VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
ZITTING VAN 27/11/2017

Aanwezig

Erwin Feys, 1e schepen-voorzitter;
Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens Vanhooren, Kristof Vermeire,
schepenen;
Yannick Wittevrongel, secretaris;
Jan Eerebout, expert OCMW-secretaris

Afwezig met
Kennisgeving

Steve Vandenberghe, burgemeester;
Jacques Deroo, schepen

Punt 1: /secretariaat/ Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 20/11/2017

Bevoegdheid



Besluit

Enig artikel

artikel 51 van het Gemeentedecreet

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de zitting
d.d. 20/11/2017 goed.
Punt 2: /secretariaat/ Aanvraag toelating verkoop campagnemateriaal en gebruik aanplakborden door
Vredeseilanden

Bevoegdheid



artikel 57 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Wet d.d. 25/06/1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van
ambulante en kermisactiviteiten en latere wijzigingen
Koninklijk Besluit d.d. 24/09/2006 betreffende de uitoefening en de
organisatie van ambulante handel
beslissing van de gemeenteraad d.d. 07/07/2012 houdende vaststellen van
de algemene politieverordening




Verwijzingsdocumenten



brief d.d. 14/11/2017 van Vredeseilanden

Feiten, context
en argumentatie



Vredeseilanden, Blijde Inkomststraat 50, 3000 Leuven vraagt toestemming
om :
 op 12, 13 en 14/01/2018 door vrijwilligers promotiemateriaal
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Besluit

(sleutelhangers, pennen, enz.) te laten verkopen. De verkoop zou
doorgaan in grootwarenhuizen, markten, pleinen en occasioneel van
deur tot deur. Met de opbrengst worden programma’s gefinancierd in
Afrika, Latijns-Amerika, Azië en Vlaanderen
de gemeentelijke zuilen te mogen gebruiken voor affichage van hun
campagne.

Enig artikel
Het college van burgemeester en schepenen verleent geen vergunning aan
Vredeseilanden, Blijde Inkomststraat 50, 3000 Leuven voor de verkoop door
vrijwilligers van promotiemateriaal (sleutelhangers, pennen, enz.) op 12, 13 en
14/01/2018.

Punt 3: /beleidsondersteuning/ Kennisneming van het verslag van de vergaderingen van het
directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene d.d. 19/10 en 09/11/2017

Bevoegdheid



artikel 57 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten



verslag van de vergaderingen
d.d. 19/10 en 09/11/2017 van het
directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene

Feiten, context
en argumentatie



Het directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene heeft
vergaderd op 19/10 en 09/11/2017.
Het verslag werd goedgekeurd door het directiecomité op respectievelijk 09
en 16/11/2017.



Neemt kennis

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van
de vergaderingen van het directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf
Bredene d.d. 19/10 en 09/11/2017.

Punt 4: /informatiedienst/ Jong geweld in het gemeentehuis. Kennisneming van het verslag

Bevoegdheid



artikel 57 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 22/07/2014
houdende de goedkeuring van de organisatie van het inspraakproject Jong
geweld in het gemeentehuis
verslag Jong geweld in het gemeentehuis


Feiten, context
en argumentatie






Op zaterdag 30/09/2017 vond het inspraakproject Jong geweld in het
gemeentehuis plaats. 60 Kinderen namen deel aan de diverse activiteiten.
Tijdens de vergadering met alle kinderen in de raadzaal werden de
reacties, die de kinderen eerder via een enquête aan ons bestuur hadden
bezorgd, besproken.
Na de plenaire vergadering werden de kinderen onderverdeeld in groepen
waarin verschillende onderwerpen werden besproken.
De jeugddienst zal de komende maanden verschillende voorstellen toetsen
aan hun haalbaarheid en aan het college van burgemeester en schepenen
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voorstellen doen.
Neemt kennis

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van
het inspraakproject Jong geweld in het gemeentehuis. Dit verslag maakt
integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 5: /informatiedienst/ Personeelsfeest 2018. Principiële goedkeuring van de datum

Bevoegdheid



artikel 58 van het Gemeentedecreet

Feiten, context
en argumentatie



De dienst stelt voor om een personeelsfeest te organiseren in het MEC Staf
Versluys op vrijdag 30/11/2018.
De uitwerking van dit personeelsfeest zal in een afzonderlijk dossier aan
het college worden voorgelegd.



Besluit

Enig artikel
Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn principiële goedkeuring
aan de organisatie van een personeelsfeest op vrijdag 30/11/2018 in het MEC
Staf Versluys.

Punt 6: /technische dienst/ Vaststelling van een tijdelijke politieverordening houdende beperkende
maatregelen inzake het verkeer op openbare wegen in de gemeente n.a.v. de organisatie van een
kerstevenement in de Duinenstraat op 16 en 17/12/2017

Bevoegdheid



artikel 130 bis van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond




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





Verwijzingsdocumenten



advies d.d. 14/11/2017 van de lokale politie-politiezone Bredene/De Haan
over de organisatie van een kerstevenement in de Duinenstraat op 16 en
17/12/2017

Feiten, context
en argumentatie



Analoog met vorig jaar heeft Conny Vroomen bij ons bestuur opnieuw een
aanvraag ingediend om een kerstevenement te mogen organiseren in de
Duinenstraat. Dit jaar is het evenement gepland op zaterdag 16 en zondag
17/12/2017.
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Besluit

Naast het afsluiten van de Duinenstraat, tussen Kapelstraat en Golfstraat,
wordt ook gevraagd om, voor de veiligheid van de deelnemers, de
Kapelstraat af te sluiten tussen de Gentstraat en Peter Benoitlaan. Er kon
ons echter niet bevestigd worden dat ook daar bezetting wordt voorzien.
De lokale politie heeft op bovenstaande vraag echter negatief advies
gegeven vanwege een te grote impact en te weinig baten.
De dienst stelt voor om het politieadvies hieromtrent te volgen en enkel de
Duinenstraat af te sluiten tussen Kapelstraat en Golfstraat.
Naar aanleiding van bovenstaande organisatie is het noodzakelijk om
beperkende maatregelen te nemen in de Duinenstraat op zaterdag 16 en
zondag 17/12/2017.

Artikel 1
Op zaterdag 16 en zondag 17/12/2017, telkens vanaf 12 tot 22 uur wordt
ingevoerd:
 stilstaan- en parkeerverbod in de:
 Duinenstraat tussen het kruispunt met de Kapelstraat/Driftweg en het
kruispunt met de Golfstraat
 Prins Karellaan tussen het kruispunt met de Duinenstraat en het
kruispunt met de Peter Benoitlaan.
Deze maatregel zal worden aangeduid d.m.v. het verkeersbord E3.
 verbod van alle verkeer in de:
 Duinenstraat tussen het kruispunt met de Kapelstraat/Driftweg en het
kruispunt met de Golfstraat
 Prins Karellaan tussen het kruispunt met de Duinenstraat en het
kruispunt met de Peter Benoitlaan.
Deze maatregel zal worden aangeduid d.m.v. de verkeersborden C3, F45, F41
en F39.
Daartoe dient het kruispunt Duinenstraat/Golfstraat te worden afgesloten
d.m.v. twee betonblokken, dit om te verhinderen dat het verkeer, komende uit
de Duinenstraat, tegen rijrichting het winkel-wandelgedeelte kan inrijden.
Artikel 2
De overtredingen van dit besluit zullen worden bestraft met gewone
politiestraffen.
Artikel 3
Het college geeft de gemeentediensten volgende opdrachten:
Dienst
Technische dienst uitvoering

Taak
Plaatsen van de nodige signalisatie,
betonelementen en nadars

Punt 7: /technische dienst/ Toelating bezetten openbaar domein n.a.v. de organisatie van een
winterborrel in de Sportstraat op 17/12/2017. Vaststelling van een tijdelijke politieverordening
houdende beperkende maatregelen inzake het verkeer op openbare wegen

Bevoegdheid




artikel 57 van het Gemeentedecreet
artikel 130bis van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond




artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet
Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten
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Verwijzingsdocumenten







Feiten, context
en argumentatie




Besluit

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
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 05/12/2016
houdende het verlenen van een vergunning aan de feitelijke vereniging De
Kasseifeesten voor het bezetten van het openbaar domein voor de
organisatie van een kerstborrel op 17/12/2016, meer bepaald t.h.v.
huisnummer 43
brief d.d. 12/12/2011 van de brandweer van Oostende betreffende het
opleggen van bijkomende maatregelen bij evenementen
brief d.d. 28/10/2017 van de feitelijke vereniging De Kasseifeesten voor de
organisatie van een winterborrel op 17/12/2017
advies d.d. 14/11/2017 van de lokale politie-politiezone Bredene/De Haan
over de organisatie van een winterborrel in de Sportstraat op 17/12/2017
Ons bestuur ontving de vraag van de feitelijke vereniging De Kasseifeesten,
Sportstraat 35, 8450 Bredene voor het inrichten van een winterborrel op
zondag 17/12/2017 in de Sportstraat t.h.v. huisnummer 43.
Naar aanleiding van deze organisatie is het noodzakelijk beperkende
maatregelen te nemen inzake het verkeer op openbare wegen in de
gemeente.

Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan de
feitelijke vereniging De Kasseifeesten, Sportstraat 35, 8450 Bredene tot het
bezetten van het openbaar domein met twee tenten, vier vuurkorven en
theelichtjes voor de organisatie van een winterborrel op zondag 17/12/2017
(tussen 11 en 22 uur) in de Sportstraat t.h.v. huisnummer 43.
Volgende maatregelen dienen genomen:
 De feesttenten mogen ten vroegste op zondag 17/12/2017 om 7 uur worden
opgesteld en moeten onmiddellijk na de activiteit worden afgebroken (ten
laatste om 24 uur)
 De tenten moeten steeds onder toezicht staan van de organisatoren en op
verzoek van de hulpdiensten onmiddellijk kunnen worden verwijderd van
het openbaar domein
 De tenten moeten zo worden opgesteld dat de woningen in de Sportstraat
langs een van beide zijden kunnen worden bereikt door de brandweer of de
hulpdiensten
 De tenten moeten voorzien worden van de nodige verzwaringselementen
en moeten bij hevige wind of windstoten worden neergelaten
 Bij noodgeval waarbij tussenkomst van de brandweer of hulpdiensten
noodzakelijk is, verbinden de organisatoren er zich toe om op de
kruispunten de nodige personen te voorzien om richtlijnen te geven inzake
de te volgen reisweg
 Er moet steeds een doorgang zijn voor de veiligheidsdiensten
 Noch vaste, noch mobiele installaties mogen boven afsluitkranen,
hydranten,… worden opgesteld
 De elektrische voorzieningen dienen te worden afgeschermd voor spelende
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kinderen en dienen te voldoen aan het AREI (Algemeen Reglement
Elektrische Installaties)
Eventuele gasflessen moeten aangesloten worden met spanringen.
Gasslangen en ontspanners mogen niet ouder zijn dan vijf jaar
Waar gas of brandbare stoffen gebruikt worden, moet een
poederblustoestel van 6 kg ABC poeder aanwezig zijn. Dit toestel moet
jaarlijks gekeurd zijn
Waar frituurvet of -olie wordt aangewend voor het bereiden van voeding
dient een blusdeken te worden voorzien in de directe nabijheid ervan
Tijdens het evenement mag de muziek niet oorverdovend zijn en geen
aanleiding geven tot het verstoren van de openbare orde en rust. De
muziek mag slechts om 11 uur aanvangen en moet om 22 uur stopgezet
worden
Het openbaar domein moet na de activiteit volledig ontruimd en opgekuist
worden. Alle afval dient door de organisator onmiddellijk na de activiteit
van het openbaar domein verwijderd te worden
Alle schade en/of ongevallen veroorzaakt aan de deelnemers, het openbaar
domein of aan derden vallen ten laste van de organisator
Voor het plaatsen van de vuurkorven, tuinkaarsen en theelichtjes moet de
nodige voorzichtigheid in acht genomen worden tegenover kinderen
De inwoners van de Sportstraat moeten ingelicht worden over de geplande
activiteit.

Artikel 2
Op zondag 17/12/2017 vanaf 7 tot 24 uur wordt in de Sportstraat tussen
huisnummer 39 en 47 ingevoerd:
 verbod van alle verkeer.
Deze maatregel zal worden aangeduid door middel van het verkeersbord C3.
Daartoe moet de Sportstraat over de volledige breedte worden afgesloten ter
hoogte van huisnummers 39 en 47 door middel van nadars, voorzien van het
verkeersbord C3 en de nodige verlichting.
 stilstaan- en parkeerverbod (langs beide zijden).
Deze maatregel zal worden aangeduid door middel van het verkeersbord E3.
Artikel 3
Op zondag 17/12/2017 vanaf 7 tot 24 uur wordt verbod van verkeer,
uitgezonderd het plaatselijk verkeer, ingevoerd in de Sportstraat, meer
bepaald vanaf het kruispunt met de Fritz Vinckelaan tot huisnummer 47 en
vanaf het kruispunt met de Verenigingstraat tot huisnummer 39.
Deze maatregel zal worden aangeduid door middel van de verkeersborden C3
met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ en F45.
Daartoe
moeten
de
kruispunten
Fritz
Vinckelaan/Sportstraat
en
Verenigingstraat/Sportstraat gedeeltelijk worden afgesloten door middel van
nadars voorzien van de verkeersborden C3 met onderbord ‘uitgezonderd
plaatselijk verkeer’, F45, F41 en de nodige verlichting.
Artikel 4
Op zondag 17/12/2017 vanaf 7 tot 24 uur wordt in de Sportstraat, meer
bepaald tussen de Verenigingstraat en het August Plovieplein, het
eenrichtingsverkeer opgeheven.
Daartoe dienen de borden C1 en F19 worden afgedekt.
Artikel 5
Overtredingen
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politiestraffen.
Artikel 6
Het college geeft de gemeentediensten volgende opdrachten:
Dienst
Technische dienst uitvoering

Taak
Plaatsen van de nodige signalisatie
en nadars met verlichting

Punt 8: /verkeer/ Kennisneming van het verslag van de vergadering van de gemeentelijke
verkeerscommissie (experten) d.d. 17/11/2017 en voorstel tot opheffen en opnieuw vaststellen van
diverse aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen

Bevoegdheid



artikel 57 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten



verslag d.d. 17/11/2017 van de vergadering van de gemeentelijke
verkeerscommissie (experten)
artikel 42 van het Gemeentedecreet


Feiten, context
en argumentatie




De vergadering van de gemeentelijke verkeerscommissie (experten) vond
plaats op 17/11/2017.
De experten brachten gunstig advies uit over :
 Groenendijkstraat
 toelaten van fietsers, bromfietsen klasse A en P in beide richtingen
 Polderstraat
 verplaatsen van verkeersspiegel van aansluiting Vijverstraat naar de
overzijde van huisnummer 213
 Fritz Vinckelaan
 inrichten van laad- en losstrook van 6 tot 9 uur, op de parkeerstrook
voor de Spar langs Fritz Vinckelaan op proef voor zes maanden
 n.b. dit vergt aanpassing van de breedte van de parkeerstrook (een
koelwagen kan tot 2,60 m breed zijn). Te bepalen hoe dit kan
worden aangeduid. De afstand van de parkeerstrook is 42 m. Allicht
zou 24 m kunnen volstaan om in te rijden + laadklep te zakken
 Pauwhoflaan
 markeren op proef voor zes maanden op de hoek
Pauwhoflaan/Parklaan van drie verdrijvingsvlakken met gele
paaltjes + snoeien van struiken die zicht belemmeren + na gunstige
evaluatie een gelijkaardige maatregel nemen op de hoek
Pauwhoflaan/Sluisvlietlaan
 Beukenlaan
 voor het supprimeren en opschuiven van een parkeervak aan de
westkant van de inrit van nr. 4
+ afbakenen van twee
parkeervakken aan de oostkant van nr. 4, en het inperken van de
aslijn met een streep (en verwijderen van gele onderbroken lijn op
trottoirband)
 Nieuwstraat
 voor het schilderen van een parkeerplaats voor de garage van de
woning nr. 5 en om de startlijn van de parkeerzone op te schuiven
(heraan te leggen) om verlies van parkeerplaats te voorkomen
 Prinses Elisabethlaan
 voor het plaatsen van drie omegahekkens met reflecterende paal op
scheiding voetpad/fietspad langs Prinses Elisabethlaan
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 n.b. nazien of AWV geen bezwaar heeft
Driftweg
 vervangen van de volle aslijn door een onderbroken aslijn ter
hoogte van de apotheek ter hoogte van de aansluiting met de
Groenendijkstraat
De experten brachten gedeeltelijk gunstig advies uit over volgende
maatregelen te nemen voor proefperiode van zes maanden:
 Keerweg/Ebbestraat:
 Ebbestraat/Polderstraat openstellen (het noordelijk rijvak, dus van
rotonde naar Polderstraat)
 Polderstraat
tussen
Keerweg
en
Ebbestraat
voorlopig
tweerichtingsverkeer behouden (Polderstraat is 4 m breed + goot
van 40 cm)
 eenrichtingsverkeer in de Keerweg tussen Polderstraat en
Populierenlaan (met toegelaten rijrichting naar de Populierenlaan)
 het eenrichtingsverkeer geldt niet voor fietsers/bromfietsers klasse
A en P
 dit lijkt de lasten het meest billijk te verdelen en wijzigt enkel de
bestaande toestand in de Keerweg (de Ebbestraat is nog nooit open
geweest aan de aantakking met de Polderstraat). In de Keerweg
moeten na invoeren van eenrichtingsverkeer snelheidsmetingen
worden gehouden evenals verkeersmetingen
 timing: streefdatum 01/02/2018 (overdracht Ebbestraat naar
gemeente
+
tijd
voor
bewonersbrieven
+
aanpassing
verkeersbebording)
 Breeweg
 om bij wijze van proef de klinkers van de drempels ter hoogte van
de Pauwhoflaan te vervangen door asfalt en bij gunstige effecten
dit ook te doen op andere kruispunten met verkeersdrempels
 n.b. ook betere aanpassing verkeersdrempels cfr. plaatsen van
borden A14 op 30-tal m voor de verkeersdrempel en alle andere
borden vb. C43 (30) verwijderen.
De experten brachten ongunstig advies uit over
 Dorpsstraat
 maatregelen om verkeersdoorstroming te verbeteren t.h.v. huizen
met nr. 61-77
 Aalscholverstraat
 maatregelen om sluipverkeer en hoge snelheden tegen te gaan
 strandingangen en in voetgangerstunnels
 fietsen blijft niet toegelaten na negatief advies MDK en AWV
 Zeelaan
 vraag voor creëren van veilige oversteekplaats voor fietsers t.h.v.
Frankrijklaan
 Buurtspoorwegstraat
 vraag voor voorsorteerstrook t.h.v. Veldstraat/Nukkerstraat
Volgende punten werden niet behandeld/uitgesteld
 Monnikenstraat
 maatregelen om doorstroming bus te verbeteren
 Steenbakkerijstraat
 vraag voor parkeerverbod. Eerst moet city marketeer bevraging
doen bij alle bedrijven over een algemeen parkeerverbod
 omgeving Europaschool
 vraag voor kiss & ridezone: eerst mening (niet aanwezige)
directeurs vragen
 herinrichting Kapelstraat (niet behandeld).
Inzake de maatregelen die niet op proef zijn, kan aan de gemeenteraad
worden voorgesteld om de aanvullende reglementen op de politie van het
wegverkeer
op
gemeentewegen
(Groenendijkstraat,
Beukenlaan,
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Nieuwstraat, Driftweg) op te heffen en opnieuw vast te stellen.
Neemt kennis

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van
de vergadering van de gemeentelijke verkeerscommissie (experten) d.d.
17/11/2017.

Besluit

Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan de gemeenteraad
voor te stellen om de aanvullende reglementen op de politie van het
wegverkeer op gemeentewegen (Groenendijkstraat, Beukenlaan, Nieuwstraat,
Driftweg) op te heffen en opnieuw vast te stellen.
Artikel 2
Het college geeft de gemeentediensten volgende opdrachten:
Dienst
Technische dienst uitvoering

City marketeer

Taak
 Opmaken voorstel vervanging
klinkers van verkeersplateaus
 Opmaken voorstel belijning laaden loszone langs Spar Fritz
Vinckelaan
 Aanpassen
bebording
in
omgeving drempels
 Verplaatsen verkeersspiegel
 Plaatsen
omegahekkens
en
reflecterende paal o.v.b. AWV
Bevraging
bedrijven
Steenbakkerijstraat over algeheel
parkeerverbod

Punt 9: /verkeer/ Opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van
het wegverkeer op gemeentewegen (Fritz Vinckelaan). Voorstel

Bevoegdheid



artikel 57 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten




artikel 42 van het Gemeentedecreet
beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/06/2017 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement van de politie op het
wegverkeer op gemeentewegen (Fritz Vinckelaan)

Feiten, context
en argumentatie



In de Fritz Vinckelaan is het parkeren toegelaten van maandag t.e.m.
zondag van 07 tot 19 uur voor de duur van maximum 30 minuten tegenover
het huis nr. 43 (bakkerij Debaene) over een lengte van 12 m (twee
parkeerplaatsen).
Door de bouwwerken op deze locatie, zijn deze parkeerplaatsen vaak niet
bruikbaar en bij het nieuwe gebouw zullen parkeerplaatsen op privaat
domein worden aangelegd.
De eigenaar van de bakkerij heeft gevraagd om twee alternatieve plaatsen
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Besluit

te voorzien. Dit is mogelijk ter hoogte van en aan de kant van de bakkerij.
De volgende vergadering van de verkeerscommissie vindt pas in het voorjaar
2018 plaats.
De verkeersdeskundige van de lokale politie heeft geen bezwaren.
Voorstel om aan de gemeenteraad voor te stellen om het aanvullend
reglement van de politie op het wegverkeer op gemeentewegen (Fritz
Vinckelaan) op te heffen en opnieuw vast te stellen.

Enig artikel
Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan de gemeenteraad
voor te stellen om het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
op gemeentewegen (Fritz Vinckelaan) op te heffen en opnieuw vast te stellen.

Punt 10: /verkeer/ Gebruik van het terrein voor aanhangwagens voor niet-commercieel gebruik.
Nieuwe aanvraag

Bevoegdheid



artikel 57 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



beslissing van de gemeenteraad d.d. 30/06/2016 houdende vaststelling van
een gebruikersreglement inzake het parkeren met gemeentelijke
vergunning van aanhangwagens voor niet-commercieel gebruik op het
terrein gelegen aan het dienstencentrum Sas langs de Prinses Elisabethlaan

Verwijzingsdocumenten




gebruikersreglement
aanvraagformulier

Feiten, context
en argumentatie



Om het langdurig parkeren van allerlei aanhangwagens op de parking aan
het dienstencentrum Sas langs de Prinses Elisabethlaan tegen te gaan, heeft
de gemeenteraad op voorstel van het college van burgemeester en
schepenen een gebruikersreglement vastgesteld voor het terrein gelegen
aan het dienstencentrum Sas langs de Prinses Elisabethlaan.
Het gebruikersreglement voorziet een aanhangwagen per persoon.
De dienst ontving van Maaike Hemeleers, Rode Kruisstraat 8, 8450 Bredene
een aanvraag voor een standplaats voor een aanhangwagen van 3,11 m
lengte en 1,72 m breedte (nummerplaat 1- AHE-263).
Indien deze aanvraag wordt goedgekeurd (tot 31/12/2018) zullen in totaal
30 gebruikers toegang hebben tot de parking voor aanhangwagens voor nietcommercieel gebruik.





Besluit

Enig artikel
Het college van burgemeester en schepenen verleent vergunning tot
31/12/2018 voor het plaatsen van een aanhangwagen voor niet-commercieel
gebruik van 3,11 m lengte en 1,72 m breedte (nummerplaat 1- AHE-263) aan
Maaike Hemeleers, Rode Kruisstraat 8, 8450 Bredene op het terrein gelegen
aan het dienstencentrum Sas langs de Prinses Elisabethlaan.

Punt 11: /verkeer/ Aanvraag voor tijdelijke vergunning voor de exploitatie van een toeristisch
treintje als openbare ontspanning in 2018
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Bevoegdheid



artikel 57 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Koninklijk Besluit d.d. 15/03/1968 houdende algemeen reglement op de
technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun
veiligheidstoebehoren moeten voldoen, zoals tot op heden gewijzigd
Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten
betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de
openbare weg, zoals tot op heden gewijzigd
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer, zoals tot op heden gewijzigd
Decreet d.d. 16/05/2008 op de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
Wet d.d. 06/12/2015 betreffende het gebruik van toeristische
miniatuurtreinslepen op de openbare weg






Verwijzingsdocumenten



brief d.d. 10/11/2017 van Lieve Noë houdende aanvraag voor vergunning
voor toeristische miniatuurtreinsleep in 2018

Feiten, context
en argumentatie



De regelgeving betreffende miniatuurtreinslepen werd gewijzigd door de
wet d.d. 06/12/2015, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op
18/01/2016.
De maximale snelheid wordt voortaan bepaald op 25 km/uur en de
toeristische miniatuurtreinslepen mogen slechts worden gebruikt mits ze
door de gemeenteoverheid zijn toegelaten als openbare ontspanning en
indien ze voldoen aan de voorschriften van de gemeentelijke machtiging.
Lieve Noë, Middelburgsesteenweg 33, 8340 Moerkerke/Damme voert reeds
meerdere jaren tussen april en oktober ritten uit met een toeristisch
treintje voor camping D’Heule en Wackerbout en brengt ook toeristen uit
Blankenberge naar tea-room ’t Fietskotje in de Zandstraat.
Betrokkene kreeg van het college van burgemeester en schepenen in zitting
d.d. 14/11/2016 vergunning voor 2017 voor het gebruik van de toeristische
miniatuurtreinsleep op de openbare weg.
Voorstel om ook tijdelijke vergunning te verlenen voor 2018.







Besluit

Artikel 1
Aan Lieve Noë, Middelburgsesteenweg 33, 8340 Moerkerke/Damme wordt
vergunning
verleend
voor
de
exploitatie
van
een
toeristische
miniatuurtreinsleep als openbare ontspanning voor het jaar 2018.
Artikel 2
Betrokkene dient te beschikken over alle nodige vergunningen en de
toepasselijke wetgeving na te leven.

Punt 12: /technische dienst/ Machines en materiaal. Gunning van de opdracht van levering van een
schoonmaakwagen

1Bevoegdheid




artikel 57 van het Gemeentedecreet
beslissing van de gemeenteraad d.d. 18/09/2017 houdende vaststellen van
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een geactualiseerde afbakening van het begrip “dagelijks bestuur”, zoals
bedoeld door het Gemeentedecreet en vaststellen van de verrichtingen die
zijn vrijgesteld van het voorafgaande visum van de financieel beheerder
Juridische grond



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

Verwijzingsdocumenten



beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 19/09/2007
houdende het algemeen vaststellen van de wijze van gunnen voor
overheidsopdrachten van dagelijks bestuur (onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking bij aanvang van procedure)
offerte van nv Alpheios Belgium voor de opdracht van levering van een
schoonmaakwagen



Feiten, context
en argumentatie







Financiële
gevolgen

In het investeringsbudget 2014-2019 is een verbinteniskrediet voorzien van
45.683,28 EUR voor het financieren van aankoop van materiaal ten behoeve
van de poetsploeg. Het transactiekrediet voor 2017 bedraagt 7.000 EUR.
Het saldo bedraagt 1.837,17 EUR.
Naar aanleiding van de uitbreiding van het sportcentrum dient er voor de
poetsdames een extra schoonmaakwagen te worden aangekocht.
In het verleden werden alle schoonmaakwagens aangekocht bij de firma nv
Alpheios Belgium. Gelet op de positieve ervaringen met dit type
schoonmaakwagens en de uniformiteit stelt de verantwoordelijke van de
poetsploeg voor om terug hetzelfde type schoonmaakwagen aan te kopen.
Kostprijs: 1.340,46 EUR (incl. btw).

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

Besluit

Raming
(incl. btw)

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
1.340,46
0119-99/2310000
EUR
45.683,28 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0119-99/2310000
1.837,17 EUR

EB /
IB /
(LB)
IB

Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen gunt aan nv Alpheios Belgium,
Gaston Fabrélaan 50, 2610 Wilrijk, de opdracht van levering van een
schoonmaakwagen, Smartcar basis + toebehoren, overeenkomstig de
desbetreffende offerte d.d. 21/11/2017, voor de prijs van 1.340,46 EUR (incl.
btw).
Artikel 2
De financiële aspecten met betrekking tot de uitgaven worden geregeld als
volgt:
Omschrijving + Contractant (en Bedrag (incl.
ondernemingsnummer)
btw)
Aankoop schoonmaakwagen
nv Alpheios Belgium
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Budgetsleutel Actiecode of
GBB
+ ev. I.E.
1.340,46 EUR
0119-99 1G.GBB
/2310000 I.E. OVER
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0403.990.548

Punt 13: /technische dienst/ Machines, exploitatiemateriaal en uitrusting. Gunning van de opdracht
van levering van een lastafel

Bevoegdheid




artikel 57 van het Gemeentedecreet
beslissing van de gemeenteraad d.d. 18/09/2017 houdende vaststellen van
een geactualiseerde afbakening van het begrip “dagelijks bestuur”, zoals
bedoeld door het Gemeentedecreet en vaststellen van de verrichtingen die
zijn vrijgesteld van het voorafgaande visum van de financieel beheerder

Juridische grond



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

Verwijzingsdocumenten



beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 19/09/2007
houdende het algemeen vaststellen van de wijze van gunnen voor
overheidsopdrachten van dagelijks bestuur (onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking bij aanvang van procedure)
offertes van Welda nv, Etabl. Vandenbulcke nv en Technolit bvba voor de
opdracht van levering van een lastafel



Feiten, context
en argumentatie



Financiële

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:

In het investeringsbudget 2014-2019 is een verbinteniskrediet voorzien van
199.479,12 EUR voor het aankopen van materiaal voor de technische dienst
uitvoering. Het transactiekrediet voor 2017 bedraagt 40.000 EUR. Het saldo
bedraagt 28.952,84 EUR.
 Op vraag van de technische dienst uitvoering dient er een lastafel te
worden aangekocht.
 De firma’s Welda nv, Antwerpsesteenweg 949, 9041 Oostakker – Etabl.
Vandenbulcke nv, Torhoutsesteenweg 607, 8400 Oostende en Technolit
bvba, Industrieweg 1505, 3540 Herk de Stad werden uitgenodigd een offerte
in te dienen voor de opdracht van levering van een lastafel.
 Overzicht offertes:
- Welda nv
3.696,55 EUR (incl. btw)
- Etabl. Vandenbulcke nv
3.926,45 EUR (incl. btw)
- Technolit bvba
4.466,06 EUR (incl. btw).
 Gunningscriteria:
- prijs: 50 punten
- technische waarde: 50 punten.
 Honorering aanbiedingen:
Firma
Prijs/50 Technische waarde/50 Totaal/100
Welda nv
50
50
100
Etabl. Vandenbulcke nv
47,07
50
97,07
Technolit bvba
41,38
50
91,38
Alle aangeboden lastafels voldoen aan de vereisten van de offerteaanvraag.
Ze krijgen dan ook alle drie de maximale score toegekend voor technische
waarde.
 De firma Welda nv uit Oostakker is de voordeligste, regelmatige aanbieder
voor de opdracht van levering van een lastafel voor de prijs van 3.696,55
EUR (incl. btw).
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gevolgen
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Aankoop lastafel

Besluit

Raming
(incl. btw)

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
3.696,55
0119-01/2310000
EUR
199.479,12 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0119-01/2310000
28.952,84 EUR

EB /
IB /
(LB)
IB

Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht van levering van
een lastafel (detail hierna) aan Welda nv, Antwerpsesteenweg 949, 9041
Oostakker voor de prijs van 3.696,55 EUR (incl. btw):
- basic lastafel 28 mm 2400x1200x25 mm + actieset (een stuk)
- standaard poot 815 voor basic tafel (zes stuks).
Artikel 2
De financiële aspecten met betrekking tot de uitgaven worden geregeld als
volgt:
Omschrijving + Contractant (en Bedrag (incl.
ondernemingsnummer)
btw)
Aankoop lastafel
Welda nv
0400.119.258

Budgetsleutel Actiecode of
GBB
+ ev. I.E.
3.696,55 EUR
0119- 1G.GBB
01/2310000 I.E. OVER

Punt 14: /sportdienst/ Activiteiten vanuit de sportdienst. Goedkeuring programma en data 2018

Bevoegdheid



artikel 57 van het Gemeentedecreet

Feiten, context
en argumentatie



De sportdienst heeft een programma opgemaakt inzake organisatie en/of
medewerking aan activiteiten 2018.

Besluit

Enig artikel
Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan
hiernavolgend voorstel van de sportdienst inzake activiteiten 2018:
Datum
Elke maandag van januari-juni
september-december*
Elke dinsdag van januari-juni
september-december*
Elke dinsdag van januari-juni
september-december*
Elke dinsdag van januari-juni
september-december*
Elke dinsdag van januari-juni
september-december*
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Activiteit
Badminton

en

Yoga

en

Total Work Out

en

Striding

en

Fitness/kracht (Iron Gym)

14

Elke woensdag van januari-juni en
september-december*
Elke donderdag van januari-juni
en september-december*
Elke donderdag van januari-juni
en september-december*
Elke donderdag van januari-juni
en september-december*
Elke vrijdag van januari-juni en
september-december*
Zondag 04/02
Maandag 12 t.e.m. 16/02
Maandag 05 t.e.m. 20/03
Vrijdag 16/03
Maandag 03 t.e.m. 13/04
Vrijdag 13/04
Elke dinsdag en donderdag apriljuni
Van 01 t.e.m. 31/05
Elke woensdag van 02/05 t.e.m.
27/06
Maandag 07 t.e.m. 24/05
Mei/juni
Zaterdag 02/06
Zondag 03/06
Donderdag 28/06
Juli t.e.m. augustus
maal)
Maandag 06/08

(zestien

Vrijdag 24/08
Woensdag 26/09
Maandag 01 t.e.m. 16/10
Elke zondag van oktober ?
Maandag 29/10 t.e.m. 31/10
Zondag 11/11
December – juiste datum nog niet
gekend
December – juiste datum nog niet
gekend
December – juiste datum nog niet
gekend
December – juiste datum nog niet
gekend
* =niet tijdens schoolvakanties
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Spinning (Iron Gym)
Fitheidsturnen
Aqua gym
Striding
Line dance
MTB Duo Races i.s.m. Twins watersport
Sportieve kinderopvang krokusvakantie
Zwemlessen voor zevenjarigen – reeks 1
Handzame Classic wedstrijd (start HC)
Sportieve kinderopvang paasvakantie
Sportkwis - uitreiking sportprijzen
Start to run
i.s.m. Bredene sport
running team
10.000 stappen i.s.m. LOGO
Sportkamjonet in kansarme buurten
i.s.m. jeugddienst
Zwemlessen voor zevenjarigen – reeks 2
Kampioenschap van West-Vlaanderen
wielrennen
juniores
i.s.m.
Duinensprinters Bredene
Jeugdtriatlon
i.s.m.
Sportpromotie
Oostende
¼
triatlon
i.s.m.
Sportpromotie
Oostende
Scholengordel
i.s.m.
infoen
jeugddienst
Buurtsport voor kansarme jongeren
i.s.m. jeugddienst
Zomer
sportpromotietoer
(Sportvlaanderen)
Zomerloop – kustcriterium
Vlaamse scholenveldloop
Zwemlessen voor zevenjarigen – reeks 3
Start
to
mountainbike
i.s.m.
Sportvlaanderen
Sportieve kinderopvang herfstvakantie
Wandeltocht
voor
vrede
en
verdraagzaamheid
Bredene loopt i.s.m. Bredene sport
running team
MTB Classic i.s.m. Twins watersport
BK Strandrace MTB i.s.m. Teambeaufort
Bredene
Cyclocross A veldrit i.s.m. bvba Sita en
AGB
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Punt 15: /beleidsondersteuning/ Gemeentelijke medewerking kerstevenement Duinenstraat op 16 en
17/12/2017

Bevoegdheid



artikel 57 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten




mail van Conny Vroomen d.d. 26/09/2017
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 03/07/2017
houdende gemeentelijke medewerking aan de organisatie van een
kerstevenement in de Duinenstraat op 16 en 17/12/2017 door de handelaars
van de Duinenstraat

Feiten, context
en argumentatie



Het college van burgemeester en schepenen heeft m.b.t. het
kerstevenement in de Duinenstraat op 16 en 17/12/2017 door de handelaars
van de Duinenstraat in zitting d.d. 03/07/2017 beslist om:
 onderzoek te doen naar de mogelijkheid om met een beperkt budget
muzikale omkadering alsook een rode loper te voorzien
 onderzoek te doen naar de mogelijkheid om elektriciteit te voorzien
aan verschillende standen door te werken met verdeelkasten en kabels
 nadars te voorzien
 affiches en flyers te drukken
 beperkende maatregelen inzake het verkeer te voorzien op openbare
wegen in de gemeente n.a.v. kerstevenement in de Duinenstraat op 16
en 17/12/2017
 een korte toespraak door de burgemeester of een schepen bij de
opening van het kerstevenement op 16/12/2017.
Conny Vroomen, organisator, heeft nog enkele aanvullende vragen via mail
bezorgd:
 ze kan toch niet voldoende tenten voorzien die een maximum breedte
hebben van 3 m en vraagt of het mogelijk is om toch een tent van 4 m
breed te gebruiken en deze op te stellen in de Prins Karellaan. Deze
opstelling zorgde bij de vorige editie in 2016 voor problemen en
discussie omtrent veiligheid. De gemeente beschikt naast de grote tent
van 5x5 m ook over twee zwarte tenten van 3x6 m. Deze laatste tenten
zouden zonder problemen, bij minder dan 6 Beaufort, kunnen worden
opgesteld in de Duinenstraat waarbij hulpdiensten nog steeds vrije
doorgang hebben. De twee tenten van 3x6 m zijn nog beschikbaar op
16 en 17/12/2017
 na onderzoek blijkt dat het verdelen van de elektriciteit vanuit de
aanwezige verdeelkasten niet mogelijk is. Een stroomgroep zal moeten
worden voorzien. Dit jaar kan de stroomgenerator van de gemeente
niet worden gebruikt, aangezien deze ergens anders wordt ingezet.
Voorgesteld wordt dat ons bestuur de kostprijs voor het huren van een
stroomgenerator (raming 400 EUR, incl. btw) ten laste neemt. De dienst
stelt voor om kabels ter beschikking te stellen, indien deze nog
beschikbaar zijn, zodat de stroom veilig kan worden verdeeld via de
door hen gehuurde stroomgenerator of vanuit de verschillende
handelszaken.
De dienst stelt voor dat om dit evenement nog meer te ondersteunen door
de informatiedienst ook de affiches te laten ontwerpen, zodat deze de
juiste uitstraling hebben.
Organisator Conny Vroomen dient ook met het volgende rekening te
houden:
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Financiële
gevolgen

er moet steeds een doorgang zijn van minimum 4 m voor de veiligheidsen hulpdiensten
er dient steeds rekening gehouden worden met het regime van het
laden en lossen
de eigenaars van de garages/autostandplaatsen in de Duinenstraat,
tussen de Driftweg/Kapelstraat en de Golfstraat en de Prins Karellaan,
zullen hun garages gedurende het kerstevenement moeilijk kunnen
bereiken of verlaten
handelaars op het traject van het evenement zullen onmogelijk
goederen kunnen leveren vanaf 12 uur.

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

Besluit

Raming
(incl.
btw)
400 EUR
(raming)

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
1G06.02.01
169,31 EUR
Voldoende krediet
op
0500-00/6151000
14.630,05 EUR

EB/
IB/
(LB)
EB

Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen beslist om een stroomgroep te
huren voor het kerstevenement op 16 en 17/12/2017 bij een nog nader te
bepalen handelaar.
Artikel 2
De hierna vermelde bepalingen zijn van toepassing:
 De inrichters moeten:
 de handelaars op het traject van het kerstevenement inlichten dat het
leveren van goederen onmogelijk zal zijn vanaf 12 uur. Er moet
rekening gehouden worden met het regime van laden en lossen
 de deelnemende handelaars erop wijzen dat de Duinenstraat tussen de
Driftweg/Kapelstraat en de Golfstraat, en de Prins Karellaan tussen de
Peter Benoitlaan en de Duinenstraat, om 22 uur terug zal opengesteld
worden voor het verkeer. De rijbaan moet dan ook volledig vrij zijn
 de eigenaars van de garages/autostandplaatsen in de Duinenstraat,
tussen de Driftweg/Kapelstraat en de Golfstraat en de Prins Karellaan,
inlichten dat ze hun garages gedurende het kerstevenement moeilijk
zullen kunnen bereiken of verlaten
 Er moet steeds een doorgang zijn van minimum 4 m voor de hulp- en
veiligheidsdiensten
 Tijdens het kerstevenement mag de muziek niet oorverdovend zijn en geen
aanleiding geven tot het verstoren van de openbare orde en rust. De
muziek mag slecht om 12 uur aanvangen en moet om 22 uur stopgezet
worden. Er mag geen handelsreclame gevoerd worden
 Het openbaar domein moet ’s avonds opgeruimd worden. De inrichters
zullen verantwoordelijk gesteld worden voor het achtergelaten afval. Alle
afval moet in reglementaire afvalzakken gedeponeerd worden. De
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reglementaire afvalzakken moeten tot de eerstvolgende ophaaldag binnen
geplaatst worden. Indien geen gevolg wordt gegeven aan de voormelde
voorwaarden zal in het kader van de gemeentelijke administratieve
sancties gesanctioneerd worden door sluikstoring. Deze sanctie kan
oplopen tot 250 EUR
Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor
gebeurlijke ongevallen of schade, veroorzaakt aan derden door de
organisatie van de activiteiten of door de aanwezigheid van de standen op
het openbaar domein tijdens het kerstevenement.

Artikel 3
Het college geeft de gemeentediensten volgende opdrachten:
Dienst
Informatiedienst
Technische dienst uitvoering

Taak
Opmaken en printen affiches
 Voorzien
van
gevraagde
elektriciteitskabels
indien
beschikbaar
 Voorzien
van
telkens
vier
personeelsleden
voor
het
plaatsen en wegnemen van de
nadars/betonblokken en van de
zwarte tenten

Punt 16: /jeugddienst/ Subsidies aan jeugdverenigingen en voor de organisatie van jeugdkampen voor
de periode van 01/09/2016 - 31/08/2017. Vaststelling

Bevoegdheid



artikel 57 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Decreet d.d. 06/07/2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het
lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Verwijzingsdocumenten



beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 12/06/2017
houdende overeenkomst Jokkebrok zomer 2017
algemeen subsidiereglement jeugd
aanvragen tot het bekomen van een werkings- en kampsubsidie van Chiro
Sas, 210e FOS Dakota’s en Scouts en Gidsen Noordland Bredene
berekening subsidies jeugdverenigingen
werkingsverslagen Jokkebrok, Coderdojo en Bizarre Sjarelkot
advies jeugdraad d.d. 16/11/2017






Feiten, context
en argumentatie






Jaarlijks kent het gemeentebestuur subsidies toe aan de erkende Bredense
jeugdverenigingen.
De subsidie voor het inrichten van kampen voor 2017 vastgesteld op 2.500
EUR, wordt toegekend aan de inrichters van jeugdkampen volgens een
puntensysteem, waarbij o.m. het aantal deelnemers, het aantal
overnachtingen en het aantal begeleiders een rol spelen bij de verdeling.
De werkingssubsidies voor de jeugdbewegingen (categorie 1) voor 2017
vastgesteld op 10.000 EUR, worden toegekend aan de in de periode van
01/09/2016 tot met 31/08/2017 erkende verenigingen categorie 1, zijnde
Chiro Sas, 210e FOS Open Scouting Dakota’s (hierna FOS genoemd) en
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Scouts en Gidsen Noordland Bredene (hierna Noordland genoemd). De
dossiers van de jeugdbewegingen (categorie 1) bevatten alle nodige
gegevens en documenten en zijn conform de vereisten en voorwaarden,
opgelegd door het subsidiereglement.
De werkingssubsidies voor de jeugdhuizen (categorie 2) worden nominatief
vastgelegd in het budget. Voor jeugdhuis Bizarre Sjarelkot werd dit bedrag
vastgesteld op 4.000 EUR. Bij controle van het werkingsverslag blijkt dat de
vereniging voldoet aan alle subsidiëringsvoorwaarden en dus aanspraak kan
maken op het volledige subsidiebedrag.
De werkingssubsidies voor de speelpleinwerkingen en andere
jeugdverenigingen (categorie 3) worden ook nominatief vastgelegd in het
budget:
 aan speelpleinwerking Jokkebrok werd reeds 2/3 (namelijk 14.000 EUR)
uitbetaald. Het saldo (7.000 EUR) wordt uitbetaald na ontvangst en
controle van het werkingsverslag. Jokkebrok diende tijdig een
werkingsverslag in. Het verslag is volledig en bevat alle gevraagde
documenten, overzichten en verslagen
 de werkingssubsidie voor Coderdojo is nominatief vastgelegd op 1.500
EUR. Coderdojo diende een volledig werkingsverslag in.

Advies



Gunstig advies jeugdraad d.d. 16/11/2017

Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:



UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Subsidies
kamptoelagen en
jeugdverenigingen
Subsidie Sjarelkot
Subsidie
Jokkebrok
Subsidie
Coderdojo
Besluit

Raming

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet

12.500
EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0750-00/6493020
12.500 EUR

4.000
EUR
7.000
EUR
1.500
EUR

0750-00/6493025
4.000 EUR
0750-00/6493027
7.000 EUR
0750-00/6493029
1.500 EUR

EB/
IB/
(LB)
EB

Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de toelagen als volgt
toe te kennen:
 voor de jeugdbewegingen categorie 1 (voor het jaar 2017 periode
01/09/2016-31/08/2017):
- Noordland: 3.467,42 EUR (BE40 9792 4308 7863)
- Chiro Sas: 2.820,29 EUR (BE26 7310 3578 8729)
- FOS: 3.712,29 EUR (BE92 0010 5513 9223).
 voor de jeugdkampen:
- Noordland: 672,14 EUR (BE40 9792 4308 7863)
- Chiro Sas: 186,51 EUR (BE26 7310 3578 8729)
- FOS: 1.641,35 EUR (BE92 0010 5513 9223).
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan:

Verslag collegezitting 27/11/2017

19

-

Bizarre Sjarelkot een subsidie van 4.000 EUR (2.000 EUR werkingssubsidie +
2.000 EUR subsidie MKKJ) toe te kennen (BE81 3630 9693 0524)
Coderdojo een subsidie van 1.500 EUR toe te kennen (BE79 7390 1270
0533).

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen stelt het saldo van het
werkingsbedrag van Jokkebrok vzw, voor een totaalsom van 7.000 EUR (3.500
EUR werkingssubsidie + 3.500 EUR MKKJ), betaalbaar (775-5387433-74).
Artikel 4
De financiële aspecten met betrekking tot de uitgaven worden geregeld als
volgt:
Omschrijving + Begunstigde

Bedrag

Budgetsleutel

Werkingssubsidie

3.467,42
EUR
672,14 EUR

075000/6493020

Kamptoelage
Noordland
Noah Abiels
Werkingssubsidie
Kamptoelage
Chiro Sas
Julie Ampe
Werkingssubsidie
Kamptoelage
FOS
Ilse Mechele
Werkingssubsidie
Subsidie - MKKJ
Jokkebrok
Daisy Hoste
Werkingssubsidie
Subsidie MKKJ –
Bizarre Sjarelkot
Kevin Flander
Werkingssubsidie
Coderdojo
Marc Portier

Actiecode of
GGB
+ ev. I.E.
1G23.01.03

2.820,29
EUR
186,51 EUR
3.712,29
EUR
1.641,35
EUR
3.500 EUR
3.500 EUR

075000/6493027

1G23.01.04
1G11.01.01

2.000 EUR
2.000 EUR

075000/6493025

1G02.04.02
1G11.01.01

1.500 EUR

075000/6493029

1G13.04.01

Punt 17: /jeugddienst/ Goedkeuring tussenkomst in kosten kampvervoer voor jeugdverenigingen 2017

Bevoegdheid



artikel 57 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Decreet d.d. 06/07/2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het
lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Verwijzings-



beslissing van de gemeenteraad d.d. 28/04/2014 houdende opheffen en
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documenten


Feiten, context
en argumentatie





Financiële
gevolgen

opnieuw vaststellen van het algemeen subsidiereglement jeugd, meer
bepaald artikels 20 tot en met 22
facturen kampvervoer Chiro Sas, 210e FOS Open Scouting Dakota’s en Scouts
en Gidsen Noordland
In het algemeen subsidiereglement jeugd, meer bepaald in de artikels 20
t.e.m. 22, staan de voorwaarden en modaliteiten vermeld om als
jeugdvereniging een tussenkomst in de kosten van het kampvervoer te
ontvangen:
- de tussenkomst is beperkt tot 750,00 EUR per jaar per jeugdvereniging
- gebeurt het kampvervoer in samenwerking met een firma, dan kan de
terugbetaling van het kampvervoer slechts gebeuren nadat de
jeugdbeweging de facturen of andere bewijsdocumenten voor de kosten
van het kampvervoer heeft ingediend
- indien het kampvervoer gebeurt met eigen wagens, kan per gebruikte
wagen een compensatie worden aangevraagd. De jeugdbeweging kan
hiervoor een schriftelijke verklaring op eer indienen bij de jeugddienst,
waarin het aantal gebruikte wagens en het aantal kilometers h/t naar
de kampplaats vermeld wordt. Het bedrag per kilometer is gelijk aan
het wettelijk ‘bedrag vaste kilometervergoeding’.
Drie jeugdverenigingen, Scouts en Gidsen Noordland, Chiro Sas en 210e FOS
Open Scouting Dakota’s dienden een factuur of ontvangstbewijs in om hun
kosten voor het kampvervoer tijdens hun zomerkamp in 2017 aan te tonen.

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

Besluit

Omschrijving
transactie

Raming

Tussenkomst in
kampvervoer

2.250 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0750-00/6493020
2.250 EUR

EB/
IB/
(LB)
EB

Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen verleent een tussenkomst in de
kosten van het kampvervoer tijdens de zomermaanden van 2017 aan de
volgende jeugdverenigingen:
 Chiro Sas, p/a Julie Ampe, Patrysstraat 25, 8432 Leffinge, 750 EUR (BE26
7310 3578 8729)
 210e FOS Open Scouting Dakota’s, p/a Nick Vanderschaeghe, Henri
Zwaenepoelstraat 23, 8450 Bredene, 750 EUR (BE92 0010 5513 9223)
 Scouts en Gidsen Noordland, p/a Arne Van De Velde, Fritz Vinckelaan 216,
8450 Bredene, 750 EUR (BE40 9792 4308 7863).
Artikel 2
De financiële aspecten met betrekking tot de uitgaven worden geregeld als
volgt:
Omschrijving
+
Begunstigde
(en
rijksregisternummer)
Tussenkomst kampvervoer
Chiro Sas
Julie Ampe
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Bedrag

Budgetsleutel

750 EUR

075000/6493020

Actiecode of
GGB
+ ev. I.E.
1G23.01.03
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94.04.21-196.12
210e FOS Open Scouting
Dakota’s
Nick
Vanderschaeghe
89.08.01-219.27
Scouts
en
gidsen
Vlaanderen
Noordland
Bredene
Arne Van De Velde
94.02.06-175.81

750 EUR

750 EUR

Punt 18: /jeugddienst/ Vaststelling individuele kadervorming voor de periode 01/06-01/11/2017

Bevoegdheid



artikel 57 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Decreet d.d. 06/07/2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het
lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 28/04/2014 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het algemeen subsidiereglement jeugd, meer
bepaald artikels 36 tot en met 40
aanvragen en attesten voor terugbetaling individuele kadervorming


Feiten, context
en argumentatie






Financiële
gevolgen

Jongeren die een cursus kadervorming (monitor, hoofdmonitor,…) volgen,
komen in aanmerking voor een toelage voor individuele kadervorming.
Alle jongeren die in het kalenderjaar minstens 16 en maximaal 30 jaar
worden, hun verblijfplaats hebben in Bredene en/of actief zijn als leiding
van een Bredense jeugdvereniging/speelpleinwerking kunnen aanspraak
maken op deze toelage.
De toelage bedraagt (afgerond) de helft van het betaalde inschrijvingsgeld,
met een maximum van 100 EUR per persoon per jaar.

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

Besluit

Omschrijving
transactie

Raming

Tussenkomsten
individuele
kadervorming

210,50 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0750-00/6491080
1.563 EUR

EB /
IB /
(LB)
EB

Artikel 1
De subsidie voor individuele kadervorming wordt toegekend aan de volgende
aanvragers:
 Boedt Nic, Breeweg 10, 8450 Bredene, bedrag van 20,50 EUR (BE50 3800
0960 7418)
 Verkeyn Laura, Coupurestraat 4, 8450 Bredene, bedrag van 95 EUR (BE58
0636 1564 4079)
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Osaer Tizjana, Verenigingstraat 4 bus 201, 8450 Bredene, bedrag van 95
EUR (BE03 0634 8223 0784).

Artikel 2
De financiële aspecten met betrekking tot de uitgaven worden geregeld als
volgt:
Omschrijving + Begunstigde
(en rijksregisternummer)
Individuele kadervorming
Nic Boedt
00.08.16-043.47
Laura Verkeyn
01.10.22-100.39
Tizjana Osaer
01.05.24-144.94

Bedrag

Budgetsleutel
0750/6491080

Actiecode of
GGB
+ ev. I.E.
1.G13.04.06

20,50 EUR
95 EUR
95 EUR

Punt 19: /jeugddienst/ Goedkeuring overdracht saldo evenementensubsidie 2017 aan gemeentelijke
jeugdraad en saldo projectensubsidie 2017 aan erkende jeugdverenigingen

Bevoegdheid



artikel 57 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Decreet d.d. 06/07/2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het
lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 28/04/2014 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het algemeen subsidiereglement jeugd, meer
bepaald artikels 45 tot en met 52

Feiten, context
en argumentatie



Het onderdeel evenementensubsidies van het algemeen subsidiereglement
jeugd bepaalt dat indien er op het einde van het budgetjaar een overschot
op de kredieten evenementensubsidies blijkt te zijn, deze overschotten
worden overgedragen aan de jeugdraad (artikel 52).
In het budget 2017 is een bedrag van 3.000 EUR voorzien. Er werden dit jaar
twee evenementensubsidies toegekend voor een totaalbedrag van 1.000
EUR. Er is dus nog een krediet van 2.000 EUR beschikbaar.
Het algemeen subsidiereglement jeugd bepaalt eveneens dat indien er op
het einde van het begrotingsjaar een overschot op de kredieten
projectsubsidies blijkt te zijn, het resterende bedrag gelijkmatig wordt
verdeeld over de erkende Bredense jeugdverenigingen (artikel 45).
In het budget 2017 is een bedrag van 2.500 EUR ingeschreven. Er werd dit
jaar geen projectsubsidie toegekend. Er is dus nog een krediet van 2.500
EUR beschikbaar.
De jeugddienst stelt voor om, conform het subsidiereglement, de saldo’s als
volgt te verdelen:
 saldo evenementensubsidie: 2.000 EUR aan jeugdraad Bredene
 saldo projectsubsidie: 416,66 EUR aan Scouts en Gidsen Noordland, 210e
FOS Open Scouting Dakota’s, Chiro Sas, Bizarre Sjarelkot, Jokkebrok
vzw en Coderdojo.
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Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Overdracht
saldo
evenementensubsidie
2017 - jeugdraad
Overdracht
saldo
projectsubsidies
2017
jeugdverenigingen

Besluit

Raming

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet

2.000
EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0750-00/6493020
2.000 EUR

2.500
EUR

0750-00/6493211
2.500 EUR

EB/
IB/
(LB)
EB

Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan de
overdracht van 2.000 EUR (saldo evenementensubsidie) aan de gemeentelijke
jeugdraad Bredene.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan de
overdracht van 2.500 EUR aan de erkende jeugdverenigingen, zijnde:
 416,66 EUR aan Scouts en Gidsen Noordland Bredene, p/a Arne Van de
Velde, Fritz Vinckelaan 216, 8450 Bredene (BE40 9792 4308 7863)
 416,66 EUR aan FOS Dakota’s, p/a Nicky Vander Schaeghe, Henri
Zwaenepoelstraat 23, 8450 Bredene (BE92 0010 5513 9223)
 416,66 EUR aan Chiro Sas, p/a Gwenny Steen, Nieuwstraat 76, 8450
Bredene (BE26 7310 3578 8729)
 416,66 EUR aan Bizarre Sjarelkot, p/a Tom Defever, Vredestraat 33, 8450
Bredene (BE81 3630 9693 0524)
 416,66 EUR aan Jokkebrok vzw, p/a Daisy Hoste, Nukkerwijkstraat 32, 8450
Bredene (BE16 7755 3874 3374)
 416,66 EUR aan Coderdojo Bredene, p/a Marc Portier, Koningin Astridlaan
79, 8450 Bredene (BE79 7390 1270 0533).
Artikel 3
De financiële aspecten met betrekking tot de uitgaven worden geregeld als
volgt:
Omschrijving + Begunstigde
Overdracht
saldo
evenementensubsidie 2017
jeugdraad Bredene
Overdracht
saldo
projectsubsidies
2017
Scouts
en
Gidsen
Noordland
FOS Dakota’s
Chiro Sas
Bizarre Sjarelkot
Jokkebrok vzw
Coderdojo Bredene

Verslag collegezitting 27/11/2017

Bedrag

Budgetsleutel

2.000 EUR

075000/6493212
075000/6493211

Actiecode of
GGB
1G24.01.04
1G02.04.03

416,66 EUR
416,66
416,66
416,66
416,66
416,66

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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Punt 20: /financiële dienst/ Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 368/2017

Bevoegdheid



Besluit

Enig artikel

artikel 159 en 160 van het Gemeentedecreet

Het college van burgemeester en schepenen keurt, in het kader van het
budgethouderschap, de facturen van lijst 368/2017, met betrekking tot het
exploitatiebudget goed en stelt deze facturen ter betaling voor.
Punt 21: /financiële dienst/ Kennisneming van het vaststellingsbesluit van de gouverneur betreffende
de jaarrekening 2016

Bevoegdheid



artikel 57 van het Gemeentedecreet

Juridische grond




artikel 171 tot en met 175 van het Gemeentedecreet
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 25/06/2010 houdende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering d.d.
23/11/2012
Ministerieel Besluit d.d. 01/01/2010 tot vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan en
van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s,
gewijzigd bij Ministerieel Besluit d.d. 26/11/2012



Verwijzingsdocumenten




Feiten, context
en argumentatie





Neemt kennis

beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/06/2017 houdende vaststelling van
de jaarrekening 2016 bestaande uit de jaarrekening en de toelichting bij de
jaarrekening
beslissing d.d. 16/10/2017 van de gouverneur houdende de definitieve
vaststelling van de jaarrekening 2016
De provinciegouverneur heeft de jaarrekening 2016 definitief vastgesteld.
Er
werden
door
de
toezichthoudende
overheid
geen
opmerkingen/aanbevelingen geformuleerd.
De jaarrekening 2016 werd volledig goedgekeurd zoals zij werd
overgemaakt aan de toezichthoudende overheid.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het definitief
vaststellingsbesluit van de gouverneur betreffende de jaarrekening 2016.

Punt 22: /financiële dienst/ Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op het
innemen van het openbaar domein voor het aanslagjaar 2017 - generatie 01

Bevoegdheid



artikel 57 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Decreet d.d. 30/05/2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd door
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Verwijzingsdocumenten




Financiële
gevolgen

het decreet 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
beslissing van de gemeenteraad d.d. 20/03/2017 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het belastingreglement op het innemen van het
openbaar domein voor de aanslagjaren 2017-2019
beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/12/2016 houdende vaststellen van
het budget 2017

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

Raming

Belasting op het innemen
van het openbaar domein
– aanslagjaar
2017 –
generatie 01
Besluit

Budgetsleutel

15.635,30 EUR

0020-00/7360800

EB/
IB/
(LB)
EB

Artikel 1
Het kohier voor de belasting op het innemen van het openbaar domein –
aanslagjaar 2017 – generatie 01 - wordt vastgesteld voor de som van
vijftienduizend zeshonderdvijfendertig euro en dertig cent.
Artikel 2
Het kohier voor de belasting op het innemen van het openbaar domein –
aanslagjaar 2017 – generatie 01 - wordt uitvoerbaar verklaard voor de som van
vijftienduizend zeshonderdvijfendertig euro en dertig cent.
Artikel 3
Het kohier voor de belasting op het innemen van het openbaar domein –
aanslagjaar 2017 – generatie 01 - wordt tegen ontvangstbewijs overgemaakt aan
de financieel beheerder die instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten.
Artikel 4
De financiële aspecten met betrekking tot de inkomsten worden geregeld als
volgt:
Omschrijving
Belasting op het
innemen van het
openbaar domein –
aanslagjaar 2017 –
generatie 01

Bedrag
15.635,30 EUR

Budgetsleutel
0020-00/7360800

Actiecode of
GGB
+ ev. I.E.
GBB

Punt 23: /financiële dienst/ Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op het
innemen van het openbaar domein voor het aanslagjaar 2017 - generatie 02
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Bevoegdheid



artikel 57 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Decreet d.d. 30/05/2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd door
het decreet 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



Verwijzingsdocumenten





Financiële
gevolgen

beslissing van de gemeenteraad d.d. 20/03/2017 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het belastingreglement op het innemen van het
openbaar domein voor de aanslagjaren 2017-2019
beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/12/2016 houdende vaststellen van
het budget 2017
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 27/11/2017
houdende vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op
het innemen van het openbaar domein voor het aanslagjaar 2017 –
generatie 01

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
INKOMSTEN
Omschrijving transactie
Belasting op het innemen
van het openbaar domein
– aanslagjaar
2017 –
generatie 02

Besluit

Raming

Budgetsleutel
410 EUR

0020-00/7360800

EB/
IB/
(LB)
EB

Artikel 1
Het kohier voor de belasting op het innemen van het openbaar domein –
aanslagjaar 2017 – generatie 02 - wordt vastgesteld voor de som van
vierhonderdentien euro.
Artikel 2
Het kohier voor de belasting op het innemen van het openbaar domein –
aanslagjaar 2017 – generatie 02 - wordt uitvoerbaar verklaard voor de som van
vierhonderdentien euro.
Artikel 3
Het kohier voor de belasting op het innemen van het openbaar domein –
aanslagjaar 2017 – generatie 02 - wordt tegen ontvangstbewijs overgemaakt aan
de financieel beheerder die instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten.
Artikel 4
De financiële aspecten met betrekking tot de inkomsten worden geregeld als
volgt:
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Omschrijving
Belasting op het
innemen van het
openbaar domein –
aanslagjaar 2017 –
generatie 02

Bedrag

Budgetsleutel
410 EUR

0020-00/7360800

Actiecode of
GGB
+ ev. I.E.
GBB

Punt 24: /financiële dienst/ Administratieve rechtzettingen m.b.t. het betalend parkeren en parkeren
in een blauwe zone 2017 generatie 02

Bevoegdheid



artikel 57 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Decreet d.d. 30/05/2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd door
het decreet 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



Verwijzingsdocumenten







beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/12/2016 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het belastingreglement op het betalend parkeren
op de openbare weg of gelijkgestelde plaatsen voor de aanslagjaren 20172019
beslissing van de gemeenteraad d.d. 30/06/2016 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het belastingreglement op het parkeren in een
blauwe zone voor de aanslagjaren 2016-2019
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 07/08/2017
houdende administratieve rechtzettingen m.b.t. het betalend parkeren en
parkeren in een blauwe zone 2017 generatie 01
lijsten met aanvragen tot vrijstelling

Feiten, context
en argumentatie



Besluit

Artikel 1

De financiële dienst ontving meerdere aanvragen tot het verkrijgen van
vrijstelling op het betalend parkeren en parkeren in een blauwe zone. Het
college wordt gevraagd te beslissen of deze parkeerbiljetten al dan niet
geannuleerd worden.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om over te gaan tot de
annulatie van de in lijst 1 vermelde parkeerbiljetten blauwe zone of betalend
parkeren. Lijst 1 maakt integrerend deel uit van dit besluit.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen beslist om niet over te gaan tot de
annulatie van de in lijst 2 vermelde parkeerbiljetten blauwe zone of betalend
parkeren. Lijst 2 maakt integrerend deel uit van dit besluit.
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Punt 25: /financiële dienst/ Goedkeuring van facturen investeringsbudget - lijst 367/2017

Bevoegdheid



Besluit

Enig artikel

artikel 159 en 160 van het Gemeentedecreet

Het college van burgemeester en schepenen keurt, in het kader van het
budgethouderschap, de facturen investeringsbudget van lijst 367/2017 goed en
stelt deze facturen ter betaling voor.
Punt 26: /financiële dienst/ Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op het
betalend parkeren op de openbare weg of gelijkgestelde plaatsen - aanslagjaar 2017 - generatie 02

Bevoegdheid



artikel 57 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Decreet d.d. 30/05/2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd door
het decreet 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



Verwijzingsdocumenten






Financiële
gevolgen

beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/12/2016 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het belastingreglement op het betalend parkeren
op de openbare weg of gelijkgestelde plaatsen voor de aanslagjaren 20172019
beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/12/2016 houdende vaststellen van
het budget 2017
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 18/09/2017
houdende vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op
het betalend parkeren op de openbare weg of gelijkgestelde plaatsen voor
het aanslagjaar 2017 generatie 01

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
INKOMSTEN
Omschrijving transactie
Belasting op betalend
parkeren op de openbare
weg of gelijkgestelde
plaatsen – aanslagjaar
2017 – generatie 02

Besluit

Raming
2.315,00 EUR

Budgetsleutel
0020-00/7361100

EB/
IB/
(LB)
EB

Artikel 1
Het kohier voor de belasting op het betalend parkeren op de openbare weg of
gelijkgestelde plaatsen – aanslagjaar 2017 – generatie 02 – wordt vastgesteld
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voor de som van tweeduizend driehonderdvijftien euro.
Artikel 2
Het kohier voor de belasting op betalend parkeren op de openbare weg of
gelijkgestelde plaatsen – aanslagjaar 2017 – generatie 02 – wordt uitvoerbaar
verklaard voor de som van tweeduizend driehonderdvijftien euro.
Artikel 3
Het kohier voor de belasting op betalend parkeren op de openbare weg of
gelijkgestelde plaatsen – aanslagjaar 2017 – generatie 02 – wordt tegen
ontvangstbewijs overgemaakt aan de financieel beheerder die instaat voor de
verzending van de aanslagbiljetten.
Artikel 4
De financiële aspecten met betrekking tot de inkomsten worden geregeld als
volgt:
Omschrijving
Belasting
op
betalend parkeren
op de openbare
weg
of
gelijkgestelde
plaatsen –
aanslagjaar 2017 –
generatie 02

Bedrag
2.315,00 EUR

Budgetsleutel
002000/7361100

Actiecode of
GGB
+ ev. I.E.
GBB

Punt 27: /financiële dienst/ Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op het
parkeren in een blauwe zone - aanslagjaar 2017 - generatie 03

Bevoegdheid



artikel 57 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Decreet d.d. 30/05/2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd door
het decreet 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



Verwijzingsdocumenten






beslissing van de gemeenteraad d.d. 30/06/2016 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het belastingreglement op het parkeren in een
blauwe zone voor de aanslagjaren 2016-2019
beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/12/2016 houdende vaststellen van
het budget 2017
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 08/05/2017
houdende vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op
het parkeren in een blauwe zone voor het aanslagjaar 2017 generatie 01
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 18/09/2017
houdende vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op
het parkeren in een blauwe zone voor het aanslagjaar 2017 generatie 02
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Financiële
gevolgen

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

Raming

Belasting op het parkeren
in een blauwe zone –
aanslagjaar
2017 –
generatie 03
Besluit

Budgetsleutel

1.072,50 EUR

0020-00/7361100

EB/
IB/
(LB)
EB

Artikel 1
Het kohier voor de belasting op het parkeren in een blauwe zone – aanslagjaar
2017 – generatie 03 – wordt vastgesteld voor de som van duizend
tweeënzeventig euro en vijftig cent.
Artikel 2
Het kohier voor de belasting op het parkeren in een blauwe zone – aanslagjaar
2017 – generatie 03 – wordt uitvoerbaar verklaard voor de som van duizend
tweeënzeventig euro en vijftig cent.
Artikel 3
Het kohier voor de belasting op het parkeren in een blauwe zone – aanslagjaar
2017 – generatie 03 – wordt tegen ontvangstbewijs overgemaakt aan de
financieel beheerder die instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten.
Artikel 4
De financiële aspecten met betrekking tot de inkomsten worden geregeld als
volgt:
Omschrijving
Belasting op het
parkeren in een
blauwe
zone –
aanslagjaar 2017 –
generatie 03

Bedrag
1.072,50 EUR

Budgetsleutel
002000/7361100

Actiecode of
GGB
+ ev. I.E.
GBB

Punt 28: /verkeer/ Autonoom Gemeentebedrijf Bredene. Budgetwijziging 2017, aanpassing van het
meerjarenplan 2014-2020 en budget 2018. Kennisneming

Bevoegdheid



artikel 57 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



artikels 145, 146, 147, 149, 150, 151, 179, 243 en 253 van het
Gemeentedecreet
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Verwijzingsdocumenten







Feiten, context
en argumentatie






beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/12/2016 houdende goedkeuring van
de budgetwijziging 2016, de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019
en het budget 2017
beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/06/2017 houdende kennisneming
van het verslag van de commissaris-bedrijfsrevisor van het boekjaar 2016,
goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar 2016 en verlenen van
kwijting aan de bestuurders
beslissingen van de raad van bestuur d.d. 22/11/2017 houdende vaststelling
van de budgetwijziging 2017, aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020
en budget 2018
budgetwijziging 2017, aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020 en
budget 2018
De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene stelt het
meerjarenplan en het budget vast en legt ze ter goedkeuring aan de
gemeenteraad voor.
De gemeenteraad heeft in zitting d.d. 19/12/2016 zijn goedkeuring gehecht
aan de budgetwijziging 2017, aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019
en het budget 2017 zoals vastgesteld door de raad van bestuur.
De raad van bestuur heeft in zitting d.d. 22/11/2017 de budgetwijziging
2017, de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2018
vastgesteld.
Budgetwijzing 2017 : motivering
 Er werd een toestand per 30/09/2017 opgemaakt van de opbrengsten
en de kosten van het AG Bredene. Deze toestand moet ons toelaten om
na te zien of er bepaalde zaken moeten worden aangepast aan het
budget van het lopende jaar. Structurele afwijkingen worden ook in het
meerjarenplan aangepast.
Horecabeurs (BD-2/AP-2)
 De cijfers van opbrengsten en kosten van de Horecabeurs,
georganiseerd in februari, werden in het budget aangepast naar de
werkelijke realisaties.
 Er werden 373.285,58 EUR inkomsten genoteerd tegenover 347.357
EUR budget. Dat is 25.928,58 EUR meer. De kosten liggen ongeveer
5.000 EUR hoger. Hierdoor is de gerealiseerde winst op de organisatie
van de Horecabeurs ongeveer 20.000 EUR hoger dan initieel verwacht
(195.285,58 EUR in plaats van 174.702 EUR).
Participaties (BD-2 /AP-2)
 De participatie van Versluys werd vorig jaar op nul gezet omwille van
het feit dat er geen zekerheid was of de overeenkomst gewoon zou
doorlopen. Dit blijkt voor 2017 zo te zijn waardoor de inkomsten terug
op 10.000 EUR worden gezet.
Mice activiteiten (BD-2 / AP-3)
 De gebudgetteerde inkomsten van de zaalverhuur werden afgestemd
met de inkomsten per eind september. Op basis van de nieuwe
prognose voorzien we 75.000 EUR inkomsten voor zaalverhuur op
jaarbasis in plaats van de initieel gebudgetteerde 110.000 EUR.
 De inkomsten van de verkoop van eigen kaarten voor het
cultuurprogramma werden opgesplitst in een post Cultuurprogramma
enerzijds en een post Events (bvb. Ladies Night, Launch Party,…)
anderzijds.
 Er werd tevens beslist dat beide activiteiten moeten worden onder
gebracht onder de beleidsdoelstelling BD-3: “Het aanbieden van een
platform voor de promotie van het toerisme” – AP4 “Organisatie van
kwalitatieve events met toeristische meerwaarde” daar waar dat
vroeger huisde onder beleidsdoelstelling BD-2: “Commercialisatie en
communicatie van het meeting- en eventcentrum Staf Versluys” – AP3
“Positioneren van het meeting- en eventcentrum als publieksplatform”.
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De verschuiving heeft zowel betrekking op de opbrengsten als de
onderliggende kosten. Deze verschuiving heeft enkel een impact op de
subtotalen van de betrokken actieplannen en niet op de finale
afrekening. De reden van deze verschuiving is om een betere
rapportering te krijgen.
 Op het niveau van de specifieke werkingsuitgaven voor de Mice
activiteiten passen we het budget voor het gebruik van de parking aan
van 3.750 EUR naar 1.000 EUR.
Events (BD-3 /AP-4)
 Zoals hiervoor vermeld, worden de inkomsten en kosten van het
cultuurprogramma en de kleinere, niet nominatieve events
ondergebracht onder deze rubriek. Vroeger kon je hier enkel de grotere
nominatieve events (bvb. Afro, Cyclo-cross) aantreffen.
 De verwachte inkomsten voor Ibiza@theBeach bedroegen 45.000 EUR.
Er werd immers uitgegaan van een driedaagse. Dit is echter
teruggeschroefd tot een tweedaagse waardoor de inkomsten dalen tot
30.000 EUR.
 Voor de inkomsten van de concessies van food en beverage zien we een
lichte vooruitgang van 2.500 EUR.
 Het AG koop/verkoopt ook tickets voor events die plaatsvinden in het
AG maar die door een derde partij worden georganiseerd. Het AG
treedt hier enkel op als tussenpersoon bij de verkoop en realiseert geen
winst op deze verkopen. Het gebudgetteerde bedrag werd aangepast
aan de cijfers per einde september 2017. Dat geldt voor opbrengsten en
kosten. Gezien dat een nul-operatie is, is er geen effect op het
eindresultaat.
 Voor de promo van events wordt het budget opgetrokken van 13.000
EUR naar 20.000 EUR. Het gaat hier om publiciteit in de Tips voor eigen
events en voor events van derden (die mee opgenomen worden).
Algemene vaste kosten (GBB)
 Concessies
De kosten van de concessies werden aangepast aan de betalingen. In
het budget werd initieel ongeveer 5.000 EUR te veel gebudgetteerd.
 Loonkosten
Door een wijziging in het personeelsbestand werd het budget voor de
lonen aangepast. De totale impact op het budget bedraagt ongeveer
10.000 EUR minder loonkosten voor 2017. Er werd hierbij rekening
gehouden met de uitbetaalde ontslagvergoeding.
 Dienstprestaties technieker
Door het wegvallen van de technieker wordt beroep gedaan op een
externe technieker. De prijs per prestatie wordt gerekend op 250 EUR.
Er worden 120 prestaties per jaar gerekend. Voor 2017 voorzien we,
vanaf het moment dat de technieker is weggevallen, nog 74 prestaties
aan 250 EUR. Voor 2017 is dat dus 18.500 EUR.
Wanneer we de loonkosten en de dienstprestaties technieker
samentellen zien we in 2017 dus een extra kost tegenover het initiële
budget. Vanaf 2018 en verder wordt dat goed gemaakt.
 Computerservicebureaus
We merken op dat dit budget niet werd aangesproken. We beperken het
tot de aankoop (1.000 EUR eenmalig) en jaarlijks onderhoud van
software (200,00 EUR) om het budget in te voeren in Foxbeleid.
 Btw advies
Voorziening Grant Thornton voor de verdere begeleiding van het dispuut
met de btw controle – 20u aan 195 EUR/u.
 Verzekeringen
Er werd in 2016 een polis afgesloten voor de verzekering van alle
risico’s materiaal/informatica. De verschuldigde premie (2.300 EUR)
werd toegevoegd aan het budget voor 2017.
 Financiële lasten
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De post van de financiële lasten wordt aangepast aan de lopende
kredieten. De gebudgetteerde intresten voor een lening heraanleg
feestweide Paelsteenveld en een lening stroomgroep Paelsteenveld
worden geschrapt wegens nog niet in gebruik.
 Onvoorziene uitgaven
Door voornoemde verschuivingen zijn we genoodzaakt om de post
onvoorziene uitgaven aan te spreken om binnen de goedgekeurde
gemeentelijke bijdrage te blijven. Op de post onvoorziene uitgaven rest
een bedrag van 182,82 EUR.
Conclusie
 Alle voornoemde wijzigingen zorgen voor verschuivingen. De
goedgekeurde gemeentelijke bijdrage dient niet te worden aangepast.
 Aanpassing meerjarenplan 2014-2020 en budget 2018 : motivering
 Het MJP, destijds opgemaakt voor de periode 2014-2019, wordt op een
aantal punten aangepast. Het MJP loopt aldus nog over de periode
2018-2019. Aangezien een meerjarenplan minstens uit drie jaren moet
bestaan werd een extra jaar 2020 toegevoegd. Het gaat om een niet
beslist budget waarbij de gemeentelijke kapitaalinstroom kadert binnen
hetgeen in de gemeente werd opgenomen voor het extra jaar.
 De andere aanpassingen zijn het logische gevolg van een aantal
wijzigingen die doorgevoerd worden op niveau van het budget 2017 en
andere verwachte evoluties.
Horecabeurs (BD-2/AP-2)
 De cijfers van opbrengsten en kosten van de Horecabeurs werden
aangepast aan de nieuw opgestelde budgetten, die samen hangen met
de nieuwe plannen omtrent de tent. Er wordt, ook rekening gehouden
met de plaatsing van de stroomgroepen op ‘t Paelsteenveld die een
gunstige impact moeten hebben op de kosten voor de huur van
stroomgroepen en het verbruik van mazout.
Opbrengsten
Kosten
Resultaat
2018 – initieel
350.830,57
174.381,55
176.449,02
2018 – nieuw
427.570,50
222.500,00
205.070,50
2019 – initieel
354.338,88
176.125,37
178.213,51
2019 – nieuw
431.846,21
224.725,00
207.121,21
2020 –
435.000,00
225.000,00
210.000,00
toegevoegd
 Er zou dus per jaar ongeveer 30.000 EUR meer resultaat kunnen behaald
worden.
Participaties (BD-2 /AP-2)
 De participatie van Versluys werd vorig jaar op nul gezet omwille van
het feit dat er geen zekerheid was of de overeenkomst gewoon zou
doorlopen. Dit blijkt voor 2017 zo te zijn waardoor de inkomsten terug
op 10.000 EUR worden gezet.
Mice activiteiten (BD-2 / AP-3)
 De gebudgetteerde inkomsten van de zaalverhuur werden afgestemd
met het nieuwe budget voor 2017 en verder geïndexeerd voor 2018,
2019 en 2020.
 De inkomsten van de verkoop van eigen kaarten voor het
cultuurprogramma werden opgesplitst in een post Cultuurprogramma
enerzijds en een post Events (bvb. Ladies Night, Launch Party,…)
anderzijds.
 Er werd tevens beslist dat beide activiteiten moeten worden onder
gebracht onder de beleidsdoelstelling BD-3: “Het aanbieden van een
platform voor de promotie van het toerisme” – AP4 “Organisatie van
kwalitatieve events met toeristische meerwaarde” daar waar dat
vroeger huisde onder beleidsdoelstelling BD-2: “Commercialisatie en
communicatie van het meeting- en eventcentrum Staf Versluys” – AP3
“Positioneren van het meeting- en eventcentrum als publieksplatform”.
 De verschuiving heeft zowel betrekking op de opbrengsten als de
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onderliggende kosten. Deze verschuiving heeft enkel een impact op de
subtotalen van de betrokken actieplannen en niet op de finale
afrekening. De reden van deze verschuiving is om een betere
rapportering te krijgen.
 Op het niveau van de specifieke werkingsuitgaven voor de Mice
activiteiten passen we het budget voor het gebruik van de parking aan
van 3.750 EUR naar 1.000 EUR.
Events (BD-3 /AP-4)
 Zoals hiervoor vermeld, worden de inkomsten en kosten van het
cultuurprogramma en de kleinere, niet nominatieve events
ondergebracht onder deze rubriek. Vroeger kon je hier enkel de grotere
nominatieve events (bvb. Afro, Cyclo-cross) aantreffen.
 De verwachte inkomsten voor Ibiza@theBeach bedroegen 45.000 EUR.
Er werd immers uitgegaan van een driedaagse. Dit is echter
teruggeschroefd tot een tweedaagse waardoor de inkomsten dalen tot
30.000 EUR.
 Voor de inkomsten van de concessies van food en beverage op Afro zien
we een lichte vooruitgang van 2.500 EUR.
 Het totale budget voor de organisatie van Afro wordt opgetrokken van
175.000 EUR tot 201.000 EUR voor 2018 en van 180.000 EUR tot
210.000 EUR voor 2019.
 Vanaf 2018 wordt een nieuw groot evenement gebudgetteerd dat
minstens
break-even
zou
moeten
draaien.
De
geraamde
inkomsten/kosten bedragen 120.000 EUR.
 Het AG koop/verkoopt ook tickets voor events die plaatsvinden in het
AG maar die door een derde partij worden georganiseerd. Het AG
treedt hier enkel op als tussenpersoon bij de verkoop en realiseert geen
winst op deze verkopen. Het gebudgetteerde bedrag werd aangepast
aan de cijfers per einde september 2017. Dat geldt voor opbrengsten en
kosten. Gezien dat een nul-operatie is, is er geen effect op het
eindresultaat.
 In 2018 wordt een genaamd evenement WK2018 toegevoegd. Er wordt
een opbrengst van 20.000 EUR voorzien, al zal dat afhangen van waar
de Belgen geraken op het tornooi. De onderliggende kost voor de
organisatie bedraagt 18.000 EUR. We hernemen een gelijkaardig
evenement in 2020 (EK) dat in het toegevoegde budget 2020 wordt
opgenomen.
 Voor de promo van events wordt het budget opgetrokken van 13.000
EUR naar 20.000 EUR. Het gaat hier om publiciteit in de Tips voor eigen
events en voor events van derden (die mee opgenomen worden).
Algemene vaste kosten (GBB)
 Concessies
De kosten van de concessies werden aangepast aan de betalingen. In het
budget werd initieel ongeveer 5.000 EUR te veel gebudgetteerd.
 Loonkosten
Door een wijziging in het personeelsbestand werd het budget voor de lonen
aangepast. De daling van het budget voor de lonen bedraagt 65.712 EUR
voor 2018 en 67.682 EUR voor 2019.
 Dienstprestaties technieker
Door het wegvallen van de technieker wordt beroep gedaan op een externe
technieker. De prijs per prestatie wordt gerekend op 250 EUR. Er worden
120 prestaties per jaar gerekend. Op jaarbasis dient dus rekening gehouden
te worden met een kost van 30.000 EUR.
 Computerservicebureaus
We merken op dat dit budget niet werd aangesproken. We beperken het tot
de aankoop (1.000 EUR eenmalig) en jaarlijks onderhoud van software
(200,00 EUR) om het budget in te voeren in Foxbeleid.
 Verzekeringen
Er werd in 2016 een polis afgesloten voor de verzekering van alle risico’s
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Financiële
gevolgen

materiaal/informatica. De verschuldigde premie (2.300 EUR) werd
toegevoegd aan het budget voor 2017.
 Financiële lasten
De post van de financiële lasten wordt aangepast aan de lopende kredieten.
De gebudgetteerde intresten voor een lening heraanleg feestweide
Paelsteenveld en een lening stroomgroep Paelsteenveld worden aangepast
aan de nieuwe geplande investeringen.
 Onvoorziene uitgaven
Door voornoemde verschuivingen is er voor elk jaar in het MJP een kleine
bonus. Dat overschot wordt toegekend aan de post “onvoorziene”.
Investeringen
De investering in het scherm wordt uitgesteld naar 2018. De investering
bedraagt ongeveer 20.000 EUR.
De nieuwe stroomcabine zal geleverd, geplaatst en aangesloten ongeveer
155.000 EUR gaan kosten terwijl hiervoor initieel 95.000 EUR was
gebudgetteerd. Deze investering zal integraal gefinancierd worden.
De investering voor de heraanleg van ‘t Paelsteenveld wordt verschoven
naar 2018. De initiële investering werd geraamd op 83.000 EUR. Dat bedrag
wordt opgetrokken tot 95.000 EUR. Deze investering zal integraal
gefinancierd worden.
Conclusie
Alle voornoemde wijzigingen zorgen voor verschuivingen. De goedgekeurde
gemeentelijke bijdrage dient niet te worden aangepast.
Het door de gemeenteraad goedgekeurd beleidsrapport is pas uitvoerbaar
als de Vlaamse regering in het bezit is van de digitale rapporten. Het AGB
krijgt hiervan een ontvangstmelding.
Het komt de gemeenteraad toe om de budgetwijziging 2017, de aanpassing
van het meerjarenplan 2014-2020 en het budget 2018 goed te keuren.

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

Raming

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
Bijdrage in kapitaal 37.500 EUR (2014) 0709-99/6590002
37.500 EUR (2015) 375.000 EUR
aan andere
overheden voor
75.000 EUR (2016) 2014-2019
specifieke
75.000 EUR (2017)
doeleinden
75.000 EUR (2018)
75.000 EUR (2019)
75.000 EUR (2020)
Bijdrage in het
exploitatieresultaat
Autonoom
Gemeentebedrijf
Bredene

692.163 EUR
(2014)
705.980+67.396,98
(BW) EUR (2015)
720.549 EUR
(2016)
728.879 EUR
(2017)
745.810 EUR
(2018)
763.076 EUR
(2019)
780.742 EUR
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Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0709-99/6640000
37.500 EUR (2014)
37.500 EUR (2015
75.000 EUR (2016)
75.000 EUR (2017)
75.000 EUR (2018)
75.000 EUR (2019)
75.000 EUR (2020)
0709-99/6590002
692.163 EUR
(2014)
705.980+67.396,98
(BW) EUR (2015)
720.549 EUR
(2016)
728.879 EUR
(2017)
745.810 EUR
(2018)
763.076 EUR
(2019)

EB /
IB
/(LB)
IB

EB
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(2020)

780.742 EUR
(2020)

Neemt kennis

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissingen
d.d. 22/11/2017 van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf
Bredene houdende vaststelling van de budgetwijziging 2017, de aanpassing van
het meerjarenplan 2014-2020 en het budget 2018.

Besluit

Enig artikel
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de budgetwijziging
2017, de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020 en het budget 2018 van
het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene in de eerstvolgende zitting ter
goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

Punt 29: /informatica/ Formele instap in het uitwisselplatform voor digitale stedenbouwkundige
informatie (DSI)

Bevoegdheid



artikel 57 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



richtlijnen voor de digitale uitwisseling van stedenbouwkundige informatie,
versie 1.1 mei 2015

Feiten, context
en argumentatie



De Vlaamse overheid, meer bepaald het Departement Ruimte Vlaanderen
heeft een systeem opgezet voor gestandaardiseerde uitwisseling van
digitale stedenbouwkundige informatie (DSI). Het systeem omvat een
infrastructuur voor het samenbrengen van dit soort gegevens afkomstig van
verschillende overheden in een authentieke centrale bron en voor het
uitwisselen ervan met de verschillende stakeholders en gebruikers. De
infrastructuur omvat zowel organisatorische als technische componenten.
Op vandaag is er nog geen volledig, betrouwbaar, continu bijgewerkt,
geografisch digitaal overzicht beschikbaar van al de vigerende ruimtelijke
verordenende plannen (i.e. gewestplan, APA, BPA, RUP,…) en
verordeningen op het grondgebied van het Vlaamse gewest, en het
onderling verband tussen hun respectievelijke stedenbouwkundige
voorschriften. De reeds gedane investeringen in geodatabanken,
geoloketten, websites en technische richtlijnen voor uitwisseling waren
belangrijke stappen in de goede richting, maar bleken vooralsnog
ontoereikend om tot een volledig, gebiedsdekkend en gedetailleerd
overzicht te komen. Nochtans wordt de vlotte digitale beschikbaarheid van
dit soort plannen (en verordeningen) in vele beleidsdocumenten als een
kritische factor omschreven om de efficiëntie van vele processen te
verhogen.
Begin 2012 werd een project opgestart om katalyserend te werken binnen
dit digitaliseringstraject. Het project beoogt te komen tot een actueel en
volledig overzicht van de ruimtelijke juridische plancontext, en die ook
hanteerbaar en raadpleegbaar is via een GIS-omgeving. Op dit
uitwisselplatform kan elke partner die de bevoegdheid heeft om deze
plannen op te maken (i.e. het Vlaamse gewest, de provincies en de
gemeenten) de eigen gegevens opladen en die van de andere partners
gebruiken. Het mogelijke (her)gebruik van deze digitale gegevens is zeer
uitgebreid en divers: ruimtelijke planprocessen op alle bestuursniveaus,
verschillende soorten vergunningverlening, (complexe) beleidsindicatoren
voor de monitoring van ruimtelijk beleid, stedenbouwkundige
informatieplicht, complexe ruimtelijke analyses voor rapporten, studies en





Verslag collegezitting 27/11/2017

37











Besluit

wetenschappelijk onderzoek, etc.
Het DSI-platform gaat uit van een gefaseerd implementatietraject. Dit
betekent dat deelnemers in de beginfase op eigen ritme kunnen instappen.
Instappen betekent dat je de gegevens van de nieuwe plannen en
verordeningen die je eigen bestuur aan het opmaken is tijdig en conform de
technische richtlijnen toevoegt aan het platform, en dat bij voorkeur al aan
het minimale oplaadscenario van gegevens over de bestaande plannen
voldaan werd.
Vanaf het moment dat een bestuur instapt in het DSI-platform moeten er
geen andere uitwisselsystemen meer gebruikt worden voor de digitale
uitwisseling van gegevens over de ruimtelijke verordenende plannen en
verordeningen die binnen de scope zitten van het platform. Dit vanuit het
principe van eenmalige inzameling, meervoudig gebruik. Een concreet
gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat er geen plancontouren meer moeten
uitgewisseld worden via de RWO-datamanager, en dat voor dat bestuur de
volgende technische richtlijnen niet meer van toepassing zijn:
 richtlijn voor de digitale uitwisseling van gegevens betreffende het
plannenregister (versie 2.0), 15/03/2011
 richtlijn voor de digitale uitwisseling van ruimtelijke uitvoeringsplannen
(versie 2.3), 01/09/2010
 richtlijn voor de digitale uitwisseling van gegevens betreffende
planbaten, planschade, kapitaalschade en gebruikersschade (versie
2.0), 15/03/2012
 overdrachtsspecificaties Gebieden met recht van voorkoop, ruimtelijke
ordening (versie 3).
Eens een bestuur is ingestapt in de uitwisseling via het DSI-platform kan er
niet meer teruggekeerd worden naar de vorige situatie en dus
bovengenoemde richtlijnen.
Het DSI-richtlijnenboek versie 1.0 trad in werking vanaf 01/12/2014, maar
is enkel van toepassing voor die besturen die formeel zijn toegetreden tot
het DSI-platform.
Het gebruik van het DSI-platform wordt de enige authentieke bron van
ruimtelijke plannen. Buiten de voordelen voor de Vlaamse overheid zoals:
 efficiëntiewinst, kostenbesparing
 garantie op raadpleging actuele en volledige informatie en
rechtszekerheid
 voldoen aan Europese richtlijnen
betekent dit ook een aanzienlijke meerwaarde voor de lokale besturen:

geen dubbele oplading meer nodig in andere externe systemen
(bijvoorbeeld RWO-datamanager)
 opgeladen plannen worden automatisch ontsloten via Geopunt
Vlaanderen
 het DSI-richtlijnenboek is een vervanging en vereenvoudiging van
alle bestaande uitwisselings- en ontsluitingsrichtlijnen
 op termijn (fase 4) wordt een radicale overgang naar een volledig
digitaal planproces voorzien. Dit zal onder meer tot gevolg hebben
dat ook de goedkeuringsprocedures via dit platform zullen ontsloten
worden voor de administraties en besturen die bij de goedkeuring
van een plan als adviesverlener betrokken zijn.
Met de brief d.d. 08/02/2016 spoort Ruimte Vlaanderen de lokale besturen
aan om formeel in te stappen in het DSI-platform.
Vanaf 01/01/2018 moeten alle nieuwe plannen van alle betrokkenen
conform DSI worden opgemaakt en opgeladen. Voor bestaande plannen en
verordeningen is er voorlopig geen verplichting.

Enig artikel
Het college van burgemeester en schepenen beslist formeel in te stappen in
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het uitwisselplatform voor digitale stedenbouwkundige informatie (DSI).
Punt 30: /technische dienst/ Milieu- en recyclagepark. Gunning van de opdracht van levering van een
tweedehands mini wiellader

Bevoegdheid




artikel 57 van het Gemeentedecreet
beslissing van de gemeenteraad d.d. 18/09/2017 houdende vaststellen van
een geactualiseerde afbakening van het begrip “dagelijks bestuur”, zoals
bedoeld door het Gemeentedecreet en vaststellen van de verrichtingen die
zijn vrijgesteld van het voorafgaande visum van de financieel beheerder

Juridische grond




artikel 160 van het Gemeentedecreet
Wet d.d. 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten en de hierop van
toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd

Verwijzingsdocumenten




aankoopadvies, uitgebracht door de preventieadviseur
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 19/09/2007
houdende het algemeen vaststellen van de wijze van gunnen voor
overheidsopdrachten van dagelijks bestuur (onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking bij aanvang van de procedure)
offerte van De Bruycker voor de opdracht van levering van een
tweedehands mini wiellader voor het milieu- en recyclagepark



Feiten, context
en argumentatie











Visum financieel
beheerder

In het meerjarig financieel beleidsplan 2014-2019 is krediet voorzien voor
het financieren van de aankoop van een mini wiellader voor het milieu- en
recyclagepark. Het transactiekrediet 2017 bedraagt 28.000 EUR.
Dit voertuig zou voornamelijk worden ingezet voor het verplaatsen van
goederen op het milieu- en recyclagepark.
De firma’s De Bruycker nv, Klokhofstraat 16, 8400 Oostende – UCE Trading,
Pastorieplein 6 bus 2-3, 8020 Oostkamp en Mortier Agri nv, Oostendse Baan
121, 8470 Gistel werden uitgenodigd deel te nemen aan de desbetreffende
onderhandelingsprocedure.
Op het tijdstip van de opening van de inschrijvingen was een offerte in ons
bezit, meer bepaald van de firma De Bruycker.
De aanbieding werd administratief/rekenkundig nagezien door Alain
Billiouw, coördinator milieu- en recyclagepark en Melanie Billiet,
administratief medewerker technische dienst administratie.
Het aangeboden toestel van de firma De Bruycker voldoet aan de
eisen/verwachtingen van de offerteaanvraag. De wiellader is geschikt om
paletten te kunnen verplaatsen alsook om goederen op te scheppen in bulk
met de schepbak. De dieselmotor valt binnen de gestelde eisen alsook het
hydraulisch systeem. Op vlak van veiligheid is deze mini wiellader uitgerust
met een zwaailicht en vier werklichten alsook een geluidssignaal bij het
achteruitrijden.
Het college van burgemeester en schepenen wordt voorgesteld de opdracht
van levering van een mini wiellader bestemd voor het milieu- en
recyclagepark te gunnen aan de enige, regelmatige aanbieder, De Bruycker,
Klokhofstraat 16, 8400 Oostende, voor de prijs van 27.932 EUR (btw incl.).

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

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

Besluit

Omschrijving
transactie

Raming
(incl. btw)

Aankoop mini
wiellader

27.932 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
0309-00/2430400
28.000 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0309-00/2430400
28.000 EUR

EB/
IB/
(LB)
IB

Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht van levering van
een tweedehands mini wiellader, New Holland type W50B TC, aan De Bruycker,
Klokhofstraat 16, 8400 Oostende, voor de prijs van 27.932 EUR (btw incl.,
waarborg twaalf maand of 200 werkuren).
Het verslag van de demo maakt integrerend deel uit van dit besluit.
Artikel 2
De financiële aspecten met betrekking tot de uitgaven worden geregeld als
volgt:
Omschrijving + Contractant
(en ondernemingsnummer)

Bedrag
(incl. btw)

Budgetsleutel

Aankoop tweedehands mini
wiellader
De Bruycker
0859.726.737

27.932 EUR

030900/2430400

Actiecode of
GGB
+ ev. I.E.
I.E. 1G46
1G46.05.02

Punt 31: /technische dienst/ Milieu. Beplantingen. Onderhoud openbare beplantingen en groenzones
gedurende 2018. Vaststelling van het bestek, de kostprijsraming en de plaatsingsprocedure

Bevoegdheid




artikel 57 van het Gemeentedecreet
beslissing van de gemeenteraad d.d. 18/09/2017 houdende vaststellen van
een geactualiseerde afbakening van het begrip “dagelijks bestuur”, zoals
bedoeld door het Gemeentedecreet en vaststellen van de verrichtingen, die
zijn vrijgesteld van het voorafgaande visum van de financieel beheerder

Juridische grond



Wet d.d. 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikels 2,
21° en 42, § 1, 2° en de hierop van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten,
zoals tot op heden gewijzigd
Decreet d.d. 08/02/2013 houdende duurzaam gebruik van pesticiden in het
Vlaams gewest



Verwijzingsdocumenten




beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/01/2014 houdende goedkeuring van
de voorwaarden van de erfpachtovereenkomst met Toerisme Vlaanderen
inzake de exploitatie van het recreatiedomein Grasduinen
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 10/02/2014
betreffende het afsluiten met Toerisme Vlaanderen van een
erfpachtovereenkomst inzake de exploitatie van het recreatiedomein
Grasduinen
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Feiten, context
en argumentatie








Financiële
gevolgen

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 23/01/2017
houdende toewijzing van de opdracht van diensten voor het onderhoud van
openbare parken, plantsoenen en groenzones op het grondgebied van de
gemeente Bredene (begraafplaats Priorij en recreatiedomein Grasduinen
inbegrepen) gedurende 2017 aan De Duinenwacht vzw voor de prijs van
105.698,50 EUR (incl. btw)
ontwerpbestek “Opdracht van diensten tot onderhoud van openbare
beplantingen en groenzones in de gemeente Bredene gedurende 2018” +
bijhorende fiches per gebiedsdeel
In het exploitatiebudget 2018 zouden volgende kredieten ingeschreven
worden voor het algemeen onderhoud beplantingen en groenzones
(begraafplaats Priorij en recreatiedomein Grasduinen inbegrepen) door
derden:
- onderhoud beplantingen algemeen (inclusief begraafplaats Priorij) –
110.000 EUR
- onderhoudskosten gemeenschapszone Grasduinen – 43.000 EUR,
waarvan circa 15.000 EUR specifiek voor onderhoud beplantingen.
In 2017 werd deze opdracht van diensten, na een openbare procedure,
toevertrouwd aan De Duinenwacht vzw, voor de prijs van 105.698,50 EUR
(incl. btw). Het desbetreffend bestek 2017 stipuleert dat de aanbestedende
overheid het recht heeft nieuwe diensten, die bestaan uit de herhaling van
soortgelijke diensten, die overeenstemmen met het oorspronkelijk
basisontwerp, te gunnen aan de dienstverlener, die de oorspronkelijke
opdracht kreeg (enkel na openbare en niet-openbare procedures en beperkt
tot een periode van drie jaar na het sluiten van de oorspronkelijke
opdracht).
Desbetreffende prestaties, geleverd door De Duinenwacht vzw gedurende
2017, werd door de verantwoordelijke van de groendienst, Ignace Claeys,
gunstig beoordeeld.
Het college van burgemeester en schepenen wordt voorgesteld over te gaan
tot de vaststelling van het bestek, de kostprijsraming (115.000 EUR, btw
incl.) en de plaatsingsprocedure (onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking – herhalingsopdracht).

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN 2018
Omschrijving
transactie
Algemeen
onderhoud
openbare
beplantingen en
groenzones door
derden 2018 (incl.
begraafplaats
Priorij)
Onderhoudskosten
gemeenschapszone
Grasduinen 2018

Besluit

Raming
(incl.
btw)
100.000
EUR

15.000
EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0680-00/6103400
110.000 EUR

EB/
IB/
(LB)
EB

0680-01/6103400
43.000 EUR

Enig artikel
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Het college van burgemeester en schepenen stelt vast het bestek, de
kostprijsraming (115.000 EUR, incl. btw) en de plaatsingsprocedure
(onderhandelingsprocedure
zonder
voorafgaande
bekendmaking –
herhalingsopdracht) van de opdracht van diensten tot onderhoud van openbare
beplantingen en groenzones op het grondgebied van de gemeente Bredene
gedurende 2018 (begraafplaats Priorij en recreatiedomein Grasduinen
inbegrepen). Het bestek en de bijhorende fiches maken integrerend deel uit
van dit besluit.
Punt 32: /personeelsdienst/ Buitenschoolse kinderopvang. Aanstelling van jobstudenten (bij voorkeur
monitoren) tijdens de kerstvakantie 2017

Bevoegdheid




artikel 57 van het Gemeentedecreet
artikel 2, 3°, b) van de rechtspositieregeling

Juridische grond



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
artikel 17bis van het Koninklijk Besluit d.d. 28/11/1969 tot uitvoering van
de wet d.d. 27/06/1969 tot herziening van de besluitwet d.d. 28/12/1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en latere
wijzigingen
artikel 17 §1 3° van het Koninklijk Besluit d.d. 28/11/1969 betreffende de
vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen voor monitoren





Verwijzingsdocumenten





Feiten, context
en argumentatie







beslissing van de gemeenteraad d.d. 29/05/2017 houdende vaststelling van
de rechtspositieregeling en meer bepaald artikels 31 en 32 betreffende de
aanwerving en selectie in sommige tijdelijke betrekkingen
personeelsbudget 2017
voorstel aanstelling
Om tegemoet te komen aan de gestegen werkdruk tijdens de
schoolvakanties, zijn dit jaar in het budget opnieuw kredieten voorzien
voor de bijkomende aanstelling van begeleiders in gewoon contractueel
verband.
In het budget 2017 is voor de uitbreiding tijdens de schoolvakanties op
jaarbasis een VE voorzien (d.w.z. 52 weken x 38 uren = 1.976 uren; te
verdelen over vijftien weken schoolvakanties of dus gemiddeld maximaal
131,73 uren per schoolvakantie-week). Hiervan werden reeds 1.922,40 uren
ingevuld tijdens de voorbije vakanties.
Teneinde de dienstverlening niet in het gedrang te brengen, stelt Kim
D’Hooghe, coördinator Huis van het Kind, voor om bijkomende
tewerkstelling te voorzien tijdens de kerstvakantie (van 27 tot en met
29/12/2017 en van 03 tot en met 05/01/2018) door de aanstelling van drie
jobstudenten/monitoren.
Aan de personen die gedurende de zomervakantie 2017 prestaties hebben
geleverd (jobstudent of monitor), werd gevraagd of ze eventueel
geïnteresseerd zijn in een aanstelling gedurende de kerstvakantie.
Vijf personen hebben zich kandidaat gesteld, nl.:
 Boone Alegria, Fritz Vinckelaan 37, 8450 Bredene, eerste periode;
 Claeys Shanti, Taboralaan 216, 8400 Oostende, beide periodes;
 De Brouwer Joyce, Zeekoetstraat 23, 8450 Bredene, beide periodes;
 Degryse Lynn, Wateringstraat 17, 8450 Bredene, tweede periode;
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Besluit

 Vanbelle Marieke, Kraaimeers 45, 8560 Moorsele, beide periodes.
Betrokkenen werden gunstig geëvalueerd voor hun prestaties gedurende de
zomer 2017.
Kim D’Hooghe stelt voor om de volgende personen als volgt aan te stellen
als contractueel technisch assistent voor de dienst buitenschoolse
kinderopvang:
van 27 tot en met 29/12/2017
- Boone Alegria
- De Brouwer Joyce
- Vanbelle Marieke
van 03 tot en met 05/01/2018
- Claeys Shanti
- De Brouwer Joyce
- Degryse Lynn.
Aan het college van burgemeester en schepenen wordt voorgesteld om
betrokkenen bij voorkeur aan te stellen in de hoedanigheid van monitor.
Als zij niet meer aan de voorwaarde voor een tewerkstelling als monitor
voldoen - dit is het geval als zij dit jaar al meer dan 25 arbeidsdagen als
monitor gepresteerd zouden hebben - dan wordt een tewerkstelling in de
hoedanigheid van jobstudent voorzien (*).
(*) Voor de werknemerscategorieën van monitor en jobstudent zijn de
volgende bijzondere bepalingen van toepassing inzake patronale
bijdragen:
- voor de monitoren is er een volledige vrijstelling van RSZ-bijdragen
op voorwaarde dat betrokkenen maximum 25 arbeidsdagen per jaar
presteren;
- voor jobstudenten, die niet meer dan 475 uren per kalenderjaar in
dit
stelsel
prestaties
leveren,
bedraagt
de
patronale
solidariteitsbijdrage 5,43 %.

Artikel 1
Volgende kandidaten worden aangesteld als contractueel technisch assistent
voor de dienst buitenschoolse kinderopvang van 27 tot en met 29/12/2017:
 Boone Alegria, Fritz Vinckelaan 37 te 8450 Bredene
 De Brouwer Joyce, Zeekoetstraat 23 te 8450 Bredene
 Vanbelle Marieke, Kraaimeers 45 te 8560 Moorsele.
Met betrokkenen wordt bij voorkeur een contract afgesloten in de
hoedanigheid van monitor. Enkel als betrokkenen niet meer aan de voorwaarde
voor een tewerkstelling als monitor voldoen, wordt een contract in de
hoedanigheid van jobstudent afgesloten.
Artikel 2
Volgende kandidaten worden aangesteld als contractueel technisch assistent
voor de dienst buitenschoolse kinderopvang van 03 tot en met 05/01/2018:
 Claeys Shanti, Taboralaan 216 te 8400 Oostende
 De Brouwer Joyce, Zeekoetstraat 23 te 8450 Bredene
 Degryse Lynn, Wateringstraat 17 te 8450 Bredene.
Met betrokkenen wordt bij voorkeur een contract afgesloten in de
hoedanigheid van monitor. Enkel als betrokkenen niet meer aan de voorwaarde
voor een tewerkstelling als monitor voldoen, wordt een contract in de
hoedanigheid van jobstudent afgesloten.

Punt 33: /personeelsdienst/ Vacature deskundige ICT (B-niveau, contractuele betrekking). Afsluiten
kandidatenlijst en vaststellen selectiecommissie
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Bevoegdheid




artikel 57 van het Gemeentedecreet
artikel 2, 3°, b) van de rechtspositieregeling

Juridische
grond



Wet d.d. 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten en de hierop van toepassing
zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd
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 op de arbeidsovereenkomsten d.d. 03/07/1978 en latere wijzigingen



Verwijzingsdocumenten







Feiten, context 
en argumentatie








beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 19/09/2007
houdende het algemeen vaststellen van de wijze van gunnen voor
overheidsopdrachten van dagelijks bestuur (onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij aanvang van de procedure)
beslissing van de gemeenteraad d.d. 29/05/2017 houdende vaststelling van de
rechtspositieregeling
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 21/08/2017
houdende voorstel tot vacaturemelding van een deskundige ICT
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 09/10/2017
houdende voorlopig afsluiten kandidatenlijst en voorstel tot verlenging van de
vacature
kandidatenlijst en sollicitatiedocumenten van de kandidaat

De uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen voor de vacante
betrekking van deskundige ICT (niveau B1-B3) is bij verlenging vastgesteld op
15/11/2017.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting d.d. 09/10/2017
de kandidatenlijst voor de vacante contractuele betrekking van deskundige
ICT (niveau B1-B3) (*) voorlopig afgesloten met een in aanmerking komende
kandidaat, namelijk Yoeri Devriendt, Noordzeestraat 30, 8450 Bredene.
(*) Kenmerken vacature:
 aard contract: voltijdse overeenkomst van bepaalde duur voor een
jaar; ingangsdatum tewerkstelling: zo snel mogelijk
 diplomavoorwaarden, minstens in het bezit zijn van:
o of een diploma dat toegang geeft tot niveau B (bachelor of hiermee
gelijkgesteld), richting milieu
o of een diploma dat toegang geeft tot niveau B (bachelor of hiermee
gelijkgesteld) en het bewijs kunnen leveren van ten minste twee
jaren relevante beroepservaring inzake het verstrekken van
milieuadvies of in het voorbereiden en uitvoeren van milieubeleid.
Na 09/10/2017 heeft er zich nog een persoon kandidaat gesteld, namelijk
Desire Mertens, wonende Kapelstraat 123/401, 8450 Bredene.
Het college van burgemeester en schepenen beslist over de geldigheid van de
voorgelegde diploma’s en beoordeelt de geldigheid van de voorgelegde
bewijzen. Op basis van die beoordeling wordt beslist welke kandidaten
definitief tot de selectieprocedure worden toegelaten. De kandidaten die
geweigerd worden, worden daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht met
vermelding van de reden voor de weigering.
Desire
Mertens
(diploma:
bachelor
in
de
electro-mechanica,
posthogeschoolattest in de taal en informatica) voldoet eveneens aan de
gestelde diplomavoorwaarden en kan tot de selectieprocedure toegelaten
worden, daar hij in het bezit is van een bachelordiploma richting informatica,
toegepaste informatica, automatisatie of computerwetenschappen. Het
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Financiële
gevolgen

opleidingshoofd bachelor in de toegepaste informatica van de hogeschool
Vives heeft bevestigd dat het bachelor diploma gelijk staat aan de
afstudeerrichting ‘automatisering’.
Aan het college van burgemeester en schepenen wordt voorgesteld om de
samenstelling van de selectiecommissie – die uitsluitend uit deskundigen
bestaat en die minstens twee leden telt die intern kunnen zijn aan het eigen
gemeentebestuur - als volgt vast te stellen:
 Yannick Wittevrongel, gemeentesecretaris
 Dimitri Lefevre, diensthoofd ICT gemeente Knokke Heist
 Christophe Vachaudez, ICT-verantwoordelijke stad Blankenberge
 Pascal Rosseel, deskundige informatica gemeente Bredene.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Kosten
jury
examencommissie
(exclusief
leden
gemeentepersoneel)
Verplaatsingskosten jury
examencommissie
(exclusief
leden
gemeentepersoneel)

Besluit

Raming (in
voorkomend geval
incl. btw)
45,33 EUR per
gepresteerd uur

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0112-99/6131007
1.500,00 EUR

EB/IB/
(LB)
EB

aantal kilometers à
0,3490 EUR/km

Artikel 1
De kandidatenlijst voor de te begeven betrekking van deskundige ICT wordt
definitief afgesloten met volgende in aanmerking komende kandidaten:
- Devriendt Yoeri, Noordzeestraat 30, 8450 Bredene
- Mertens Desire, Kapelstraat 123/401, 8450 Bredene.
Artikel 2
De selectiecommissie wordt als volgt vastgesteld:
 Yannick Wittevrongel, gemeentesecretaris
 Dimitri Lefevre, diensthoofd ICT gemeente Knokke Heist
 Christophe Vachaudez, ICT-verantwoordelijke stad Blankenberge
 Pascal Rosseel, deskundige informatica gemeente Bredene.
Artikel 3
De financiële aspecten met betrekking tot de uitgaven worden geregeld als volgt:
Omschrijving

Bedrag (in voorkomend geval
incl. btw)

Kosten
selectiecommissie

 45,33 EUR/gepresteerd uur 011299/6131007
 aantal kilometers aan
0,34904 EUR/km
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Punt 34: /personeelsdienst/ Vakbondsoverleg. Kennisneming van het verslag BOC d.d. 09/10/2017.
Inname standpunt behoud verhoging maaltijdcheques

Bevoegdheid



artikel 57 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



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
Koninklijk Besluit d.d. 27/03/1998 betreffende de interne dienst voor
preventie en bescherming op het werk




Verwijzingsdocumenten







Feiten, context 
en
argumentatie







ontwerp-verslag van de vergadering d.d. 09/10/2017 van het basisoverlegcomité gemeente-, OCMW- en AGB-personeel
beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/09/2015 houdende vaststelling van de
waarde van de maaltijdcheques (werkgevers- en werknemersbijdrage)
protocol d.d. 12/12/2016 m.b.t. het behoud van de verhoging van de
maaltijdcheques met 0,70 EUR t.e.m. 31/12/2017
overzicht met stand van zaken toegekende VIA4-middelen (periode 2013-2017
+ raming 2018)
omzendbrief 2017/3 van de Vlaamse overheid d.d. 14/07/2017 (meer bepaald
punt 1.2 Beslissingen in het jaar van de verkiezingen)

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt voorgesteld om kennis
te nemen van het ontwerp-verslag van de vergadering d.d. 09/10/2017 van het
basis-overlegcomité gemeente-, OCMW- en AGB-personeel.
Tijdens deze vergadering is het geagendeerde punt (aangevraagd door ACVopenbare diensten) m.b.t de stand van zaken van de maaltijdchequevergoeding
verschoven naar een afzonderlijke vergadering op 11/12/2017.
Om de restmiddelen VIA4 van 2017 te kunnen genieten, moet aan de betrokken
instantie voor 31/12/2017 een protocol van de vakorganisaties over de
besteding van de middelen bezorgd worden.
Aan het college van burgemeester en schepenen wordt voorgesteld om omtrent
de maaltijdchequevergoeding (werkgeversbijdrage) een standpunt in te nemen.
De gemeenteraad heeft in een afzonderlijke beslissing (los van de
rechtspositieregeling) de waarde van de maaltijdcheques vastgesteld.
Hierbij is beslist dat de werkgeversbijdrage met ingang van 01/09/2015
tijdelijk met 0,70 EUR verhoogd wordt tot 4,11 EUR. De nominale waarde van
een cheque, inclusief de werknemersbijdrage, bedraagt hierdoor 5,20 EUR.
Deze tijdelijke verhoging is van toepassing zolang de financiering in het kader
van het VIA4-akkoord ongewijzigd gegarandeerd blijft. Het volledig wegvallen
van de koopkrachtmiddelen-dotatie in het kader van het VIA4-akkoord heeft
van rechtswege een einde van de tijdelijke verhoging tot gevolg. Als de
koopkrachtmiddelen-dotatie in het kader van het VIA4-akkoord met meer dan
20 % vermindert, wordt met de vakorganisaties opnieuw onderhandeld over de
tijdelijke verhoging.
Vorig jaar is - n.a.v. het verminderen van de dotatie met meer dan 20 % - met
de vakorganisaties een protocol afgesloten met de volgende inhoud:
 de restmiddelen VIA4 worden aangewend voor de verdere financiering van
de tijdelijke verhoging van de werkgeversbijdrage van de maaltijdcheques
met 0,70 EUR per cheque, nl. van 3,41 EUR tot 4,11 EUR
 deze tijdelijke verhoging wordt gegarandeerd tot 31/12/2017. Voor het
behoud van de verhoging na 31/12/2017 wordt eind 2017 opnieuw
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onderhandeld met de vakorganisaties.
In de periode 2013 tot 2018 wordt geraamd dat de VIA4 middelen (reguliere en
restmiddelen) in totaal ± 112.770 EUR zullen bedragen. Hiermee kan de
verhoging van de maaltijdcheques gefinancierd worden tot 15/07/2018.
N.a.v. de vraag van de vakorganisaties om de verhoging ook na 31/12/2017 (=
huidig overeengekomen eindtijdstip van de verhoging) te behouden, kan aan de
vakorganisaties op 11/12/2017 voorgesteld worden om een nieuw protocol af
te sluiten met een gegarandeerde verhoging t.e.m. 31/12/2018.
De geraamde uitgave voor de verhoging t.e.m. 31/12/2018 met “eigen
middelen” (lees: niet met VIA4 middelen) bedraagt voor de besturen samen
17.805 EUR. Deze uitgaven zijn al gebudgetteerd en zullen bijgevolg geen
budgetwijziging vereisen.
In uitvoering van de omzendbrief kan over 2019 en volgende dienstjaren
vooralsnog geen standpunt worden ingenomen omdat het huidig bestuur geen
beslissing mag nemen die het toekomstig bestuur vanaf 2019 kan bezwaren.



Neemt kennis

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ontwerpverslag van de vergadering d.d. 09/10/2017 van het bijzonder
onderhandelingscomité gemeente-, OCMW- en AGB-personeel.
Enig artikel
Aan de vakorganisaties zal op 11/12/2017 voorgesteld worden om m.b.t. het
behoud van de verhoging van de maaltijdscheques een nieuw protocol af te
sluiten met de volgende inhoud:
 de restmiddelen VIA4 worden aangewend voor de verdere financiering van de
tijdelijke verhoging van de werkgeversbijdrage van de maaltijdcheques met
0,70 EUR per cheque, nl. van 3,41 EUR tot 4,11 EUR
 deze tijdelijke verhoging wordt gegarandeerd tot 31/12/2018. Voor het
behoud van de verhoging na 31/12/2018 wordt eind 2018 opnieuw
onderhandeld met de vakorganisaties.

Punt 35: /technische dienst/ Machines en materiaal. Gunning van de opdracht van levering van een
zoutstrooier voor de technische dienst uitvoering

Bevoegdheid



artikel 57 van het Gemeentedecreet

Juridische grond




artikel 160 van het Gemeentedecreet
Wet d.d. 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten en de hierop van
toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd

Verwijzingsdocumenten




aankoopadvies, uitgebracht door de preventieadviseur
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 28/08/2017
houdende voorstel tot de opdracht van levering van een zoutstrooier voor
de technische dienst uitvoering
beslissing van de gemeenteraad d.d. 18/09/2017 houdende vaststelling van
de voorwaarden, de kostprijsraming (48.500 EUR, btw incl.) en de wijze van
gunnen (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking)
van de opdracht van levering van een zoutstrooier voor de technische dienst
uitvoering
offertes van Vandaele Konstructie en Maes Luc & Dirk voor de opdracht van
levering van een zoutstrooier voor de technische dienst uitvoering
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Feiten, context
en argumentatie

















Visum financieel
beheerder

In het meerjarig financieel beleidsplan 2014-2019 is krediet voorzien voor
het financieren van de aankoop van een zoutstrooier voor de technische
dienst uitvoering. Het transactiekrediet 2017 bedraagt 49.000 EUR.
De aanvraag omvat een wiel aangedreven opzetstrooier, geschikt voor het
strooien van zout, zand, calcium-chloride, ureum en split. De aangeboden
machine dient nieuw te zijn en van het laatst op de markt verschenen
model. Een natstrooi-inrichting behoort eveneens tot de mogelijkheden en
moet desgewenst achteraf kunnen bijgebouwd worden zonder te moeten
lassen en/of boren aan de strooier.
De gemeenteraad is in zitting d.d. 18/09/2017, overgegaan tot de
vaststelling van de voorwaarden, de kostprijsraming (48.500 EUR, btw incl.)
en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking) van de opdracht van levering van een zoutstrooier voor de
technische dienst uitvoering.
De firma’s Heylens bvba, Essenestraat 18, 1740 Ternat – Vandaele
Konstruktie, Stationsstraat 119, 8780 Oostrozebeke en Maes Luc & Dirk,
Brugsesteenweg 161, 8630 Veurne werden uitgenodigd deel te nemen aan de
desbetreffende onderhandelingsprocedure.
Op het tijdstip van de opening van de inschrijvingen waren twee offertes in
ons bezit, meer bepaald van de firma’s Vandaele Konstruktie en Maes Luc &
Dirk.
Overzicht gunningscriteria:
- prijs (toepassing van de regel van drie) – 30 punten
- technische waarde – 30 punten
- demo – 20 punten
- dienst na verkoop/waarborg (opgave van een langere waarborgtermijn
dan de gebruikelijke) – 20 punten.
Alle aanbiedingen werden administratief/rekenkundig nagezien en als volgt
gehonoreerd door Wim Pilet, ingenieur, Franky Debeer, verantwoordelijke
technische dienst uitvoering en Melanie Billiet, administratief medewerker
technische dienst administratie:
Firma
Prijs
Technische Demo Dienst
na Totaal
waarde
verkoop/waarborg
Vandaele
30
24
16
16
86
Konstruktie 40.946,40
(26 maanden)
EUR
Maes Luc & 29,24
24
16
14
83,24
Dirk
42.011,20
(24 maanden)
EUR
Maes Luc & Dirk en Vandaele Konstruktie nv bieden dezelfde zoutstrooier
van het merk ‘Epoke’ aan. De zoutstrooier bestaat uit een stevige
constructie van alle machineonderdelen, rooster, klontenbreker en
transportband. De zoutstrooier beschikt over de mogelijkheid om de
strooihoeveelheid
vanuit
de
cabine
te
regelen.
Uit diverse referenties aan de kust, waaronder van de gemeente De Haan,
blijkt dat men zeer positief is over dit type zoutstrooier. Optioneel kan deze
zoutstrooier worden uitgerust met een zandzak vulinstallatie. De technische
dienst administratie stelt voor, gezien het beschikbaar budget, om deze
optie onmiddellijk bij te bestellen.
Het college van burgemeester en schepenen wordt voorgesteld de opdracht
van levering van een zoutstrooier te gunnen aan de voordeligste,
regelmatige aanbieder, Vandaele Konstruktie nv, Stationsstraat 119, 8780
Oostrozebeke, voor de prijs van 40.946,40 EUR (btw incl.).

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

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

Besluit

Raming
(incl. btw)
40.946,40
EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
0119-01/2430400
49.000 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0119-01/2430400
49.000 EUR

EB/
IB/
(LB)
IB

Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht van levering van
een zoutstrooier aan Vandaele Konstruktie nv, Stationsstraat 119, 8780
Oostrozebeke, voor de prijs van 40.946,40 EUR (btw incl., waarborg 26 maand).
Het verslag van de demo maakt integrerend deel uit van dit besluit.
 sirius SW AST 5 m³
 witte werklamp met aparte aan-/uitknop
 automatische wiellift bij start/stop strooien
 zandzak vulinstallatie, gekoppeld aan de elektrische leegdraaimotor.
Artikel 2
De financiële aspecten met betrekking tot de uitgaven worden geregeld als
volgt:
Omschrijving + Contractant
(en ondernemingsnummer)
Aankoop zoutstrooier
Vandaele Konstruktie nv
0445.915.829

Bedrag
(incl. btw)
40.946,40
EUR

Budgetsleutel
011901/2430400

Actiecode of
GGB
+ ev. I.E.
I.E. 1G46
1G46.05.02

Punt 36: /technische dienst/ Telenet. Vervangen ondergronds kabelnet in de Kapelstraat.
Wegvergunning

Bevoegdheid



artikel 57 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Decreet d.d. 27/03/2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke
plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening d.d. 15/05/2009, in werking getreden
op 01/09/2009



Verwijzingsdocumenten





Feiten, context



beslissing van de gemeenteraad d.d. 20/12/2004 houdende goedkeuring van
de code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen
beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/09/2009 houdende vaststellen van
het algemeen veiligheidsreglement voor aannemers en zelfstandigen bij de
uitvoering van werken in opdracht van het gemeentebestuur Bredene
brief d.d. 20/11/2017 van Telenet nv, Netaanleg betreffende het vervangen
van het ondergronds kabelnet ten gevolge van een defect in de Kapelstraat
Van Telenet nv, Netaanleg, Antoon Catriestraat 18, 9031 Drongen ontving
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en argumentatie

Besluit

ons bestuur de vraag voor het bekomen van een wegvergunning voor het
vervangen van het ondergronds kabelnet ten gevolge van een defect in de
Kapelstraat, meer bepaald sleuf ter hoogte van huisnummer 131 en van 135
tot 137 (sleuflengte: 38 m - 53 m CU14 mm).
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen verleent vergunning aan Telenet
nv, Netaanleg, Antoon Catriestraat 18, 9031 Drongen voor het uitvoeren van
werken, nodig voor het vervangen van het ondergronds kabelnet ten gevolge
van een defect in de Kapelstraat, meer bepaald sleuf ter hoogte van
huisnummer 131 en van 135 tot 137 (sleuflengte: 38 m - 53 m CU14 mm).
Artikel 2
Voornoemde vergunning wordt afgeleverd onder welbepaalde voorwaarden en
onverminderd de vergunningen die mogelijk door andere diensten zouden
dienen afgeleverd.
Voorwaarden:
 naleven van het algemeen veiligheidsreglement voor aannemers en
zelfstandigen bij de uitvoering van werken in opdracht van het
gemeentebestuur Bredene
 in voorkomend geval, verwijderen van de graszoden voor de start van de
werken en terugplaatsen na uitvoering ervan
 herstellen van de rijbaan en voetpadzone volgens de regels der kunst
 uitvoeren van de werken in synergie met eventuele werken van
nutsmaatschappijen
 aanvragen
voor
aanvang
van
de
werken
van
een
signalisatievergunning/vergunning inname openbaar domein bij de
technische dienst administratie van de gemeente
 plaatsen van de nodige veiligheidssignalisatie en infobord met aanduiding
opdrachtgever en aannemer
 werken mogen niet uitgevoerd worden in kerstverlof
 indien werken worden aangevat voor het kerstverlof dienen deze voltooid
voor de aanvang van het kerstverlof.
Bij het niet naleven van deze voorwaarden zullen de nodige herstellingswerken
worden uitgevoerd door het gemeentebestuur en zullen de kosten hiervan
verhaald worden op de aanvrager.

Punt 37: /technische dienst/ Herstellen aansluiting riolering Vaartstraat 14. Wegvergunning

Bevoegdheid



artikel 57 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Decreet d.d. 27/03/2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke
plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening d.d. 15/05/2009, in werking getreden
op 01/09/2009



Verwijzingsdocumenten





beslissing van de gemeenteraad d.d. 20/12/2004 houdende goedkeuring van
de code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen
beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/09/2009 houdende vaststellen van
het algemeen veiligheidsreglement voor aannemers en zelfstandigen bij de
uitvoering van werken in opdracht van het gemeentebestuur Bredene
mail d.d. 21/11/2017 van Sophie Cambron betreffende een dringende
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herstelling aan de riolering
Feiten, context
en argumentatie



Besluit

Artikel 1

Ons bestuur ontving de vraag van Sophie Cambron, Vaartstraat 14, 8450
Bredene om dringende werkzaamheden te mogen uitvoeren op het
openbaar domein, meer bepaald om de huisaansluiting riolering te
herstellen (lek) van de woning Vaartstraat 14. De werken situeren zich in
de voetpadzone.

Het college van burgemeester en schepenen verleent vergunning aan Sophie
Cambron, Vaartstraat 14, 8450 Bredene, voor het uitvoeren van werken op het
openbaar domein, nodig voor het herstellen van de huisaansluiting riolering
(lek) van de woning Vaartstraat 14.
Artikel 2
Voornoemde vergunning wordt afgeleverd onder welbepaalde voorwaarden en
onverminderd de vergunningen die mogelijk door andere diensten zouden
dienen afgeleverd.
Voorwaarden:
 uit te voeren door een erkende aannemer bouwwerken
 de aannemer dient zich te registreren bij KLIP (Kabel- en Leiding
Informatie Portaal)
 naleven van het algemeen veiligheidsreglement voor aannemers en
zelfstandigen bij de uitvoering van werken in opdracht van het
gemeentebestuur Bredene
 controle aansluiting inspectieput - riolering door technische dienst
uitvoering van de gemeente
 aanvragen van een signalisatievergunning bij de technische dienst
administratie van de gemeente
 plaatsen van de nodige veiligheidssignalisatie en infobord met aanduiding
opdrachtgever en aannemer
 herstellen van de voetpadzone volgens de regels der kunst.
Bij het niet naleven van deze voorwaarden zullen de nodige herstellingswerken
worden uitgevoerd door het gemeentebestuur en zullen de kosten hiervan
verhaald worden op de aanvrager.
Punt 38: /technische dienst/ Eindejaarsversiering 2017-2018. Gunning van de opdracht van levering
van klein materiaal

Bevoegdheid




artikel 57 van het Gemeentedecreet
beslissing van de gemeenteraad d.d. 18/09/2017 houdende vaststellen van
een geactualiseerde afbakening van het begrip “dagelijks bestuur”, zoals
bedoeld door het Gemeentedecreet en vaststellen van de verrichtingen die
zijn vrijgesteld van het voorafgaande visum van de financieel beheerder

Juridische grond




artikel 160 van het Gemeentedecreet
Wet d.d. 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten en de hierop van
toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd

Verwijzingsdocumenten



beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 19/09/2007
houdende het algemeen vaststellen van de wijze van gunnen voor
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Feiten, context
en argumentatie








Visum financieel
beheerder
Financiële
gevolgen

overheidsopdrachten van dagelijks bestuur (onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking bij aanvang van procedure)
prijsofferte d.d. 23/11/2017 van bvba Flux
Door slijtage, vandalisme, uitbreiding e.d. van de eindejaarsversiering is er
jaarlijks nood aan extra materiaal. Voor de verdere uitbouw van de
eindejaarsversiering heeft de technische dienst uitvoering bijgevolg nog
nood aan volgende kleine materialen:
 40 verlengkabels van 15 m
 300 doosjes kerstverlichting koud wit met zwarte kabel zonder adapter
 40 zwarte multi connectors.
Uit nazicht van de Cebeo e-shop blijkt dat Flux aan heel voordelige prijzen
kan leveren. Om deze reden en redenen van praktische aard en tijdsgebrek
werd enkel prijsofferte gevraagd aan bvba Flux.
In de prijsofferte meldt bvba Flux de gevraagde verlengkabels enkel nog te
hebben in 10 m lengte.
In overleg met de technische dienst uitvoering werd besloten dat 80
verlengkabel van 10 m ook kunnen voldoen.
Overzicht prijsofferte:
 80 verlengkabels van 10 m aan 18,42 EUR/stuk = 1.473,60 EUR + 21 %
btw (309,46 EUR) = 1.783,06 EUR
 300 doosjes kerstverlichting koud wit met zwarte kabel zonder adapter
aan 21,09 EUR/stuk = 6.327 EUR + 21 % btw (1.328,67 EUR) = 7.655,67
EUR
 40 zwarte multi connectors aan 22,61 EUR/stuk = 904,40 EUR + 21 %
btw (189,92 EUR) = 1.094,32 EUR
De totaalprijs voor betreffende goederen bedraagt 8.705 EUR + 21 % btw
(1.828,05 EUR) = 10.533,05 EUR.

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

Besluit

Raming
(incl.
btw)
10.533,05
EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0200-00/6103515
10.533,05 EUR
voldoende
krediet op 020000/6103515

EB/
IB/
(LB)
EB

Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht van levering van
diverse kleine materialen (detail hierna) aan bvba Flux, Ruddervoordestraat
30f, 8210 Zedelgem voor de prijs van 10.533,05 EUR (incl. btw):
 80 verlengkabels van 10 m aan 18,42 EUR/stuk
 300 doosjes kerstverlichting koud wit met zwarte kabel zonder adapter aan
21,09 EUR/stuk
 40 zwarte multi connectors aan 22,61 EUR/stuk.
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Artikel 2
De financiële aspecten met betrekking tot de uitgaven worden geregeld als
volgt:
Omschrijving + Contractant
(en ondernemingsnummer)
Aankoop klein materiaal
eindejaarsversiering
bvba Flux
0462.139.771

Bedrag
(incl. btw)
10.533,05
EUR

Budgetsleutel
020000/6103515

Actiecode of
GGB
+ ev. I.E.
1G02.03.03

namens het college
Yannick Wittevrongel
secretaris
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