ONTWERPDOSSIERS VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 23/04/2018
openbare zitting

Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
Punt 1: /secretariaat/- Algemeen - Goedkeuring van de notulen van de zitting d.d. 26/03/2018

Bevoegdheid



Tussenkomsten

(…)

Stemmen

Met xxx stemmen.

Besluit

Enig artikel

artikel 33 van het Gemeentedecreet

De notulen van de zitting d.d. 26/03/2018 worden goedgekeurd.
Punt 2: /secretariaat/- Intergemeentelijke samenwerking - WVI. Goedkeuring agenda van
buitengewone algemene vergadering op 24/05/2018 en statutenwijziging

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



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

Verwijzingsdocumenten




aangetekend schrijven d.d. 21/02/2018 van WVI
beslissing van de gemeenteraad d.d. 15/09/1999 houdende goedkeuring
van de fusie van de intercommunales WIER, WITAB en WIH tot WestVlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid
en Technische Bijstand, afgekort WVI en de goedkeuring van de statuten
van de WVI
beslissing van de gemeenteraad d.d. 28/04/2014 houdende aanduiden
van Kristof Vermeire en Françoise Praet als respectievelijk effectief en
plaatsvervangend vertegenwoordiger van ons bestuur tijdens de algemene
vergaderingen der aandeelhouders van WVI voor de periode 2014-2019
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d.
09/04/2018 houdende buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van WVI op 24/05/2018





Feiten, context
en argumentatie



De gemeenteraad heeft in zitting d.d. 28/04/2014 Kristof Vermeire en
Françoise
Praet
aangeduid
als
respectievelijk
effectief
en
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plaatsvervangend vertegenwoordiger van ons bestuur tijdens de algemene
vergaderingen der aandeelhouders van WVI voor de periode 2014-2019.
Op donderdag 24/05/2018 vindt de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van WVI plaats met volgende agendapunten:
- statutenwijziging
- mededelingen.
Overeenkomstig artikel 18 van de WVI-statuten kunnen geen
statutenwijzigingen worden voorgelegd in de loop van het jaar waarin
gemeenteraadsverkiezingen worden georganiseerd, tenzij ingevolge een
wettelijke of reglementaire verplichting of om het aantal mandaten
binnen het intergemeentelijk samenwerkingsverband te verminderen.
De voorgestelde statutenwijzigingen vloeien voort uit de volgende
wettelijke of reglementaire verplichtingen :
- wijziging decreet intergemeentelijke samenwerking : uittreding
provincie.
Uiterlijk op 31/12/2018 moeten de provincies uittreden. Vanaf
01/01/2019 mogen geen provinciale vertegenwoordigers meer
deelnemen aan de vergaderingen van directiecomité, raad van
bestuur en algemene vergadering.
Het voorstel van
statutenwijziging houdt hiermee rekening en schrapt alle
verwijzingen naar de provincie in de statuten.
- vervanging decreet intergemeentelijke samenwerking door Decreet
Lokaal Bestuur: bestuursorganen.
Door de inwerkingtreding van het Decreet Lokaal Bestuur op
01/01/2019 moet de WVI zijn statuten aanpassen ondermeer inzake
bestuursorganen en aantal mandaten:
o raad van bestuur zal uit vijftien leden bestaan (voorheen 33)
o directiecomité en drie regionale comités verdwijnen.
- programmawet : schrapping dividenduitkering.
Een dienstverlenende vereniging zoals WVI is definitief onderhevig
aan vennootschapsbelasting tenzij kan aangetoond worden dat zij
voldoet aan de voorwaarden om onder de rechtspersonenbelasting te
ressorteren. Een vereiste daartoe is het statutair uitsluiten van
dividenduitkeringen.

Tussenkomsten

(…)

Stemmen

Met xxxx stemmen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de statutenwijziging van WVI
zoals voorgesteld door de raad van bestuur.
Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van WVI op donderdag 24/05/2018.

Punt 3: /secretariaat/- Intergemeentelijke samenwerking - WVI. Goedkeuring agenda van algemene
vergadering op 24/05/2018

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet
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Juridische grond



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

Verwijzingsdocumenten




aangetekend schrijven d.d. 28/03/2018 van WVI
beslissing van de gemeenteraad d.d. 15/09/1999 houdende goedkeuring
van de fusie van de intercommunales WIER, WITAB en WIH tot WestVlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid
en Technische Bijstand, afgekort WVI en de goedkeuring van de statuten
van de WVI
beslissing van de gemeenteraad d.d. 28/04/2014 houdende aanduiden
van Kristof Vermeire en Françoise Praet als respectievelijk effectief en
plaatsvervangend vertegenwoordiger van ons bestuur tijdens de algemene
vergaderingen der aandeelhouders van WVI voor de periode 2014-2019
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d.
09/04/2018 houdende algemene vergadering der aandeelhouders van WVI
op 24/05/2018





Feiten, context
en argumentatie





De gemeenteraad heeft in zitting d.d. 28/04/2014 Kristof Vermeire en
Françoise
Praet
aangeduid
als
respectievelijk
effectief
en
plaatsvervangend vertegenwoordiger van ons bestuur tijdens de algemene
vergaderingen der aandeelhouders van WVI voor de periode 2014-2019.
Op donderdag 24/05/2018 vindt de algemene vergadering der
aandeelhouders van WVI plaats met volgende agendapunten:
- goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering d.d.
21/12/2017
- verslag van de raad van bestuur
- verslag van de commissaris
- jaarrekeningen 2017
- kwijting aan de bestuurders en de commissaris
- mededelingen.

Stemmen

Met xxx stemmen.

Besluit

Enig artikel
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
algemene vergadering van WVI op donderdag 24/05/2018.

Punt 4: /secretariaat/- Intergemeentelijke samenwerking - IMEWO. Goedkeuring van agenda algemene
vergadering (jaarvergadering) op 18/06/2018, van verzoek verschuiven einddatum, van voorstel
verlengen tijdsduur en van statutenwijziging

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



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








Feiten, context
en argumentatie





aangetekend schrijven d.d. 20/03/2018 van IMEWO
beslissing van de gemeenteraad d.d. 12/12/1974 houdende de toetreding
tot IMEWO
statuten van IMEWO
beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/05/2014 houdende aanduiden
van Françoise Praet en Sandy Dobbelaere als respectievelijk effectief en
plaatsvervangend vertegenwoordiger van ons bestuur tijdens de algemene
vergaderingen der aandeelhouders van IMEWO voor de periode 2014-2019
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d.
09/04/2018 houdende algemene vergadering (jaarvergadering) der
aandeelhouders van IMEWO op 18/06/2018

De gemeenteraad heeft in zitting d.d. 26/05/2014 Françoise Praet en
Sandy Dobbelaere aangeduid als respectievelijk effectief en
plaatsvervangend vertegenwoordiger van ons bestuur tijdens de algemene
vergaderingen der aandeelhouders van IMEWO voor de periode 2014-2019.
Op maandag 18/06/2018 vindt de algemene vergadering, tevens
jaarvergadering der aandeelhouders van IMEWO plaats.
Belangrijkste agendapunten:
 verzoek tot verschuiven van de einddatum van de statutaire duur van
09/11/2019 naar 01/04/2019 en voorstel tot verlengen van de
duurtijd met achttien jaar van 01/04/2019 tot 29/03/2037.
Artikel 603 van het Decreet Lokaal Bestuur voorziet de mogelijkheid
voor de opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig het
Energiedecreet werden aangewezen als distributienetbeheerder om in
de loop van 2018 via hun algemene vergadering een verzoek te
richten aan de Vlaamse regering om in te stemmen dat de einddatum
van de statutaire duur verschoven (vervroegd wordt) naar
01/04/2019.
Vermits de bestuursorganen uiterlijk 31/03/2019 vernieuwd worden
ingevolge de gemeenteraadsverkiezingen van 14/10/2018, bestaat
het risico dat er op een korte tijdsspanne twee verschillende raden
van bestuur dienen samengesteld te worden.
Vandaar wordt
voorgesteld om de aanstelling van de nieuwe bestuurders zo dicht
mogelijk
bij
de
inwerkingtreding
van
de
verlengde
distributienetbeheerder te plaatsen. Deze aanpassing ondersteunt
niet alleen de uniformiteit en de continuïteit van de bestuurlijke
werking, maar draagt door een identieke behandeling in alle
distributienetbeheerders bij tot de uniformiteit van de verlengde
duurtijd
 statutenwijziging. Meer bepaald
 aanpassingen n.a.v. de fusie van de werkmaatschappijen Eandis
System Operator cvba en Infrax cvba (wordt Fluvius system
operator cvba) en in het kader van de multi-utility activiteiten
met inwerkingtreding op 01/07/2018
 aanpassingen ingevolge het Decreet Lokaal Bestuur:
 aantal leden raad van bestuur
 genderbepaling
 mogelijkheid van meervoudige voordracht m.b.t. kandidaatbestuurders
 inlassing opstelling code goed bestuur
 mogelijkheid voor samengevoegde gemeenten om eenzelfde
activiteit van gemeentelijk belang toe te vertrouwen aan een
opdrachthoudende vereniging.
Artikel 604 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat in afwijking
van artikel 42 van het decreet d.d. 06/07/2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking,
statutenwijzigingen kunnen
worden voorgelegd in de loop van 2018, om het distributienetbeheer
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te vereenvoudigen of als begeleidende maatregelen met het oog op
vereenvoudiging van de structuur van het energiedistributienetbeheer
in Vlaanderen.
De agendapunten van deze vergadering maken integrerend deel uit van
dit besluit.

Tussenkomsten

(…)

Stemmen

Met xxxx stemmen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het verzoek tot verschuiving
van de einddatum, het voorstel tot verlenging van de tijdsduur, alsook aan de
voorgestelde statutenwijziging door de raad van bestuur van IMEWO.
Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
algemene vergadering tevens jaarvergadering van IMEWO op maandag
18/06/2018.

Punt 5: /verkeer/- Algemene administratieve politie - Kennisneming van het besluit van de
burgemeester d.d. 26/02/2018 inzake het tijdelijk verbod op het betreden van ondiepe waterpartijen
op het grondgebied van de gemeente
Bevoegdheid



artikel 134 § 1 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond



artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet (algemene administratieve
politie)

Verwijzingsdocumenten



besluit van de burgemeester d.d. 26/02/2018 houdende tijdelijke
politieverordening betreffende het verbod op het betreden van alle
waterpartijen die dieper zijn dan 1 meter op het grondgebied van de
gemeente Bredene

Feiten, context en 
argumentatie

Het vermoeden bestond dat de ijsvorming dusdanig was dat er zou worden
geschaatst op het waterbekken langs de Noord-Edestraat en de vijver in
het recreatiedomein Grasduinen. Omdat werd vermoed dat het ijs nog niet
voldoende dik was en dat het schaatsen op dit waterbekken niet zonder
gevaar was, werd door de burgemeester, bij hoogdringendheid, een
tijdelijke politieverordening vastgesteld houdende verbod op het betreden
van alle waterpartijen die dieper zijn dan 1 meter op het grondgebied van
de gemeente Bredene (besluit d.d. 26/02/2018).
De gemeenteraad wordt, overeenkomstig artikel 134 § 1 van de Nieuwe
Gemeentewet, verzocht kennis te nemen van deze besluiten, genomen in
het belang van de openbare veiligheid.
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Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van het hoogdringend besluit d.d. 26/02/2018
van de burgemeester houdende tijdelijke politieverordening betreffende het
verbod op het betreden van alle waterpartijen die dieper zijn dan 1 meter op
het grondgebied van de gemeente Bredene.

Punt 6: /verkeer/- Verkeer en mobiliteit - Vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van
het wegverkeer op gemeentewegen (Steenbakkerijstraat)

Bevoegdheid



artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond





Gemeentedecreet d.d. 15/07/2005
artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet
Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten
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
Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens
Decreet d.d. 16/05/2008 op de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 23/01/2009 betreffende de
aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van
verkeerstekens
Omzendbrief
MOB/2009/01
d.d.
03/04/2009
betreffende
de
gemeentelijke aanvullende reglementen over het wegverkeer
Ministerieel Besluit d.d. 29/01/2014 tot wijziging van het Ministerieel
Besluit d.d. 11/10/1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Koninklijk Besluit d.d. 29/01/2014 tot wijziging van het Koninklijk Besluit
d.d. 15/03/1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen
waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun
veiligheidstoebehoren moeten voldoen, van het Koninklijk Besluit d.d.
01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en van het
Koninklijk Besluit d.d. 23/03/1998 betreffende het rijbewijs (Belgisch
Staatsblad 13/02/2014)










Verwijzingsdocumenten







beslissing van de gemeenteraad d.d. 16/04/2007 houdende goedkeuring van
het wegentracé, plannen, lasten en voorwaarden, alsook de kostprijsraming
van de weg- en rioleringswerken in de Steenbakkerijstraat
beslissing van de gemeenteraad d.d. 23/04/2012 houdende goedkeuring van
de voorwaarden van kosteloze overdracht van de zate van de aangelegde
wegenis (groot 1.635 m2 ) in de Steenbakkerijstraat en van alle erop en er
samen mee uitgevoerde werken evenals de ondergrondse rioleringen met
inspectieputten, kadastraal gekend 2e afdeling sectie D nr. 163m3 door de
WVI om in te lijven in het openbaar domein van de Gemeente Bredene
verslag van de vergadering van de verkeerscommissie (experten) d.d.
17/11/2017
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 09/04/2018
houdende voorstel aan de gemeenteraad om het aanvullend reglement van
de Steenbakkerijstraat vast te stellen
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Feiten, context
en argumentatie



Tussenkomsten

(…)

Neemt kennis

(feiten, stukken,…)

Stemmen

Met xxx stemmen.

Door de technische dienst werden klachten ontvangen dat het inrijden
van de Steenbakkerijstraat 4
door geparkeerde voertuigen van
werknemers van aangrenzende bedrijven regelmatig wordt bemoeilijkt.
 De mogelijkheid werd onderzocht om een permanent parkeerverbod te
voorzien om de toegangen tot bedrijven te vrijwaren. Bovendien zou dit
permanent parkeerverbod de doorgang voor hulpdiensten in dit gedeelte
ambachtelijke zone verbeteren
 Ook dhr. Bienstman, Steenbakkerijstraat 20 meldt dat hij geen toegang
kon nemen tot zijn terrein door geparkeerde wagens
 Bij nazicht blijkt dat enkel in het doodlopend gedeelte van nr. 16 tot 22
en aan de Steenbakkerijstraat 4 een parkeerproblematiek reëel is en op
andere plaatsen op eigen terrein wordt geparkeerd.
 De betrokkenen zijn vragende partij voor een parkeerverbod (laden en
lossen wel nog toegelaten).
 Een algeheel parkeerverbod is zinloos gelet dat nu reeds niet wordt
geparkeerd op de rijbaan (en op de berm vanwege de bolvormige
obstakels)
 Vlotte doorstroming
 er mag niet geparkeerd worden als de vrije doorgang op de rijbaan <
3 m zou worden
 rijbaanbreedte inclusief goten = 6 m
 maximale wettelijke breedte voertuigen : 2,55 m of 2,60 m voor
‘koelwagens
 dit houdt in dat er steeds 3,40 m vrije ruimte op de rijbaan blijft
Advies experten najaar 2017 :
 de experten adviseerden dat de city marketeer de bedrijven in de
Steenbakkerij bevraagt over het invoeren van een parkeerverbod in heel
de Steenbakkerijstraat.
 bij navraag bij de problematische zones werden de eerder bekende
gegevens bevestigd
 de eigenaar van het bedrijf Starkey heeft zich eerder al akkoord
verklaard met de maatregel
 Uit diverse nieuwe plaatsbezoeken met o.a. de verkeersdeskundige van
de politie bleek dat nergens voertuigen parkeren behalve aan de hoger
vermelde knelpunten.
 Een algeheel parkeerverbod is dan ook niet nodig.
 Bovendien blijft het zo steeds mogelijk om op straat te parkeren in geval
van bvb opendeurdagen van bedrijven of bezoeken van klanten.
 Een parkeerverbod aan de hoger vermelde knelpuntzones ( ter hoogte van
nr 4 tot aan de zijaantakking ter hoogte van nr. 3 + vanaf nr. 16 tot aan
de pijpekop ter hoogte van de nrs. 22 en 28) komt wel tegemoet aan de
problemen van moeilijke ingang naar enkele bedrijven en het
problematisch laden en lossen en verhoogt de doorstroming in deze
zones.
 Het college van burgemeester en schepenen stelt dan ook voor aan de
gemeenteraad om het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer op gemeentewegen (Steenbakkerijstraat) in die zin vast te
stellen.
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Besluit

Enig artikel
In de Steenbakkerijstraat is op volgende plaatsen het parkeren verboden :
- ter hoogte van het bedrijf met huisnummer 4 tot aan de aantakking
ter hoogte van het bedrijf met huisnummer 3
- vanaf het bedrijf met huisnummer 16 tot aan de pijpekop ter hoogte
van de bedrijven met huisnummers 22 en 28.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E1.

Eddy Gryson, schepen
Punt 7: /bibliotheek/- Bibliotheek - Opdracht van levering van bibliotheekrekken en -meubel.
Vaststelling van bestek, kostprijsraming en plaatsingsprocedure

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



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

Verwijzingsdocumenten



beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d.
09/04/2018 houdende voorstel tot vaststellen van het bestek, de
kostprijsraming en de plaatsingsprocedure voor de aankoop van
bibliotheekrekken en –meubel voor de bibliotheek
ontwerpbestek 2018/BIB/001 opdracht van levering van bibliotheekrekken
en –meubel voor de bibliotheek
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d.
15/01/2018 houdende vaststelling programma en data activiteiten
bibliotheek 2018
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d.
29/01/2018 houdende afsluiting licentieovereenkomst met de stad
Antwerpen voor het gebruik van het label en merk taalpunt Nederlands





Feiten, context
en argumentatie







In het investeringsbudget 2014-2019 is een verbinteniskrediet voorzien
van 58.000 EUR (transactiekrediet 2018) voor de aankoop van meubilair
voor de bibliotheek.
De huidige rekken werden bijna twintig jaar geleden (1999) aangekocht.
Deze pasten in de toenmalige stijl van bibliotheekinrichtingen (zoveel
mogelijk boeken in lange en hoge rekkenrijen). De open zijwanden laten
niet toe om bewegwijzering en informatie op een professionele manier
aan te brengen. De rekken voor de collectie fictie zijn te hoog (een groot
deel van de klanten kan niet aan de bovenste plank zonder krukje). Ze
stonden in lange statische rijen opgesteld.
De nieuwe en vernieuwde bibliotheken zetten meer in op een gezellige,
toegankelijke en overzichtelijke inrichting.
Ter voorbereiding van dit project werden de rekken fictie in kortere rijen
opgesteld, haaks op de huidige richting om meer zonlicht binnen te
brengen. De hoogste planken worden niet meer gebruikt. Hiervoor werd
de collectie gewied: lang niet uitgeleende materialen werden eruit
gehaald. De boeken staan nu gegroepeerd per groep gelijkaardige genres,
een nieuwe trend in de sector, vooral in vraaggerichte bibliotheken
(Delphi-project).
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Financiële
gevolgen

De dienst stelt voor de rekken in de volwassenenafdeling te vernieuwen.
De nieuwe fictierekken zouden een stuk lager zijn en telkens in rijen van
drie aansluitende rekken opgesteld worden. Om een nettere indruk te
geven en bewegwijzering op de rekken mogelijk te maken, stelt de dienst
voor omkasting te voorzien. Een volgende vereiste is een flexibiliteit bij
de rekken, met mogelijkheid tot legborden te verstellen naar andere
hoogten of tot display om te vormen, maar ook om legborden te
vervangen door cd- of boekenladen, zodat de collectie meer geïntegreerd
opgesteld kan worden en onderdelen frontaal aangeboden kunnen
worden.
In zitting d.d. 29/01/2018 besliste het college van burgemeester en
schepenen om een licentieovereenkomst aan te gaan met de stad
Antwerpen om een taalpunt in de bibliotheek in te richten. Om alle
bijeengezochte materialen op te bergen is een aangepast meubel nodig.
De dienst stelt voor een mobiel meubel aan te kopen, waar zowel de
woordenboeken, taalcursussen, als dvd’s of prentenboeken in opgesteld
kunnen worden, m.a.w. waar zowel legborden als laden in aangebracht
kunnen worden.
De gemeenteraad wordt uitgenodigd over te gaan tot het vaststellen van
het bestek (2018/BIB/001), de kostprijsraming (58.000 EUR, incl. btw) en
de plaatsingsprocedure (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking) van de opdracht van levering van bibliotheekrekken en –
meubel voor de bibliotheek.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Aankoop van
bibliotheekrekken
en -meubel

Raming
(incl.
btw)
58.000
EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
0200-00/2240107
58.000 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0703-00/2400000
58.000 EUR

EB/
IB/
(LB)
IB

Tussenkomsten
Stemmen

Met xxx stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt vast het bestek (2018/BIB/001), de kostprijsraming
(58.000
EUR,
btw
incl.)
en
de
plaatsingsprocedure
(onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking) van de
opdracht van levering van bibliotheekrekken en –meubel voor de bibliotheek.
Het bestek maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 8: /AGB/- Autonoom Gemeentebedrijf Bredene - Borgstelling door gemeentebestuur voor een
door het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene aan te gane lening bij ING België nv

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzings-



statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
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documenten








Feiten, context
en argumentatie









beheersovereenkomst gemeentebestuur – Autonoom Gemeentebedrijf
Bredene
budget 2018
offerte van ING België nv
beslissing van het directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf
Bredene d.d. 15/03/2018 houdende gunning van de opdracht voor het
verstrekken van een lening van 195.000 EUR op tien jaar voor de plaatsing
van een hoogspanningscabine met verdeelkasten en aansluitingskosten en
herinrichtingswerken voor ’t Paelsteenveld aan ING België
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d.
26/03/2018 om aan de gemeenteraad voor te stellen om haar
goedkeuring te hechten aan de waarborg ten gunste van ING België nv,
ter financiering van de inrichting van een hoogspanningscabine met
verdeelkasten en de heraanleg van de evenementenweide van ’t
Paelsteenveld in het kader van de investeringen 2018 voor een bedrag van
195.000 EUR
In het meerjarenplan 2014-2020 en het budget 2018 van het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op
18/12/2017, werd in het kader van de investeringen 2018 155.000 EUR
voorzien voor de nieuwe gebruiksklare stroomcabine en 95.000 EUR voor
de heraanleg van ’t Paelsteenveld, te financieren via lening.
Na marktraadpleging bij verschillende kredietinstellingen heeft het
directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene op
15/03/2018 gekozen voor de meest gunstige offerte en de opdracht voor
het verstrekken van een lening van 195.000 EUR op tien jaar, zonder
herziening en met maandelijkse aflossing van kapitaal en rente voor de
plaatsing van een hoogspanningscabine met verdeelkasten en
aansluitingskosten en herinrichtingswerken voor ’t Paelsteenveld gegund
aan ING België volgens de voorwaarden van het bestek en de offerte met
o.a. een marge IRS ask Duration van 39 punten en een indicatieve
rentevoet van 1,066 %.
Desgevallend wordt aan het gemeentebestuur gevraagd om borg te staan
voor het bedrag van de lening (195.000 EUR).
Intussen heeft ING België telefonisch laten weten vast te houden aan de
borgstelling door het gemeentebestuur, zoals voorzien in de offerte.
De beslissing impliceert geen financiële consequenties. De gemeente kan
enkel als borg worden aangesproken indien het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene zijn verplichtingen tegenover ING België nv
niet naleeft. Dit financieel risico zal worden vermeld op rekening 013 van
het gemeentelijk rekeningstelstel van Bredene en komt tot uiting in de
jaarrekening.

Tussenkomsten

(…)

Neemt kennis

(feiten, stukken,…)

Stemmen

Met xxx stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de waarborg ten gunste van ING
België nv, ter financiering van de inrichting van een hoogspanningscabine
met verdeelkasten en de heraanleg van de evenementenweide van ’t
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Paelsteenveld in het kader van de investeringen 2018. Voor de gemeente
Bredene gaat het om een waarborg voor een bedrag van 195.000 EUR.
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