TOELICHTING GEMEENTERAAD
ZITTING 18/12/2017
openbare zitting
1.

Algemeen. Goedkeuring van de notulen van de zitting d.d. 20/11/2017

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting d.d. 20/11/2017 goed te keuren.
2.

Algemeen. Toetreding tot de dienstverlenende vereniging TMVS

De gemeenteraad wordt voorgesteld om het gemeentebestuur Bredene toe te laten treden tot de
dienstverlenende vereniging TMVS, volgens de modaliteiten vastgelegd in de oprichtingsbundel en
dit met ingang vanaf het moment van de definitieve oprichting van TMVS en wordt tevens
uitgenodigd om vertegenwoordigers in de algemene vergadering van TMVS aan te duiden.
De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
1/4 volstorting
aankoop 3 Aaandelen TMVS

3.

Raming
(incl. btw)
750 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
0119-99/2811000
0 EUR
Krediet te voorzien via
budgetwijziging 2018

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0119-99/2811000
0 EUR
Krediet te voorzien via
budgetwijziging 2018

EB/
IB/
(LB)
IB

Algemeen. Aansluiting bij Jobpunt Vlaanderen

De gemeenteraad wordt voorgesteld om het gemeentebestuur Bredene te laten aansluiten bij de
coöperatieve vennootschap Jobpunt Vlaanderen.
De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Aansluiting Jobpunt
Vlaanderen

4.

Raming
(incl. btw)
1.200 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
0112-99/2811000
0 EUR
Krediet te voorzien via
budgetwijziging 2018

Intergemeentelijke samenwerking. IVOO.
algemene vergadering op 22/12/2017

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0112-99/2811000
0 EUR
Krediet te voorzien via
budgetwijziging 2018

Goedkeuring

agenda

van

EB/
IB/
(LB)
IB

buitengewone

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de agenda van de buitengewone algemene vergadering van
IVOO op 22/12/2017 goed te keuren.
5.

Verkeer en mobiliteit. Opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op
de politie van het wegverkeer op gemeentewegen (Fritz Vinckelaan)

De gemeenteraad wordt voorgesteld om het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
op gemeentewegen (Fritz Vinckelaan) op te heffen en opnieuw vast te stellen.
6.

Verkeer en mobiliteit. Opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op
de politie van het wegverkeer op gemeentewegen (Vaartstraat)

De gemeenteraad wordt voorgesteld om het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
op gemeentewegen (Vaartstraat) op te heffen en opnieuw vast te stellen.
7.

Verkeer en mobiliteit. Opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op
de politie van het wegverkeer op gemeentewegen (Groenendijkstraat)

De gemeenteraad wordt voorgesteld om het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
op gemeentewegen (Groenendijkstraat) op te heffen en opnieuw vast te stellen.
8.

Verkeer en mobiliteit. Opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op
de politie van het wegverkeer op gemeentewegen (Beukenlaan)

De gemeenteraad wordt voorgesteld om het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
op gemeentewegen (Beukenlaan) op te heffen en opnieuw vast te stellen.
9.

Verkeer en mobiliteit. Opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op
de politie van het wegverkeer op gemeentewegen (Nieuwstraat)

De gemeenteraad wordt voorgesteld om het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
op gemeentewegen (Nieuwstraat) op te heffen en opnieuw vast te stellen.
10.

Verkeer en mobiliteit. Wijziging van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer op gemeentewegen - niet gehercoördineerde materie (Driftweg)

De gemeenteraad wordt voorgesteld om het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
op gemeentewegen - niet gehercoördineerde materie (Driftweg) te wijzigen.
11.

Sport. Opheffen en opnieuw vaststellen van het tariefreglement voor het gebruik van de
gemeentelijke sportinfrastructuur

De gemeenteraad wordt voorgesteld om het tariefreglement voor het gebruik van de gemeentelijke
sportinfrastructuur op te heffen en opnieuw vast te stellen.
12.

Retributies en belastingen. Vaststellen van leegstandsreglement en opheffen en opnieuw
vaststellen van het belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden
beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren 2018-2019

De gemeenteraad wordt voorgesteld om vanaf het aanslagjaar 2018 het belastingreglement op
woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de
aanslagjaren 2016-2019 op te heffen en om het leegstandsreglement en het belastingreglement op

woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de
aanslagjaren 2018-2019 opnieuw vast te stellen.
13.

Retributies en belastingen. Vaststellen van model van huurovereenkomst dat moet worden
gebruikt voor alle verhuur via de gemeentelijke databank van de commerciële ruimtes
met een verlaagd huurtarief

De gemeenteraad wordt voorgesteld om het model van huurovereenkomst in het kader van verhuur
via de gemeentelijke databank van de commerciële ruimtes met een verlaagd huurtarief vast te
stellen.
14.

Retributies en belastingen. Vaststellen van
personenbelasting voor het aanslagjaar 2018

de

aanvullende

belasting

op

de

De gemeenteraad wordt voorgesteld om de aanvullende belasting op de personenbelasting voor het
aanslagjaar 2018 vast te stellen.
15.

Retributies en belastingen. Vaststellen van de opcentiemen op de onroerende voorheffing
voor het aanslagjaar 2018

De gemeenteraad wordt voorgesteld om de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het
aanslagjaar 2018 vast te stellen.
16.

Cultuur. Erkenning van vzw Blonde Betsy als socio-culturele vereniging

De gemeenteraad wordt voorgesteld om vzw Blonde Betsy als socio-culturele vereniging te
erkennen.
17.

Financiën. Kennisneming van het vaststellingsbesluit van de gouverneur van de provincie
West-Vlaanderen betreffende de jaarrekening 2016

De gemeenteraad dient kennis te nemen van het definitief vaststellingsbesluit van de gouverneur
van de provincie West-Vlaanderen betreffende de jaarrekening 2016.
18.

Financiën. Vaststelling van de vierde aanpassing van het meerjarenplan 2014- 2020
bestaande uit de wijziging van de strategische nota, de financiële nota, de motivering van
de wijzigingen en de toelichting van de aanpassing van het meerjarenplan

De gemeenteraad dient kennis te nemen van de toelichting van de aanpassing van het
meerjarenplan 2014-2020 en wordt voorgesteld om de vierde aanpassing van het meerjarenplan
2014-2020 vast te stellen.
19.

Financiën. Vaststelling van de tweede budgetwijziging 2017 bestaande uit de verklarende
nota en de financiële nota en kennisneming van de toelichting van de budgetwijziging

De gemeenteraad dient kennis te nemen van de toelichting van de tweede budgetwijziging 2017 en
wordt voorgesteld om de tweede budgetwijziging 2017 vast te stellen.
20.

Financiën. Vaststelling van het budget 2018, bestaande uit de beleidsnota, de financiële
nota en de toelichting van het budget

De gemeenteraad dient kennis te nemen van de toelichting van het budget 2018 en wordt
voorgesteld om het budget 2018 vast te stellen.
21.

OCMW. Kennisneming van de vaststelling aanpassing meerjarenplan 2014-2020 nr. 7 van
het OCMW

De gemeenteraad dient kennis te nemen van de aanpassing nr. 7 van het meerjarenplan 2014-2020
van het OCMW.
22.

OCMW. Kennisneming van de vaststelling van het budget van het OCMW voor het boekjaar
2018

De gemeenteraad dient kennis te nemen van het budget van het OCMW voor het boekjaar 2018.
23.

Autonoom Gemeentebedrijf
meerjarenplan 2014-2020

Bredene.

Goedkeuring

van

de

aanpassing

van

het

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020 goed te
keuren.
24.

Autonoom Gemeentebedrijf Bredene. Goedkeuring van de budgetwijziging 2017

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om
Gemeentebedrijf Bredene goed te keuren.
25.

de

budgetwijziging

2017

van

het

Autonoom

Autonoom Gemeentebedrijf Bredene. Goedkeuring van het budget 2018

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om het budget 2018 van het Autonoom Gemeentebedrijf
Bredene goed te keuren.
26.

Personeel. Kennisneming van het rapport van Audit Vlaanderen over het instroombeleid
en principiële goedkeuring van het actieplan gekoppeld aan deze audit

De gemeenteraad dient kennis te nemen van het rapport opgesteld door Audit Vlaanderen d.d.
16/10/2017 op basis van de uitgevoerde auditopdracht 1706 025 (thema-audit instroom van
medewerkers gemeente en OCMW Bredene) en wordt voorgesteld zich principieel akkoord te
verklaren met de acties die zijn opgenomen in de aanbevelingentabel van het rapport.
27.

Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
"Gedeeltelijke herziening GRUP Zeelaan - deel 1". Definitieve vaststelling

De gemeenteraad wordt voorgesteld om het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
“Gedeeltelijke herziening GRUP "Zeelaan – deel 1” definitief vast te stellen.
28.

Beleidsondersteuning.
Engagementsverklaring
inzake
projectaanvraag
uitbreidingsmiddelen rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp 'Collectief jeugdhulp NoordWest-Vlaanderen'

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de engagementsverklaring ‘Collectief jeugdhulp NoordWest- Vlaanderen’ te ondertekenen.

29.

Intergemeentelijke samenwerking. Principiële beslissing om aan te sluiten bij een nog op
te richten eerstelijnszone hulpverlening Oostende-Bredene

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om zich akkoord te verklaren met een aanvraag tot oprichting
van een eerstelijnszone Oostende-Bredene en wordt voorgesteld om de inhoud van de formele
engagementsverklaring tot aansluiting bij een eerstelijnszone Oostende-Bredene goed te keuren.
30.

Gemeentelijk rioleringsstelsel. Riopact. Vaststellen van het programma 2018

De gemeenteraad wordt voorgesteld om het programma-takenpakket 2018 Riopact vast te stellen en
om het financieel plan Riopact 2018 goed te keuren.
De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Onderhoud
alarmcentrales
‘Hydraulische
structuren
pompinstallaties’ –
RIOPACT

Raming
(incl. btw)

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
(*)

20.200 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
(*)
0310-00/6103500
27.500 EUR

EB/
IB/
(LB)
EB

4.000 EUR
Hydraulische adviezen
+ opvolging
verkavelingen
RIOPACT en expertise
RIOPACT consultancy
______________
Studie en opmaak
totaal rioleringsplan
(hydronautstudie
Dorp) – RIOPACT

0310-00/6131010
4.000 EUR

EB

EB

________________
0310-00/2140007
90.000 EUR

0310-00/6131002
3.250 EUR
_______________
0310-00/2140007
30.000 EUR

0310-00/2289100
45.000 EUR

0310-00/2289100
45.000 EUR

IB

3.250 EUR
_________
26.000 EUR

IB

Ondergronds brengen
riolering Hasseltstraat
45.000 EUR

31.

Nutsvoorzieningen. Vernieuwen openbare verlichting naar aanleiding van collectorwerken
door Aquafin in de Koerslaan/Ruiterlaan/Derbylaan (collector). Goedkeuring voorwaarden,
kostprijsraming en de plaatsingsprocedure

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de voorwaarden, kostprijsraming en de plaatsingsprocedure
voor het vernieuwen van de openbare verlichting naar aanleiding van collectorwerken door Aquafin
in de Koerslaan/Ruiterlaan/Derbylaan (collector) goed te keuren.
De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:

UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Vernieuwen OV
Ruiter-, Koers-en
Derbylaan

32.

Raming
(incl. btw)
56.952,28 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
0670-00/2289300
60.000 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
2018
0670-002289300
60.000 EUR
1G21.03.08
I.E. 1G21

EB/
IB/
(LB)
IB

Openbare werken. Renovatie betonverharding in de Sluizenstraat. Vaststelling van het
bestek, de kostprijsraming en de plaatsingsprocedure

De gemeenteraad wordt voorgesteld om het bestek, de kostprijsraming en de plaatsingsprocedure
voor de renovatie van de betonverharding in de Sluizenstraat vast te stellen.
De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving transactie Raming (incl.
btw)
Slemlaag Sluizenstraat

Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
EB / IB
beschikbaar
beschikbaar
/ (LB)
verbinteniskrediet
transactiekrediet
200.000 EUR
0200-00/2240107
0200-00/2240107 IB
200.000 EUR
200.000 EUR

