. openbare werken (opwaardering overleg –
efficiëntie - doelgerichtheid)
Werkwijze, procedure, locatie en tijdstip
- Vaste kern
- Bijeenroeping door het college van burgemeester en schepenen
- Agenda, afhankelijk van het resultaat van de besprekingen in het publiek
forum
- Formuleren van de “eigenlijke” adviezen
- Vergaderplaats: gemeentehuis
- Tijdstip: tijdens de diensturen
Het inspraakorgaan en de experten-commissie vergaderen minstens 2 maal
per jaar. De vergaderingen zijn niet openbaar.
De verslaggever draagt er zorg voor dat de dagorde tenminste vijf
kalenderdagen vóór de vergadering in het bezit is van de leden, tenzij bij
hoogdringendheid. Alle leden worden voor elke vergadering uitgenodigd.
Onderwerpen, die niet op de agenda staan vermeld, worden niet in
behandeling genomen. Hiervan kan worden afgeweken indien tenminste
de helft van de aanwezige leden van oordeel is dat er dringende redenen
zijn om deze aan de agenda toe te voegen.
Artikel 8 – Verslag
Elk verslag omvat volgende onderdelen:
* De namen van de aanwezige leden en van deze, die zich lieten
verontschuldigen
* De besproken agendapunten
De verslaggever stelt de verslagen van de vergaderingen op en legt ze voor
aan de leden en aan het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 9 – Werkingskosten
Jaarlijks voorziet de gemeenteraad de nodige kredieten in het budget voor
de werkingskosten van de gemeentelijke verkeerscommissie
Artikel 10 – Statuten
De statuten worden vastgesteld door de gemeenteraad. Voorstel tot
wijzigen van deze statuten dient voorgelegd aan de gemeenteraad, na
voorafgaandelijk advies van de gemeentelijke verkeerscommissie.
Artikel 11 – Deskundigen
De gemeentelijke verkeerscommissie kan deskundigen uitnodigen voor
bepaalde punten van de dagorde. Zij wonen de vergaderingen bij, waarop
hun advies wordt gevraagd.


Neemt kennis

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om bij artikel 4
(samenstelling publiek forum) en artikel 7.1 ( werking van de commissie)
van de statuten van de verkeerscommissie “2 afgevaardigden van de raad
van lokale economie” toe te voegen

(feiten, stukken,…)
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Stemmen

(feiten, stukken,…)

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om de statuten van de gemeentelijke
verkeerscommissie als volgt te wijzigen :
- bij artikel 4 (samenstelling publiek forum) en artikel 7.1 ( werking van
de commissie) van de statuten van de verkeerscommissie wordt “2
afgevaardigden van de raad van lokale economie” toegevoegd.

Punt 10: /verkeer/- Verkeer en mobiliteit - Kennisneming van de beslissing van de burgemeester d.d.
10/08/2017 houdende verbod op het recreatief en professioneel gebruik van op afstand bestuurde
luchtvaartuigen in het luchtruim boven en rondom evenementenlocaties in de gemeente van 11 tot
en met 31/08/2017

Bevoegdheid



artikel 134 § 1 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond



artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet

Verwijzingsdocumenten




advies van de lokale politie d.d. 10/08/2017
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. 10/08/2017 houdende verbod op het
recreatief en professioneel gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen
in het luchtruim boven en rondom evenementenlocaties in de gemeente van
11 tot en met 31/08/2017



Feiten, context
en argumentatie






Neemt kennis

Op vrijdag 11, zaterdag 12 en maandag 14/08/2017 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
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.

De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van de burgemeester d.d.
10/08/2017 houdende verbod op het recreatief en professioneel gebruik van op
afstand bestuurde luchtvaartuigen in het luchtruim
boven en rondom
evenementenlocaties in de gemeente van 11 tot en met 31/08/2017.
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Erwin Feys, schepen
Punt 11: /sportdienst/- Sport - Erkenning van Sykyc Bredene als sportvereniging

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 28/04/2014 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het reglement voor erkenning en subsidiëring van
Bredense sportverenigingen (technische aanpassing reglement in functie van
invoering beleids- en beheerscyclus)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 31/07/2017
betreffende aanvraag van Sykyc Bredene tot erkenning als Bredense
sportvereniging
aanvraagdossier van Sykyc Bredene tot erkenning als Bredense sportvereniging



Feiten, context 
en argumentatie

Sykyc Bredene, p/a Eveline Cloet, Paaphoek 15, 8450 Bredene vraagt om
erkend te worden als Bredense sportvereniging.
Uit onderzoek van de aanvraag tot erkenning blijkt dat de vereniging voldoet
aan de voorwaarden om erkend te worden als sportvereniging, meer bepaald :
- een welbepaald doel nastreven
- geleid worden door een bestuur van minimum drie leden
- geen winstoogmerk nastreven
- bij het indienen van de aanvraag om erkenning minstens een jaar activiteit
hebben uitgeoefend
- zetel van de vereniging moet zich in Bredene situeren
- op regelmatige tijdstippen activiteiten organiseren
- toegankelijk zijn voor iedereen
- een verzekering afsluiten voor haar leden.



Stemmen
Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om Sykyc Bredene, p/a Eveline Cloet, Paaphoek 15, 8450
Bredene te erkennen als Bredense sportvereniging.

Eddy Gryson, schepen
Punt 12: /beleidsondersteuning/- Algemeen - Vaststellen van een geactualiseerde afbakening van het
“dagelijks bestuur”, zoals bedoeld door het Gemeentedecreet en vaststellen van de verrichtingen die
zijn vrijgesteld van het voorafgaande visum van de financieel beheerder

Bevoegdheid



artikels 42 en 159 van het Gemeentedecreet

Juridische grond




artikels 43, 57, 159 en 160 van het Gemeentedecreet
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 25/06/2010 houdende de beleids- en
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Verwijzingsdocumenten





Feiten, context
en argumentatie

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
Wet d.d. 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten
Koninklijk
Besluit
d.d.
18/04/2017
betreffende
plaatsing
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren
beslissing van de gemeenteraad d.d. 29/07/2013 houdende vaststellen van
een geactualiseerde afbakening van het begrip “dagelijks bestuur”, zoals
bedoeld door het Gemeentedecreet en vaststellen van de verrichtingen die
zijn vrijgesteld van het voorafgaande visum van de financieel beheerder
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 04/09/2017
houdende principieel vaststellen van een geactualiseerde afbakening van
het begrip “dagelijks bestuur”, zoals bedoeld door het Gemeentedecreet en
vaststellen van de verrichtingen die zijn vrijgesteld van het voorafgaande
visum van de financieel beheerder

Dagelijks bestuur
 Het Gemeentedecreet laat heel wat lokaal financieel maatwerk toe. Een
belangrijk begrip dat in het Gemeentedecreet hiervoor wordt gehanteerd is
“dagelijks bestuur”. Binnen bepaalde marges kan elke gemeente zelf
bepalen wat er moet worden verstaan onder “dagelijks bestuur” (zoals
bedoeld door het Gemeentedecreet in onder meer artikel 43 § 2 11°).
 Concreet heeft de afbakening van het dagelijks bestuur vooral gevolgen
voor het voeren van overheidsopdrachten. Voor opdrachten binnen dagelijks
bestuur is immers automatisch de budgethouder (lees: college van
burgemeester en schepenen) bevoegd voor de vaststelling van de wijze van
gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten. Voor opdrachten
buiten dagelijks bestuur ligt deze bevoegdheid bij de gemeenteraad.
 De afbakening van het dagelijks bestuur werd als volgt vastgesteld door de
gemeenteraad in zitting d.d. 29/07/2013:
 Alle opdrachten van werken, leveringen en diensten die betrekking
hebben op het exploitatiebudget en die het gemeentebestuur niet
jaaroverschrijdend binden
 Alle opdrachten van werken, leveringen en diensten die betrekking
hebben op het exploitatiebudget en die het gemeentebestuur tot
maximaal vijf jaar binden, en dit indien ook aan volgende cumulatieve
voorwaarden is voldaan:
 de opdracht kadert in het garanderen van de continuïteit van de
bestaande dienstverlening
 het totaal bedrag van de verbintenis bedraagt niet meer dan het
bedrag zoals bedoeld in artikel 105 § 1. 2° van het Koninklijk Besluit
d.d. 15/07/2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren
 Alle opdrachten van werken, leveringen en diensten die betrekking
hebben op het investeringsbudget, indien het totaal bedrag van de
verbintenis niet meer bedraagt dan het bedrag zoals bedoeld in artikel
105 § 1. 4° van het Koninklijk Besluit d.d. 15/07/2011 betreffende
plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren
 Alle opdrachten van diensten die noodzakelijk zijn voor een optimale
thesauriepositie van het gemeentebestuur, hieronder onder meer te
begrijpen:
 het verdisconteren van subsidies, toelagen of schuldvorderingen
 het opnemen van thesaurievoorschotten
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 het aangaan van kasfaciliteiten
De beslissingen tot wijziging in de uitvoering van de voorwaarden van
werken, leveringen en diensten die door de gemeenteraad zijn
vastgesteld, voor zover de totale waarde van de opdracht het door de
gemeenteraad goedgekeurde ramingsbedrag niet overschrijdt met meer
dan 10 %.
 De beslissingen tot vaststellen van de wijze waarop de opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten worden toegewezen en
het vaststellen van de voorwaarden ervan, indien de opdracht
voortvloeit uit dringende spoed als gevolg van niet te voorziene
omstandigheden. Deze beslissing wordt meegedeeld aan de
gemeenteraad, die er tijdens de eerstvolgende zitting kennis van
neemt.
 In de afbakening van het dagelijks bestuur werd (zoals men kan vaststellen
uit bovenstaande oplijsting) in 2013 uitdrukkelijk verwezen naar
grensbedragen die via de wetgeving op de overheidsopdrachten worden
bepaald. Idee hierachter was om het dagelijks bestuur automatisch mee te
laten evolueren met de wettelijke grensbedragen die golden voor de
“aangenomen factuur” en de “onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij aanvang”. Ondertussen is de wetgeving die wordt
genoemd in de beslissing van de gemeenteraad echter afgeschaft en
vervangen door nieuwe wetgeving. Voorgesteld wordt dan ook om
duidelijkheid te scheppen en het besluit over het dagelijks bestuur te
hernemen met verwijdering van de afgeschafte wetgeving.
In plaats van te verwijzen naar de afgeschafte wetgeving wordt voorgesteld
om voortaan te verwijzen naar de overeenkomstige bepalingen in de nieuwe
wetgeving. Hierdoor blijft de geest van de beslissing die in 2013 werd
genomen intact, namelijk dat we ons dagelijks bestuur koppelen aan
bepaalde grensbedragen in de wetgeving op de overheidsopdrachten.
We dienen hierbij wel uitdrukkelijk op te merken dat deze grensbedragen
door de nieuwe wetgeving aanzienlijk zijn opgetrokken ten opzichte van
vroeger.
 waar we vroeger verwezen naar “het bedrag zoals bedoeld in
artikel 105 § 1. 4° van het Koninklijk Besluit d.d. 15/07/2011
betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren”,
werd hiermee concreet het grensbedrag van de aangenomen
factuur bedoeld, zijnde 8.500 EUR (excl. btw). Het overeenkomstig
grensbedrag in de nieuwe wetgeving bedraagt nu 30.000 EUR (excl.
btw)
 waar we vroeger verwezen naar “het bedrag zoals bedoeld in
artikel 105 § 1. 2° van het Koninklijk Besluit d.d. 15/07/2011
betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren”
werd
hiermee
concreet
het
grensbedrag
van
de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf bedoeld,
zijnde 85.000 EUR (excl. btw). Het overeenkomstig grensbedrag in
de nieuwe wetgeving bedraagt nu 135.000 EUR (excl. btw).
Voorafgaand visum financieel beheerder
 In het oorspronkelijk Gemeentedecreet (voor het hersteldecreet van 2009)
werd ook de regeling omtrent het voorafgaand visum van de financieel
beheerder (artikel 160 § 2) gekoppeld aan het dagelijks bestuur. Dit is op
vandaag strikt gezien niet langer het geval. Omwille van de praktische
verwevenheid op het vlak van werkprocedures tussen de afbakening van het
dagelijks bestuur en de visumverplichting wordt evenwel voorgesteld om
beide zaken samen te blijven beschouwen. Concreet wordt daarom
voorgesteld om in de nieuwe beslissing over het dagelijks bestuur ook een
nieuwe beslissing te nemen over de (vrijstelling van de) visumverplichting
door de financieel beheerder. Zo kunnen beide sterk verweven financiële
maatwerkbeslissingen klaar en duidelijk in een en dezelfde beslissing van
de gemeenteraad worden teruggevonden.
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NB: bepaalde verrichtingen kunnen door de gemeenteraad worden
vrijgesteld van de voorafgaande controle op wettelijkheid en
regelmatigheid door de financieel beheerder die normaal gezien in alle
gevallen wordt opgelegd. De Vlaamse regering heeft wel grenzen
ingesteld aan de gemeentebevoegdheid (onder meer via het
Gemeentedecreet zelf en via het 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). In artikel 19 van het
genoemde Ministerieel Besluit d.d. 01/01/2010 zijn volgende concrete
grensbedragen terug te vinden:
 de raad kan de volgende categorieën van verrichtingen niet
uitsluiten van de visumverplichting:
 1° de verbintenissen waarvan het bedrag hoger is dan 50.000
EUR;
2° de verbintenissen die een contractuele looptijd hebben van
meer dan een jaar en waarvan het jaarlijkse bedrag hoger is
dan 25.000 EUR
 in afwijking van dit grensbedrag kunnen ook aanstellingen van
bepaalde duur voor minder dan een jaar worden vrijgesteld van het
voorafgaand visum
 in afwijking van het grensbedrag kunnen investeringssubsidies nooit
worden uitgesloten van de visumverplichting.
De lokale regels omtrent de visumverplichting werd als volgt vastgesteld
door de gemeenteraad in zitting d.d. 29/07/2013:
 verrichtingen die het bedrag van 7.500 EUR (excl. btw) niet
overschrijden,
worden
uitgesloten
van
de
voorafgaande
visumverplichting door de financieel beheerder
 in afwijking van het in eerste lid vermelde grensbedrag worden
eveneens de aanstellingen waarvan de duur niet meer bedraagt dan een
jaar uitgesloten van de voorafgaande visumverplichting door de
financieel beheerder. Contracten van onbepaalde duur worden voor de
toepassing van deze bepaling gelijkgesteld met een aanstelling van
meer dan een jaar. Bij opeenvolgende contracten voor dezelfde functie
moet de totale duur worden aangenomen voor de toepassing van deze
bepaling
 in afwijking van het in eerste lid vermelde grensbedrag blijven
investeringssubsidies, zoals wettelijk voorzien, steeds onderworpen aan
de voorafgaande visumverplichting door de financieel beheerder.
In de huidige bepaling over de vrijstelling van visumplicht werd geen
automatische koppeling voorzien aan bepaalde grensbedragen. Voorgesteld
wordt daarom om de huidige beslissing gewoon in stand te houden en het
bedrag te bevestigen op 7.500 EUR (excl. btw).





Samenvatting van bovenstaande behandelde grensbedragen
Omschrijving
onderdeel
dagelijks bestuur
jaaroverschrijdende
verbintenissen (max. 5 jaar)
binnen
exploitatiebudget
en
kaderend in continuïteit van de
dienstverlening
investeringsbudget
vrijstelling
beheerder
Tussenkomsten

visum

financieel

Nu

Voorstel

85.000
EUR
(excl. btw)



135.000
(excl. btw)

8.500
EUR
(excl. btw)
7.500
EUR
(excl. btw)



30.000 EUR (excl.
btw)
7.500 EUR (excl.
btw)



EUR

(…)
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Stemmen

Met xxx stemmen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft zijn beslissing op d.d. 17/09/2007 houdende afbakenen
van het begrip "dagelijks bestuur", zoals bedoeld door het Gemeentedecreet.
Artikel 2
De gemeenteraad stelt het dagelijks bestuur, zoals bedoeld in het
Gemeentedecreet, als volgt opnieuw vast:
Opdrachten voor werken, leveringen en diensten
Het dagelijks bestuur, bedoeld in artikel 43 § 2 11° van het Gemeentedecreet,
omvat volgende componenten:
 Alle opdrachten van werken, leveringen en diensten die betrekking hebben
op het exploitatiebudget en die het gemeentebestuur niet
jaaroverschrijdend binden.
 Alle opdrachten van werken, leveringen en diensten die betrekking hebben
op het exploitatiebudget en die het gemeentebestuur tot maximaal vijf
jaar binden, en dit indien ook aan volgende cumulatieve voorwaarden is
voldaan:
 de opdracht kadert in het garanderen van de continuïteit van de
bestaande dienstverlening
 het totaal bedrag van de verbintenis bedraagt niet meer dan het
bedrag zoals bedoeld in artikel 90 van het Koninklijk Besluit d.d.
18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke
sectoren
 Alle opdrachten van werken, leveringen en diensten die betrekking hebben
op het investeringsbudget, indien het totaal bedrag van de verbintenis niet
meer bedraagt dan het bedrag zoals bedoeld in artikel 92 van de wet d.d.
17/06/2016 inzake overheidsopdrachten
 Alle opdrachten van diensten die noodzakelijk zijn voor een optimale
thesauriepositie van het gemeentebestuur, hieronder onder meer te
begrijpen:
 het verdisconteren van subsidies, toelagen of schuldvorderingen
 het opnemen van thesaurievoorschotten
 het aangaan van kasfaciliteiten
 De beslissingen tot wijziging in de uitvoering van de voorwaarden van
werken, leveringen en diensten die door de gemeenteraad zijn vastgesteld,
voor zover de totale waarde van de opdracht het door de gemeenteraad
goedgekeurde ramingsbedrag niet overschrijdt met meer dan 10 %.
 De beslissingen tot vaststellen van de wijze waarop de opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten worden toegewezen en het
vaststellen van de voorwaarden ervan, indien de opdracht voortvloeit uit
dringende spoed als gevolg van niet te voorziene omstandigheden. Deze
beslissing wordt meegedeeld aan de gemeenteraad, die er tijdens de
eerstvolgende zitting kennis van neemt.
Artikel 3
De gemeenteraad beslist om verrichtingen die het bedrag van 7.500 EUR (excl.
btw) niet overschrijden, uit te sluiten van de voorafgaande visumverplichting
door de financieel beheerder.
In afwijking van het in eerste lid vermelde grensbedrag worden eveneens de
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aanstellingen waarvan de duur niet meer bedraagt dan een jaar uitgesloten van
de voorafgaande visumverplichting door de financieel beheerder. Contracten
van onbepaalde duur worden voor de toepassing van deze bepaling
gelijkgesteld met een aanstelling van meer dan een jaar. Bij opeenvolgende
contracten voor dezelfde functie moet de totale duur worden aangenomen
voor de toepassing van deze bepaling.
In afwijking van het in eerste lid vermelde grensbedrag blijven
investeringssubsidies, zoals wettelijk voorzien, steeds onderworpen aan de
voorafgaande visumverplichting door de financieel beheerder.
Punt 13: /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 2017

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, het
college van burgemeester en schepenen en van de secretaris
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting d.d.
28/08/2017 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 2017




Feiten, context 
en argumentatie



Neemt kennis

Het gewijzigde artikel 166 van het Gemeentedecreet schrijft voor dat de
financieel beheerder minstens eenmaal per jaar in volle onafhankelijkheid
rapporteert aan de gemeenteraad over de uitvoering van zijn taak van
voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de
voorgenomen verbintenissen. Hij stelt tegelijkertijd een afschrift van dat
rapport ter beschikking aan het college van burgemeester en schepenen, de
gemeentesecretaris en de externe auditcommissie.
Het voorliggend rapport waarvan de gemeenteraad dient kennis te nemen
omvat alle verbintenissen die werden aangegaan in de eerste helft van 2017
en onderhevig zijn aan het visum van de financieel beheerder (>7.500,00 EUR,
excl. btw).

De gemeenteraad neemt kennis van het rapport van de financieel beheerder
inzake de voorafgaande controle van de wettigheid en de regelmatigheid van de
voorgenomen verbintenissen gedurende het eerste halfjaar 2017.

Punt 14: /financiële dienst/- Financiën - Vaststelling van de 1e budgetwijziging 2017 bestaande uit
de verklarende nota en de financiële nota en kennisneming van de toelichting van de budgetwijziging

Bevoegdheid



artikel 154 van het Gemeentedecreet
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Juridische
grond





Verwijzingsdocumenten









Feiten,
context en
argumentatie









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

Omzendbrief BB 2013/4 d.d. 22/03/2013 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 strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 20142019) en de budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus
Omzendbrief BB 2016/2 d.d. 15/07/2016 van de Vlaamse Minister van
Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling Lokale en
Provinciale Besturen – Financiën en Personeel houdende de aanpassing van de
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2017
beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/12/2016 houdende vaststelling van
het budget 2017
beslissing van de gemeenteraad d.d. 20/03/2017 houdende vaststelling van de
technische budgetwijziging 2017
ontwerp van de 1e budgetwijziging 2017
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.
04/09/2017 van de 1e budgetwijziging 2017 bestaande uit de verklarende
nota, de financiële nota en de toelichting van de budgetwijziging

In zitting d.d. 19/12/2016 heeft de gemeenteraad de derde aanpassing van
het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2017 goedgekeurd.
In zitting d.d. 20/03/2017 heeft de gemeenteraad de technische
budgetwijziging 2017 goedgekeurd.
In zitting d.d. 04/09/2017 heeft het college van burgemeester en schepenen
kennis genomen van de eerste budgetwijziging 2017.
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 regels van de
beleids- en beheerscyclus (BBC).
De budgetwijziging bestaat uit de verklarende nota, de financiële nota en de
toelichting van de budgetwijziging.
Wijziging van het exploitatiebudget – volgens schema BW1
Beleidsdomein
Algemene
financiering
Algemeen

Saldo voor
1e BW
21.263.757

Uitgaven na
1e BW
833.278

Ontvangsten
na 1e BW
21.542.964

Saldo na 1e
BW
20.709.686

-6.456.500

7.086.080

609.880

-6.476.200
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bestuur,
organisatie en
participatie
Openbare
infrastructuur en
mobiliteit
Parken en
begraafplaatsen
Natuur en
milieubeheer
Veiligheid en
preventie
Economie en
toerisme
Ruimtelijke
ordening
Cultuur en
bibliotheek
Jeugd
Sport
Sociale
dienstverlening
Kinderopvang
Totaal

-485.052

1.254.937

618.654

-636.283

-965.892

1.031.981

64.443

-967.538

-395.543

1.550.431

1.618.106

67.675

-3.842.682

3.379.383

34.249

-3.345.134

-650.423

695.671

30.176

-665.495

-278.733

331.000

51.297

-279.703

-1.376.021

1.382.603

67.196

-1.315.407

-341.914
-1.130.979
-2.904.868

354.741
1.349.783
2.680.148

9.067
216.022
18.307

-345.674
-1.133.761
-2.661.841

-720.507
1.714.643

1.608.261
23.538.297

903.995
25.784.356

-704.266
2.246.059

Investeringsbudget na technische budgetwijziging – volgens schema TB3
(ongewijzigd t.a.v. budget 2017)
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

Code
28
280
281

Totaal
50,00
0,00
0,00

282
283
284/8
22/7

0,00
0,00
50,00
8.481.265,91
8.481.265,91

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

3.285.827,98
4.476.465,83
718.972,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

21
664

191.973,59
150.711,00
8.824.000,50

Code
28
280

Totaal
0,00
0,00
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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
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

281

0,00

282
283
284/8
22/7

0,00
0,00
0,00
910.000,00
910.000,00

220/3229
224/8
23-24
250/5
27

910.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

260/4
265/9
176
21
1501804951/2

0,00
245.000,00

V. Totaal ontvangsten

1.155.000,00

Wijziging van het liquiditeitenbudget – volgens schema BW4
Resultaat op kasbasis

2017

I. Exploitatiebudget (B-A)

2.246.059,00

A. Uitgaven

23.538.297,00

B. Ontvangsten

25.784.356,00

1.a. Belastingen en boetes

15.825.268,00

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)

9.959.088,00
-7.669.000,50

A. Uitgaven

8.824.000,50

B. Ontvangsten

1.155.000,00

III. Andere (B-A)

294.451,00

A. Uitgaven

1.940.165,00

1. Aflossing financiële schulden

1.940.165,00

a. Periodieke aflossingen

1.940.165,00

b. Niet-periodieke aflossingen

0,00

2. Toegestane leningen

0,00

3. Overige transacties

0,00

B. Ontvangsten

2.234.616,00

1. Op te nemen leningen en leasings

2.000.000,00

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

234.616.00

a. Periodieke terugvorderingen

234.616.00
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b. Niet-periodieke terugvorderingen

0,00

3. Overige transacties

0,00

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

-5.128.490,50

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar

19.502.917,33

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV+V)

14.374.426,83

VII. Bestemde gelden (toestand op 31/12)

4.646.268,00

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

646.268,00

B. Bestemde gelden voor investeringen

4.000.000,00

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

0,00

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

9.728.158,83

Autofinancieringsmarge na wijziging
I Financieel draagvlak (A-B)
Exploitatieontvangsten
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)

2017 voor BW
2.336.351
25.987.959
23.651.608

2017 na BW
2.825.577
25.784.356
22.958.779

24.273.316
621.708
2.316.178
1.694.470
621.708
20.173

23.538.297
579.518
2.285.067
1.705.549
579.518
540.510

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting van de 1e budgetwijziging
2017.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt de 1e budgetwijziging 2017 vast. De verklarende nota en
de financiële nota maken integrerend deel uit van dit besluit.

Jacques Deroo, schepen
Punt 15: /beleidsondersteuning/- Beleidsondersteuning - Vaststellen van het beleidsplan
armoedebestrijding Bredene

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten



beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 02/05/2017
houdende vaststellen van het voorontwerp van het beleidsplan
armoedebestrijding Bredene 2017-2019
beslissing van het vast bureau d.d. 10/05/2017 houdende vaststelling van
het voorontwerp van het beleidsplan armoedebestrijding Bredene 20172019
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 04/09/2017
houdende vaststellen van het ontwerp van beleidsplan armoedebestrijding
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Feiten, context
en argumentatie










Bredene 2017-2019
meerjarenplanning 2014-2019 van de gemeente Bredene
meerjarenplanning 2014-2019 van het OCMW Bredene
ontwerp beleidsplan armoedebestrijding Bredene
Gemeente en OCMW zijn overtuigd van het belang van een beleid rond
armoedebestrijding en werken samen om een beleidsplan hiervoor te
ontwikkelen.
In
eerste
instantie
werd
een
voorontwerp
van
beleidsplan
armoedebestrijding opgesteld en aangenomen door het college van
burgmeester en schepenen en het vast bureau. In een tweede beweging
werd het voorontwerp verfijnd tot een ontwerp van een definitieve tekst
dewelke nu ter vaststelling wordt voorgelegd.
 Vóór de opmaak van het ontwerp van beleidsplan armoedebestrijding
werd geregeld informeel overleg gevoerd met diverse actoren (o.a.
diverse interne diensten zoals sociale diensten, Huis van het Kind,…,
alsook diverse externe actoren en deskundigen zoals o.a.
armoedecoördinatoren Oostende, De Haan, Gent en Kortrijk, Rap op
Stap, Welzijnsschakel Caproen, Sint-Vincentius, Uit de Marge, Samen
Sterker, Bredene met een Hart, netwerk “Samen tegen schooluitval”,
Agentschap Inburgering en Integratie, Kind en Gezin, CAW, vzw De Link,
Open School, diverse schooldirectie en zorgleerkrachten,…). De
inzichten die zowel inhoudelijk als organisatorisch uit deze vele
informele contacten zijn ontstaan werden in het beleidsplan verwerkt.
In het plan zelf richten we ons evenwel prioritair op de eigen
gemeentelijke diensten en OCMW-diensten, omdat dit de actoren zijn
waarmee we op korte termijn het grootste resultaat kunnen behalen
(zie verder). Voor de externe actoren die van belang zijn voor het
armoedebeleid zijn er in het beleidsplan armoedebestrijding
methodologisch gezien geen formele overlegstructuren voorzien. In het
verleden zijn deze namelijk vaak te rigide gebleken om tot echte
resultaten te komen. Het blijft echter wel de bedoeling om externe
actoren bij het beleid te blijven betrekken. Aan de hand van het
beleidsplan armoedebestrijding kunnen we met deze externe actoren
blijven overleggen, kunnen we onze inspanningen verder op elkaar
afstemmen en kunnen we voortschrijdende inzichten opdoen. Alhoewel
de grote lijnen van het beleidsplan wellicht langdurig ongewijzigd
zullen blijven (zie verder), kan het vooral op operationeel niveau zeker
en vast een dynamisch plan worden, dat geregeld wordt geëvalueerd,
dat openstaat voor extern geleverde inspanningen en dat indien nodig
ook kan worden bijgestuurd.
De verwachting is dat dit beleidsplan in grote lijnen gedurende vele jaren
intact zal kunnen blijven. Er wordt daarom ook geen einddatum geplaatst
op dit plan. Het vermoeden is dat de doelen die nagestreefd worden, alsook
de acties die hiervoor voorgesteld worden zeer lang actueel zullen blijven.
Los van een grondige bijsturing van het Vlaams armoedebeleid, een sterke
economische opleving of een sterke instroom van extra middelen voor
lokaal armoedebeleid wordt verwacht dat het huidige plan langdurig als
leidraad gebruikt zal kunnen worden.
Noodzakelijke aanpassingen aan het beleidsplan kunnen eventueel via een
jaarlijkse of tweejaarlijkse evaluatie verricht worden.
Aan de hand van een geactualiseerde omgevingsanalyse werd de situatie
rond kansarmoede in de gemeente in kaart gebracht.
Kansarmoede strekt zich uit over meerdere levensdomeinen. Hiermee
rekening houdend en op basis van de beschikbare cijfers is het dan ook
moeilijk om te zeggen hoeveel Bredenaars nu exact in kansarmoede leven.
Toch kan vermoed worden dat meer dan 2.000 inwoners van Bredene (of
11,5 %) in kansarmoede leven.
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Van de kinderen die in 2015 – en voorgaande jaren 2014 en 2013- in Bredene
geboren werden, groeit 15,5 % op in kansarmoede. Dit zijn bijna 25
kinderen per jaar.
In grote lijnen scoort Bredene gemiddeld iets ‘hoger’ op de meeste
kansarmoede-indicatoren dan dat in de provincie het geval is. Tegelijk
blijkt dat de kansarmoedeproblematiek in Bredene zich doorgaans niet
meer uitgesproken stelt dan elders aan de kust.
Het toelaten van armoede is een schending van mensenrechten en van de
sociale basisrechten. Gemeente en OCMW Bredene maken samen met alle
externe actoren en inwoners van armoedebestrijding een absolute
prioriteit. Deze intentie vertaalt zich doorheen de meerjarenplanning 20142019 van zowel de gemeente als het OCMW. De missie van het OCMW
vertaalt reeds de kern van deze sociale missie die ook gedragen wordt door
de gemeente. Armoedebestrijding moet in die zin gericht zijn op een
volwaardige deelname aan de samenleving en het faciliteren van alle
sociale grondrechten.
In het ontwerp van het beleidsplan wordt een doelstellingenboom
voorgesteld waarbij voor de verschillende levensdomeinen (o.a. inkomen,
huisvesting, tewerkstelling, onderwijs, gezondheid en vrije tijd)
strategische doelstellingen worden geformuleerd in het kader van
armoedebestrijding. Inhoudelijk worden deze doelstellingen reeds
gekoppeld aan een aantal mogelijke acties.
Waar verwacht wordt dat het beleidsplan inhoudelijk niet echt grondig zal
veranderen in de loop van de komende jaren, werd voornamelijk in de
opmaak van het ontwerp van de definitieve tekst anderzijds stil gestaan bij
de vraag op welke manier dit plan zo volledig mogelijk kan uitgevoerd
worden.
Een belangrijke vaststelling is dat met de huidige middelen en de manier
van werken dit een heel moeilijke opdracht zou zijn. Op het vlak van de
middelen is er de verwachting dat er op korte termijn niet grondig kan
worden bijgestuurd. Dit betekent dat er noodgedwongen zal moeten
gesleuteld worden aan de manier van werken, de wijze waarop we ons
organiseren als lokaal bestuur om enige kans te hebben om dit beleidsplan
zowel op korte als op lange termijn uit te voeren.
Dit beleidsplan zal als katalysator dienen om een sterkere inhoudelijke
sturing te geven aan de diverse sociale diensten van gemeente en OCMW.
Het moet voor hen op die manier duidelijker worden, met het beleidsplan
armoedebestrijding als leidraad, waar het bestuur naartoe wil en wat hun
rol daarin is. Het beleidsplan zal dus onlosmakelijk hiermee verbonden ook
als hefboom dienen om de diverse sociale diensten meer en beter met
elkaar te laten samenwerken.
Het idee is om gaandeweg steeds meer te focussen op preventie en
preventief werken. In de komende jaren zal een verdere verfijning en
bijsturing van het beleidsplan er ook op gericht zijn om sterker externe
diensten bij het armoedebeleid te betrekken.

Tussenkomsten

(…)

Stemmen

Met xxx stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt het beleidsplan armoedebestrijding Bredene vast. Het
beleidsplan armoedebestrijding Bredene maakt integrerend deel uit van dit
besluit.
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Punt 16: /technische dienst/- Openbare werken - Sociale woonwijk omgeving Frans Halsplein. Weg-,
riolerings- en omgevingswerken vmsw. Goedkeuren van de plannen, het bestek, de kostprijsraming
en de plaatsingsprocedure

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Wet d.d. 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten en de hierop van
toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd

Verwijzingsdocumenten



beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 10/07/2017
houdende het voorstel om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten
VMSW/gemeente Bredene voor de heraanleg van voetpaden in de Frans
Hals-, Noordhof-, Noord-Ede en Pieter Breugelstraat
dossier met plannen, bestek en kostprijsraming voor de heraanleg van
wegenis en riolering in de bestaande wijk Frans Halsplein en heraanleg
voetpaden in de omliggende straten
mail van Studiebureau Verhaeghe & Partners betreffende heraanleg van
voetpaden in de Maurice Lagravièrestraat




Feiten, context
en argumentatie







De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) diende de plannen,
het bestek en de kostprijsraming in voor de heraanleg van de wegenis en
riolering in de bestaande wijk Frans Halsplein en de heraanleg van
voetpaden in de omliggende straten (opgemaakt door Studiebureau
Verhaeghe & Partners bvba).
Deze werken worden opgesplitst in twee werfzones:
Werfzone 5
heraanleg van voetpaden, private opritten en voorzien van nieuwe
gescheiden huisaansluitingen voor de bestaande woningen langs de Pieter
Breugel-, Frans Hals-, Noordhof-, Noord-Ede-, Maurice Lagravièrestraat en
deels langs de Jan Van Eyckstraat
Werfzone 6
heraanleg riolering, wegenis, private opritten en voorzien nieuwe
gescheiden huisaansluitingen voor de bestaande woningen ter hoogte van
het Frans Halsplein en heraanleg voetpaden, private opritten en voorzien
van nieuwe gescheiden huisaansluitingen voor de bestaande woningen langs
de Frans Hals-, Pieter Breugel- en de Noord-Edestraat.
Summiere beschrijving van de werken
Werfzone 5
 heraanleg voetpaden
 heraanleg private opritten
 voorzien nieuwe gescheiden huisaansluitingen voor de bestaande
woningen
 opbreken bestaande voetpaden
 opbreken bestaande opritten woningen
 leveren en plaatsen van PVC-buizen voor de rioolaansluitingen en
overlopen RWA-puttten
 leveren en plaatsen van huisaansluitputjes
 leveren en plaatsen van een fundering uit schraal beton
 leveren en plaatsen van zandcement als legbed bestrating
 leveren en plaatsen van betonstraatstenen voetpaden en private
opritten
 leveren en plaatsen van lijnvormige elementen afboording
voetpaden en private opritten
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kostprijsraming: 256.791,29 EUR (incl. btw), waarvan:
 heraanleg voetpaden (100 % ten laste van het gemeentebestuur
Bredene): 113.340,04 EUR (incl. btw)
 heraanleg opritten en voorzien gescheiden huisaansluitputten (100
% ten laste van de Oostendse Haard): 113.958,71 EUR (incl. btw)
 aansluiten nieuwe huisaansluitputjes op bestaande riolering (100 %
Vlaams gewest): 29.492,54 EUR (incl. btw)
Werfzone 6
 aanleg gescheiden riolering
 heraanleg wegenis
 heraanleg private opritten
 voorzien nieuwe gescheiden huisaansluitingen voor de bestaande
woningen
 voorzien nieuwe gescheiden huisaansluitingen voor de nieuwe woningen
 groenaanleg
 heraanleg voetpaden
 heraanleg private opritten
 voorzien nieuwe gescheiden huisaansluitingen voor de bestaande
woningen
 opbreken bestaande wegenis en riolering
 opbreken bestaande opritten en terrassen woningen
 opbreken bestaand straatmeubilair (speeltoestellen, vuilnisbakken,
zitbanken, …)
 rooien bestaande beplanting (heesters en bomen)
 leveren en plaatsen van betonnen buizen voor de nieuwe RWAriolering
 leveren en plaatsen van gresbuizen voor de nieuwe DWA-riolering
 leveren en plaatsen van prefab betonnen inspectieputten met
stroomprofiel
 leveren en plaatsen van prefab betonnen straatkolkbakken
 leveren en plaatsen gietijzeren deksels voor inspectieputten en
straatkolkroosters
 leveren en plaatsen van PVC-buizen voor rioolaansluitingen en
overlopen RWA-putten
 leveren en plaatsen van huisaansluitputjes
 bouwen van een ondergronds bufferbekken
 bouwen van twee ondergrondse inspectieputten
 leveren en plaatsen van een geotextiel
 leveren en plaatsen van een onderfundering type II
 leveren en plaatsen van fundering uit schraal beton
 leveren en plaatsen van zandcement als legbed bestrating en
fundering riolering
 leveren en plaatsen van betonstraatstenen voor de rijweg,
voetpaden en parkeervakken
 leveren en plaatsen van betonstraatstenen voor de private opritten
en terrassen
 leveren en plaatsen van lijnvormige elementen als afboording
wegenis en parkeervakken
 leveren en plaatsen van uitgewassen beton voor wandelpaden
 leveren en plaatsen van straatmeubilair (betonnen zitbanken, antiparkeerpalen, …)
 leveren en plaatsen van speeltoestellen
 leveren en plaatsen van nieuwe brievenbussen
 leveren en planten van bomen, incl. groeibegeleiding
 leveren en plaatsen van hagen en heesters, incl. groeibegeleiding
 kostprijsraming: 862.774,82 EUR (incl. btw), waarvan:
 heraanleg voetpaden Frans Hals-, Pieter Breugel- en Noord-
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Edestraat(100 % ten laste van het gemeentebestuur Bredene):
53.879,01 EUR (incl. btw)
 heraanleg opritten, voorzien gescheiden huisaansluitputten en
brievenbussen (100 % ten laste van de Oostendse Haard):
134.455,81 EUR (incl. btw)
 rioleringsen
wegeniswerken
Frans
Halsplein,
incl.
rioolaansluitingen (100 % Vlaams gewest): 674.440,00 EUR (incl.
btw).
Totale kostprijsraming: 1.119.566,09 EUR (incl. btw), waarvan 167.219,04
EUR (incl. btw) ten laste van ons bestuur.
De heraanleg van voetpaden in deze sociale woonwijk werd in oorsprong
niet voorzien door de VMSW, doch wenselijk, gelet op de erbarmelijke
toestand van de voetpaden. Op de ingediende plannen wordt ook de
heraanleg van voetpaden voorzien in de Maurice Lagravièrestraat t.h.v. de
huizen nrs. 31-37 en 39-45. Onze ingenieur heeft de VMSW verzocht om
deze voetpaden niet her aan te leggen omdat deze recentelijk werden
vernieuwd door ons bestuur (voetpadenprogramma 2014).
Het
Studiebureau Verhaeghe & Partners heeft de meetstaat verminderd en
kostprijsraming aangepast, doch stelt voor om de plannen en de
vergunningsaanvraag niet te wijzigen omdat tijdens de uitvoering nog kan
beslist worden over het wel/niet heraanleggen (voetpad is nu aangelegd in
grijze betondallen (300x300) en het ontwerp voorziet zandgele
betonstraatstenen (220x220x80)). De kostprijsraming van de heraanleg in
de Maurice Lagravièrestraat t.h.v. de huizen nrs. 31-39 bedraagt 14.514,13
EUR (incl. btw).
Openbare verlichting : op het plan staat vermeld dat elf openbare
verlichtingspalen dienen verplaatst te worden. De openbare verlichting in
deze woonwijk zal het voorwerp uitmaken van een ander dossier.
In de meerjarenplanning 2014-2019 is een krediet van 165.000 EUR
(transactiejaar 2018) ingeschreven voor de aanleg van voetpaden in de
omgeving van de sociale woonwijk Frans Halsplein. Het beschikbaar krediet
is ontoereikend maar omdat het een kostprijsraming betreft en de werken
pas in 2018 zullen worden uitgevoerd stelt de technische dienst
administratie voor om nog geen kredietverschuiving uit te voeren in 2017 en
de openbare procedure af te wachten.







Financiële
gevolgen

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

Raming
(incl. btw)

Voetpaden
sociale
woonwijk
omgeving Frans
Halsplein

167.219,04
EUR

Tussenkomsten

(…)

Stemmen

Met xxx stemmen.

Besluit

Enig artikel

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
0200-00/2240207
165.000 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
2018
0200-00/2240207
165.000 EUR
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De gemeenteraad keurt goed het bestek, de plannen, de kostprijsraming
((1.119.566,08 EUR - incl. btw, waarvan 167.219,04 EUR – incl. btw ten laste
van ons bestuur) en de wijze van gunnen (openbare procedure) van de
opdracht van de infrastructuurwerken in de sociale woonwijk Frans Halsplein,
Frans Hals-, Pieter Breugel-, Noordhof-, Noord-Ede- en Maurice
Lagravièrestraat)
Punt 17: /technische dienst/- Overheidsopdrachten - Machines en materiaal. Graafmachine.
Vaststellen van de voorwaarden en de plaatsingsprocedure

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Wet d.d. 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten en de hierop van
toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd

Verwijzingsdocumenten




aankoopadvies, uitgebracht door de preventieadviseur
voorwaarden voor de opdracht van levering van een graafmachine voor de
technische dienst uitvoering
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 28/08/2017
houdende voorstel tot de opdracht van levering van een graafmachine voor
de technische dienst uitvoering



Feiten, context
en argumentatie






In het meerjarig financieel beleidsplan 2014-2019 is krediet voorzien voor
het financieren van de aankoop van een minigraafmachine voor de
technische dienst uitvoering. Het transactiekrediet 2017 bedraagt 50.000
EUR.
Dit voertuig zou voornamelijk worden ingezet voor het uitvoeren van
algemene werkzaamheden (strand, voetpaden, …).
Voornaamste voorwaarden van de opdracht van levering van een
graafmachine:
Gewicht ca:
3.600 kg
Motor:
- krachtige geluid- en emissiearme 3 cilinder Yanar diesel motor +/- 29
PK/21,3KW
- voldoet aan de laatste milieu eisen
- uitlaat omhoog gepositioneerd
Cabine en omgeving:
- ruime instap
- kantelbare cabine voor optimale servicevriendelijkheid
- ergonomische stoel voor de machinist, met verstelmogelijkheden
- in hoogte verstelbare armsteunen, zijn soepel en zacht
- overzichtelijk dashboard met visuele en akoestische meldingen
- ergonomisch gevormde joysticks met proportionele bediening
- een druk op de knop van de rechter joystick en het motortoerental gaat
naar een stationair niveau
- voorruit uitgevoerd met gasveren, soepel te bedienen
- ruitenwisser compleet gemonteerd op de voorruit, bij het wegklappen
zit er niets in de weg
- vlakke raamdelen
- speciaal afsluitbare gereedschapsbak met klem voor het opbergen van
de vetspuit
goede ventilatie, uitblaasroosters ook achter de stoel van de machinist,
hierdoor een goede verdeling van de luchtcirculatie
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Veiligheid:
- ROPS/FOPS cabine
- zwaailamp met opbergsteun in de cabine
- twee werklampen: een in rechterkap, een op de giek
- links en rechts spiegels
- machine voorzien van BMWT / SIGMA veiligheidskeuring
Hydraulisch systeem:
- uitgevoerd met leidingen
- dubbele variabele plunjerpomp
- twee extra functies proportioneel bediend (dubbel en enkelwerkend)
t.b.v. knijper, kantelbak, retourdruk 15 bar
- hydraulisch systeem voorzien van olie- en waterkoeler
Graafarm en giek:
- einddemping in cilinders
- lange lepelsteel, sticklengte +/-1.600 mm
- totaal graafbereik +/- 5.345 mm
- pennen en bussen met grotere diameter en breder draagvlak
- robuuste giekconstructie
Onderwagen:
- rubber tracks "short pitch" voor trillingvrij rijden, met een breedte van
+/-350 mm, roller met dubbele flens
- sjor-ogen op onderwagen
- twee rijsnelheden: ca 2,6 en 5,0 km/h
- dozerblad +/- 395 mm (hoog en sterk)
- graafmachine is uitgerust met een hydraulische snelwissel CW05
- geleverd met drie graafbakken +/- 1200/400/230 mm
Gunningscriteria
- prijs (toepassing van de regel van drie) – 30 punten
- technische waarde – 30 punten
- demo – 20 punten
- dienst na verkoop/waarborg (opgave van een langere waarborgtermijn
dan de gebruikelijke) – 20 punten.
Kostprijsraming: 49.500 EUR (incl. btw).




Financiële
gevolgen

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

Raming
(incl. btw)

Graafmachine

49.500 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
(*)
0119-01/2430400
50.000 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
(*)
0119-01/2430400
50.000 EUR

EB/
IB/
(LB)
IB

(*) enkel in te vullen bij investeringen
Tussenkomsten

(…)

Stemmen

Met xxx stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt vast de voorwaarden, de kostprijsraming (49.500 EUR –
incl. btw) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder
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bekendmaking bij de aanvang van de procedure) van de opdracht van levering
van een graafmachine voor de technische dienst uitvoering. De voorwaarden
maken integrerend deel uit van dit besluit.
Punt 18: /technische dienst/- Overheidsopdrachten - Machines en materiaal. Zoutstrooier.
Vaststellen van de voorwaarden en de plaatsingsprocedure

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Wet d.d. 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten en de hierop van
toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd

Verwijzingsdocumenten




aankoopadvies, uitgebracht door de preventieadviseur
ontwerpbestek voor de opdracht van levering van een zoutstrooier voor de
technische dienst uitvoering
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 28/08/2017
houdende voorstel tot de opdracht van levering van een zoutstrooier voor
de technische dienst uitvoering



Feiten, context
en argumentatie









Financiële
gevolgen

In het meerjarig financieel beleidsplan 2014-2019 is krediet voorzien voor
het financieren van de aankoop van een zoutstrooier voor de technische
dienst uitvoering. Het transactiekrediet 2017 bedraagt 49.000 EUR.
De aanvraag omvat een wiel aangedreven opzetstrooier, geschikt voor het
strooien van zout, zand, calcium-chloride, ureum en split. De aangeboden
machine dient nieuw te zijn en van het laatst op de markt verschenen
model. Een natstrooi-inrichting behoort eveneens tot de mogelijkheden en
moet desgewenst achteraf kunnen bijgebouwd worden zonder te moeten
lassen en/of boren aan de strooier.
Gunningscriteria
- prijs (toepassing van de regel van drie) – 30 punten
- technische waarde – 30 punten
- demo – 20 punten
- dienst na verkoop/waarborg (opgave van een langere waarborgtermijn
dan de gebruikelijke) – 20 punten.
Kostprijsraming
48.500 EUR (incl. btw).
De gemeenteraad wordt uitgenodigd over te gaan tot de vaststelling van het
bestek (AankZ01), de kostprijsraming (48.500 EUR, incl. btw) en de wijze
van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking) van de opdracht van levering van een zoutstrooier voor de
technische dienst uitvoering.

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

Raming
(incl. btw)

Zoutstrooier

48.500 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
(*)
0119-01/2430400
49.000 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
(*)
0119-01/2430400
49.000 EUR
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(*) enkel in te vullen bij investeringen
Tussenkomsten

(…)

Stemmen

Met xxx stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt vast het bestek (AankZ01), de kostprijsraming (48.500
EUR, incl. btw) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking) van de opdracht van levering van een
zoutstrooier voor de technische dienst uitvoering. Het bestek maakt
integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 19: /technische dienst/- Veiligheid - Preventie. Aankoop mobiele lichtmast. Vaststellen van de
voorwaarden en de plaatsingsprocedure

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Wet d.d. 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten en de hierop van
toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd
Koninklijk Besluit d.d. 15/03/1968 houdende algemeen reglement op de
technische eisen, waaraan de auto’s, hun aanhangwagens en hun
veiligheidstoebehoren moeten voldoen
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg




Verwijzingsdocumenten











Feiten, context



beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/04/2015 houdende vaststelling van
de voorwaarden, de kostprijsraming (25.000 EUR, incl. btw) en de wijze van
gunnen (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking)
van de opdracht van levering van een tweedehands noodstroomgenerator op
aanhangwagen
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 08/06/2015
houdende toewijzing van de opdracht van levering van een nieuwe
stroomgroep op aanhangwagen, type HFW100 aan Vandaele Machinery nv,
voor de prijs van 21.532 EUR (incl. btw)
beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/03/2016 houdende vaststelling van
de voorwaarden, kostprijsraming (15.000 EUR – incl. btw) en de wijze van
gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang
van de procedure) van de opdracht van levering van een mobiele lichtmast
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 04/04/2016
houdende de toewijzing van de opdracht van levering van een mobiele
lichtmast Himoinsa, type Apolo compact aan Vandaele Machinery nv voor de
prijs van 12.668,70 EUR (incl. btw)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 17/07/2017
houdende het voorstel om de voorwaarden, kostprijsraming (13.500 EUR –
incl. btw) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking) van de opdracht van levering van een mobiele
lichtmast
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting d.d.
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en argumentatie








Financiële
gevolgen

04/04/2016, na het houden van een onderhandelingsprocedure, de
opdracht van levering van een mobiele lichtmast toegewezen aan Vandaele
Machinery nv, Stationsstraat 128, 8750 Oostrozebeke, voor de prijs van
12.668,70 EUR (incl. btw).
De mobiele lichtmast wordt heel frequent opgesteld op de gemeentelijke
activiteiten om de civiele veiligheid en arbeidsveiligheid tijdens de
opbouw/afbraak van technische installaties en gedurende het spektakel te
bevorderen. Volgens de technische dienst uitvoering zou het aangewezen
zijn om nog over een bijkomende mobiele lichtmast te beschikken.
Voorwaarden
 Voldoen aan normering
 2006/42/CE machineveiligheid
 2006/95/ EC laagspanning
 2004/108/CE elektromagnetische comptabiliteit
 2000/14/EC geluidsdrukniveau
 97/68/EC emissies
 Technische eisen
 mobiele lichtmast op gehomologeerde trailer met vier manueel te
bedienen stabilisatoren
 viermaal 1000 W metalhalide lampen, allen afzonderlijk te bedienen
 minimaal 300° rotatie van de lampen
 hydraulische mast met minimale hoogte 8 m
 bediening aan buitenzijde van motorcompartiment
 afsluitbaar motorcompartiment met noodstop
 IP 65 beschermingsgraad
 voorzien van aardingsaansluiting
 50 Hz 230V en minimaal 5 kVA continue output.
Kostprijsraming: 13.500 EUR (incl. btw).
In het meerjarig financieel beleidsplan 2014-2019 is een verbinteniskrediet
van 70.683,92 EUR voorzien voor het financieren van aankopen voor
preventie. Het transactiekrediet 2017 bedraagt 25.000 EUR en is nog niet
aangewend.

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

Besluit

Omschrijving
transactie

Raming
(incl. btw)

Mobiele
lichtmast

13.500 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
0115-00/2300000
70.683,92 EUR
1G41.02.06
I.E. 1G41

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0115-00/2300000
25.000 EUR

EB/
IB/
(LB)
IB

Enig artikel
De gemeenteraad stelt vast de voorwaarden, kostprijsraming (13.500 EUR –
incl. btw) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking) van de opdracht van levering van een mobiele
lichtmast.
 Voorwaarden
 Voldoen aan normering
 2006/42/CE machineveiligheid
 2006/95/ EC laagspanning
 2004/108/CE elektromagnetische comptabiliteit
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 2000/14/EC geluidsdrukniveau
 97/68/EC emissies
Technische eisen
 mobiele lichtmast op gehomologeerde trailer met vier manueel te
bedienen stabilisatoren
 viermaal 1000 W metalhalide lampen, allen afzonderlijk te bedienen
 minimaal 300° rotatie van de lampen
 hydraulische mast met minimale hoogte 8 m
 bediening aan buitenzijde van motorcompartiment
 afsluitbaar motorcompartiment met noodstop
 IP 65 beschermingsgraad
 voorzien van aardingsaansluiting
 50 Hz 230V en minimaal 5 kVA continue output.

Punt 20: /technische dienst/- Verkavelingen - Sociale woonwijk omgeving Frans Halsplein. Weg-,
riolerings- en omgevingswerken vmsw. Samenwerkingsovereenkomst VMSW/gemeente Bredene voor
de heraanleg van voetpaden in de Frans Hals-, Noordhof-, Noord-Ede- en Pieter Breugelstraat.
Goedkeuring van de voorwaarden van de samenwerkingsovereenkomst

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Wet d.d. 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten en de hierop van
toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd

Verwijzingsdocumenten



beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 10/07/2017
houdende het voorstel om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten
VMSW/Gemeente Bredene voor de her aanleg van voetpaden in de Frans
Hals-, Noordhof-, Noord-Ede en Pieter Breugelstraat
samenwerkingsovereenkomst met meerdere publieke partners voor het
aanleggen van voetpaden in de sociale woonwijk



Feiten, context
en argumentatie







De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) zal in 2018 weg-,
riolerings- en omgevingswerken uitvoeren in de sociale woonwijk, meer
bepaald in de Frans Halsstraat, Frans Halsplein, Pieter Breugelstraat,
Noordhofstraat, Noord-Edestraat en Maurice Lagravièrestraat.
De heraanleg van voetpaden is niet inbegrepen in deze werken, doch
wenselijk, gelet op de erbarmelijke toestand van de voetpaden in deze
sociale woonwijk. De kostprijs hieraan verbonden valt volledig ten laste van
ons
bestuur.
De
VMSW
stelt
voor
om
hiervoor
een
samenwerkingsovereenkomst tussen publieke partners af te sluiten
(samenvoeging van de werken om redenen van algemeen belang).
Summiere beschrijving van de overeenkomst
 de VMSW wordt aangeduid als opdrachtgevend bestuur
 de VMSW zal de plaatsing van de opdracht(en) voor de studie en de
leiding van de gezamenlijke werken organiseren conform de wetgeving
overheidsopdrachten
 de partners staan in voor de goedkeuring van de uitvoering voor het
deel van de werken dat volledig of gedeeltelijk ter hunnen laste is
 de leidende ambtenaar wordt aangesteld door de VMSW
 er wordt een gemeenschappelijke coördinator ontwerp en
verwezenlijking aangesteld met betrekking tot de veiligheid op
tijdelijke of mobiele werkplaatsen
 de werken ten laste van elke partij worden in de opmeting onder
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afzonderlijke delen vermeld en maken het voorwerp uit van door de
aannemer op te stellen afzonderlijke betalingsaanvragen en facturen
 elke partij draagt rechtstreeks de uitvoeringskosten voor haar deel in
de werken. Elke partij draagt ook de keurings-, beproevings- en
opleveringskosten voor het deel van de werken dat ten hare laste is
 de VMSW schrijft de gunningsprocedure uit, staat in voor de opening der
inschrijvingen, maakt het gunningsverslag op en wijst de opdracht toe
 voor het plaatsbezoek met het oog op de oplevering nodigt de leidende
ambtenaar alle partijen tijdig uit. Iedere partij wordt aldus de
mogelijkheid geboden om, tegensprekelijk, haar opmerkingen te
formuleren en op te laten nemen
 tijdens de waarborgperiode zullen de partners elk schadegeval aan de
uitgevoerde werken ten gevolge van verborgen gebreken vastgesteld na
de uitvoering rapporteren aan de leidend ambtenaar, die het
schadegeval zal onderzoeken. Als hij oordeelt dat de aannemer
verantwoordelijk is voor de schade, zal hij hem opdracht geven tot
aangepaste maatregelen en nodige herstellingen.
De totale kostprijs van de infrastructuurwerken in de sociale woonwijk
wordt geraamd op 1.119.566,08 EUR (incl. btw), waarvan 167.219,04 EUR
voor de aanleg van voetpaden (ten laste van ons bestuur).
Kostenverdeling
Totaal
Aandeel
Aandeel
Aandeel
Vlaams
Oostende
gemeente
gewest
Haard
H1
212.224,20
24.374,00
94.180,75
93.669,45
H2
713.037,03
557.388,43
111.120,50
44.528,10
Totaal
925.261,23
581.762,43
205.301,25
138.197,55
btw
194.304,86
122.170,11
43.113,26
29.021,49
1.119.566,06
703.932,53
248.414,51
167.219,04
In de meerjarenplanning 2014-2019 is een krediet van 165.000 EUR
(transactiejaar 2018) ingeschreven voor de aanleg van voetpaden in de
omgeving van de sociale woonwijk Frans Halsplein. Het beschikbaar krediet
is ontoereikend maar omdat het een kostprijsraming betreft en de werken
pas in 2018 zullen worden uitgevoerd stelt de technische dienst
administratie voor om nog geen kredietverschuiving uit te voeren in 2017 en
de openbare procedure af te wachten.






Financiële
gevolgen

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

Raming
(incl. btw)

Voetpaden
sociale
woonwijk
omgeving Frans
Halsplein

167.219,04
EUR

Tussenkomsten

(…)

Stemmen

Met xxx stemmen.

Besluit

Enig artikel

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
0200-00/2240207
165.000 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
2018
0200-00/2240207
165.000 EUR
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De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden van de
samenwerkingsovereenkomst VMSW/gemeente Bredene en de kostprijsraming
(167.219,04 EUR – incl. btw/ten laste van het gemeentebestuur voor de
voetpaden) voor de infrastructuurwerken in de sociale woonwijk (Frans
Halsplein, Frans Hals-, Pieter Breugel-, Noordhof-, Noord-Ede- en Maurice
Lagravièrestraat).
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