VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 23/10/2017

Aanwezig

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

Afwezig met
Kennisgeving

Tania Janssens, raadslid afwezig voor agendapunt 1, 2, 3, 4, 5, 6

Punt 1: /secretariaat/- Algemeen - Goedkeuring van de notulen van de zitting d.d. 18/09/2017

Bevoegdheid



Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel

artikel 33 van het Gemeentedecreet

De notulen van de zitting d.d. 18/09/2017 worden goedgekeurd.
Punt 2: /secretariaat/- Intergemeentelijke samenwerking - FINIWO. Goedkeuring agenda van
buitengewone algemene vergadering op 15/12/2017

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. 14/09/2017 van FINIWO
beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/04/1994 houdende de toetreding
tot FINIWO
statuten van FINIWO
beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/05/2014 houdende aanduiding van
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Feiten, context
en argumentatie





Françoise Praet en Sandy Dobbelaere als respectievelijk effectief en
plaatsvervangend vertegenwoordiger van ons bestuur tijdens de algemene
vergaderingen der aandeelhouders van FINIWO voor de periode 2014-2019
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 02/10/2017
houdende buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van
FINIWO op 15/12/2017

De gemeenteraad heeft in zitting d.d. 26/05/2014 Françoise Praet en Sandy
Dobbelaere aangeduid als respectievelijk effectief en plaatsvervangend
vertegenwoordiger van ons bestuur tijdens de algemene vergaderingen der
aandeelhouders van FINIWO voor de periode 2014-2019.
Op vrijdag 15/12/2017 vindt de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van FINIWO plaats. De agendapunten van het gewone en
het notariële gedeelte van deze vergadering maken integrerend deel uit van
dit besluit.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van FINIWO op vrijdag 15/12/2017.

Punt 3: /secretariaat/- Intergemeentelijke samenwerking - IMEWO. Goedkeuring agenda van
buitengewone algemene vergadering op 20/12/2017

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. 20/09/2017 van IMEWO
beslissing van de gemeenteraad d.d. 12/12/1974 houdende de toetreding
tot IMEWO
statuten van IMEWO
beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/05/2014 houdende aanduiden van
Françoise Praet en Sandy Dobbelaere als respectievelijk effectief en
plaatsvervangend vertegenwoordiger van ons bestuur tijdens de algemene
vergaderingen der aandeelhouders van IMEWO voor de periode 2014-2019
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 02/10/2017
houdende buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van
IMEWO op 20/12/2017






Feiten, context
en argumentatie





De gemeenteraad heeft in zitting d.d. 26/05/2014 Françoise Praet en Sandy
Dobbelaere aangeduid als respectievelijk effectief en plaatsvervangend
vertegenwoordiger van ons bestuur tijdens de algemene vergaderingen der
aandeelhouders van IMEWO voor de periode 2014-2019.
Op woensdag 20/12/2017 vindt de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van IMEWO plaats. De agendapunten van deze vergadering
maken integrerend deel uit van dit besluit.
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Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van IMEWO op woensdag 20/12/2017.

Punt 4: /cultuur/- Cultuur - Jumelage Bredene - Grauves

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Decreet d.d. 28/01/1974 betreffende het cultuurpact

Verwijzingsdocumenten



beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 18/09/2017
houdende principiële goedkeuring jumelage Bredene - Grauves

Feiten, context
en argumentatie



In 2018 wordt in samenwerking met vzw Champagnefestival, p/a Nancy
Catrysse, Ijzerstraat 24A/bus 5, 8400 Oostende in het MEC Staf Versluys
voor de tiende keer het champagnefestival georganiseerd, meer bepaald
van 13 t.e.m. 15/10/2018.
Naar aanleiding van deze jubileumeditie wordt voorgesteld om een
jumelage te organiseren met de Franse gemeente Grauves uit de provincie
Châlons-en-Champagne in het departement Marne. Grauves is de
woonplaats van verschillende champagneboeren die de afgelopen tien jaar
deelnamen aan het champagnefestival in Bredene.
Een jumelage is een permanente verbintenis tussen twee of meer Europese
steden of gemeenten, bekrachtigd door een officiële overeenkomst. Het
doel is kennis en ervaring uit te wisselen tussen verenigingen, scholen,
besturen en alle lagen van de bevolking. Om een jumelage officieel te
maken moeten beide gemeentebesturen zich hiertoe engageren en dient de
beslissing te verschijnen in het Belgisch staatsblad.
Een jumelage impliceert ook dat alle gemeenteborden moeten aangepast
worden (“Jumelé avec Grauves”) en dat beide gemeentes een
wisselwerking organiseren. Dat kan gebeuren door bijvoorbeeld delegaties
van elkaar te ontvangen op het gemeentehuis, door Bredense kunstenaars
in Grauves te laten exposeren en omgekeerd of door elkaar te betrekken in
diverse gemeentelijke activiteiten.
De
jumelage
kan
officieel
ingehuldigd
worden
tijdens
het
champagnefestival in oktober 2018.
Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om dit engagement
aan te gaan.










Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om een jumelage aan te gaan met de gemeente
Grauves uit Frankrijk.
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Punt 5: /technische dienst/- Verkeer en mobiliteit - Kennisneming van tijdelijke politieverordeningen
van de burgemeester inzake het verkeer op openbare wegen n.a.v. de organisatie van diverse
evenementen

Bevoegdheid



artikel 134 § 1 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond



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





Verwijzingsdocumenten



tijdelijke politieverordeningen van de burgemeester d.d. 10/08/2017
houdende beperkende maatregelen inzake het verkeer op openbare wegen
in de gemeente n.a.v. de organisatie van verschillende evenementen

Feiten, context
en argumentatie



Ons bestuur werd op 10/08/2017 door het Autonoom Gemeentebedrijf op
de hoogte gesteld van de noodzakelijkheid om de parkings MEC Staf
Versluys I, II en III voor te behouden voor de organisatie van Ibiza Beach
Festival op maandag 14/08/2017.
Op zaterdag 19/08/2017 werd er respectievelijk in de Paaphoek en de
Aalscholverstraat een straatfeest georganiseerd.
Door de organisatie van deze activiteiten was het noodzakelijk tijdelijke
politieverordeningen door de burgemeester te laten vaststellen op
10/08/2017.




Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de tijdelijke politieverordeningen
houdende beperkende maatregelen inzake het verkeer op openbare wegen in
de gemeente, vastgesteld door de burgemeester, naar aanleiding van de
organisatie van Ibiza Beach Festival op maandag 14/08/2017 en een straatfeest
in de Aalscholverstraat en de Paaphoek op zaterdag 19/08/2017.

Punt 6: /verkeer/- Verkeer en mobiliteit - Kennisneming van de beslissing van de burgemeester d.d.
11/09/2017 houdende verbod op het recreatief en professioneel gebruik van op afstand bestuurde
luchtvaartuigen in het luchtruim boven en rondom evenementenlocaties in de gemeente van 16 tot
en met 17/09/2017

Bevoegdheid



artikel 134 § 1 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond



artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet

Verwijzingsdocumenten



Koninklijk Besluit d.d. 25/04/2016 met betrekking tot het gebruik van op
afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim
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beslissing van de burgemeester d.d. 11/09/2017 houdende verbod op het
recreatief en professioneel gebruik van op afstand bestuurde
luchtvaartuigen in het luchtruim boven en rondom evenementenlocaties in
de gemeente van 16 tot en met 17/09/2017



Op zaterdag 16 en zondag 17/09/2017 vond het festival ManiFiesta plaats
in ’t Paelsteenveld waarop vele duizenden bezoekers werden verwacht.
Gelet op het terreurniveau drie 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 de 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.

Feiten, context
en argumentatie





Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van de burgemeester d.d.
11/09/2017 houdende verbod op het recreatief en professioneel gebruik van op
afstand bestuurde luchtvaartuigen in het luchtruim boven en rondom
evenementenlocaties in de gemeente van 16 tot en met 17/09/2017.

Punt 7: /beleidsondersteuning/- Concessies - Vaststellen van de biedings-, beoordelings- en
uitbatingsvoorwaarden voor de concessie van de consumptiegelegenheden in sportcentrum “Ter
Polder” vanaf 01/01/2018

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



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

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/07/2005 houdende goedkeuring van
de voorwaarden betreffende het in concessie geven van de
consumptiegelegenheden in het gemeentelijk sportcentrum
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 19/09/2005
houdende het toewijzen van de concessie voor de consumptiegelegenheden
in het gemeentelijk sportcentrum voor de periode 01/01/2006 t.e.m.
31/12/2017 aan Brouwerij Bavik nv tegen de concessieprijs van 15.000
EUR/jaar
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 09/10/2017
houdende principiële goedkeuring van de biedings-, beoordelings- en
uitbatingsvoorwaarden voor de concessie van de consumptiegelegenheden
in sportcentrum “Ter Polder” vanaf 01/01/2018
biedings-, beoordelings- en uitbatingsvoorwaarden voor de concessie van de
consumptiegelegenheden in sportcentrum “Ter Polder”







Feiten, context
en argumentatie



De huidige concessie voor de uitbating van de cafétaria’s in sportcentrum
“Ter Polder” loopt af op 31/12/2017. Dit betekent dat het
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gemeentebestuur met ingang van 01/01/2018 op zoek moet naar een
nieuwe concessionaris voor de cafétaria’s van de sporthal, het zwembad en
de voetbalterreinen.
Voorgesteld wordt om dit pakket aan uit te baten cafétaria’s in een geheel
ter concessie aan te bieden en dit voor opnieuw twaalf jaar. Op deze
periode van twaalf jaar zou evenwel in het bestek een uitzondering worden
voorzien voor de cafétaria van het zwembad, dat initieel voor vijf jaar zou
worden toegekend. De definitieve concessieduur zou in dit geval afhankelijk
worden gesteld aan de levensduur van het huidige zwembad, een nog niet
nader te bepalen tijdstip in de eerstkomende jaren.
Voor de beoordeling van de biedingen wordt voorgesteld om heel wat
vrijheid te laten aan de kandidaat-concessionarissen qua praktische
invulling en gebruik van de cafétaria’s. Het gemeentebestuur zou geen
vaste lijst met uit te voeren werken of exploitatiemethodes opleggen. Wij
zouden integendeel opteren om kandidaten voorstellen te laten doen qua
uit te voeren investeringen en hun timing, alsook hun visie op de effectieve
uitbating. Samen met het voorstel van concessievergoeding zouden we op
basis van deze factoren de meest geschikte kandidaat selecteren. Dit sluit
min of meer aan op de methode die werd gevolgd bij de toekenning van de
concessie voor de strandbars aan strandposten 2, 3 en 6. Voorgesteld wordt
om volgende beoordelingscriteria te hanteren:





Nr.
1

2

3
4






Beschrijving
Voorstel van concessievergoeding, waarvan:
 voorstel van concessievergoeding voor de drie
cafétaria’s samen (20 van de 30 punten) => minstens
21.000 EUR
 voorstel van concessievergoeding op het moment dat de
cafétaria zwembad uit de concessie verdwijnt (10 van
de 30 punten)
Voorstel tot materiële inrichting van de cafétaria’s en het
onderhoudsplan (initiële investeringen bij de opstart en/of
tussentijdse opwaarderingen van de infrastructuur,
meubilair, inrichting,…), waarvan:
 waarde van de geplande investeringen (15 van de 30
punten)
 gepercipieerde meerwaarde voor de bezoekers van de
geplande investeringen (15 van de 30 punten)
Een concrete omschrijving van de visie op de uitbating zelf
Een omschrijving van de knowhow, ervaring en referenties
in de horecasector van de kandidaat-concessionaris en in
voorkomend geval van de uitbater indien de kandidaatconcessionaris niet zelf de uitbating op zich neemt

Gewicht
30

30

20
20

Voorgesteld wordt verder om deze concessie voor iedereen openbaar te
maken en aan te kondigen via minstens de website en advertenties.
Qua timing wordt uitdrukkelijk gemikt op een opstart van de uitbating met
ingang van 01/01/2018:
 definitief
vaststellen
van
de
biedings-,
beoordelingsen
uitbatingsvoorwaarden in de gemeenteraadszitting d.d. 23/10/2017
 openen van de biedingen op 01/12/2017
 kans tot persoonlijke toelichting van de biedingen door de kandidaatconcessionarissen van 04 tot en met 08/12/2017
 keuze van de concessionaris door college van burgemeester en
schepenen in zitting d.d. 18/12/2017.
Ook de voornaamste uitbatingsvoorwaarden voor de concessie zijn reeds
opgenomen in het document dat in huidige zitting wordt voorgelegd aan de
gemeenteraad. Deze uitbatingsvoorwaarden zijn quasi onveranderd
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overgenomen van de huidige uitbatingsvoorwaarden. Bij het afsluiten van
de definitieve concessieovereenkomst met de concessionaris zullen deze
uitbatingsvoorwaarden mee opgenomen worden, aangevuld met de beloftes
die de kandidaat-concessionaris heeft gedaan ten aanzien van het
gemeentebestuur bij het indienen van de bieding (o.a. visie op de
uitbating, voorstel van investerings- en onderhoudsplan, enz.).
Tussenkomsten








Raadslid Louis Van Belleghem die vaststelt dat de concessie is uitgeschreven
voor de drie cafétaria’s op het sportcentrum en die wenst te vernemen of
dit voldoende garanties biedt voor een zelfde formule van uitbating, i.c.
door de sportclubs.
1° schepen Erwin Feys die antwoordt dat dit meer dan voldoende
gegarandeerd is door het lastenboek waarin de aanpak van uitbating, in het
bijzonder de samenwerking met de sportclubs, een belangrijk criterium is
voor de toewijzing van de concessie. Naast deze garantie beschikt het
college van burgemeester en schepenen ook nog over een vorm van
vetorecht inzake de uitbating.
De schepen verduidelijkt dat de
geïnteresseerden voor de concessie vermoedelijk brouwerijen zullen zijn
(nu Bavik) die dan uitbaters zullen aanstellen volgens het voorgestelde plan
van aanpak dat één van de drie toewijzingscriteria is en waarbij de
voorkeur uitgaat naar samenwerking met lokale sportclubs.
Raadslid Dirk Cattoir die zelfde opmerking wilde formuleren als raadslid Van
Belleghem in functie van huidige uitbating door KSV Bredene.
Burgemeester Steve Vandenberghe die schepen Feys en de administratie
wenst te feliciteren met de opmaak van het lastenboek dat voldoende
instrumenten en hefbomen bevat in functie van een degelijke uitbating van
de diverse cafétaria’s waarbij samenwerking met de sportclubs centraal
staat.

Stemmen

Met 24 stemmen voor en 1 onthouding (Louis Van Belleghem).

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt de biedings-, beoordelings- en uitbatingsvoorwaarden
vast voor de concessie van de consumptiegelegenheden in sportcentrum “Ter
Polder”. Deze voorwaarden maken integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 8: /financiële dienst/- Financiën - Intergemeentelijke samenwerking - OVCO. Principiële
beslissing tot borgstelling door het gemeentebestuur voor een door OVCO aan te gane lening

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. 19/09/2011 houdende goedkeuring
definitief voorstel tot oprichting van een opdrachthoudende vereniging voor
crematoriumbeheer
brief d.d. 14/09/2017 van OVCO
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 02/10/2017
houdende principiële beslissing tot borgstelling door het gemeentebestuur
voor een door OVCO aan te gane lening
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Feiten, context
en argumentatie








De bouw van het crematorium aan de Grintweg te Oostende gaat
binnenkort van start. Voor de financiering van dit project gaat OVCO een
lening aan. Hiertoe zal een marktraadpleging bij verschillende
kredietinstellingen worden georganiseerd.
OVCO vraagt hiertoe aan de vier deelnemende gemeenten een waarborg op
eerste verzoek voor een geraamd bedrag van minimaal 5.700.000 EUR ten
gunste van de nog aan te duiden kredietinstelling. Dit betreft een raming
van de eerste drie van vijf percelen van de overheidsopdracht met
betrekking tot de “Nieuwbouw crematorium en ritueel landschap te
Oostende”.
Voor de gemeente Bredene gaat het om een waarborg voor een geraamd
bedrag van 818.753,39 EUR, overeenkomstig met het participatieaandeel
van 14,36 % van de gemeente Bredene in het geplaatst kapitaal van OVCO.
In eerste instantie vraagt OVCO om een principiële beslissing met
betrekking tot de borgstelling van de nog aan te gane lening. Nadat OVCO
een kredietinstelling via marktraadpleging heeft gekozen, dient de concrete
overeenkomst voor borgstelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
De beslissing impliceert geen financiële consequenties. De gemeente kan
enkel als borg worden aangesproken indien OVCO zijn verplichtingen
tegenover de gekozen kredietinstelling niet naleeft. Dit financieel risico zal
worden vermeld op rekening 013 van het rekeningstelsel.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn principiële goedkeuring aan de waarborg op eerste
verzoek ten gunste van de nog aan te duiden kredietinstelling, ter financiering
van de bouw van het crematorium aan de Grintweg te Oostende. Voor de
gemeente Bredene gaat het om een waarborg voor een geraamd bedrag van
818.753,39 EUR, overeenkomstig met het participatieaandeel van 14,36 % van
de gemeente Bredene in het geplaatst kapitaal van OVCO.

Punt 9: /financiële dienst/- Financiën - Vaststellen van de gemeentelijke dotatie aan de
Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen voor het begrotingsjaar 2018

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



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



Verslag gemeenteraadszitting 23/10/2017

8

Verwijzingsdocumenten










Feiten, context 
en argumentatie










beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/11/2010 houdende bekrachtiging
instap in de operationele prezone (Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen)
beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/11/2011 houdende bevestiging
definitieve OPZ-overeenkomst van de operationele prezone I West-Vlaanderen
voor het jaar 2011
beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/12/2016 houdende vaststelling van de
derde aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019
overeenkomst tussen de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen in oprichting
en de gemeenten inzake de financiële verdeelsleutel en de daaraan
verbonden modaliteiten voor de periode 2015-2025
mail d.d. 21/09/2017 van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen
betreffende Hulpverleningszone 1 - begroting 2018 - goedkeuren gemeentelijk
aandeel
begroting 2018 van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen
meerjarenbegroting brandweer 2018-2020
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting d.d.
09/10/2017 van de gemeentelijke dotatie aan de Hulpverleningszone 1 WestVlaanderen voor het begrotingsjaar 2018

De gemeenteraad heeft in zitting d.d. 21/06/2010 zijn goedkeuring gehecht,
in het kader van de brandweerhervorming, aan de instap in de operationele
prezone (Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen) en aan de financiële
verdeelsleutel hiervan.
De Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen werd per 01/01/2015 opgericht.
Op basis van het ontwerpbudget 2018 van de Hulpverleningszone 1 WestVlaanderen en de verdeelsleutel die is afgesproken tussen de gemeenten die
deel uitmaken van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen, kan het bedrag
van de gemeentelijke dotatie voor 2018 worden berekend. Het verdient
echter de aanbeveling om het bedrag van de gemeentelijke toelage voor de
Hulpverleningszone uitdrukkelijk vast te stellen, overeenkomstig artikel 68
van de wet d.d. 15/05/2007 betreffende de civiele veiligheid.
Artikel 68 van de wet d.d. 15/05/2007 betreffende de civiele veiligheid
vermeldt in dit verband: “De dotaties van de gemeenten van de zone worden
jaarlijks vastgelegd door de raad op basis van een akkoord.”
Het totaal bedrag aan werkingsbijdrage van de zeventien steden en
gemeenten blijft gelijk aan het voorziene bedrag voor 2017, maar in
toepassing van de verdeelsleutel zoals die in de overeenkomst 2015-2025 werd
vastgelegd. Op basis van de afgesproken verdeelsleutel stijgt het procentueel
aandeel van 1,9084 % naar 1,9578 %.
De budgetcijfers van de brandweer voor 2018 worden samengevat in de
samenvattende tabel meerjarenbegroting voor de jaren 2018-2020.
Indicatief wordt een overzicht gegeven van de gemeentelijke dotaties aan de
Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen, zoals voorzien in de vierde aanpassing
van het meerjarenplan. Dit wordt vergeleken met wat de brandweerzone als
aandeel voor onze gemeente heeft begroot.

2018

1,9578 %

4e MJP-2014-2019
voorstel
gemeenteraad
18/12/2017
577.463,00 EUR

2019

2,0073 %

592.063,00 EUR

592.063,00 EUR

2020

2,0568 %

606.663,00 EUR

606.663,00 EUR

jaar

aandeel
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Visum financieel
beheerder

Financiële
gevolgen

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting d.d. 09/10/2017
kennis genomen van de gemeentelijke dotatie aan de Hulpverleningszone 1
West-Vlaanderen voor het begrotingsjaar 2018.
Deze verbintenis kan slechts worden aangegaan na het verlenen van een visum
door de financieel beheerder.

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

Raming

Budgetsleutel +
EB / IB / (LB)
beschikbaar
transactiekrediet
577.463,00
0410-00/6495060 EB
EUR
Budget 2018

Bijdrage
brandweer 2018
Stemmen

Besluit

Met algemene stemmen.

Artikel 1
De gemeenteraad stelt de gemeentelijke dotatie aan de Hulpverleningszone 1
West-Vlaanderen voor het jaar 2018 vast voor een bedrag van 577.463,00 EUR.
Artikel 2
De financiële aspecten met betrekking tot de uitgaven worden geregeld als volgt:
Omschrijving

Bedrag

Bijdrage
brandweer 2018

577.463,00
EUR

Budgetsleutel

Actiecode of
GBB
0410-00/6495060 1G03.03.01
Budget 2018

Punt 10: /financiële dienst/- OCMW - Kennisneming van de 6e aanpassing van het meerjarenplan
2014-2019 van het OCMW



artikel 148 van het OCMW-decreet

Juridische
grond



Decreet d.d. 17/12/1997 betreffende de boekhouding en administratie van
het OCMW

Verwijzingsdocumenten



beslissing van het gemeenschappelijk managementteam d.d. 21/08/2017
houdende vaststelling voorontwerp van de aanpassing nr. 6 van het
meerjarenplan 2014-2019
beslissing van het vast bureau d.d. 23/08/2017 houdende principiële
vaststelling voorontwerp van de aanpassing nr. 6 van het meerjarenplan 20142019
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 11/09/2017

Bevoegdheid
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houdende advies betreffende de 6e aanpassing van het meerjarenplan 20142019 van het OCMW
beslissing van de OCMW-raad d.d. 20/09/2017 houdende vaststelling van de
aanpassing nr. 6 van het meerjarenplan 2014-2019
brief d.d. 29/09/2017 van het OCMW betreffende kennisneming van de
vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het
OCMW
meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW aanpassing nr. 6

Feiten, context 1. Strategische nota
en
 Het meerjarenplan kan in de loop van de legislatuur waarop het betrekking
argumentatie
heeft onderhevig zijn aan een wijziging of bijsturing behoeven. In het OCMWdecreet wordt tevens aangestuurd op een jaarlijkse aanpassing van het
meerjarenplan in functie van de opmaak van het budget.
 Het budget, inclusief de budgetwijzigingen, past in het meerjarenplan als aan
al de volgende voorwaarden is voldaan:
- de doelstellingennota van het budget bevat voor het financiële boekjaar de
beleidsdoelstellingen en actieplannen die ook in de strategische nota van
het meerjarenplan zijn opgenomen;
- het resultaat op kasbasis van het financieel boekjaar is groter dan of gelijk
aan nul;
- de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in het budget is
groter of gelijk aan de autofinancieringsmarge van hetzelfde financiële
boekjaar in het meerjarenplan.
 De budgetwijziging 2017 nr. 1 omvat het volgende:
- Door de teruggave aan het gemeentebestuur van het overschot uit de
jaarrekening 2016 (299.447,29 EUR) zakt de AFM onder deze van de AFM in
het meerjarenplan. Hierdoor is aan een van de voorwaarden om te passen
in het meerjarenplan niet voldaan (cfr. artikel 27 lid 1 punt 3 van het BBCbesluit). Om die reden is een aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019
noodzakelijk.
- Diverse exploitatie uitgaven werden ook opgenomen in BW 2017 nr. 1. Het
betreft in hoofdzaak:
 personeelsuitgaven, artikel 60 en Sociale Maribel
 aanpassing kredieten “leefloon”
 project “kinderen eerst”
 concretisering werking LOI.
Deze uitgaven- en ontvangstenaanpassingen hebben finaal geen invloed op
het resultaat op kasbasis en gemeentelijke bijdrage. Hier werd ook niet
geraakt aan de AFM.
- Na het inbrengen van de budgetwijziging 2017 nr. 1 in de
meerjarenplanning 2014-2019 aanpassing nr. 6, blijven de voorwaarden
voor het financieel evenwicht vervuld:
 resultaat op kasbasis per financieel boekjaar is groter dan nul
 de AFM van het laatste financieel boekjaar in MJP 2014-2019 is positief
 specifiek voor OCMW’s dient de som van de autofinancieringsmarges
over de hele duur van de financiële nota groter dan nul te zijn (zie
M2).
2. Financiële nota
De financiële nota bij het meerjarenplan is een verplicht onderdeel van het
beleidsrapport “meerjarenplan”. Een aanpassing van het meerjarenplan bevat
minstens:
1) in voorkomend geval, de wijzigingen van de strategische nota, maar dit is
in het huidige geval niet van toepassing
2) het financiële doelstellingenplan M1W
3) de staat van het financiële evenwicht M2
4) een motivering van de wijzigingen
- Het financiële doelstellingenplan (M1)
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-

Dit plan bevat, per beleidsdomein, voor elk jaar waarop het
meerjarenplan betrekking heeft
1. het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle
prioritaire beleidsdoelstellingen. Die ramingen worden overgenomen
uit de strategische nota
2. het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor het
overige beleid.
De staat van het financiële evenwicht (M2)
Na aanpassing blijft het meerjarenplan gedurende de periode 2014-2019
in financieel evenwicht omwille van volgende criteria:
1. het resultaat op kasbasis per financieel boekjaar is groter dan nul
2. de autofinancieringsmarge van het laatste financiële boekjaar is
positief
3. specifiek voor OCMW‘s dient de som van de autofinancieringsmarges
over de hele duur van de financiële nota groter te zijn dan nul.
Op basis van aftoetsing aan deze voorwaarden is voldaan aan het
financieel evenwicht op korte termijn (toestandsevenwicht) en op lange
termijn (structureel evenwicht).
De gemeentelijke bijdrage werd bepaald in overleg met het
gemeentebestuur en blijft in consensus na aanpassing vastgesteld op :
Gemeentelijke
Gemeentelijke Gemeentelijke Totaal
bijdrage
m.b.t. bijdrage
bijdrage
gemeentelijke
exploitatie
m.b.t.
m.b.t.
bijdrage
investeringen
toekomstige
investeringen

2014

2.489.000,00 EUR

2015

2.600.750,00 EUR
* -260.565,34 EUR
2.340.184,66 EUR

2016

2017

2.550.987,00 EUR
*-346.821,86 EUR
2.204.165,14 EUR

36.000,00 EUR

2.525.000,00 EUR

2.414.218,57 EUR

74.033,91 EUR

20.500,00 EUR

107.286,00 EUR

2.331.951,14 EUR
2.459.688,71 EUR

2.651.850,00 EUR
*- 299.447,29 EUR
2.352.402,71 EUR

107.286,00 EUR

2018

2.734.624,00 EUR

107.286,00 EUR

2.841.910,00 EUR

2019

2.819.881,00 EUR

107.286,00 EUR

2.927.167,00 EUR

-

*overschot uit de jaarrekening van het voorafgaande jaar
Het eventuele overschot op de jaarrekening wordt jaarlijks terug gestort
aan het gemeentebestuur. Conform de eerder gemaakte afspraken met het
OCMW wordt het teruggestorte overschot door de gemeente overgeboekt
naar de bestemde gelden ‘Oprichting WZC Jacky Maes’.
Motivering van de wijzigingen
 Door de teruggave aan het gemeentebestuur van het overschot uit de
jaarrekening 2016 zakt de autofinancieringsmarge onder de
autofinancieringsmarge in het meerjarenplan. Hierdoor is aan een van
de voorwaarden om te passen in het meerjarenplan niet voldaan (cfr.
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artikel 27 lid 1 punt 3 van het BBC-besluit). Om deze reden is een
aanpassing van het meerjarenplan 2017-2019 noodzakelijk.
 Tevens werd de budgetwijziging 2017 nr. 1 aangegrepen om diverse
exploitatiegegevens (uitgaven en ontvangsten) in 2017 aan te passen.
Deze aanpassingen hebben finaal geen invloed op het resultaat op
kasbasis en de gemeentelijke bijdrage. Hierbij werd ook niet geraakt
aan de autofinancieringsmarge.
 Door het vaststellen van de aanpassing nr. 6 van het meerjarenplan
2014-2019 is opnieuw voldaan aan het financieel evenwicht op korte
en lange termijn.
- Conclusie
De financiële impact van alle factoren die de werking van het OCMW over
de periode 2014-2019 beïnvloeden, geven in de aanpassing nr. 6 van de
meerjarenplanning finaal zowel een toestandsevenwicht op (resultaat op
kasbasis) als een structureel evenwicht (autofinancieringsmarge) en dit in
overleg met het gemeentebestuur.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting d.d.
11/09/2017 positief advies over het ontwerp van de 6e aanpassing van het
meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW.



Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de 6e aanpassing van het meerjarenplan 20142019 van het OCMW.

Punt 11: /financiële dienst/- OCMW - Kennisneming van de budgetwijziging nr. 1 van het OCMW voor
het boekjaar 2017

Bevoegdheid



artikel 150 en 156 van het OCMW-decreet

Verwijzingsdocumenten



kennisneming door de gemeenteraad in zitting d.d. 19/12/2016 van het
budget van het OCMW voor het boekjaar 2017
beslissing van het gemeenschappelijk managementteam d.d. 21/08/2017
houdende vaststelling van het voorontwerp van budgetwijziging nr. 1 voor
het boekjaar 2017 van het OCMW
beslissing van het vast bureau d.d. 23/08/2017 houdende voorbereidend
dossier raad, principiële vaststelling van budgetwijziging nr. 1 voor het
boekjaar 2017
beslissing van het college van burgemeester en schepenen in zitting d.d.
11/09/2017 houdende advies betreffende de budgetwijziging nr. 1 van het
OCMW voor het boekjaar 2017
beslissing van de OCMW-raad d.d. 20/09/2017 betreffende vaststelling van
budgetwijziging nr. 1 voor het boekjaar 2017
exemplaar van de budgetwijziging nr. 1 voor het boekjaar 2017 van het
OCMW
brief d.d. 29/09/2017 van het OCMW houdende kennisneming
budgetwijziging 2017 nr. 1 OCMW








Feiten, context
en argumentatie




Een budgetwijziging is een aanpassing van het beleidsrapport het budget.
Het bestaat naar analogie met het document budget uit een verklarende
nota en een financiële nota.
Inhoud budgetwijziging nr. 1 – 2017
1. Na het neerleggen van de jaarrekening 2016 is het resultaat gekend
over het boekjaar 2016. Conform de afspraken met het
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gemeentebestuur wordt het positief resultaat ten bedrage van
299.447,29 EUR teruggestort. Een aanpassing van het meerjarenplan
“meerjarenplanaanpassing 5 – 2014-2019” is hiervoor noodzakelijk en
zal op basis van deze budgetwijziging worden opgemaakt.
2. Na afsluiten van het boekjaar 2016 dienen de overgedragen
investeringskredieten geïntegreerd te worden in het budget 2017.
3. De reguliere kosten en opbrengsten uit het exploitatiebudget worden
waar nodig aangepast.
 Toegevoegde documenten budgetwijziging nr. 1 - 2017
De verklarende nota bestaat uit een doelstellingennota (wijziging), een
doelstellingenbudget (wijziging), de financiële toestand en de lijst met
opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
1. Doelstellingennota – wijziging
De doelstellingennota wordt aangepast. De strategische nota wijzigt
niet.
2. Doelstellingenbudget – wijziging (schema BW1)
Het doelstellingenbudget naar aanleiding van de budgetwijziging 2017
nr. 1 bevat per beleidsdomein voor het financiële boekjaar 2017 de
wijzigingen aan het exploitatiebudget, investeringsbudget en andere.
Hierbij wordt in het overzicht telkens een motivering weergegeven.
3. Financiële toestand
 Een vergelijking van het resultaat op kasbasis in de budgetwijziging
2017 nr. 1 met het resultaat op kasbasis in de
meerjarenplanaanpassing 6 / 2014-2019
 Een vergelijking van de autofinancieringsmarge in de
budgetwijziging 2017 nr. 1 met de autofinancieringsmarge in de
meerjarenplanaanpassing 6 /2014-2019
 De
autofinancieringsmarge
wordt
gewijzigd
in
de
meerjarenplanaanpassing 2014-2019, maar voldoet aan het
structureel evenwicht.
Hierdoor wordt aangetoond dat de financiële planning past binnen de in
het meerjarenplan bepaalde grenzen voor het garanderen van het
toestandsevenwicht (korte termijn) en het structuurevenwicht (lange
termijn).
4. Conclusie
Door deze aanpassing in budgetwijziging 2017 nr. 1 wordt het resultaat
op kasbasis (410.589,53 EUR) gewijzigd, maar blijft positief. Aldus is
het toestandsevenwicht (korte termijn) in de meerjarenplanning
gegarandeerd.
Door teruggave van het positief resultaat van de jaarrekening 2016 aan
het
gemeentebestuur
(299.447,29
EUR)
wordt
de
autofinancieringsmarge in BW2 verminderd van -51.635,92 EUR naar
- 351.083,21 EUR.
Deze negatieve AFM past evenwel in de zesde aanpassing van het
meerjarenplan 2014-2019 waar ook het structuurevenwicht (lange
termijn) is gegarandeerd. Door teruggave van de gemeentelijke
bijdrage jaarrekening 2016 zakt de gemeentelijke bijdrage in 2017 met
299.447,29 EUR. Ook de AFM zakt hierdoor, waardoor een aanpassing
van het MJP noodzakelijk was.
5. Lijst met opdrachten voor levering en werken
De lijst met overheidsopdrachten is niet aangepast.
De financiële nota bij de budgetwijziging 2017 nr. 1 bevat alle gewijzigde
onderdelen van de oorspronkelijke financiële nota waarbij voor elke wijziging
het huidige krediet, de kredietwijziging en het nieuwe bedrag worden vermeld.
Deze nota omvat het exploitatiebudget (wijziging), investeringsbudget
(wijziging) en het liquiditeitenbudget (wijziging).
1. Exploitatiebudget – wijziging (schema BW1)
In de wijzigingen van het exploitatiebudget worden alle aanpassingen van
de ramingen van de kosten en opbrengsten uit de budgetwijziging 2017 nr.
1 opgelijst.
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De budgetwijzing 2017 nr.1 werd aangegrepen om volgende belangrijke
uitgaven en ontvangsten in exploitatie aan te passen:
1) Algemene gegevens:
- De effectieve indexatie van de lonen 2017 vond plaats op 01/06 in
plaats van 01/10/2017 zoals voorzien in het oorspronkelijk budget.
Deze totale meerkost van ± 30.000 EUR werd opgevangen in de
budgetraming door de diverse afwezigheden (4/5e regeling) en niet
invullen van de functies (LOI, personeelsdienst)
- Het vervangingskrediet in de instelling WZC blijkt voorlopig
voldoende gebudgetteerd
- De gemeentelijke bijdrage 2017 wordt in BW1/2017 verminderd met
de toename van de autofinancieringsmarge 2016. Deze teruggave
aan het gemeentebestuur bedroeg 299.477,29 EUR
2) Ondersteuning:
- Door budgetcontrole kunnen de uitgavenposten “kantoorkosten” en
“informatica” elk met 10.000 EUR worden verminderd
- Ereloon “vergoeding consultancy” wordt verhoogd met 2.500 EUR
in verband met de organisatieaudit
3) Maatschappelijke dienstverlening:
- Diverse uitgavenkredieten worden aangepast volgens de
noodwendigheid

dienstverlening speciën: socio-culturele uitgaven stijgen

dienstverlening natura: pampers – tussenkomst

verblijfkosten bejaarden andere instellingen: drie dossiers à
700 EUR /maand

tussenkomst mutualiteit: bijkomende dossiers
- Leefloon RMI (recht op maatschappelijke integratie) :

Door het stijgend aantal dossiers dient het initiële budget
(570.000 EUR) verhoogd te worden met 130.000 EUR. De
subsidietussenkomst RMI bedraagt 97.500 EUR welke nog
wordt
aangevuld
met
inspanningsvergoedingen
en
compensatievergoedingen TWE (tijdelijke werkervaring)
(26.420 EUR) via de VDAB
- De bezoldigingen m.b.t. artikel 60 in keuken en onderhoud kunnen
worden verminderd met 25.000 EUR omwille van diverse
afwezigheden. De bezoldigingen m.b.t. artikel 60 SEI in de
kringwinkel dienen, evenwel verhoogd te worden met 59.000 EUR
omwille dat diverse aanstellingen in verband met de tijdelijke
werkervaring werden gerealiseerd in het 2de kwartaal 2017. De
inspannings- en compensatievergoeding VDAB staan hier tegenover
- LOI (lokaal opvanginitiatief) : door de lagere bezetting in het lokale
opvanginitiatief kunnen enkele uitgavenposten worden verlaagd
(toekenning speciën, gas, water)
- De voorziene samenwerking ESF (Europees sociaal fonds) project
405 (met OCMW Gistel) werd ook opgenomen in de BW (+ 1.000
EUR)
- Voor de warme maaltijdbedeling dient bijkomend budget voorzien
(+ 4.000 EUR) voor het technisch materiaal voor de uitvoer
(verpakking)
4) Ouderenzorg
- De voorziene raming voor “verblijfskosten residenten” in WZC Jacky
Maes kan worden opgetrokken met 33.000 EUR overeenkomstig de
bezettingsgraad en indexatie
- De subsidie animatie & actualisatie valt in 2017 lager uit dan
voorzien (-6.000 EUR)
- De RIZIV tussenkomsten via de mutualiteiten kunnen eveneens
worden opgetrokken met 10.000 EUR (bezettingsgraad en
tariefverhoging)
- De ontvangsten van de sociale Maribel dienen eveneens aangepast
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te worden (-20.402 EUR) gezien de mindere aanstellingen sociale
Maribel.
2. Investeringsbudget – wijziging (schema BW2-BW3)
Ten gevolge van kredietoverdrachten met betrekking tot het
investeringsbudget wijzigen ook de investeringskredieten.
3. Liquiditeitenbudget – wijziging (schema BW4)
Het liquiditeitenbudget is een financieel plan van de geldstromen van het
OCMW en biedt een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven.
Door de overdracht van de investeringsenveloppes uit 2016 wordt het
resultaat op kasbasis aangepast. Het resultaat op kasbasis daalt van
853.767,67 EUR naar 410.589,53 EUR maar blijft positief. Deze aanpassing
wordt dan ook opgenomen in de zesde aanpassing van het meerjarenplan
2014-2019.
4. Conclusie
- Via budgetwijziging 2017 nr. 1 werden de wijzigingen in de exploitatie
ingebracht. Aan de investeringsenveloppes werd niets gewijzigd
- De gemeentelijke bijdrage voor het dienstjaar 2017 t.b.v. 2.651.850,00
EUR in exploitatie wordt verminderd met 299.447,29 EUR (overschot
jaarrekening 2016) tot 2.352,402,71 EUR. Conform de eerder gemaakte
afspraken met het OCMW wordt het teruggestorte overschot door de
gemeente overgeboekt naar de bestemde gelden ‘Oprichting WZC Jacky
Maes’
- De gemeentelijke bijdrage voor investeringen blijft ongewijzigd op
107.886 EUR (investering in aankoopfonds SFI: 107.286 EUR)
- De voorwaarden voor het financieel evenwicht in de meerjarenplanning
2014-2019 blijven vervuld:
1) Het resultaat op kasbasis per financieel boekjaar is groter dan nul
2) De autofinancieringsmarge van het laatste financiële boekjaar in de
meerjarenplanning 2014-2019 is positief
3) Specifiek voor OCMW’ s dient de som van de autofinancieringsmarge
over de hele duur van de financiële nota groter dan nul te zijn.
Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging nr. 1 van het OCMW
voor het boekjaar 2017.

Punt 12: /financiële dienst/- Retributies en belastingen - Opheffen en opnieuw vaststellen van het
belastingreglement d.d. 29/05/2017 op de afgifte van een milieuvergunning
VLAREM/omgevingsvergunning voor het exploiteren van een ingedeelde inrichting of activiteit voor de
aanslagjaren 2017-2019

Bevoegdheid




artikel 170 §4 van de Grondwet
artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Decreet d.d. 30/05/2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij
decreten d.d. 28/05/2010 en 17/02/2012
Omzendbrief BB-2011/01 d.d. 10/06/2011 houdende coördinatie van de
onderrichtingen
van
de
Vlaamse
Minister
van
Binnenlandse
Aangelegenheden betreffende gemeentefiscaliteit
Koninklijk Besluit d.d. 20/07/2001 houdende algemeen reglement op de
bescherming van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu tegen het
gevaar van ioniserende stralingen, zoals tot op heden gewijzigd
Decreet d.d. 25/04/2014 betreffende de omgevingsvergunning
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 27/11/2015 tot uitvoering van het
decreet d.d. 25/04/2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar
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Verwijzingsdocumenten





Feiten, context
en argumentatie





Stemmen

bijlagen
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 06/02/1991 houdende vaststelling van
het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM I), zoals
tot op heden gewijzigd
Decreet d.d. 02/06/2017 van de Vlaamse regering houdende nadere regels
tot implementatie van de omgevingsvergunning
financiële toestand van de gemeente
beslissing van de gemeenteraad d.d. 29/05/2017 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het belastingreglement op de afgifte van een
omgevingsvergunning voor het exploiteren van een ingedeelde inrichting of
activiteit voor de aanslagjaren 2017-2019
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 09/10/2017
houdende voorstel tot aanpassing van het belastingreglement d.d.
29/05/2017 op de afgifte van een omgevingsvergunning voor het
exploiteren van een ingedeelde inrichting of activiteit voor de aanslagjaren
2017-2019

Het belastingreglement op de afgifte van een milieuvergunning VLAREM voor
de aanslagjaren 2016-2019 werd op 29/05/2017 aangepast naar aanleiding
van de invoering van de omgevingsvergunning. De verwijzing naar de
milieuvergunning VLAREM werd vervangen door een verwijzing naar de
omgevingsvergunning. Bij decreet van de Vlaamse regering d.d. 02/06/2017
houdende nadere regels tot implementatie van de omgevingsvergunning,
werd de invoering van de omgevingsvergunning uitgesteld tot 01/01/2018.
Het reglement dient als volgt aangepast te worden om nog tot de invoering
van de omgevingsvergunning een belasting te kunnen heffen op de afgifte
van een milieuvergunning volgens de VLAREM reglementering:
o het besluit van de Vlaamse regering d.d. 06/02/1991 houdende
vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning
(VLAREM I), zoals tot op heden gewijzigd en het decreet d.d.
02/06/2017 van de Vlaamse regering houdende nadere regels tot
implementatie van de omgevingsvergunning, worden toegevoegd bij de
juridische grond
o de verwijzingen naar de omgevingsvergunning worden opnieuw
aangevuld met een verwijzing naar de milieuvergunning VLAREM
o ook in de titel wordt er opnieuw verwezen naar de milieuvergunning
VLAREM
o het gedeelte betreffende de omgevingsvergunning treedt pas in werking
op het ogenblik dat het decreet betreffende de omgevingsvergunning
van toepassing is.
De motivatie die aan de grondslag ligt van het belastingreglement op de
afgifte van een milieuvergunning VLAREM/omgevingsvergunning voor het
exploiteren van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse I is:
 de reglementering omtrent het afleveren van een milieuvergunning
VLAREM/omgevingsvergunning voor het exploiteren van een ingedeelde
inrichting of activiteit klasse 1 vergt een aanzienlijke dossiervorming
 de behandeling/afgifte van een omgevingsvergunning voor het
exploiteren van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse I
veroorzaakt bijgevolg veel administratief opzoekingswerk. Het is dan
ook billijk dat aan de aanvrager van de vergunning een vergoeding
wordt gevraagd.

Met algemene stemmen.
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Besluit

Artikel 1
Het belastingreglement d.d. 29/05/2017 op de afgifte van een
omgevingsvergunning voor het exploiteren van een ingedeelde inrichting of
activiteit voor de aanslagjaren 2017-2019 wordt opgeheven. Het nieuwe
reglement treedt in werking op 01/11/2017.
Artikel 2
Er wordt voor de aanslagjaren 2017-2019 een belasting geheven op de aanvragen
tot milieuvergunning VLAREM/omgevingsvergunning voor het exploiteren of
veranderen van hinderlijke inrichtingen klasse I of melding van het exploiteren of
veranderen van hinderlijke inrichtingen klasse I.
Artikel 3
De belasting wordt als volgt vastgesteld:

Milieuvergunning VLAREM/omgevingsvergunning
voor de inrichtingen ingedeeld bij klasse 1, met
verplicht
milieueffectenen/of
veiligheidsrapport
Milieuvergunning VLAREM/omgevingsvergunning
voor de inrichtingen ingedeeld bij klasse 1,
zonder
verplicht
milieueffectenen/of
veiligheidsrapport

Jaar
2017
2018
2019

Tarief
812,25 EUR
828,50 EUR
845,25 EUR

2017
2018
2019

514,50 EUR
525,00 EUR
535,50 EUR

Artikel 4
De belasting is niet van toepassing voor:
 inrichtingen geëxploiteerd door beschutte werkplaatsen
 tijdelijke inrichtingen: de vergunningsplichtige inrichting waarvan de
exploitatie geen blijvende gevolgen voor het leefmilieu veroorzaakt en in
principe niet langer zal duren dan:
o een jaar als het een inrichting betreft die verband houdt met een
bouwwerf
o drie maanden in de andere gevallen.
Artikel 5
De belasting is verschuldigd door de vergunningsaanvrager of, bij gebrek aan
deze, door de meldingsplichtige.
Artikel 6
De belasting wordt contant betaald op het ogenblik van de aanvraag of de
melding, tegen afgifte van een betalingsbewijs. Als de contante inning niet kan
worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting.

Punt 13: /beleidsondersteuning/- Kerkfabrieken - Goedkeuring wijziging 2017 van het meerjarenplan
2014-2019 kerkfabriek Sint-Rikier

Bevoegdheid



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





Verwijzingsdocumenten







Feiten, context
en argumentatie







Decreet d.d. 07/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 13/10/2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
en van de centrale besturen van de erkende erediensten
artikel 151 van het Gemeentedecreet
beslissing van de gemeenteraad d.d. 04/12/2013 houdende goedkeuring
meerjarenplan 2014-2019 kerkfabriek Sint-Rikier
beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/06/2015 houdende goedkeuring
tweede wijziging (2015) van het meerjarenplan 2014-2019 kerkfabriek SintRikier
wijziging 2017 van het meerjarenplan 2014-2019 kerkfabriek Sint-Rikier
advies d.d. 31/08/2017 door het erkend representatief orgaan
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 02/10/2017
houdende principiële goedkeuring wijziging 2017 van het meerjarenplan
2014-2019 kerkfabriek Sint-Rikier
De kerkfabriek Sint-Rikier heeft een wijziging ingediend van het
meerjarenplan 2014–2019. Een wijziging van een meerjarenplan is
onderworpen aan het goedkeuringstoezicht:
 het meerjarenplan moet worden geadviseerd door het erkend
representatief orgaan (in dit geval de bisschop van Brugge)
 het meerjarenplan is onderworpen aan een goedkeuringstoezicht door
de
gemeenteraad
van
de
hoofdgemeente.
Zogenaamde
nevengemeenten worden niet langer betrokken in het administratief
toezicht. Wel moeten ze worden betrokken in het voorafgaand overleg
tussen centraal kerkbestuur en gemeentebestuur
 indien de gemeenteraad van de hoofdgemeente geen goedkeuring
verleent,
is
het
meerjarenplan
onderworpen
aan
een
goedkeuringstoezicht door de provinciegouverneur, met mogelijkheid
van beroep bij de Vlaamse regering.
Uit de motiveringsnota bij de wijziging van het meerjarenplan blijkt dat de
wijziging vooral het gevolg is van een versnelde uitvoering van de grote
lopende herstellingswerken aan de kerk. De Vlaamse overheid behandelt
momenteel de subsidiedossiers sneller dan verwacht (en sneller dan in het
verleden gebeurde). De timing voor de geplande schilderwerken dient
hierdoor te worden vervroegd. Dit heeft vooral gevolgen voor de
investeringsbudgetten gekoppeld aan de werken, de exploitatiebudgetten
gekoppeld aan het aangaan en terugbetalen van leningen en de
gemeentelijke exploitatietoelage.
De wijziging van het meerjarenplan leidt met name voor 2017 tot een
stijging van de gemeentelijke toelage. De totale toelage stijgt in 2017 meer
bepaald van 64.700 EUR naar 100.213,29 EUR (het aandeel Bredene stijgt
van 61.465 EUR naar 95.202,62 EUR).

Advies



Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:

Het erkend representatief orgaan (de bisschop van Brugge) heeft de
wijziging 2017 van het meerjarenplan 2014-2019 gunstig geadviseerd op
31/08/2017.
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UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Gemeentelijke
toelage
2017
(aandeel
Bredene)

Raming
95.202,62
EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0790-00/6495031
61.013 EUR

Stemmen

Met 24 stemmen voor en 1 onthouding (Louis Van Belleghem).

Besluit

Enig artikel

EB/
IB/
(LB)
EB

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de wijziging 2017 van het
meerjarenplan 2014–2019 van de kerkfabriek Sint-Rikier.
Punt 14: /beleidsondersteuning/- Kerkfabrieken - Goedkeuring van de budgetwijziging 2017 van de
kerkfabriek Sint-Rikier

Bevoegdheid



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

Juridische grond



Decreet d.d. 07/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 13/10/2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
en van de centrale besturen van de erkende erediensten
artikel 151 van het Gemeentedecreet



Verwijzingsdocumenten






Feiten, context
en argumentatie




kennisneming door de gemeenteraad in zitting d.d. 24/10/2016 van het
budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Rikier
budgetwijziging 2017 van de kerkfabriek Sint-Rikier
advies d.d. 31/08/2017 door het erkend representatief orgaan
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 02/10/2017
houdende principiële goedkeuring van de budgetwijziging 2017 van de
kerkfabriek Sint-Rikier
De kerkfabriek Sint-Rikier dient een budgetwijziging in voor 2017.
Het administratief toezicht op budget en budgetwijziging ziet er als volgt
uit:
 het budget moet worden geadviseerd door het erkend representatief
orgaan (in dit geval de bisschop van Brugge)
 als de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft
van het bedrag dat is opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan,
neemt de gemeenteraad enkel akte van het budget
 indien de toelage deze van het goedgekeurd meerjarenplan
overschrijdt, kan de gemeenteraad (mits enige beperkingen) het budget
aanpassen en is een goedkeuringstoezicht door de gemeenteraad van
kracht
 de
kerkfabriek
kan
hiertegen
in
beroep
gaan
bij
de
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provinciegouverneur.
Deze budgetwijziging sluit aan op een wijziging 2017 van het meerjarenplan
2014–2019 dat eveneens werd ingediend door de kerkfabriek. Uit de
motiveringsnota bij de wijziging blijkt dat de wijziging vooral het gevolg is
van een versnelde uitvoering van de grote lopende herstellingswerken aan
de kerk. De Vlaamse overheid behandelt momenteel de subsidiedossiers
sneller dan verwacht (en sneller dan in het verleden gebeurde). De timing
voor de geplande schilderwerken dient hierdoor te worden vervroegd. Dit
heeft vooral gevolgen voor de investeringsbudgetten gekoppeld aan de
werken, de exploitatiebudgetten gekoppeld aan het aangaan en
terugbetalen van leningen en de gemeentelijke exploitatietoelage.
 Merk op dat er in de budgetwijziging op MAR 41 een verhoging van
kredieten is voorzien die niet in de wijziging van het meerjarenplan is
opgenomen. De wijziging van het meerjarenplan en de budgetwijziging
sluiten dus niet naadloos op elkaar aan. Voor de gemeentelijke toelage
heeft dit geen gevolgen, aangezien dit betrekking heeft op het
investeringskrediet. Door de toevoeging van de extra uitgave sluit het
budget 2017 in het investeringsbudget nu wel af met een negatief saldo
van 33.900,31 EUR. Verwacht wordt dat dit negatief saldo op termijn
zal worden gecompenseerd door een overboeking, aangezien het
absoluut bedrag exact overeenkomt met het positief saldo van de
rekening 2016 binnen het investeringsbudget.
De budgetwijziging leidt in 2017 tot een stijging van de gemeentelijke
toelage. De totale toelage stijgt in 2017 meer bepaald van 64.700 EUR naar
100.213,29 EUR (het aandeel Bredene stijgt van 61.465 EUR naar 95.202,62
EUR).

Advies



Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:

Het erkend representatief orgaan (de bisschop van Brugge) heeft de
budgetwijziging 2017 gunstig geadviseerd op 31/08/2017.

UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Gemeentelijke
toelage
2017
(aandeel
Bredene)

Raming
95.202,62
EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0790-00/6495031
61.013 EUR

Stemmen

Met 24 stemmen voor en 1 onthouding (Louis Van Belleghem).

Besluit

Enig artikel

EB/
IB/
(LB)
EB

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de budgetwijziging 2017 van de
kerkfabriek Sint-Rikier.
Punt 15: /beleidsondersteuning/- Kerkfabrieken - Kennisneming van het budget 2018 van de
kerkfabriek Sint-Rikier

Bevoegdheid



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





Verwijzingsdocumenten







Feiten, context
en argumentatie





Decreet d.d. 07/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 13/10/2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
en van de centrale besturen van de erkende erediensten
artikel 151 van het Gemeentedecreet
beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/06/2015 houdende goedkeuring
tweede wijziging (2015) van het meerjarenplan 2014-2019 kerkfabriek SintRikier
wijziging 2017 van het meerjarenplan 2014-2019 kerkfabriek Sint-Rikier
budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Rikier
advies d.d. 31/08/2017 door het erkend representatief orgaan
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting
d.d. 02/10/2017 van het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Rikier
Het administratief toezicht op het budget ziet er als volgt uit:
 het budget moet worden geadviseerd door het erkend representatief
orgaan (in dit geval de bisschop van Brugge)
 als de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft
van het bedrag dat is opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan,
neemt de gemeenteraad enkel akte van het budget
 indien de toelage deze van het goedgekeurd meerjarenplan
overschrijdt, kan de gemeenteraad (mits enige beperkingen) het budget
aanpassen en is een goedkeuringstoezicht door de gemeenteraad van
kracht
 de
kerkfabriek
kan
hiertegen
in
beroep
gaan
bij
de
provinciegouverneur.
De gemeentelijke toelage in het budget 2018 ligt binnen de grenzen van het
meerjarenplan 2014–2019, op voorwaarde dat we rekening houden met de
wijziging 2017 van het meerjarenplan 2014–2019 (nog niet definitief
goedgekeurd door de gemeenteraad).

Advies



Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:

Het erkend representatief orgaan (de bisschop van Brugge) heeft het
budget 2018 gunstig geadviseerd op 31/08/2017.

UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Gemeentelijke
toelage
2018
(aandeel
Bredene)
Neemt kennis

Raming
83.598,40
EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0790-00/6495031
Budget 2018

EB/
IB/
(LB)
EB

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2018 van de kerkfabriek SintRikier.
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Punt 16: /beleidsondersteuning/- Kerkfabrieken - Goedkeuring wijziging 2017 van het meerjarenplan
2014-2019 kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus

Bevoegdheid



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

Juridische grond



Decreet d.d. 07/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 13/10/2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
en van de centrale besturen van de erkende erediensten
artikel 151 van het Gemeentedecreet



Verwijzingsdocumenten






Feiten, context
en argumentatie







beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/12/2013 houdende goedkeuring
meerjarenplan 2014-2019 kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus
wijziging 2017 van het meerjarenplan 2014-2019 kerkfabriek Sint-Thérésia
van het Kind Jezus
advies d.d. 31/08/2017 door het erkend representatief orgaan
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 02/10/2017
houdende principiële goedkeuring wijziging 2017 van het meerjarenplan
2014-2019 kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus
De kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus heeft een wijziging
ingediend van het meerjarenplan 2014–2019. Een wijziging van een
meerjarenplan is onderworpen aan het goedkeuringstoezicht:
 het meerjarenplan moet worden geadviseerd door het erkend
representatief orgaan (in dit geval de bisschop van Brugge)
 het meerjarenplan is onderworpen aan een goedkeuringstoezicht door
de
gemeenteraad
van
de
hoofdgemeente.
Zogenaamde
nevengemeenten worden niet langer betrokken in het administratief
toezicht. Wel moeten ze worden betrokken in het voorafgaand overleg
tussen centraal kerkbestuur en gemeentebestuur
 indien de gemeenteraad van de hoofdgemeente geen goedkeuring
verleent,
is
het
meerjarenplan
onderworpen
aan
een
goedkeuringstoezicht door de provinciegouverneur, met mogelijkheid
van beroep bij de Vlaamse regering.
Uit de motiveringsnota bij de wijziging van het meerjarenplan blijkt dat de
wijziging vooral het gevolg is van voorbereidende financiële transacties in
het kader van de uitvoering van een versnelde uitvoering van de derde fase
van de grote lopende herstellingswerken aan de kerk. De motiveringsnota
bij de wijziging van het meerjarenplan verwijst verder ook naar een
budgetwijziging 2017 waarin meer uitleg wordt verstrekt. Deze
budgetwijziging wordt in een apart punt voorgelegd aan de gemeenteraad.
Hierin zal in ieder geval blijken dat er ernstige verschillen zitten tussen de
wijziging 2017 van het meerjarenplan en de budgetwijziging 2017. In de
wijziging van het meerjarenplan 2017 worden geen extra kredieten
ingeschreven in het investeringsbudget voor de uitvoering van de werken.
Uit de budgetwijziging 2017 blijkt echter dat dit wel degelijk de bedoeling
was. Concreet kunnen we dus nu al stellen dat de cijfers die in de wijziging
van het meerjarenplan zijn ingeschreven niet de meest recente cijfers van
2017 bevatten.
De wijziging van het meerjarenplan leidt met name voor 2017 tot een
stijging van de gemeentelijke toelage. De totale toelage stijgt in 2017 meer
bepaald van 83.244,81 EUR naar 104.144,81 EUR.
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Advies



Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:

Het erkend representatief orgaan (de bisschop van Brugge) heeft de
wijziging 2017 van het meerjarenplan 2014-2019 gunstig geadviseerd op
31/08/2017.

UITGAVEN
Omschrijving
transactie

Raming

Gemeentelijke
toelage 2017

104.144,81
EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0790-02/6495033
83.245 EUR

EB/
IB/
(LB)
EB

Stemmen

Met 22 stemmen voor en 3 onthoudingen (Louis Van Belleghem, Dirk Cattoir en
Monika Van Brussel).

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de wijziging 2017 van het
meerjarenplan 2014–2019 van de kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus.

Punt 17: /beleidsondersteuning/- Kerkfabrieken - Goedkeuring van de budgetwijziging 2017 van de
kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus

Bevoegdheid



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

Juridische grond



Decreet d.d. 07/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 13/10/2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
en van de centrale besturen van de erkende erediensten
artikel 151 van het Gemeentedecreet



Verwijzingsdocumenten






Feiten, context
en argumentatie




kennisneming door de gemeenteraad in zitting d.d. 24/10/2016 van het
budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus
budgetwijziging 2017 van de kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus
advies d.d. 31/08/2017 door het erkend representatief orgaan
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 02/10/2017
houdende principiële goedkeuring van de budgetwijziging 2017 van de
kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus
De kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus dient een budgetwijziging
in voor 2017.
Het administratief toezicht op budget en budgetwijziging ziet er als volgt
uit:
 het budget moet worden geadviseerd door het erkend representatief
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orgaan (in dit geval de bisschop van Brugge)
als de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft
van het bedrag dat is opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan,
neemt de gemeenteraad enkel akte van het budget
 indien de toelage deze van het goedgekeurd meerjarenplan
overschrijdt, kan de gemeenteraad (mits enige beperkingen) het budget
aanpassen en is een goedkeuringstoezicht door de gemeenteraad van
kracht
 de
kerkfabriek
kan
hiertegen
in
beroep
gaan
bij
de
provinciegouverneur.
Uit de motiveringsnota bij de budgetwijziging blijkt dat de wijziging vooral
het gevolg is van voorbereidende financiële transacties in het kader van de
uitvoering van een versnelde uitvoering van de derde fase van de grote
lopende herstellingswerken aan de kerk.
 De meeste wijzigingen zitten eveneens verwerkt in een min of meer
gelijktijdig ingediende wijziging van meerjarenplan. Merk echter op dat
er binnen het investeringsbudget grote verschillen zitten tussen de
budgetwijziging en de wijziging van het meerjarenplan. In de wijziging
van het meerjarenplan 2017 worden geen extra kredieten ingeschreven
in het investeringsbudget voor de uitvoering van de werken, terwijl dit
in de budgetwijziging wel het geval is. De budgetwijziging 2017 lijkt ons
inhoudelijk een recenter of correcter document te zijn. Voor de
gemeentelijke exploitatietoelage maakt dit voor 2017 echter geen
verschil meer uit. Verwacht wordt dat in de loop van 2018 de verdere
nodige correcties aan de beleidsdocumenten zullen worden
doorgevoerd door de kerkfabriek om meerjarenplan, budget en
rekening verder op elkaar af te stemmen binnen het
investeringsbudget.
De budgetwijziging leidt in 2017 tot een stijging van de gemeentelijke
toelage. De totale toelage stijgt in 2017 meer bepaald van 83.244,81 EUR
naar 104.144,81 EUR.






Advies



Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:

Het erkend representatief orgaan (de bisschop van Brugge) heeft de
budgetwijziging 2017 gunstig geadviseerd op 31/08/2017.

UITGAVEN
Omschrijving
transactie

Raming

Gemeentelijke
toelage 2017

104.144,81
EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0790-02/6495033
83.245 EUR

EB/
IB/
(LB)
EB

Stemmen

Met 22 stemmen voor en 3 onthoudingen (Louis Van Belleghem, Dirk Cattoir en
Monika Van Brussel).

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de budgetwijziging 2017 van de
kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus.
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Punt 18: /beleidsondersteuning/- Kerkfabrieken - Kennisneming van het budget 2018 van de
kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus

Bevoegdheid



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

Juridische grond



Decreet d.d. 07/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 13/10/2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
en van de centrale besturen van de erkende erediensten
artikel 151 van het Gemeentedecreet



Verwijzingsdocumenten







Feiten, context
en argumentatie





beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/12/2013 houdende goedkeuring
meerjarenplan 2014-2019 kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus
wijziging 2017 van het meerjarenplan 2014-2019 kerkfabriek Sint-Thérésia
van het Kind Jezus
budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus
advies d.d. 31/08/2017 door het erkend representatief orgaan
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting
d.d. 02/10/2017 van het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Thérésia van
het Kind Jezus
Het administratief toezicht op het budget ziet er als volgt uit:
 het budget moet worden geadviseerd door het erkend representatief
orgaan (in dit geval de bisschop van Brugge)
 als de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft
van het bedrag dat is opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan,
neemt de gemeenteraad enkel akte van het budget
 indien de toelage deze van het goedgekeurd meerjarenplan
overschrijdt, kan de gemeenteraad (mits enige beperkingen) het budget
aanpassen en is een goedkeuringstoezicht door de gemeenteraad van
kracht
 de
kerkfabriek
kan
hiertegen
in
beroep
gaan
bij
de
provinciegouverneur.
De gemeentelijke toelage in het budget 2018 ligt binnen de grenzen van het
meerjarenplan 2014–2019, op voorwaarde dat we rekening houden met de
wijziging 2017 van het meerjarenplan 2014–2019 (nog niet definitief
goedgekeurd door de gemeenteraad).

Advies



Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:

Het erkend representatief orgaan (de bisschop van Brugge) heeft het
budget 2018 gunstig geadviseerd op 31/08/2017.

UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Gemeentelijke
toelage
2018

Raming
75.870,93
EUR
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Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0790-02/6495033
Budget 2018

EB/
IB/
(LB)
EB
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(aandeel
Bredene)
Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2018 van de kerkfabriek SintThérésia van het Kind Jezus.

Punt 19: /beleidsondersteuning/- Kerkfabrieken - Kennisneming van het budget 2018 van de
kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp

Bevoegdheid



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

Juridische grond



Decreet d.d. 07/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 13/10/2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
en van de centrale besturen van de erkende erediensten
artikel 151 van het Gemeentedecreet



Verwijzingsdocumenten






Feiten, context
en argumentatie





beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/06/2015 houdende goedkeuring
eerste wijziging (2015) van het meerjarenplan 2014-2019 kerkfabriek SintJozef Molendorp
budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp
advies d.d. 31/08/2017 door het erkend representatief orgaan
kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting
d.d. 02/10/2017 van het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Jozef
Molendorp
Het administratief toezicht op het budget ziet er als volgt uit:
 het budget moet worden geadviseerd door het erkend representatief
orgaan (in dit geval de bisschop van Brugge)
 als de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft
van het bedrag dat is opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan,
neemt de gemeenteraad enkel akte van het budget
 indien de toelage deze van het goedgekeurd meerjarenplan
overschrijdt, kan de gemeenteraad (mits enige beperkingen) het budget
aanpassen en is een goedkeuringstoezicht door de gemeenteraad van
kracht
 de
kerkfabriek
kan
hiertegen
in
beroep
gaan
bij
de
provinciegouverneur.
De gemeentelijke toelage in het budget 2018 ligt binnen de grenzen van het
meerjarenplan 2014–2019.

Advies



Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:

Het erkend representatief orgaan (de bisschop van Brugge) heeft het
budget 2018 gunstig geadviseerd op 31/08/2017.

UITGAVEN
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Omschrijving
transactie
Gemeentelijke
toelage
2018
(aandeel
Bredene)
Neemt kennis

Raming

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet

40.097,06
EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0790-01/6495032
Budget 2018

EB/
IB/
(LB)
EB

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2018 van de kerkfabriek SintJozef Molendorp.

Punt 20: /personeelsdienst/- Personeel - Wijziging personeelsformatie. Vaststelling

Bevoegdheid



artikel 75 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond




artikels 87 §4 en 96 van het Gemeentedecreet
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 07/12/2007 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en latere wijzigingen
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









Feiten, context 
en argumentatie



Decreet d.d. 03/06/2016 tot wijziging van het Gemeentedecreet d.d.
15/07/2005, het Provinciedecreet d.d. 09/12/2005 en het decreet d.d.
19/12/2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn
beslissing van de gemeenteraad d.d. 29/05/2017 houdende vaststelling van de
personeelsformatie
beslissing van de gemeenteraad d.d. 29/05/2017 houdende vaststelling van de
rechtspositieregeling
uittreksel uit het verslag van de bijeenkomst van het managementteam d.d.
28/09/2017 met het voorontwerp van de wijzigingen van de
personeelsformatie
protocol betreffende de voorgestelde wijzigingen van de personeelsformatie,
afgesloten met de vakorganisatie n.a.v. de vergadering d.d. 09/10/2017
gewijzigd organogram
overzicht van de contractuele betrekkingen die op basis van artikel 103 van
het Gemeentedecreet niet opgenomen worden in de personeelsformatie
Aan de gemeenteraad wordt - op basis van het voorontwerp opgesteld door de
gemeentesecretaris in overleg met het managementteam op 28/09/2017 voorgesteld om volgende zaken vast te stellen:
 de algemene personeelsformatie;
 het aangepaste organogram.
De vakorganisaties hebben n.a.v. de vergadering op 09/10/2017 een positief
advies verleend.
Concreet liggen de volgende wijzigingen aan de basis van de voorgestelde
hervaststelling van de personeelsformatie en het organogram (inclusief de
wijzigingen aan de contractuele betrekkingen die niet opgenomen worden in
de formatie, zoals het seizoenspersoneel):
 administratie (algemeen, seizoenspersoneel):
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Advies




 voorzien van een administratief assistent – jobstudent (niveau D1-D3)
gedurende een maand (periode juli, tussenperiode of augustus)
 wordt - naargelang de noden – ingeschakeld ter ondersteuning van
diverse administratieve diensten gemeentehuis.
schoonmaak:
 voorzien van een bijkomende voltijds technisch beambte (niveau E1-E3)
op jaarbasis
 aanleiding is de ingebruikname nieuwe sporthal vanaf 2018.
jeugddienst (seizoenspersoneel):
 voorzien van een extra technisch assistent – jobstudent of monitor
(niveau D1-D3) gedurende twee maanden (periode juli – augustus)
 aanleiding is de ervaren positieve gevolgen voor de werking in 2017: de
workload op de jeugddienst is tijdens de zomervakantie hoog, de extra
jobstudenten zorgen voor minder hoog oplopen overuren, daling
foutenlast, minder klachten.
sportdienst:
 voorzien van een bijkomend voltijds technisch assistent/redder (niveau
D1-D3)
 aanleiding is de vaststelling dat de bezetting binnen de sportdienst
(zwembad, huidige sporthal en nieuwe sporthal vanaf 2018) heel krap is,
waardoor er behoefte is aan de invulling van een bijkomende voltijdse
betrekking van technisch assistent/redder.
zeebadendienst - periode buiten juli/augustus (seizoenspersoneel):
voorzien van een bezetting van 15 t.e.m. 30/06 en van 01 t.e.m. 15/09
(bezetting van 10u30 tot 18u30):
 tijdens weekdagen: op een post: een postoverste en twee redders (zoals
reeds van toepassing in het dienstjaar 2017)
 tijdens weekends: op drie posten: telkens een postoverste en twee
redders (zoals reeds van toepassing in het dienstjaar 2017).
technische dienst – uitvoering:
 voorzien van een bijkomende ploeg van twee metselaars vanaf
01/03/2018
 in het kader van de uitvoering van het voetpadenprogramma wordt in
het budget 2018 een krediet voorzien voor een vrachtwagen voor de
metselaars. Het is vanaf de ingebruikname van de vrachtwagen de
bedoeling dat er een vijfde ploeg van twee metselaars ingeschakeld
wordt.

Het voorontwerp van de personeelsformatie en het organogram werd gunstig
geadviseerd door het managementteam d.d. 28/09/2017.
Met betrekking tot het voorontwerp van de personeelsformatie en het
organogram werd n.a.v. de vergadering met de vakorganisaties op 09/10/2017
een protocol van akkoord afgesloten.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad stelt de formatie van het statutair personeel als volgt opnieuw
vast (met aantallen uitgedrukt in voltijdse equivalenten en een onderscheid
tussen administratief en technisch personeel):
1. Statutaire formatie
a) administratief personeel
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aantal
1
1
5
1
1
1
9
1
1
1
3
41,5
1
3,5

functie
gemeentesecretaris
financieel beheerder
diensthoofd
communicatieambtenaar
cultuurbeleidscoördinator
coördinator
deskundige
deskundige preventieadviseur
sportfunctionaris
bibliothecaris
administratief beleidsmedewerker
administratief medewerker (*)
adjunct-preventieadviseur
bibliotheekassistent

niveau
decretale graad
decretale graad
A1a-A3a
A1a-A3a
A1a-A3a
B4-B5
B1-B3
B1-B3
B1-B3
B1-B3
C4-C5
C1-C3
C1-C3
C1-C3

(*) waarvan volgende tewerkstellingen voorzien zijn in het kader van de sociale
maribel:
 0,5 voltijdse equivalent - dienst buitenschoolse kinderopvang
 1 voltijdse equivalent – dienst cultuur
 1 voltijdse equivalent - dienst toerisme
b) technisch personeel
aantal
1
1
1
4
16
3,8
5,5

functie
diensthoofd - technische dienst
omgevingsambtenaar
stedenbouw/ruimtelijke ordening
deskundige - ruimtelijke ordening
ploegbaas
technisch assistent
technisch assistent/redder
technisch beambte

niveau
A1a-A3a
A1a-A3a
B1-B3
D4-D5
D1-D3
D1-D3
E1-E3

Artikel 2
De uitdovende statutaire personeelsformatie, met de vermelding van de
statutaire betrekkingen die geblokkeerd blijven zolang de overeenkomstige
betrekkingen in de uitdovende formatie bezet zijn, wordt als volgt vastgesteld
(met aantallen uitgedrukt in voltijdse equivalenten):
a) administratief personeel
aantal functie
1
1
1

diensthoofd
secretariaat
deskundige milieu
coördinator
buitenschoolse
kinderopvang

niveau

(geblokkeerde
functie
in
formatie)
A1a-A3a (diensthoofd technische dienst
administratie, A1a-A3a)
B1-B3
(deskundige
preventieadviseur,
B1-B3)
B4-B5
/

b) technisch personeel
aantal

functie
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(geblokkeerde
formatie)

functie

in
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1

stedenbouwkundig
ambtenaar

A1a-A3a /

Artikel 3
De formatie van het contractueel personeel (contracten van onbepaalde duur)
wordt als volgt vastgesteld (met aantallen uitgedrukt in voltijdse equivalenten):
a) administratief personeel
aantal
1
1
1
1

functie
deskundige - beleidsondersteuning
deskundige – city marketing
administratief medewerker – informatica
administratief medewerker – openbare werken

niveau
B1-B3
B1-B3
C1-C3
C1-C3

b) technisch personeel
aantal
20
1
12,6
7
2
9,5

functie
technisch assistent - technische dienst uitvoering
technisch assistent/redder
begeleider buitenschoolse kinderopvang
technisch beambte - technische dienst uitvoering
technisch beambte - sportdienst
technisch beambte - schoonmaak

niveau
D1-D3
D1-D3
D1-D3
E1-E3
E1-E3
E1-E3

Artikel 4
De gemeenteraad stelt het organogram van de gemeentelijke diensten vast in
bijlage 1. Het organogram maakt integrerend deel uit van dit besluit.
Punt 21: /technische dienst/- Stedenbouw en ruimtelijke ordening - Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan stad Oudenburg. Advies

Bevoegdheid



artikel 2.1.16.§ 5 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO)

Verwijzingsdocumenten




ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Oudenburg
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 09/10/2017
houdende advies Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Oudenburg

Feiten, context
en argumentatie



Het ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Oudenburg werd
voorlopig vastgesteld op 22/06/2017 door de gemeenteraad van Oudenburg.
Het openbaar onderzoek wordt georganiseerd van maandag 24/07 tot en
met maandag 23/10/2017.
De opties van het betrokken Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
Oudenburg beantwoorden aan de doelstellingen van het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen, zoals vastgesteld bij besluit van de Vlaamse
regering d.d. 23/09/1997 en latere wijzigingen en bij besluit van de
Vlaamse regering d.d. 17/12/2010 en kaderen binnen de opties van het
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen, goedgekeurd bij
ministerieel besluit d.d. 06/03/2002 en latere wijzigingen.
De gemeenteraad wordt voorgesteld gunstig advies uit te brengen over het
ontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Oudenburg.
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Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

De gemeenteraad brengt gunstig advies uit over het Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan Oudenburg.

Punt 22: /technische dienst/- Openbare werken - Hoofdproject Aquafin "Afkoppelen
collectorennetwerk - nr. 21.740B" en aanverwante projecten.
a. samenwerkingsovereenkomst Aquafin nv-gemeente Bredene-cvba Farys-gemeente De Haan
b. addendum overeenkomst betreffende de studie van de diverse projecten Aquafin nv-gemeente
Bredene-cvba Farys-gemeente De Haan-bvba studiebureau Jonckheere.
Goedkeuring voorwaarden contracten

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Wet d.d. 26/03/1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging en latere wijzigingen
Decreet d.d. 28/06/1985 betreffende de milieuvergunning
Decreet d.d. 05/04/1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 01/06/1995 houdende algemene en
sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II)
Decreet d.d. 24/05/2002 betreffende water, bestemd voor menselijke
aanwending
Decreet d.d. 18/07/2003 betreffende het integraal waterbeleid
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 01/10/2004 houdende vaststelling van
een
gewestelijke
stedenbouwkundige
verordening
inzake
hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen
en
gescheiden lozing van afval- en hemelwater








Verwijzingsdocumenten











Ereloonovereenkomst Aquafin nv-Studiebureau ir. Jonckheere d.d.
18/06/2004
betreffende
het
project
Aquafin
“Afkoppelen
collectorennetwerk – nr. 21.740B”
Ministerieel Besluit d.d. 09/06/2008 houdende vaststelling van het
definitief zoneringsplan van Bredene
beslissing van de gemeenteraad d.d. 25/05/2009 betreffende het
hoofdproject Aquafin “Afkoppelen collectorennetwerk – nr. 21.740B” en
aanverwante projecten, meer bepaald de goedkeuring van de voorwaarden
van een samenwerkingsovereenkomst Aquafin nv-gemeente Bredene en een
addendum bij de overeenkomst betreffende de studie van de diverse
projecten Aquafin nv-gemeente Bredene-studiebureau ir. Jonckheere
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 08/06/2009
houdende afsluiten van voornoemde samenwerkingsovereenkomst en
addendum studieovereenkomst
Wet d.d. 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten en de hierop van
toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd
Besluit d.d. 12/09/2016 van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en
Landbouw, Joke Schauvliege betreffende de renovatie van de collector
Batterijstraat (De Haan) tot Zandstraat (Bredene), waarbij de oprichting
van rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in de gemeente Bredene van
openbaar nut wordt verklaard
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 10/10/2016
houdende goedkeuring van het voorontwerp en de kostprijsraming van de
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Feiten, context
en argumentatie







wegenis- en rioleringswerken in de zijweg van de Ruiterlaan (nrs. 9C tot
11C) en in de Koerslaan (nrs. 38 tot 42), totale lengte 145 m (project
W216042)
beslissingen van het college van burgemeester en schepenen d.d.
10/10/2016 en 12/06/2017 houdende goedkeuring van het voorontwerp van
de riolerings- en wegeniswerken Koerslaan, tussen Derby- en Ruiterlaan,
Ruiter- en Derbylaan, mits aanpassingen
nieuwe samenwerkingsovereenkomst Aquafin nv-gemeente Bredene-cvba
Farys-gemeente De Haan betreffende het hoofdproject Aquafin “Afkoppelen
collectorennetwerk – nr. 21.740B” en aanverwante projecten
nieuw addendum bij de overeenkomst betreffende de studie van de diverse
projecten Aquafin nv-gemeente Bredene-cvba Farys-gemeente De Haanbvba studiebureau Jonckheere
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 09/10/2017
houdende voorstel afsluiten contracten hoofdproject Aquafin "Afkoppelen
collectorennetwerk - nr. 21.740B" en aanverwante projecten
Geïnspireerd door het algemeen belang was het aangewezen volgende
projecten van Aquafin nv, gemeente De Haan, cvba Farys en gemeente
Bredene gezamenlijk uit te voeren:
Aquafin nv
afkoppelen collectorennetwerk (project nr. 21.740B)
Gemeente Bredene
Prioritaire werken
 verfraaiingswerken langs (delen) project Aquafin
 aandeel aanleg bufferbekken (18 %)
Niet-prioritaire werken
 riolerings- en bestratingswerken zijwegen Ruiter- en Koerslaan (project
nr. W216042)
Farys cvba
Prioritaire werken
 aandeel aanleg bufferbekken (7 %)
Niet-prioritaire werken
 rioleringsen
bestratingswerken
Violierenlaan
en
George
Vanhorenstraat (project nr. W216034)
Gemeente De Haan
Prioritaire werken
 verfraaiingswerken langs (delen) project Aquafin
Niet-prioritaire werken
 rioleringsen
bestratingswerken
Violierenlaan
en
George
Vanhorenstraat (project nr. W216034).
De niet-prioritaire werken zijn werken die buiten de werkzone van het
project van Aquafin vallen.
Overeenkomstig de desbetreffende samenwerkingsovereenkomst Aquafin
nv-gemeente Bredene-cvba Farys-gemeente De Haan, die de tussen Aquafin
nv en gemeente Bredene afgesloten vorige samenwerkingsovereenkomst
van 2009 vervangt (gewijzigde inhoud), wordt Aquafin nv aangeduid om in
gezamenlijke naam bij de procedure, de plaatsing en de uitvoering van de
opdracht als opdrachtgevend bestuur op te treden. Alle partijen staan
financieel in voor het deel van de opdracht, dat te hunnen laste is.
Op 18/06/2004 werd door Aquafin nv met Studiebureau ir. Jonckheere een
ereloonovereenkomst afgesloten betreffende de studie van het project
Aquafin nr. 21.740 (afkoppelen collectorennetwerk). Gelet dat ons bestuur
naderhand heeft beslist een gemeentelijk project toe te voegen, van die
aard dat deze niet, zonder ernstig bezwaar, technisch uitvoerbaar was,
tenzij in samenhang met het gepland project “Afkoppelen
collectorennetwerk, werd door het college van burgemeester en
schepenen, in zitting d.d. 08/06/2009 een desbetreffende addendum aan
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Financiële
gevolgen

dit studiecontract afgesloten (wegenis- en rioleringswerken Koerslaan (ten
noorden van Derbylaan), Zeepaadje, Duinhoevelaan en Duindoornstraat).
Laatstgenoemde openbare werken worden echter voorlopig niet uitgevoerd.
Op het programma Bredene staan ondertussen de riolerings- en
bestratingswerken zijwegen Ruiter- en Koerslaan (project nr. W216042) en
een aandeel in de aanleg van een bufferbekken. Immers, tijdens diverse
besprekingen betreffende de afkoppeling van het collectorennetwerk
Bredene/De Haan, die in hoofdzaak voorziet in de aanleg van een
afvalwaterriolering naast het ingebuisde Duiveketezwin op grondgebied van
beide gemeenten, werd als voorwaarde aan het project buffering opgelegd
(beperkte afvoercapaciteit Anckaertzwin, ook Duiveketezwin genaamd).
Bijgevolg werd ons een gewijzigd addendum overgemaakt.
De gemeenteraad wordt voorgesteld over te gaan tot het goedkeuren van
de voorwaarden van volgende contracten:
 samenwerkingsovereenkomst Aquafin nv-gemeente Bredene-cvba Farysgemeente De Haan betreffende het hoofdproject Aquafin “Afkoppelen
collectorennetwerk – nr. 21.740B” en aanverwante projecten
 addendum bij de overeenkomst betreffende de studie van de diverse
projecten Aquafin nv-gemeente Bredene-cvba Farys-gemeente De Haanbvba studiebureau Jonckheere.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Studie
infrastructuurwerken
omgeving Koers-,
Derby- en
Ruiterlaan, inclusief
zijwegen Ruiter- en
Koerslaan
(afkoppelen
collectorennetwerk
Aquafin) + studie
bufferbekken
Aquafin

Raming
(incl.
btw)
60.000
EUR
(aandeel
Bredene
alle
studies)

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
0200-00/2240007
1.495.000 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0200-00/2240007
51.402,44 EUR
(AC 1G21.03.08)

0310-00/2289100
100.000 EUR

0310-00/2289100
100.000 EUR
(AC 1G32.05.03)

EB/
IB/
(LB)
IB

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden van de volgende
contracten, die integrerend deel uitmaken van dit besluit:
 samenwerkingsovereenkomst Aquafin nv-gemeente Bredene-cvba Farysgemeente De Haan betreffende het hoofdproject Aquafin “Afkoppelen
collectorennetwerk – nr. 21.740B” en aanverwante projecten
 addendum bij de overeenkomst betreffende de studie van de diverse
projecten Aquafin nv-gemeente Bredene-cvba Farys-gemeente De Haanbvba studiebureau Jonckheere.
Punt 23: /secretariaat/- Algemeen - Mondelinge vraag van raadslid Randy Vanderputte
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Bevoegdheid



artikel 32 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



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

De gemeente biedt regelmatig theoretische lessen gratis aan voor leerlingbestuurders. Sinds 1 oktober is het echter verplicht om voor de begeleiders
van leerling-bestuurders een theoretische vorming te laten volgen. Dit zou 20
EUR per begeleider kosten. Gemeenteraadslid Randy Vanderputte wenst te
weten of het gemeentebestuur deze opleiding ook gratis kan organiseren of
hierin financieel kan tussenkomen, aangezien dit opnieuw een extra kost is
die door van de hogere overheid wordt opgelegd.
Burgemeester Steve Vandenberghe die antwoordt dat dit een goed idee is maar
ook alles moet bekeken worden in het kader van kerntaken en budgetten.
Anderzijds is er ook nood aan opfrissingscursussen voor personen die al enige tijd
over hun rijbewijs beschikken. In dit verband denkt de burgemeester aan een
samenwerking met Rij-Huis, de rijschool die onlangs is gestart langs de Prinses
Elisabethlaan. Het gemeentebestuur besteedt heel wat aandacht aan
verkeersveiligheid voornamelijk gericht op de zwakke weggebruikers. Dergelijke
opfrissingscursussen gericht op automobilisten zou eveneens bijdragen aan de
verkeersveiligheid.
Schepen Eddy Gryson die nog aangeeft dat de verplichte cursus voor begeleiders
desgevallend een stuk goedkoper kan worden gemaakt door een lokaal in het
Sociaal Huis ter beschikking te stellen. Hierdoor zou de capaciteit van deze cursus
kunnen worden verhoogd en bijgevolg de kostprijs worden verlaagd.
Punt 24: /secretariaat/- Algemeen - Mondelinge vraag van raadslid Louis Van Belleghem
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Raadslid Louis Van Belleghem die aandacht vraagt voor de slechte en onveilige
toestand van de Koninklijke Baan van De Haan richting Bredene en vraagt om
dit aan te kaarten bij de bevoegde instanties. Daarnaast formuleert het
raadslid ook opmerkingen over de plannen inzake de aanleg van een laad- en
loszone in de Kapelstraat en de herinrichting van het parkeerterrein Shopping
Duinen. Hij meent dat dit knip- en plakwerk is en de plannen geenszins een
antwoord bieden op de noden in deze zone. Daarenboven merkt het raadslid
op dat dit plan met overhaast dient uitgevoerd aangezien blijkt dat de prijs
voor openbare werken in 2018 20 tot 30 % hoger zal liggen, aangezien veel
besturen net voor de verkiezingen nog veel werken willen uitvoeren.
Burgemeester Steve Vandenberghe die antwoordt dat het geenszins de bedoeling
is om dit werk uit te voeren in 2018. Het huidig ontwerp dat werd opgemaakt is
nodig om te kunnen voorleggen aan, te bespreken met handelaars en inwoners en
voor advies voor te leggen aan de diverse raden. Het college wil hier niet over
een nacht ijs gaan, dit omwille van de impact van deze werken maar inderdaad
ook omwille van de stijging van de kosten van openbare werken in het
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verkiezingsjaar. De burgemeester geeft aan dit ook heel grondig te willen
bespreken met de gemeenteraad. Wat betreft de toestand Koninklijke Baan
antwoordt de burgemeester dat in november een overleg is gepland met
Agentschap Wegen en Verkeer. Op deze vergadering zullen alle punten met
betrekking tot de gewestwegen worden besproken. Een grote bekommernis van
het college is een bijkomende afrit van de Koninklijke Baan ter hoogte van het
toeristisch centrum. Dit in functie van de bereikbaarheid van dit centrum en de
lokale handelszaken.
Raadslid Louis Van Belleghem die betreurt dat interpellaties in de
gemeenteraad waarbij de meerderheid schoorvoetend zijn ongelijk moet
toegeven onvoldoende aandacht krijgen in communicatie en de artikels
hierover dan ook niet verschijnen in het overzicht van de persknipsels dat
wordt aangemaakt door de bibliotheek.
Burgemeester Steve Vandenberghe verwijst hiervoor naar de gemeentesecretaris
die antwoordt dat het overzicht van persknipsels niet manueel wordt
samengesteld, maar wordt aangemaakt via het programma “Gopress”, dit op basis
van een zoekopdracht waarvan het de bedoeling is dat alle artikels over of met
betrekking tot Bredene kunnen worden gevat.
Punt 25: /secretariaat/- Algemeen - Mondelinge vraag van raadslid Dany Hollevoet
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Raadslid Dany Hollevoet wenst een stand van zaken te krijgen van de
volkstuintjes aangezien hem signalen hebben bereikt dat de scholen hierover
nog niet werden gecontacteerd.
Schepen Jens Vanhooren geeft een uitgebreide stand van zaken waarbij hij er de
aandacht op vestigt dat Bredene over één van de grootste aaneensluitende
percelen beschikt voor de inrichting van volkstuintjes, iedere gegadigde dan ook
een perceel kon worden toegewezen en dat heel veel werken op het terrein
werden uitgevoerd door de personen die hier een perceel werden toegewezen.
De scholen werden vanaf september de mogelijkheid geboden om een perceel te
bewerken. Het verbaast de schepen dan ook dat de scholen hierover nog niet
zouden zijn gecontacteerd.
Punt 26: /secretariaat/- Algemeen - Mondelinge vraag van raadslid Sofie Ramboer
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Raadslid Sofie Ramboer doet een oproep om tot een gezamenlijk akkoord te
komen inzake beperking van verkiezingsborden bij de volgende
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gemeenteraadsverkiezingen. Het raadslid wijst op de slordige aanblik die
deze borden bieden en de ecologische voetafdruk die hiermee gepaard gaat.
De NV-A-fractie meent dat wat betreft affiches de aanplakking op de officiële
borden en raamaffiches moeten kunnen volstaan.
Burgemeester Steve Vandenberghe die antwoordt dat hiervoor een akkoord moet
kunnen worden gevonden tussen alle partijen die straks een lijst indienen. Hij
geeft aan zeker bereid te zijn om hiervoor het initiatief te nemen maar dat men
er zich bewust van moet zijn dat dergelijk akkoord staat of valt met de “zwakste
schakel” m.a.w. dat iedere lijst hiermee akkoord moet gaan.
Punt 27: /secretariaat/- Algemeen - Mondelinge vraag van raadslid Anuschka Steen
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Raadslid Anuschka Steen die vraagt of aannemers ertoe kunnen verplicht
worden om omwoners te verwittigen ingeval hun werken (verkeers-)hinder
opleveren.
Schepen Deroo die antwoordt dat nutsmaatschappijen zich niet altijd houden aan
de duidelijke afspraken dat omwonenden bij werken dienen verwittigd door
middel van een briefje in de bus. Gemeentesecretaris Yannick Wittevrongel wenst
te weten of de opmerkingen werken van nutsmaatschappijen betreffen of bvb.
het afsluiten van de straat in functie van bouwwerken.
Burgemeester Steve Vandenberghe die stelt dat dit onderscheid voor de inwoners
niet zo gemakkelijk is. Vaststelling is inderdaad dat nutsmaatschappijen en
bouwheren niet steeds de voorwaarden naleven die zijn opgelegd door het
gemeentebestuur. Het betreft hier verschillende werven waardoor opvolging
hiervan, niettegenstaande de inspanningen van het gemeentebestuur, niet altijd
makkelijk is.
Gemeentesecretaris Yannick Wittevrongel wijst op het programma Eagle dat
sedert kort beschikbaar is op de website van de gemeente waarmee
aannemers/inwoners heel vlot en gemakkelijk een aanvraag kunnen indienen voor
bezetting openbaar domein. Dit programma waarvan Bredene één van de eerste
gebruikers is, biedt ook zeer gebruiksvriendelijke ondersteuning inzake te nemen
verkeers- en veiligheidsmaatregelen. Dit programma is gekoppeld aan Google
Maps.
Punt 28: /secretariaat/- Algemeen - Mondelinge vraag van raadslid Dirk Cattoir
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Raadslid Dirk Cattoir die uit het Laatste Nieuws verneemt dat een aantal
raadsleden uit De Haan kritiek hebben op de meerkost voor het nieuwe
politiebureel ten bedrage van 600.000 EUR. Het raadslid wenst hierover meer
toelichting maar verduidelijkt zeker niet tegen het nieuw politiebureel gekant
te zijn.
Schepen Eddy Gryson bevestigt dat in de loop van het dossier de kostprijs voor het
nieuw politiekantoor inderdaad 600.000 EUR hoger is geworden dan de geraamde
prijs. Voor Bredene betekent dit een extra uitgave van 14.000 EUR/jaar. Het
college meent dan ook dat er geen enkele reden is om obstructie te voeren tegen
de verdere realisatie van dit project.

namens de gemeenteraad
Yannick Wittevrongel
secretaris
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