VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 17/12/2007

Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 26/11/2007

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Kristof
Vermeire, Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne
Vercarre, Raf Pyra, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert,
William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Lionel Clybouw en Valerie Degroodt, raadsleden

Bevoegdheid

•

Tussenkomsten

Raadslid Kristof Vermeire die opmerkt dat hij bij de bespreking van punt 8 niet
heeft gepleit voor het betalend maken van de acceptatie van asbest, maar er
enkel heeft op gewezen dat – in tegenstelling tot wat in het dossier werd
vermeld – deze acceptatie niet noodzakelijkerwijs gratis dient te gebeuren.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

artikel 33 van het Gemeentedecreet

De notulen van de zitting van 26/11/2007 worden goedgekeurd.
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Punt 2: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Groenendijkstraat). Her vaststelling.

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi
Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William
Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Lionel Clybouw en Valerie Degroodt, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•

artikel 200 van het Gemeentedecreet (instellen adviesraden)
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
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

•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

Stemmen

beslissing d.d. 24/04/2006 van de gemeenteraad houdende her vaststelling
van een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
de Groenendijkstraat
verslag van de bijeenkomst d.d. 20/11/2007 van de gemeentelijke
verkeerscommissie

De gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 20/11/2007, heeft
gunstig advies uitgebracht over de vraag van Conny Rosseel,
Groenendijkstraat 98, 8450 Bredene, voor het invoeren van beperkte
parkeerduur (van 7 u tot 19 u – maximum 30 minuten) in de
Groenendijkstraat, meerbepaald in de onmiddellijke omgeving van het huis
nr. 98

Met algemene stemmen
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Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 24/04/2006 houdende aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer betreffende de Groenendijkstraat.
Artikel 2
In de Groenendijkstraat wordt de denkbeeldige rand van de rijbaan aangeduid
door middel van een doorlopende witte streep tussen de Eendenstraat en de
Ganzenstraat, aan de zijde van de oneven huisnummers.
Deze reglementering wordt gesignaleerd overeenkomstig artikel 75.2 van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 1 december 1975.
Artikel 3
In de Groenendijkstraat wordt een oversteekplaats voor voetgangers ingericht,
haaks over de rijbaan, op 5 m van de aansluiting met de Driftweg.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door dwarse witte banden, evenwijdig
met de as van de rijbaan, overeenkomstig artikel 76.3 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 1 december 1975.
Artikel 4
In de Groenendijkstraat, tussen de Turkeyenlaan en de Driftweg, wordt
éénrichtingsverkeer ingevoerd met verboden rijrichting van de Turkeyenlaan
naar de Driftweg.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden C1 en F19.
Artikel 5
In de Groenendijkstraat is het parkeren verboden:
- aan de zijde van de oneven huisnummers vanaf de Driftweg tot aan de
Eendenstraat;
- aan de zijde van de oneven huisnummers vanaf de Ganzenstraat tot aan de
Zwanenstraat;
- aan de zijde van de even huisnummers tussen de Ganzenstraat en de
Eendenstraat.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden E1.
Artikel 6
In de Groenendijkstraat ter hoogte van het huis nr. 84 is het parkeren
voorbehouden aan personen met een handicap.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door verkeersborden E9a, voorzien
van een onderbord, waarop het symbool van artikel 70.2.1.3.c van het algemeen
verkeersreglement voorkomt.
Artikel 7
In de Groenendijkstraat ter hoogte van het huis nr. 76 en rechtover het huis nr.
185 is het parkeren voorbehouden aan personen met een handicap
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Deze reglementering wordt gesignaleerd door verkeersborden E9a, voorzien
van een onderbord, waarop het symbool van artikel 70.2.1.3.c van het algemeen
verkeersreglement voorkomt.
Artikel 8
In de Groenendijkstraat is het parkeren verboden:
- langs de zijde van de even huisnummers vanaf hoek Doornenbilkstraat, richting
Driftweg, over een afstand van 6 m;
- langs de zijde van de even huisnummers, meerbepaald ter hoogte van het huis
Groenendijkstraat nr. 60
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep,
aangebracht op de trottoirband.
Artikel 9
In de Groenendijkstraat, langs de zijde van de even huisnummers,
meerbepaald ter hoogte van het huis nr. 98, over een afstand van 6
meter, is het parkeren van 7 u tot 19 u beperkt tot een maximum
duur van 30 minuten, overeenkomstig de bepalingen van artikel 27.1
van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a
met pictogram parkeerschijf, voorzien van het onderbord “van 7 u
tot 19 u – maximum 30 minuten”

Punt 3: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Prinses Elisabethlaan). Her vaststelling.

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi
Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William
Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Lionel Clybouw en Valerie Degroodt, raadsleden
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Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•

artikel 200 van het Gemeentedecreet (instellen adviesraden)
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
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

•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

beslissing d.d. 18/12/2006 van de gemeenteraad houdende her vaststelling
van een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
de Prinses Elisabethlaan
verslag van de bijeenkomst d.d. 20/11/2007 van de gemeentelijke
verkeerscommissie

De gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 20/11/2007, heeft
gunstig advies uitgebracht over de vraag van David Passchijn, Zuidstraat 2,
8450 Bredene, voor het invoeren van beperkte parkeerduur (van 7 u tot 19
u – maximum 30 minuten) langs de Prinses Elisabethlaan, meerbepaald ter
hoogte van de huizen nrs. 84/85 (broodjeszaak)

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 18/12/2006 houdende aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer betreffende de Prinses
Elisabethlaan.
Artikel 2
In de Prinses Elisabethlaan wordt een verplicht fietspad ingericht langs
weerszijden, vanaf de grensscheiding Oostende tot de aansluiting met de Brugse
Steenweg.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door evenwijdige onderbroken
witte strepen, overeenkomstig artikel 74 van het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer van 1 december 1975.
Artikel 3
De Prinses Elisabethlaan wordt verdeeld in twee rijstroken door middel van:
* een doorlopende witte streep, overeenkomstig artikel 72.2 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 1 december 1975, vanaf de
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grensscheiding Oostende tot aan de Kerkhofstraat, onderbroken ter hoogte van
de twee aansluitingen met het gedeelte ‘Prinses Elisabethlaan-gemeenteweg’.
Het is bestuurders, komende uit de richting Oostende, toegelaten de
doorlopende witte streep te overschrijden voorbij de tweede aansluiting met
het gedeelte ‘Prinses Elisabethlaan-gemeenteweg’, aangeduid door onderbroken
witte strepen naast de doorlopende witte streep, overeenkomstig artikel 72.4
van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 1 december
1975.
* onderbroken witte strepen, overeenkomstig artikel 72.3 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 1 december 1975, vanaf de
Kerkhofstraat tot aan het huis nr. 81 en vanaf het huis nr. 95 tot de aansluiting
met de Brugse Steenweg.
Artikel 4
In de Prinses Elisabethlaan wordt de rijbaan, vanaf het huis nr. 81 tot 6 meter
voorbij de Buurtspoorwegstraat, richting Brugge, verdeeld in drie rijstroken,
waarbij de middelste rijstrook bestemd is voor het verkeer, komende van
Oostende, richting Nukkerstraat en Buurtspoorwegstraat.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door witte onderbroken strepen
en witte voorsorteringspijlen naar links en het verkeersbord F13.
Artikel 5
In de Prinses Elisabethlaan wordt tussen de beide rijstroken een
verkeersgeleider of verdrijvingsvlak ingericht, door middel van arceringen vanaf
6 meter voorbij de Buurtspoorwegstraat, richting Brugge, onderbroken ter
hoogte van de garage van het huis nr. 89/90 en uitmondend in een volle witte
lijn tot aan de scheiding der huizen nrs. 94/95.
Artikel 6
In de Prinses Elisabethlaan wordt de denkbeeldige rand van de rijbaan aangeduid
door een doorlopende witte streep vanaf de aansluiting met de Brugse
Steenweg tot aan de grensscheiding Oostende, uitgezonderd ter hoogte van de
aansluitingen van alle erop uitkomende wegen.
Artikel 7
Op de Prinses Elisabethlaan wordt een oversteekplaats voor voetgangers
ingericht, haaks over de rijbaan, tegenover de bushalte, ter hoogte van de
gebouwen van Electrabel.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door witte banden, evenwijdig
met de as van de rijbaan en het verkeersbord F49.
Artikel 8
In de Prinses Elisabethlaan wordt een gelijkgrondse berm ingericht tussen de
denkbeeldige rand van de rijbaan en het fietspad vanaf de grensscheiding
Oostende tot de aansluiting met de Brugse Steenweg.
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Artikel 9
In de Prinses Elisabethlaan worden er op de gelijkgrondse berm
verkeersgeleiders of verdrijvingsvlakken ingericht door middel van arceringen
tussen de denkbeeldige rand van de rijbaan en het verhoogd voetpad, aan
weerszijden van elke aansluiting van de erop uitkomende wegen, over een
afstand van 5 meter, zijde Oostende en over een afstand van 12 meter, zijde
Brugge.
Artikel 10
In de Prinses Elisabethlaan wordt de voorrangsregeling ingevoerd ten opzichte
van alle daarop uitkomende wegen vanaf de aansluiting met de Brugse Steenweg
tot de grensscheiding Oostende.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door de verkeersborden B9 langs
de Prinses Elisabethlaan en de verkeersborden B1 langs de ondergeschikte
wegen.
Artikel 11
In de Prinses Elisabethlaan wordt parkeerverbod ingevoerd, aan weerszijden van
de hoofdingang van Electrabel, over een afstand van 25 meter, zijde Brugge en
over een afstand van 5 meter, zijde Oostende, vanaf de maandag tot en met de
vrijdag van 07.00 uur tot 18.00 uur.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door de verkeersborden E1 met
onderbord.
Artikel 12
In de Prinses Elisabethlaan wordt het parkeren voorbehouden aan
personenauto’s, vanaf het huis nr. 95 tot de Buurtspoorwegstraat, zijde
bebouwing.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het verkeersbord E9b.
Artikel 13
In de Prinses Elisabethlaan, ter hoogte van het huis nr. 68, wordt het parkeren,
over een lengte van 6 meter, voorbehouden aan personen met een handicap.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden E9a, voorzien
van een onderbord, waarop het symbool van artikel 70.2.1.3.c van het algemeen
verkeersreglement voorkomt.
Artikel 14
In de Prinses Elisabethlaan, zijde bebouwing, vanaf de scheiding der huizen
nrs. 73 en 74 over een lengte van 12 meter in de richting van Oostende en ter
hoogte van de huizen nrs. 84/85 over een lengte van 6 meter, is het
parkeren van 7 u tot 19 u beperkt tot een maximum duur van 30
minuten, overeenkomstig de bepalingen van artikel 27.1 van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a
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met pictogram parkeerschijf, voorzien van het onderbord “van 7 u
tot 19 u – maximum 30 minuten”

Punt 4: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Prinses Marie-Josélaan). Her vaststelling.

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi
Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William
Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Lionel Clybouw en Valerie Degroodt, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•

artikel 200 van het Gemeentedecreet (instellen adviesraden)
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
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

•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

beslissing d.d. 29/08/2005 van de gemeenteraad houdende her vaststelling
van een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
de Prinses Marie-Josélaan
verslag van de bijeenkomst d.d. 20/11/2007 van de gemeentelijke
verkeerscommissie

De gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 20/11/2007, heeft
gunstig advies uitgebracht over de vraag van de lokale politie Bredene/De
Haan voor het invoeren van parkeerverbod in de Prinses Marie-Josélaan,
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meerbepaald tegenover de Hendrik Consciencelaan. Voorgesteld wordt ter
hoogte van betreffende zone twee rechthoekige verkeersgeleiders in te
richten, wat impliceert dat stilstaan- en parkeerverbod van toepassing is.
Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 29/08/2005 houdende aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer betreffende de Prinses MarieJosélaan.
Artikel 2
In de Prinses Marie-Josélaan, aan de zijde van de oneven
huisnummers, worden er op de rijbaan twee rechthoekige
verkeersgeleiders of verdrijvingsvlakken (2 meter breed – 5 meter
lang) ingericht, aan weerszijden van de oversteekplaats voor
voetgangers ter hoogte van huis nr. 11.
Artikel 3
In de Prinses Marie-Josélaan worden oversteekplaatsen voor voetgangers
ingericht, haaks over de rijbaan:
- ter hoogte van het huis nr. 1;
- ter hoogte van het huis nr. 11.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door witte banden, evenwijdig met de
as van de rijbaan, overeenkomstig artikel 76.3 van het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 4
In de Prinses Marie-Josélaan, tussen de Peter Benoitlaan en de Hendrik
Consciencelaan, wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd, uitgezonderd voor
fietsers en bromfietsers klasse A, met verboden rijrichting van de Peter
Benoitlaan naar de Hendrik Consciencelaan.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door verkeersborden C1 en F19,
voorzien van onderborden M3 en M5.
Artikel 5
In de Prinses Marie-Josélaan, tussen Brugge- en Peter Benoitlaan, wordt
permanent zone 30 ingevoerd (snelheidsbeperking tot 30 km/uur).
Deze reglementering zal worden gesignaleerd door de verkeersborden F4a, F4b
en A23.
Artikel 6
In de Prinses Marie-Josélaan, meerbepaald in het gedeelte tegenover het park
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Ramakers, zijde bebouwing, is het parkeren verboden.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door middel van de verkeersborden
E1.
Artikel 7
In de Prinses Marie-Josélaan, aan de zijde van de oneven huisnummers, is het
parkeren verboden:
- aan weerszijden van de in- en uitrij van het huis nr. 9 over een afstand van 1
meter;
- tegenover de in/uitrit van het huis nr. 6
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep,
aangebracht op de trottoirband, overeenkomstig artikel 75.1.2° van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.

Punt 5: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Duindoornstraat). Vaststelling.

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi
Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William
Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Lionel Clybouw en Valerie Degroodt, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•

artikel 200 van het Gemeentedecreet (instellen adviesraden)
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
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

•
•
•
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•

verslag van de bijeenkomst d.d. 20/11/2007 van de gemeentelijke
verkeerscommissie

Feiten, context •
en argumentatie

De gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 20/11/2007, heeft
gunstig advies uitgebracht over de vraag van New Village Park,
Duindoornstraat 9, 8450 Bredene, voor het invoeren van parkeerverbod in
de Duindoornstraat, dit omwille van de verkeersveiligheid. Immers, deze
gemeenteweg is vrij smal.

Verwijzingsdocumenten

Tussenkomsten

Raadslid Kristof Vermeire die er de aandacht op vestigt dat de voetpadstrook
die paalt aan het New Village Park zich in een erbarmelijke toestand bevindt en
die vraagt om deze zone begaanbaar te maken door bijvoorbeeld het effenen en
inzaaien ervan.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
In de Duindoornstraat is het parkeren verboden.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door middel van de
verkeersborden E1.

Punt 6: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Fritz Vinckelaan). Her vaststelling.

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi
Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William
Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Lionel Clybouw en Valerie Degroodt, raadsleden
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Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•

Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende
de politie van het wegverkeer
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer
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

•
•
•

•

beslissing d.d. 18/12/2006 van de gemeenteraad houdende her vaststelling
van een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
de Fritz Vinckelaan

Feiten, context •
en argumentatie

Door Sabine De Ceulaer, Fritz Vinckelaan 54, 8450 Bredene, wordt
opgemerkt dat de parkeerplaats voor personen met een beperkte
mobiliteit, gelegen ter hoogte van de woning, gelegen op voornoemd adres,
nooit wordt gebruikt. De bewering van deze inwoonster werd door de
lokale politie gestaafd.
De gemeenteraad wordt bijgevolg voorgesteld over te gaan tot de opheffing
van deze voorbehouden parkeerplaats

Verwijzingsdocumenten

•

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 18/12/2006 houdende her
vaststelling van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende gemeentewegen (Fritz Vinckelaan).
Artikel 2
In de Fritz Vinckelaan wordt een verplicht fietspad ingericht langs beide zijden,
vanaf het huis nr. 88 tot 78 meter voorbij het huis nr. 170, langs de kant van de
onpare huisnummers en tot 41 meter voorbij het huis nr. 170, langs de kant van
de pare huisnummers.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door evenwijdige onderbroken
witte strepen, die het fietspad aanduiden, overeenkomstig artikel 74 van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975
Artikel 3
In de Fritz Vinckelaan wordt een oversteekplaats voor voetgangers ingericht,
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haaks over de rijbaan :
- Aan de oostelijke zijde van het kruispunt met de Nukkerwijkstraat
(Nukkerbrug);
- Ter hoogte van het huis nr. 26;
- Ter hoogte van het huis nr. 63;
- Ter hoogte van de zijgevel van het huis August Plovieplein nr. 22 tot aan de
vluchtheuvel en in het verlengde daarvan tot aan het huis nr. 78;
- Ten zuidwesten van het kruispunt met de Rode Kruisstraat;
- Ter hoogte van de inrijpoort van het huis nr. 171;
- Tussen huis Duinenstraat nr. 4 en huis nr. 2
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door witte banden, evenwijdig
met de as van de rijbaan, overeenkomstig artikel 76.3 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975
Artikel 4
De Fritz Vinckelaan wordt verdeeld in twee rijstroken door middel van :
* Een doorlopende witte streep, overeenkomstig artikel 72.2 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975
- Over een afstand van 11 meter ter hoogte van het voorsorteringskader
tegenover de aansluiting met de Louis Vanderschaeghestraat;
- Vanaf het huis nr. 171 tot aan de verkeersgeleider kruispunt Duinenstraat, met
uitzondering van het gedeelte tegenover de uitrit van het huis nr. 173
* Onderbroken witte strepen, overeenkomstig artikel 72.3 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975
- Vanaf de Nukkerbrug tot 11 meter voor het voorsorteringskader ter hoogte
van de aansluiting met de Louis Vanderschaeghestraat;
- Vanaf het voorsorteringskader ter hoogte van het August Plovieplein tot 78
meter voorbij het huis nr. 170;
- Over een afstand van 3 meter ter hoogte van de uitrit van het huis nr. 173.
Artikel 5
De Fritz Vinckelaan wordt verdeeld in drie rijstroken door middel van
onderbroken witte strepen ter hoogte van de aansluiting August
Plovieplein/Louis Vanderschaeghestraat over een afstand van 40 meter vanaf de
oversteekplaats voor voetgangers, gelegen ter hoogte van de zijgevel van het
huis August Plovieplein nr. 22. De middelste rijstrook wordt voorbehouden
voor het verkeer naar links, aangeduid door witte pijlen, die de richting
aanduiden die de voertuigen moeten volgen.
Deze reglementering zal aangeduid worden overeenkomstig artikel 72.3 en
artikel 77.1 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975
Artikel 6
In de Fritz Vinckelaan wordt de denkbeeldige rand van de rijbaan aangeduid
door een doorlopende witte streep:
- Vanaf het kruispunt Noord-Edestraat/Nukkerwijkstraat tot aan de
respectievelijke huizen nrs. 62 en 63 aan weerszijden van de rijbaan en
uitvloeiend naar de kruispunten toe;
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- Vanaf het huis nr. 88 tot 78 meter voorbij het huis nr. 170, langs de kant van
de onpare huisnummers en tot 41 meter voorbij het huis nr. 170, langs de kant
van de pare huisnummers, aan weerszijden van de rijbaan, uitgezonderd ter
hoogte van de aansluitingen met openbare wegen;
- Vanaf het huis nr. 182 tot aan het huis nr. 244, aan weerszijden van de rijbaan.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden overeenkomstig artikel 75.1.1°
van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975
Artikel 7
In de Fritz Vinckelaan worden een verkeersgeleider of verdrijvingsvlak ingericht:
- Ter hoogte van de zijgevel van het August Plovieplein nr. 22, aan weerszijden
van de oversteekplaats voor voetgangers op 6,5 meter van het verhoogd
trottoir en uitvloeiend in beide richtingen naar de boordsteen toe;
- Vanaf het huis nr. 198 tot het huis nr. 204 in een vloeiende lijn, beginnend en
eindigend naast de gelijkgrondse berm met een maximum breedte van 3 meter
ter hoogte van de scheiding der huizen nrs. 200-202;
- In de as van de rijbaan, ter hoogte van de aansluiting met de Duinenstraat,
zijde Bredene-Sas;
- Op de parkeerstrook Fritz Vinckelaan, meerbepaald ter hoogte van de
Unescostraat.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden overeenkomstig artikel 77.4 van
het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975
Artikel 8
In de Fritz Vinckelaan is de toegang verboden voor bestuurders van voertuigen,
waarvan het gewicht in beladen toestand hoger is dan maximum 16 ton, vanaf
de hoek van de Fritz Vinckelaan /Duinenstraat (gedeelte doodlopende weg) tot
het einde.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door de verkeersborden C21 16 T.
Artikel 9
In de Fritz Vinckelaan is het links afslaan verboden ter hoogte van het huis nr.
54 voor het August Plovieplein.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het verkeersbord C31.
Artikel 10
In de Fritz Vinckelaan is het rechts afslaan verboden ter hoogte van de
zuidoosthoek van het August Plovieplein.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het verkeersbord C31.
Artikel 11
In de Fritz Vinckelaan is het toegestaan de vluchtheuvel ter hoogte van het huis
nr. 66 en ter hoogte van het huis nr. 76, zowel links als rechts voorbij te rijden.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door de verkeersborden F21.
Artikel 12
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In de Fritz Vinckelaan is het verboden te parkeren vanaf het huis nr. 254 tot op
het einde van de straat.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door de verkeersborden E1.
Artikel 13
In de Fritz Vinckelaan is het parkeren voorbehouden aan personen met een
beperkte mobiliteit ter hoogte van het huis nr. 150
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door de verkeersborden E9a met
onderbord.

Artikel 14
In de Fritz Vinckelaan is het parkeren toegelaten van 07.00 uur tot 00.00 uur,
voor de duur van maximum 30 minuten, op de eerste twee parkeerplaatsen van
de buiten de rijbaan gelegen parking in het doodlopende gedeelte van de Fr.
Vinckelaan voorbij de Duinenstraat, dit overeenkomstig de bepalingen van
artikel 27.1 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het verkeersbord E9a met
pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord "Van 07.00 uur tot 00.00
uur - max. 30 min."
Artikel 15
In de Fritz Vinckelaan is het parkeren toegelaten van 07.00 uur tot 19.00 uur,
voor de duur van maximum 30 minuten, op de twee parkeerplaatsen, gelegen
op de gelijkgrondse berm ter hoogte van het huis nr. 169A, dit overeenkomstig
de bepalingen van artikel 27.1 van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer van 01/12/1975.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het verkeersbord E9a met
pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord “Van 07.00 uur tot 19.00
uur – max. 30 min.”
De twee parkeerplaatsen zullen worden aangeduid door middel van witte
markeringen, overeenkomstig artikel 77.5 van voornoemd reglement.
Artikel 16
In de Fritz Vinckelaan is het parkeren toegelaten van 07.00 uur tot 19.00 uur,
voor de duur van maximum 30 minuten, op de twee parkeerplaatsen, gelegen
op de parkeerstrook ter hoogte van het huis nr. 57, dit overeenkomstig de
bepalingen van artikel 27.1 van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer van 01/12/1975.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het verkeersbord E9a met
pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord “Van 07.00 uur tot 19.00
uur – max. 30 min.”
De twee parkeerplaatsen zullen worden aangeduid door middel van witte
markeringen, overeenkomstig artikel 77.5 van voornoemd reglement.
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Artikel 17
In de Fritz Vinckelaan is het verboden te parkeren ter hoogte van het huis nr.
86.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door gele onderbroken strepen,
aangebracht op de werkelijke rand van de rijbaan, op een trottoirband of op de
boordstenen van een verhoogde berm, overeenkomstig artikel 75.1.2° van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975
Artikel 18
In de Fritz Vinckelaan, vanaf de aansluiting Buurtspoorwegstraat (Nukkerbrug)
tot aan het August Plovieplein wordt permanent zone 30 ingevoerd
(snelheidsbeperking tot 30 km/uur).
Deze reglementering zal worden gesignaleerd door de verkeersborden F4a, F4b
en A23.

Punt 7: financiële dienst - Algemeen. Vaststelling van het reglement inzake toekenning van
een gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers.

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi
Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William
Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Lionel Clybouw en Valerie Degroodt, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Koninklijk Besluit d.d. 09/01/2007 tot wijziging van het Koninklijk Besluit
d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en het gebruik van de openbare weg

Verwijzingsdocumenten

•

brief d.d. 27/08/2007 van de heer Provinciegouverneur betreffende de
invoering van een parkeerkaart voor zorgverstrekkers
beslissing van het college van burgemeester d.d. 03/12/2007 houdende het

•
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voorstel tot invoering van een gemeentelijke parkeerkaart voor huisartsen,
thuisverpleegkundigen, kinesisten en persoonsverzorgers
Feiten, context •
en argumentatie

Begin 2007 heeft de wetgever de regelgeving omtrent de uitreiking van
gemeentelijke parkeerkaarten aangepast.

•

Voorheen bestond enkel de zogeheten ‘bewonerskaart’, die de houder
ervan vrijstelt van het betalend parkeren en/of het plaatsen van een
parkeerschijf.
Deze regel beperkte zich evenwel enkel tot het
bewonersparkeren.
Andere doelgroepen, zoals bv. artsen of
thuisverplegers konden er niet van genieten.

•

De nieuwe regelgeving verruimt het begrip “bewonerskaart” tot
“parkeerkaart” waardoor de gemeentelijke overheden de kaart kunnen
uitreiken aan gelijk welke doelgroep.

•

Het gemeentebestuur van Bredene heeft de intentie een dergelijke
parkeerkaart toe te kennen voor de doelgroep “zorgverstrekkers” en stelt
de gemeenteraad in huidige zitting voor dergelijk reglement goed te keuren.

•

Het is de bedoeling de zorgverstrekkers op het vlak van parkeren te
ondersteunen in de uitvoering van hun zorgverstrekkende taak. Het begrip
zorgverstrekkers wordt beperkt tot zij die voor (dringende) medische en
zorgverstrekkende hulp van personen aan huis moeten kunnen instaan.
Onder hen wordt gerekend de huisartsen, de thuisverpleegkundigen, de
kinesisten en de persoonsverzorgers. Deze laatste categorie valt onder de
sector gezinszorg en helpt de mensen bij het wassen, aankleden, verzorgen
en eten. Het betreft hier dus personen die hulp verstrekken bij de
noodzakelijke lichamelijke bijstand voor hulpbehoevende personen.
Geenszins is de parkeerkaart bedoeld voor poetshulp, het doen van
boodschappen en voor het uitvoeren van klusjes in huis of huishoudelijke
hulp in het algemeen.

•

Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om, naar analogie met het
bedrag dat wordt aangerekend voor een bewonerskaart B (alle zones waar
bewonersparkeren is toegelaten), hiervoor een bedrag van 20,00 EUR aan
te rekenen. De gevraagde vergoeding moet een drempel creëren waardoor
misbruik wordt vermeden (bv. stad Gent vraagt 100,00 EUR, stad
Blankenberge 40,00 EUR).

•

De parkeertijd m.b.t. tot het gebruik van de gemeentelijke parkeerkaart
voor zorgverstrekkers wordt beperkt tot maximum één uur. Deze
beperking wordt ingevoerd om oneigenlijk gebruik van de parkeerkaart te
vermijden, en het gebruik ervan enkel te beperken tot de activiteiten die
kaderen in de uitoefening van de beroepswerkzaamheden.

•

De modaliteiten omtrent de toekenning van deze gemeentelijke
parkeerkaart voor zorgverstrekkers worden geregeld via een afzonderlijk
gemeentelijk reglement. Het tarief van 20,00 EUR wordt geregeld via een
retributiereglement.
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•

Financiële
gevolgen

De gemeenteraad wordt gevraagd de modaliteiten voor het uitreiken van
de gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers vast te stellen.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
INKOMSTEN
Omschrijving
Belasting op parkeren

Raming Budgetcode
400,00 EUR 040/366-07

Dienst
G.D.

UITGAVEN
Omschrijving
Prestaties derden eigen
aan
de
functie
parkeerplaatsen

Tussenkomsten

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
250,00 EUR 424/124-06

Dienst
G.D.

Raadslid Kristof Vermeire die betreurt dat deze parkeerkaart niet gratis zal
worden uitgereikt. Tevens wenst het raadslid te vernemen welk gevolg werd
gegeven aan de oproep van de burgemeester inzake algemene geldigheid van
dergelijke parkeerkaart zodat zorgverstrekkers niet in elke gemeente waar zij
huisbezoeken doen een afzonderlijke parkeerkaart dienen aan te vragen.
Burgemeester Willy Vanhooren die antwoordt dat de reacties van de
burgemeesters van de omliggende gemeenten zeer verdeeld waren, dit over de
partijgrenzen heen.

Stemmen

Met 18 stemmen voor en 5 onthoudingen (Gilbert Vanleenhove, Kristof
Vermeire, Dany Hollevoet, Raf Pyra en Liesbeth Metsu)

Besluit

Artikel 1
De gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers wordt op aanvraag door
het gemeentebestuur uitgereikt. Deze kaart wordt uitgereikt aan huisartsen,
thuisverpleegkundigen, kinesisten en persoonsverzorgers die werkzaam zijn in
de gemeente. Met persoonsverzorgers wordt bedoeld de personen die in
opdracht van een erkende dienst voor gezinszorg persoonsverzorging
verstrekken aan huis. Geenszins wordt bedoeld de poetshulp, het doen van
boodschappen en het uitvoeren van klusjes in huis of huishoudelijke hulp in het
algemeen.
Artikel 2
De voorwaarden voor het bekomen van de gemeentelijke parkeerkaart voor
zorgverstrekkers zijn:
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- het afleggen van een verklaring op eer dat huisbezoeken gedaan worden in de
gemeente
- het verstrekken van het eigendomsbewijs of gebruikrecht van het voertuig
kunnen aantonen.

Artikel 3
De gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers mag enkel gebruikt
worden voor het voertuig of de voertuigen waarvan de nummerplaat erop
aangeduid is en voor die gemeente, zone of straat die op de kaart is aangeduid.
Het aantal nummerplaten per parkeerkaart wordt beperkt tot twee.

Artikel 4
De gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers mag enkel gebruikt
worden tijdens de uitoefening van de beroepswerkzaamheden, in casu
huisbezoeken. De maximumtijd van een huisbezoek wordt vastgesteld op één
uur. De begintijd wordt aangeduid a.d.h.v. de parkeerschijf.
Artikel 5
De gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers wordt terugbezorgd aan
het gemeentebestuur dat ze heeft uitgereikt:
1. bij het verstrijken van de geldigheidstermijn op de kaart aangeduid door
het gemeentebestuur, waarvan de geldigheidstermijn wordt vastgesteld op
één kalenderjaar;
2. wanneer de nummerplaat aangeduid op de gemeentelijke parkeerkaart
voor zorgverstrekkers teruggezonden moet worden aan de Dienst
Inschrijving Voertuigen;
3. bij overlijden van de houder;
4. wanneer de houder van de gemeentelijke parkeerkaart voor
zorgverstrekkers niet meer voldoet aan de voorwaarden als bedoeld in
artikel 2
De gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers wordt teruggezonden
binnen acht dagen na het feit dat de terugzending rechtvaardigt. Wanneer het
gemeentebestuur een maatregel vaststelt die tot gevolg heeft dat de
gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers ongeldig wordt, zendt de
houder de kaart terug binnen acht dagen na de kennisgeving van de maatregel.
Artikel 6
De houder van de gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers kan er
een duplicaat van bekomen wanneer de kaart verloren, vernietigd, beschadigd
of onleesbaar is. De beschadigde of onleesbare kaart wordt teruggegeven bij
het uitreiken van het duplicaat.
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Artikel 7
De vrijstelling van de belasting op betalend parkeren of de belasting op het
parkeren in een blauwe zone wordt slechts verleend als de gemeentelijke
parkeerkaart voor zorgverstrekkers duidelijk zichtbaar achter de voorruit
wordt geplaatst. Indien dit niet het geval is, wordt steeds geacht dat de
belastingplichtige opteert voor het bedoelde forfaitaire bedrag van de belasting.
Artikel 8
De parkeerkaarten die door andere gemeenten aan de doelgroep huisartsen,
thuisverpleegkundigen, kinesisten en persoonsverzorgers werden verstrekt
genieten eveneens van de bijzondere parkeerregeling die voorzien is in dit
reglement op voorwaarde dat ze werkzaam zijn in de gemeente.

Punt 8: beleidsondersteuning - Algemeen. Kennisneming van het algemeen jaarverslag 2006.

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi
Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William
Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Lionel Clybouw en Valerie Degroodt, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 26/11/2007
houdende vaststellen van het algemeen jaarverslag 2006

Feiten, context •
en argumentatie

Door de invoering van het Gemeentedecreet is het niet langer verplicht om
een jaarverslag op te maken als bijlage bij de begroting. Toch lijkt het nuttig
om dit document te blijven opmaken. Niet alleen geeft het een handig
jaaroverzicht, maar het is ook een document waarin bepaalde
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•

Tussenkomsten

beleidsrelevante informatie (zoals indicatoren) op een toegankelijke manier
kan worden geraadpleegd. Het jaarverslag speelt zo een belangrijke rol In
het kader van de actieve openbaarheid van bestuur.
Het jaarverslag 2006 bouwt inhoudelijk en vormelijk voort op het stramien
van 2004 en 2005. Het jaarverslag bestaat concreet uit 2 grote onderdelen:
− het eigenlijke jaarverslag: Aan de hand van teksten wordt een kort
overzicht gegeven van de hoogtepunten van 2006. De feiten worden
per thema in grote clusters ondergebracht.
− de bijlagen: In de bijlagen wordt eerder technische informatie verstrekt.
Het betreft informatie die de leesbaarheid van het jaarverslag in het
gedrang zou brengen en die enkel voor een klein deel van de lezers
relevant is.

Raadslid Kristof Vermeire die zich aansluit bij de felicitaties van de
burgemeester aan de diensten die betrokken waren bij de opmaak van dit
verslag, maar niettemin volgende opmerkingen wenst te formuleren:
• in de tekst over de Paasfoor 2006 is sprake van de tent van de Lidl.
Raadslid Vermeire merkt op dat deze tent pas in 2007 op deze parking
werd geplaatst.
• in het jaarverslag 2006 wordt gewezen op de positieve resultaten van de
actie “Met belgerinkel naar de winkel”. Niettemin moet worden vastgesteld
dat het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om niet langer
medewerking te verlenen aan deze actie.
• uit de gegevens in verband met het sportcentrum blijkt een dalend aantal
zwemmers dit niettegenstaande het stijgend aantal inwoners en sporters.
Uit een enquête in het kader van de opmaak van het Jeugdbeleidsplan is
gebleken dat dit o.m. te maken heeft met de openingsuren.
Burgemeester Willy Vanhooren die met betrekking tot de actie “Met
belgerinkel naar de winkel” opmerkt dat de medewerking wordt stopgezet
omdat werd vastgesteld dat handelaars te weinig kritisch zijn t.o.v. klanten die
een stempelkaart voorleggen en dat bijgevolg ook het effect van deze actie
wordt uitgehold.
Schepenen Kristien Van Mullem en Jacques Deroo die erop wijzen dat de cijfers
in het jaarverslag enkel het betalend zwemmen betreffen en dat dit een
onvolledig en bijgevolg vals beeld geeft van het werkelijk gebruik van dit
zwembad. Er is immers een stijgend gebruik van het zwembad door de
zwemclubs die hiervan voor hun jeugdwerking kosteloos kunnen gebruik
maken.
Raadslid Gilbert Vanleenhove die vraagt om bij het overzicht van de inspraaken beheersorganen ook telkens het aantal vergaderingen te vermelden.
Raadslid Raf Pyra die opmerkt dat het jaarverslag niet vermeldt dat hij in 2006
met raadgevende stem deel uitmaakte van de raad van bestuur van de IVOO.

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van het algemeen jaarverslag 2006.
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Punt 9: beleidsondersteuning
gemeenschapswachten.

-

Openbare

veiligheid.

Oprichten

van

een

dienst

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi
Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William
Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Lionel Clybouw en Valerie Degroodt, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 6 van de wet d.d. 15/05/2007 tot instelling van de functie van
gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en
tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet

Juridische grond

•

Wet d.d. 15/05/2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht,
tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel
119bis van de nieuwe gemeentewet
artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet

•
•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 13/11/2006 houdende conventie in het
kader van de lancering van het dispositief stadswachten: bekrachtiging van
de beslissing d.d. 16/10/2006 van het college van burgemeester en
schepenen betreffende de goedkeuring van de voorwaarden

Feiten, context •
en argumentatie

De wet van 15/05/2007 schrijft voor dat elke gemeente die een aantal
welbepaalde veiligheids- of preventieopdrachten opneemt of dit van plan is,
verplicht is om tegen 9/1/2008 een dienst gemeenschapswachten op te
richten. Concreet gaat het over volgende activiteiten:
− het sensibiliseren van het publiek aangaande de veiligheid en de
criminaliteitspreventie
− het informeren van de burgers om het veiligheidsgevoel te verzekeren
en het informeren en signaleren aan de bevoegde diensten van
problemen op vlak van veiligheid, milieu en het wegennet
− het informeren van automobilisten over het hinderlijk, gevaarlijk of
verkeerd parkeren en hen sensibiliseren met betrekking tot het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het correct

Verwijzingsdocumenten
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•

•

gebruik van de openbare weg, alsook het helpen van kinderen,
scholieren, gehandicapten en ouderen bij het veilig oversteken
(gemachtigd opzichter)
− het vaststellen van inbreuken op de gemeentelijke reglementen en
verordeningen in het kader van artikel119bis, paragraaf 6 van de nieuwe
gemeentewet die uitsluitend het voorwerp kunnen uitmaken van
administratieve sancties of het vaststellen van inbreuken op
gemeentelijke retributiereglementen
− het uitoefenen van toezicht op personen met het oog op het
verzekeren van de veiligheid bij evenementen georganiseerd door de
overheid
Het gemeentebestuur heeft sedert 28/02/2007 een stadswacht in dienst die
een aantal van bovenvermelde taken uitoefent:
− vaststelling van inbreuken gemeentelijke administratieve sancties.
− preventie/bestrijding van vandalisme (aanwezigheid in het straatbeeld
ter voorkoming van vandalisme, handenpoep,… ; melding van slecht
onderhouden voetpaden, defecte openbare verlichting, verkrotting,….;
medewerking aan preventiecampagnes).
− gemachtigd opzichter: aanwezigheid aan uitgang school, medewerking
aan campagnes in kader van verkeersveiligheid,…
Het gemeentebestuur van Bredene valt dus onder het toepassingsgebied
van de wet van 15/05/2007. In een eerste fase wordt van het
gemeentebestuur verwacht dat de gemeenteraad een besluit treft waarin:
− een dienst gemeenschapswachten wordt opgericht
− de taakomschrijving van de dienst gemeenschapswachten wordt
vastgelegd
− de naam van de gemeenteambtenaar die de leiding van deze dienst
opneemt wordt bekendgemaakt
− de wijze wordt bekendgemaakt waarop burgers bij de gemeente klacht
kunnen indienen aangaande de dienst gemeenschapswachten

Tussenkomsten

Raadslid Kristof Vermeire die er de aandacht op vestigt dat een van de
voornaamste taken van de gemeenschapswachten het vaststellen is van
inbreuken die worden beteugeld met gemeentelijke administratieve sancties
maar dat tot op heden deze administratieve sancties niet worden ingevoerd,
zodat deze belangrijke taak niet kan worden uitgeoefend.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad richt een gemeentelijke dienst gemeenschapswachten op.
§ 1. De dienst gemeenschapswachten zal volgende taken op zich nemen:
• Preventie/bestrijding van overlast en vandalisme:
− aanwezigheid in het straatbeeld ter voorkoming van hondenpoep,
graffiti, sluikstorten, zwerfvuil, ...
− inventariseren en signaleren van vandalisme en overlast
− melding van slecht onderhouden voetpaden, defecte openbare
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verlichting, verkrotting,….
waarschuwingsbevoegdheid tav de bevolking en medewerking aan
preventiecampagnes
Gemachtigd opzichter:
− aanwezigheid aan de uitgang van de school bij begin en einde van de
schooldag en schoolgaande jeugd veilig laten oversteken
− sensibilisatiecampagnes rond verkeersveiligheid
Inbreuken op gemeentelijke reglementen:
− De gemeenschapswachten-vaststellers kunnen inbreuken vaststellen die
bestraft kunnen worden met een gemeentelijke administratieve sanctie.
− De gemeenschapswachten-vaststellers kunnen inbreuken vaststellen op
gemeentelijke retributiereglementen.
−

•

•

§ 2. De dienst gemeenschapswachten staat onder leiding van Vera Rathé,
halftijds contractueel administratief medewerker – informatiedienst.
§ 3. Het systeem van klachtenbehandeling, zoals bedoeld in artikel 197 van het
Gemeentedecreet, is eveneens van toepassing op klachten betreffende de dienst
gemeenschapswachten.

Punt 10: beleidsondersteuning
klachtenbehandeling.

-

Algemeen.

Vaststellen

van

het

reglement

van

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi
Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William
Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Lionel Clybouw en Valerie Degroodt, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 197 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikels 197 en 198 van het Gemeentedecreet

Feiten, context •
en argumentatie

Artikels 197 en 198 van het Gemeentedecreet leggen aan het
gemeentebestuur de verplichting op om op formele wijze een systeem van
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•

Tussenkomsten

klachtenbehandeling te organiseren. Dit systeem van klachtenbehandeling
moet daarenboven worden georganiseerd op het ambtelijk niveau van de
gemeente en moet maximaal onafhankelijk zijn van de diensten waarop de
klachten betrekking hebben.
In het reglement van klachtenbehandeling wordt gekozen voor een
decentrale intake en beoordeling van de klachten. Dit biedt meerdere
voordelen:
− aan de burgers worden meerdere communicatiekanalen aangeboden
− de klachtenbehandelaar (meestal meerdere personen) wordt min of
meer ad hoc aangeduid al naargelang de aard van de klacht, waardoor
de klacht zowel objectief als met kennis van zaken kan worden
beoordeeld
− Anderzijds wordt ook een duidelijke drempel opgeworpen om klachten
in te dienen. Deze drempel, in de vorm van een
ontvankelijkheidscontrole, fungeert als balans tegenover de verhoogde
inspanningen (registratie en intern onderzoek) die voortaan gepaard
gaan met klachten.

Raadslid Gilbert Vanleenhove die meent dat het weinig logisch is dat klachten
tegen de burgemeester, schepenen en raadsleden worden behandeld door het
college van burgemeester en schepenen en die voorstelt om deze klachten –
naar analogie met artikel 115 van het Gemeentedecreet – te laten behandelen
door de gemeenteraad.
Burgemeester Willy Vanhooren die de raad voorstelt om in te gaan op dit
voorstel.

Stemmen

Met 20 stemmen voor en 3 onthoudingen (William Hüppertz, Cindy Versluys
en Jon Devos)

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt onderstaand reglement van klachtenbehandeling vast. De
bijlagen bij het reglement maken integrerend deel uit van dit besluit:
Artikel 1
Onder klacht wordt in dit reglement verstaan: een manifeste uiting van
ontevredenheid door een burger bij het gemeentebestuur, over een door het
gemeentebestuur al dan niet verrichte handeling of prestatie, die op volgende
wijze aan het gemeentebestuur wordt kenbaar gemaakt:
•
•
•
•

ofwel via het daartoe bestemde en behoorlijk ingevulde formulier (bijlage 2)
ofwel op een andere schriftelijke wijze, gericht aan het gemeentebestuur of
het college van burgemeester en schepenen
ofwel mondeling bij een lid van het college van burgemeester en schepenen
ofwel mondeling bij de gemeentesecretaris
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Artikel 2
Klachten worden behandeld volgens de procesbeschrijving opgenomen in bijlage
1. Deze klachtenprocedure is niet van toepassing op:
•
•
•

klachten die op het moment dat ze mondeling worden geformuleerd door
de burger aan de betrokken dienst, meteen worden hersteld
vragen om informatie, meldingen, suggesties, beroepen, bezwaren of petities
algemene klachten over de regelgeving, algemene klachten over het (al dan
niet) gevoerde beleid of klachten over beleidsvoornemens of verklaringen

Artikel 3
De klacht wordt inhoudelijk beoordeeld door de klachtenbehandelaar aan de
hand van volgende ombudsnormen:
Behoorlijkheidsnormen
1. Overeenstemming met het recht
− De correcte toepassing van de regelgeving in de brede betekenis van
het woord is een absolute basisnorm. Wat onwettig is, is uiteraard
onbehoorlijk.
2. Afdoende motivering
− Het gemeentebestuur verduidelijkt en motiveert op een afdoende
manier zijn beslissingen en zijn optreden en vermeldt de redenen
waarop het zich baseert.
3. Gelijkheid en onpartijdigheid
− Gelijke gevallen worden op een gelijke manier en onpartijdig behandeld.
4. Rechtszekerheid en gerechtvaardigd vertrouwen
− Het gemeentebestuur waarborgt duidelijkheid en zekerheid omtrent de
geldende rechtsnormen. De burgers moeten eenduidig kunnen weten
wat hun rechten en plichten zijn. De niet-retroactiviteit van rechtsregels
is daarbij een evidente vereiste.
5. Redelijkheid en evenredigheid
− In de afweging van keuzemogelijkheden geeft het gemeentebestuur
voldoende gewicht aan de belangen van de betrokken burgers. Het
gemeentebestuur beperkt de nadelen van een beslissing voor de burger
zo veel mogelijk. Een gekozen sanctie moet in verhouding staan tot de
begane misstap van de burger.
Zorgvuldigheidsnormen
6. Correcte bejegening
− De ambtenaar stelt zich, als vertegenwoordiger van het
gemeentebestuur, in zijn contacten met de burger fatsoenlijk, beleefd en
hulpvaardig op.
7. Actieve dienstverlening
− Het gemeentebestuur doet meer dan antwoorden op de gestelde
vragen. Zij verstrekt de individuele burger ook ongevraagd de gerichte
informatie en hulp die voor de betrokkene nuttig is, of verwijst
daarvoor zo gericht mogelijk door. Het gemeentebestuur houdt de
burger uit eigen beweging op de hoogte van het verloop van diens
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dossier.
8. Deugdelijke correspondentie
− De manier waarop het gemeentebestuur omgaat met correspondentie
van burgers is belangrijk. Als de burger zich tot het gemeentebestuur
wendt, mag die een ontvangstmelding verwachten wanneer zijn vraag
niet snel beantwoord kan worden. In brieven worden ook systematisch
de naam en de contactgegevens van de behandelende ambtenaar
vermeld.
9. Vlotte bereikbaarheid
− De gemeentediensten moeten zowel telefonisch als fysiek voldoende
bereikbaar zijn. Dat betekent niet alleen een vlotte toegankelijkheid van
de gebouwen, maar ook ruime en publiekgerichte openingsuren.
10. Goede uitvoeringspraktijk en administratieve nauwkeurigheid
− Een
goede
gemeentedienst
werkt
nauwkeurig,
reageert
oplossingsgericht en herstelt fouten tijdig. De dienst is verantwoordelijk
voor kwaliteitscontroles.
11. Redelijke behandeltermijn
− Het gemeentebestuur moet handelen binnen de opgelegde of binnen
een redelijke termijn.
12. Efficiënte coördinatie
− Het gemeentebestuur zorgt voor een efficiënte samenwerking,
afstemming en communicatie met andere overheidsdiensten en met
privé-organisaties.
13. Respect voor de persoonlijke levenssfeer
− In hun omgang met de burger respecteren ambtenaren de privacy van
de burger.
Artikel 4
Na onderzoek wordt aan de klacht een kwalificatie gegeven. De mogelijke
kwalificaties zijn:
1. (Deels) gegrond
Bij een "(deels) gegronde klacht" oordeelt klachtenbehandelaar, na afronding van
het onderzoek, dat één of meer ombudsnormen geschonden zijn. De
klachtenbehandelaar vermeldt of en in hoeverre de gegronde klacht hersteld is
door de overheidsdienst.
a. Voldoende hersteld
Er is ófwel volledig herstel ófwel gedeeltelijk herstel, maar de klacht is niet
verder herstelbaar.
b. Na aandringen voldoende hersteld
Het volledige of gedeeltelijke herstel heeft pas plaatsgevonden in de verdere
bemiddeling.
c. Verder te herstellen
Er is al gedeeltelijk herstel, maar verder herstel is nog mogelijk.
d. Nog te herstellen
Er is nog geen enkel herstel, terwijl volledig of gedeeltelijk herstel wel
mogelijk is.
e. Niet herstelbaar
Herstel is door de aard van de klacht niet mogelijk.
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2. Terechte opmerking
Een "terechte opmerking" is een klacht of een vraag die kan worden beschouwd
als een nuttig en waardevol signaal om de dienstverlening door het
gemeentebestuur te verbeteren. Er is geen sprake van een ernstige schending
van één of meer ombudsnormen.
3. Ongegrond
Een "ongegronde klacht" is een klacht waarvan de klachtenbehandelaar, na
grondig onderzoek, oordeelt dat er aan het gemeentebestuur geen schending
van een ombudsnorm aan te rekenen valt.
4. Beleidsaanbeveling
Bij een "beleidsaanbeveling" is de klacht ongegrond ten aanzien van de
betrokken gemeentedienst. In algemene zin is de klacht echter wel gegrond,
omdat er sprake is van een onaanvaardbare situatie. Daarom is een
beleidsaanbeveling ten aanzien van het gemeentebestuur of andere overheden
nodig.
5. Geen oordeel mogelijk
De kwalificatie "geen oordeel mogelijk" slaat op betwiste klachten of vragen,
waarbij het voor de klachtenbehandelaar, ook na grondig onderzoek, niet uit te
maken is of er een schending van één of meer ombudsnormen heeft
plaatsgevonden.
6. Andere
De kwalificatie "andere" slaat onder meer op klachten die ingetrokken werden
of die zonder voorwerp zijn geworden.
Artikel 5
Als klachtenbehandelaar treedt op:
1. de hiërarchisch overste van degene tegen wiens gedraging de klacht is
gericht en die zelf niet bij de gedraging waarover wordt geklaagd betrokken
is geweest, bijgestaan door een tweede beoordelaar die ad hoc wordt
aangeduid door de gemeentesecretaris
2. de bijzondere gemeenteraadscommissie (zoals bedoeld in artikel 115 van
het Gemeentedecreet) indien het een klacht betreft tegen een gedraging
van de gemeentesecretaris of de gemeenteontvanger
3. de gemeenteraad indien het een klacht betreft tegen een gedraging van
burgemeester, een schepen of raadslid
4. de gemeentesecretaris indien het een klacht betreft van de ene ambtenaar
ten opzichte van een ander ambtenaar, die beiden werkzaam zijn bij het
gemeentebestuur
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Artikel 6
Na behandeling van de klacht door de klachtenbehandelaar, wordt de klacht en
de kwalificatie die aan de klacht is toegekend ter kennisgeving voorgelegd aan
het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 7
Het gemeentebestuur engageert zich om de klachten ten gronde te behandelen
binnen de 45 dagen na ontvangst. De indiener van de klacht krijgt van het
gemeentebestuur een gestructureerd antwoord via een antwoordformulier
(bijlage 3).
Artikel 8
Jaarlijks wordt van de behandelde klachten een verslag opgemaakt en aan de
gemeenteraad gerapporteerd.
Artikel 9
Deze regeling treedt in werking vanaf 1 januari 2008.

Punt 11: secretariaat - Toerisme. Goedkeuring van de voorwaarden
samenwerkingsovereenkomst met Westtoer voor de periode 2008-2012

van

de

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi
Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William
Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Lionel Clybouw en Valerie Degroodt, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 07/08/2006
houdende het afsluiten van de overeenkomst Gemeente Bredene –
Westtoer inzake een structureel partnership met het oog op de
ontwikkeling en de promotie van toerisme en recreatie gedurende 2007
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•
•

brief van Westtoer d.d. 14/11/2007 betreffende de verlenging van de
samenwerkingsovereenkomst
ontwerp van samenwerkingsovereenkomst 01/01/2008 – 31/12/2008

Visum ontvanger •

Deze verbintenis kan slechts worden aangegaan na het verlenen van een
visum door de gemeenteontvanger

Feiten, context •
en argumentatie

Ons bestuur heeft met Westtoer, het autonoom provinciebedrijf voor
toerisme en recreatie van de provincie West-Vlaanderen, een
samenwerkingsovereenkomst voor toerisme en recreatie afgesloten over
de periode 01/01/2002 tot en met 31/12/2006. In 2006 werd deze
overeenkomst met één jaar verlengd.
Westtoer nodigt ons bestuur nu uit om een nieuwe overeenkomst aan te
gaan over de periode van 01/01/2008 – 31/12/20012. Deze overeenkomst
beschrijft de verbintenissen van Westtoer, het advies en de dienstverlening
van Westtoer aan de gemeente en de verbintenissen van de gemeente.

•

−

Verbintenissen van Westtoer
Westtoer stelt een mandaat ter beschikking voor de burgemeester en
de schepen voor toerisme van de gemeente in het toeristisch-recreatief
regionaal overlegplatform (ROP). Het ROP komt minstens twee keer per
jaar samen.
Westtoer stelt een regioteam ter beschikking van de toeristische regio’s
waarvan de gemeente deel uitmaakt. Het regioteam bestaat uit een
regiomanager en een regioassistent met volgende taken:
- Organisatie en coaching van het lokaal overleg
- Regionale strategische beleidsplanning
- Initiëren en opvolgen van projecten
- Regiomarketing en beheer van de regiopromotiepool
De gemeente kan ten allen tijde een beroep doen op de knowhow van
dit regioteam.
Westtoer fungeert op vraag van de gemeente als lobbyflatform t.a.v.
hogere instanties met betrekking tot toeristisch-recreatieve dossiers die
van belang zijn voor de betrokken gemeente voor zover de beoogde
gemeentelijke doelstellingen van deze dossiers niet in tegenspraak zijn
met de algemene provinciale doelstellingen van Westtoer.
Westtoer zorgt voor een efficiënt distributiesysteem m.b.t. het
promotiemateriaal van Westtoer naar de gemeentelijke toeristische
diensten.
Westtoer verleent aan de gemeentelijke toeristische dienst een korting
tussen de 10 en de 35% op de publicaties van Westtoer (gedetailleerde
lijst met kortingen in bijlage).
Westtoer werkt in overleg met de gemeente diverse promotieacties uit
die kaderen in de algemene regionale promotiecampagne van de
betrokken regio’s.
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De gemeente kan vanaf 2009 een beroep doen op de Win-databank
(West-Vlaams Informatienetwerk) van Westtoer, een databank met
invoer- en uitvoermogelijkheden van toeristisch-recreatieve gegevens
op gemeentelijk vlak. Na 2009 wordt de databank verder uitgebreid.
Westtoer ontwikkelt in 2008 en stelt vanaf 2009 een databank-platform
(technische specificaties later beschikking) met data ter beschikking, dat
de ideale basis vormt voor de gemeenten om (met behulp van de eigen
webbouwer) op kostenbesparende en eenvoudige wijze een eigen
website met een professioneel niveau te ontwikkelen.
Westtoer organiseert een aantal vormings- en opleidingsinitiatieven t.a.v.
de gemeentelijke diensten voor toerisme.
Deze zullen jaarlijks
meegedeeld worden aan de gemeente.
Westtoer neemt de gemeente op in de desbetreffende regionale
strategische planning inzake toerisme en recreatie.
Westtoer maakt jaarlijks een statistisch overzicht met de basisindicatoren
voor de betrokken regio’s.
-

Advies en dienstverlening van Westtoer aan de gemeente
Westtoer staat op verzoek van de gemeente gratis in voor
eerstelijnsadvies m.b.t. toeristisch-recreatieve projecten en marketing op
het grondgebied van de gemeente met uitsluiting van het volledig
projectmanagement van de betrokken projecten.
De gemeente kan een beroep doen op de quick scan procedure van
Westtoer. Dit houdt in dat Westtoer een oriënterende nota opmaakt
m.b.t. een bepaald toeristisch-recreatief probleem of project. Een quick
scan duurt 2 dagen en bestaat uit een halve dag verkennend gesprek en
plaatsbezoek, een volledige dag onderzoek en opmaak van een nota en
een halve dag voorstelling en bespreking van het oriënterend advies.
De procedure kan 1 maal per legislatuur aangevraagd worden.
Westtoer verleent aan de gemeente een korting van 20% op de
normale tarieven wanneer Westtoer een studieopdracht toegewezen
krijgt vanuit de betrokken gemeente of het projectmanagement van een
bepaald project op vraag van de betrokken gemeente op zich neemt.
Die tarieven (zonder korting) zijn vanaf 01/01/2008: 750 EUR (Excl.
BTW) per dag voor een senior consultant, 600 EUR (Excl. BTW) per
dag voor een junior consultant en 300 EUR (Excl. BTW) per dag voor
administratief personeel. Het aangegeven dagtarief zal vanaf 2009
jaarlijks op 1 januari worden aangepast aan de evolutie van het
indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand augustus van het
voorgaande jaar.

-

Verbintenissen van de gemeente
De burgemeester en schepen van toerisme vertegenwoordigen de
gemeente in het regionaal overlegplatform van de toeristische regio’s
waarvan de gemeente deel uitmaakt.
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De gemeente zorgt bovendien voor een afvaardiging in het regiooverleg met de toeristische diensten.
De gemeente betaalt jaarlijks aan Westtoer een bedrag dat bestaat uit
een structurele bijdrage aan de werking van Westtoer en uit een
bijdrage in de promotiepools van de betrokken regio’s.
De structurele bijdrage voor 2008 bedraagt: 4.295,67 EUR.
De bijdrage voor de promotiepool Kust voor 2008 bedraagt 27.692,50
EUR.
De bijdrage voor de promotiepool Brugse Ommeland voor 2008
bedraagt 1.395,14 EUR.
Deze bedragen worden vanaf 2009 jaarlijks op 1 januari aangepast aan
het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand augustus van het
voorgaande jaar.
De gemeente verbindt er zich toe om in haar eigen toeristisch
publicaties gebruik te maken van de regionale identiteit, die in het kader
van de voornoemde regionale promotiecampagne voor de betrokken
regio’s wordt ontwikkeld.
De inbreng van de gemeente in de promotiepools wordt verhoogd met
een even hoge inbreng van het provinciebestuur.
•

Financiële
gevolgen

Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om de voorwaarden
van deze overeenkomst goed te keuren

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

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

Raming (incl. btw) Begrotingscode +
beschikbaar krediet
33.500 EUR 562/123-48
41.700 EUR

Dienst
GD

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden van de
samenwerkingsovereenkomst met Westtoer voor de periode 2008 – 2012.
Het ontwerp van deze samenwerkingsovereenkomst maakt integrerend deel uit
van dit besluit.
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Punt 12: secretariaat - Openbare werken. Aanleg verbrede voetpadzone langs Kapelstraat fase 2. Vaststelling plannen, bestek, kostprijsraming en wijze van gunnen.

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi
Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William
Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Lionel Clybouw en Valerie Degroodt, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Wet d.d. 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de
hierop van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden
gewijzigd

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing d.d. 30/01/2006 van de gemeenteraad houdende:
- goedkeuring van het plan, de lasten en voorwaarden + kostprijsraming
van de opdracht van werken tot aanleg van een verbrede voetpadzone
langs Kapelstraat, tussen residentie “Astrid” en evenementenplein Staf
Versluyscentrum (1° fase);
- vaststelling van de wijze van gunnen van deze opdracht (openbare
aanbesteding)
beslissing d.d. 20/03/2006 van het college van burgemeester en schepenen
houdende gunning aan N.V. De Waele Gebrs., Oostendesteenweg 199,
8480 Eernegem, van de opdracht van werken tot aanleg van een verbrede
voetpadzone langs Kapelstraat, tussen residentie “Astrid” en
evenementenplein Staf Versluyscentrum (1° fase), voor de som van
255.438,62 EUR
beslissing d.d. 18/12/2006 van de gemeenteraad houdende:
- goedkeuring van de plannen, bijzonder lastenboek-bestek +
kostprijsraming (140.829,18 EUR, btw inclusief, waarvan 24.052,08 EUR ten
laste van Agentschap voor Natuur en Bos) van fase 1B van de opdracht van
werken tot aanleg van een verbrede voetpadzone langs de Kapelstraat
- vaststelling van de wijze van gunnen van deze opdracht van werken,
meerbepaald bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de
aanvang van de procedure (toepassing van artikel 17 §2 2° b. van de wet

•

•
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•

•

Feiten, context •
en argumentatie
•

•

Financiële
gevolgen

d.d. 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten –
herhalingsopdrachten)
- goedkeuring van de voorwaarden van de overeenkomst Gemeente
Bredene-Agentschap voor Natuur en Bos betreffende de herinrichting van
het park Paelsteenveld
beslissing d.d. 29/12/2006 van het college van burgemeester en schepenen
houdende:
- toewijzing van het eerste deel van fase 1B van de opdracht van werken
tot aanleg van een verbrede voetpadzone langs de Kapelstraat (aanleg van
de toegangsweg ter hoogte van de voetgangersbrug Parasol (strandpost 4 –
Droge opgang) en het realiseren van de toegang tot de feestweide van park
Paelsteenveld) aan de aannemer N.V. De Waele Gebrs.,
Oostendesteenweg 199, 8480 Eernegem, voor de som van 81.233,84 EUR,
btw inclusief (aandeel Agentschap voor Natuur en Bos 39.433,84 EUR en
aandeel Gemeente Bredene 41.800 EUR)
- afsluiten van de overeenkomst Gemeente Bredene-Agentschap voor
Natuur en Bos betreffende de herinrichting van het park Paelsteenveld
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 10/09/2007
houdende bevestiging van de opdracht van werken tot realisatie van deel 2
van fase 1B van de aanleg van een verbrede voetpadzone langs de
Kapelstraat,
uitgevoerd
door aannemer
Gebrs.
De
Waele,
Oostendesteenweg 199, 8480 Eernegem, voor de som van 82.879,84 EUR,
btw inclusief

Door Grontmij, Oostendse Steenweg 146, 8000 Brugge, ontwerper van de
werken tot het aanleggen van een verbrede voetpadzone langs de
Kapelstraat, werd het dossier betreffende fase 2 (gedeelte tussen residentie
“Astrid” en Brusselstraat – circa 350 lm) van dit project ingediend.
De kostprijs van deze werken wordt geraamd op 196.941,33 EUR, btw
inclusief, ereloon exclusief. In het budget 2007 (buitengewone dienst) rest
nog een saldo krediet van 38.000 EUR. De gemeenteraad wordt
voorgesteld in het budget 2008 een krediet van 165.000 EUR in te
schrijven.
De gemeenteraad wordt uitgenodigd vast te stellen de plannen, het
bijzonder lastenboek-bestek, de kostprijsraming (196.941,33 EUR, btw
inclusief,
ereloon
exclusief)
en
de
wijze
van
gunnen
(onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure – toepassing van artikel 17 §2 2°b van de wet van 24/12/1993
betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten – herhalingsopdrachten) van
de opdracht van werken tot aanleg van een verbrede voetpadzone langs de
Kapelstraat (fase 2 – vanaf residentie “Astrid” tot aan de mini-golf ter
hoogte van de Brusselstraat)

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
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Omschrijving
Voetpadzone
Kapelstraat (fase 2)

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
196.941,33 EUR 421 07/07 731-60
38.000 EUR

Dienst
BD

421 08/08 731-60
165.000 EUR
(voorstel
gemeenteraad
voorzien krediet in
budget 2008)

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt vast de plannen, het bijzonder lastenboek-bestek, de
kostprijsraming (196.941,33 EUR, btw inclusief, ereloon exclusief) en de wijze
van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang
van de procedure – toepassing van artikel 17 §2 2°b van de wet van 24/12/1993
betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten – herhalingsopdrachten) van de opdracht
van werken tot aanleg van een verbrede voetpadzone langs de Kapelstraat (fase
2 – vanaf residentie “Astrid” tot aan de mini-golf ter hoogte van de
Brusselstraat). De plannen en het bestek maken integrerend deel uit van dit
besluit.

Punt 13: technische dienst - Nutsvoorzieningen. Saneren van het openbaar verlichtingsnet
langsheen de Dorpsstraat naar aanleiding van wegeniswerken. Vaststelling van de lasten en
voorwaarden, plannen, kostprijsraming en de wijze van gunnen

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi
Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William
Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Lionel Clybouw en Valerie Degroodt, raadsleden
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Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Wet d.d. 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten,
inzonderheid artikel 17 § 2, 1°f en de hierop van toepassing zijnde
uitvoeringsbesluiten zoals tot op heden gewijzigd

Verwijzingsdocumenten

•

brief d.d. 23/11/2007 en plannen van Eandis, Scheepsdalelaan 56, 8000
Brugge betreffende het saneren van het openbaar verlichtingsnet langsheen
de Dorpsstraat

Feiten, context •
en argumentatie

In de buitengewone dienst van de begroting 2007 is een krediet van
426/732-54/07/07/07 van 25.000 EUR ingeschreven voor het financieren
vervangen O.V. Monnikenstraat
• Van Eandis, Scheepsdalelaan 56, 8000 Brugge, ontving ons bestuur een
prijsaanbieding voor het saneren van het openbaar verlichtingsnet langsheen
de Dorpsstraat naar aanleiding van de wegeniswerken.
• Deze werken omvatten
– 6 verlichtingsmasten dubbel gecoat RAL 7038 voorzien van
bevestigingsmogelijkheid voor armatuur elipt op 6,3 m
– 2 verlichtingsmasten dubbel gecoat RAL 7038 voorzien van draagstuk op
iph 8 m voor 2 schijnwerkers en armatuur elipt op 6,3 m
– 1 verlichtingsmast dubbel gecoat RAL 7038 voorzien van draagstuk op iph
8 m voor 1 schijnwerker en armatuur elipt op 6,3 m
– de kerkverlichting blijft behouden
Omschrijving
Plaatsen van 170
openbare
verlichtingskabel

Ten laste van
Imewo

Ten laste van het
gemeentebestuur

m

5.157,10 EUR

5.157,10 EUR

0 EUR

Plaatsen
van
9
verlichtingsmasten
dubbel gecoat RAL 7038
met armatuur ELIPT

17.085,00 EUR

0 EUR

17.085,00 EUR

Forfaitaire
aansluitingskosten
op
ondergronds O.V.-net
– 9 lichtpunten

1.278,00 EUR

0 EUR

1.278,00 EUR

2,97 EUR
2,23 EUR

0 EUR
0 EUR

2,97 EUR
2,23 EUR

23.525,30 EUR

5.157,10 EUR

18.368,21 EUR
22.225,53 EUR

Recupelbijdrage
– 9 armaturen
– 9 lampen
Totaal (excl. btw)
Totaal (incl btw)

•

Investering

De totale kostprijsraming ten laste van het gemeentebestuur bedraagt
22.225,53 EUR
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•

Financiële
gevolgen

In toepassing van artikel 17 § 2 1° f kan deze opdracht worden gegund na
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
opdracht.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
O.V. Dorpsstraat

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
22.225,53 EUR 426/732-54/07/07/07
25.000 EUR

Dienst
BD

De gemeenteraad stelt de volgende lasten en voorwaarden en kostprijsraming
(22.225,53 EUR – incl. btw) vast van de opdracht van werken voor het saneren
van het openbaar verlichtingsnet langsheen de Dorpsstraat naar aanleiding van
wegeniswerken
• openbare verlichting
– 6 verlichtingsmasten dubbel gecoat RAL 7038 voorzien van
bevestigingsmogelijkheid voor armatuur elipt op 6,3 m
– 2 verlichtingsmasten dubbel gecoat RAL 7038 voorzien van draagstuk op
iph 8 m voor 2 schijnwerkers en armatuur elipt op 6,3 m
– 1 verlichtingsmast dubbel gecoat RAL 7038 voorzien van draagstuk op iph
8 m voor 1 schijnwerker en armatuur elipt op 6,3 m
Artikel 2
Deze opdracht zal worden toegewezen na onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure.

Punt 14: toerisme - Vaststelling van de statuten van de adviesraad voor toerisme

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi
Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William
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Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig met
kennisgeving

Lionel Clybouw en Valerie Degroodt, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikel 200 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 22/10/2007
houdende de principiële goedkeuring van de oprichting van de stuurgroep
toerisme
schriftelijk amendement van raadslid Tania Janssens

•
Feiten, context •
en argumentatie
•

Tussenkomsten

Het college van burgemeester van schepenen heeft in zitting van 19/11/2007
principieel beslist een stuurgroep/adviesraad toerisme op te richten.
Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om de statuten van
deze adviesraad vast te stellen.

Raadslid Tania Janssens die haar schriftelijk amendement toelicht.
Dit
amendement strekt ertoe om de verhoudingen binnen de gemeenteraad
weerspiegeld te zien in de vertegenwoordiging van de politieke fracties in deze
adviesraad. Zo stelt het raadslid voor om namens de sp.a – fractie 3
vertegenwoordigers aan te duiden ten opzichte van 1 voor de CD&V – fractie
en 1 voor de Vlaams Belang – fractie.
Raadslid Gilbert Vanleenhove die opmerkt dat de vertegenwoordigers van de
politieke fracties slechts waarnemers zijn in een adviesraad en dat dit een
fundamenteel onderscheid is met de beheersorganen waarin er wel een
politieke weerspiegeling is.
Raadslid Tania Janssens die repliceert dat het amendement is ingegeven uit het
belang dat de sp.a – fractie hecht aan deze adviesraad toerisme en de adviezen
die hierdoor zullen verstrekt worden.

Stemmen

Met 15 stemmen voor en 8 stemmen tegen (Gilbert Vanleenhove, Kristof
Vermeire, Dany Hollevoet, Raf Pyra, Liesbeth Metsu, William Hüppertz, Cindy
Versluys en Jon Devos) voor wat betreft het amendement van raadslid Janssens.
Met 15 stemmen voor en 8 onthoudingen (Gilbert Vanleenhove, Kristof
Vermeire, Dany Hollevoet, Raf Pyra, Liesbeth Metsu, William Hüppertz, Cindy
Versluys en Jon Devos) voor wat betreft de vaststelling van de statuten
aangepast volgens het voorstel van raadslid Janssens.
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Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt de statuten van de adviesraad toerisme als volgt vast:
Artikel 1: Oprichting en benaming
Er wordt een gemeentelijke adviesraad voor toerisme opgericht, genaamd
“Adviesraad Toerisme”
Artikel 2: Zetel
De zetel van de Adviesraad Toerisme is gevestigd in het MEC Staf Versluys –
Kapelstraat 76, 8450 Bredene
Artikel 3: Doelstellingen
De adviesraad heeft in het algemeen tot doel het gemeentebestuur te adviseren
over de ontwikkeling, versterking en promotie van het toeristisch-recreatieve
product.
Hij
doet
dit
onder
andere
door:
a. het geven van advies aan de gemeentelijke overheid, hetzij op eigen initiatief,
hetzij op verzoek, inzake het toeristisch- en evenementenbeleid;
b. het geven van advies, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, inzake
planning
van
openbare
toeristische
infrastructuur
c. het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen de verschillende
actoren
Artikel 4: Samenstelling
De raad is samengesteld uit:
- de schepen voor toerisme, zonder stemrecht
- 1 lid aangeduid door de CD&V – fractie, zonder stemrecht
- 3 leden aangeduid door de sp.a – fractie, zonder stemrecht
- 1 lid aangeduid door de Vlaams Belang – fractie, zonder stemrecht
- maximum 2 afgevaardigden van de handelsverenigingen, aan te duiden door de
gemeenteraad, met stemrecht
- maximum 2 afgevaardigden van de campingsector, aan te duiden door de
gemeenteraad, met stemrecht
- maximum 2 afgevaardigden van de HORECA-sector, aan te duiden door de
gemeenteraad, met stemrecht
- maximum 2 afgevaardigden van de op de gemeente actieve wijk- en
feestcomités, aan te duiden door de gemeenteraad, met stemrecht
- maximum 1 afgevaardigde van de strandclubs of stranduitbaters, aan te duiden
door de gemeenteraad, met stemrecht
- 1 verslaggever aangeduid door het college van burgemeester en schepen,
zonder stemrecht
De vertegenwoordiging van de politieke fracties wordt telkens vastgesteld na de
hersamenstelling van de gemeenteraad.
In toepassing van artikel 200 van het Gemeentedecreet mag ten hoogste twee
derde van de leden van deze raad van hetzelfde geslacht zijn.
De raad kiest onder zijn leden een voorzitter bij geheime stemming.
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Artikel 5: Plaatsvervanger
Voor elk effectief lid kan een plaatsvervangend lid aangeduid worden.
Artikel 6: Mandaat
Het mandaat geldt voor een termijn, die samenvalt met de bestuursperiode, de
leden worden iedere nieuwe legislatuur opnieuw verkozen. De adviesraad
toerisme wordt automatisch ontbonden 2 maanden na het einde van elke
legislatuur. Het mandaat is hernieuwbaar.
Aan het mandaat van de leden wordt een einde gesteld: door persoonlijk
ontslag uit de raad of uit de vertegenwoordigende organisaties, bij overlijden
door intrekking van de opdracht door de afvaardigende organisatie, door drie
opeenvolgende niet gemotiveerde afwezigheden van het lid of zijn
plaatsvervang(st)er.
Artikel 7: Werking van de raad
De Adviesraad Toerisme wordt bijeengeroepen door de voorzitter, door het
college van burgemeester en schepenen of door minstens 1/3 der leden van de
raad.
De vergaderingen zijn openbaar.
Elk lid dat verhinderd is een vergadering bij te wonen, bericht daarvan tijdig de
verslaggever of de voorzitter. Tevens licht hij zijn vervanger tijdig in over deze
verhindering . Is de Plaatsvervanger eveneens verhinderd dan stelt hij eveneens
de verslaggever of de voorzitter hiervan tijdig in kennis.
De aanvraag door ten minste 1/3 der leden om een vergadering te beleggen
moet schriftelijk en met redenen omkleed bij de voorzitter of het college van
burgemeester en schepenen worden ingediend.
Er wordt vergaderd en geadviseerd binnen de maand nadat het verzoek door de
voorzitter of het college van burgemeester en schepenen is ontvangen.
Elk lid van de adviesraad kan agendapunten opgeven, tenminste tien dagen voor
de datum der vergadering.
De verslaggever draagt er zorg voor dat de agenda en de daarbij horende
stukken tenminste vijf kalenderdagen, tenzij bij hoogdringendheid, vóór de
vergadering in het bezit zijn van de leden.
Alle leden worden voor elke vergadering uitgenodigd.
Onderwerpen, die niet op de agenda staan vermeld, worden niet in behandeling
genomen. Hiervan kan worden afgeweken indien tenminste 2/3 van de
aanwezige leden van oordeel is dat er dringende redenen zijn om deze aan de
agenda toe te voegen.
De adviesraad kan geldige beslissingen nemen ongeacht het aantal aanwezigen
en beslist bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. In de
verslaggeving worden ook de relevante minderheidsstandpunten opgenomen.
Als er gestemd wordt over personen of functies gebeurt de stemming geheim
en schriftelijk. In alle andere gevallen is de stemming mondeling. Bij mondelinge
stemming is de stem van de voorzitter beslissend in geval van staking van de
stemmen. Ingeval van staking van stemmen bij een geheime zitting over
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personen of functies wordt het punt ofwel verworpen ofwel wordt er in geheim
verder gestemd over de kandidaturen met gelijk aantal stemmen. Ingeval van
gelijk aantal stemmen in de tweede stemronde beslist loting.
Artikel 8: Verslag
Elk verslag omvat volgende onderdelen:
- de namen van de aanwezige leden, van deze die zich lieten verontschuldigen
alsook van de ongemelde afwezigheden
- de besproken agendapunten
De verslaggever van de raad:
- stelt de verslagen van de vergaderingen op
- maakt dit verslag samen met de gemotiveerde opmerkingen en adviezen van
de adviesraad over aan de leden en aan het college van burgemeester en
schepenen
- deelt aan de adviesraad mee welk gevolg door het gemeentebestuur werd
gegeven aan deze adviezen en opmerkingen
- legt de aan de adviesraad gerichte stukken aan de voorzitter voor deelt het
verslag van de adviesraad en andere documenten, na goedkeuring hiervan door
de adviesraad, mee aan de gemeenteraad

Punt 15: cultuur - Algemeen. Vaststelling van de lijst van de verenigingen en instellingen die
principieel in aanmerking komen voor erkenning/subsidiëring voor de werkingsperiode 1
september 2007 tot 31 augustus 2008

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi
Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William
Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Lionel Clybouw en Valerie Degroodt, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

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

•
•
•

Feiten, context
en argumentatie

•

•

•

beslissingen van de gemeenteraad d.d. 03/12/1983 en 10/09/1984
betreffende respectievelijk het vaststellen en wijzigen van een “gemeentelijk
reglement nopens de subsidiëring van verenigingen”.
beslissing van de gemeenteraad d.d. 25/06/2007 betreffende het vaststellen
van een nieuw reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van de
Bredense jeugdverenigingen
beslissing van de gemeenteraad d.d. 28/12/1998 betreffende het vaststellen
van een nieuw reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van de
Bredense sociaal-culturele verengingen (gewijzigd in zittingen van
23/04/2003 en 11/03/2002)

Volgens het cultuurpactdecreet moet iedere overheid die toelagen en
aanmoedigingen verleent aan enkelingen, organisaties of instellingen voor
hun culturele activiteiten ieder jaar als bijlage bij haar begroting de
omstandige lijst van de beneficianten publiceren met opgave van de
toegekende sommen en voordelen. Deze verplichting geldt niet voor die
verenigingen die nominatief in de begroting zijn ingeschreven of die op
basis van een door de gemeenteraad vastgesteld reglement worden
gesubsidieerd. In concreto bevinden volgende verenigingen zich in deze
specifieke situatie:
− NSB 14/18 - 40/45, dat de afgelopen jaren forfaitair werd betoelaagd
voor 350 EUR (art. 763/332-02)
− Animals First, dat de afgelopen jaren werd betoelaagd voor 99,16 EUR
(art. 76201/332-02)
− Vzw Kind en Preventie, dat de afgelopen jaren forfaitair werd
betoelaagd voor 250 EUR (art. 844/332-02)
Los van bovenvermelde wettelijke verplichting om een welbepaalde lijst met
verenigingen door de gemeenteraad te laten vaststellen, is het voor de
administratieve diensten van praktisch nut om over een gecoördineerde lijst
te beschikken met alle principieel door het gemeentebestuur erkende
verenigingen. De erkende verenigingen kunnen op basis van een aantal
gemeentelijke reglementen aanspraak maken op voordelen waar nieterkende verenigingen geen gebruik van kunnen maken.
Een aantal verenigingen werd reeds erkend door het college van
burgemeester en schepenen op basis van door de gemeenteraad
vastgestelde erkennings- en subsidiereglementen. Dit is meerbepaald het
geval in de sectoren jeugd, cultuur en sport. Uit hoger genoemde praktische
overwegingen om over een gecoördineerde lijst te beschikken worden ook
deze verenigingen in dit besluit expliciet genoemd.

Tussenkomsten

Raadslid Dany Hollevoet die zijn vraag herhaalt om in de lijst van erkende
verenigingen de nieuwe verenigingen in vetjes te willen plaatsen.

Stemmen

Met algemene stemmen
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Besluit

Artikel 1:
De volgende verenigingen komen principieel in aanmerking voor erkenning /
subsidiëring voor de werkingsperiode 1 september 2007 tot 31 augustus 2008:
A. Instellingen
- Vrijzinnig Centrum Bredene
- vzw. Medische Dringende Hulpverlening
B. Jeugdsector
a. Forfaitair
- Jokkebrok
b. Volgens puntensysteem
- FOS Dakota
- VVKSM Noordland
- Chiro Sas
C. Sociaal-culturele sector
a. Volgens puntensysteem
- 50-actief
- accordeonensemble BAG
- Arté4
- ATB Natuurvrienden
- A. Vermeylenfonds
- Belgian Cowboys Texas Rangers
- Confrerie van 't Vynckx- en Woutermansambacht
- Curieus
- Davidsfonds Duinen
- Davidsfonds Sas en Dorp
- Heemkring Ter Cuere
- Kaartersclub Paviljoentje
- KAV Duinen
- KAV Sas
- KVLV
- ‘t Kliekske
- Markant
- Natuurwerkgroep Bredene
- Okra
- Oudervereniging voor de moraal
- PUB
- Serafijntjes
- SVV
- Toneelkring Boontje
- Toneelvereniging De Klisse
- Vakantiegenoegens
- Volkshogeschool
- Willemsfonds
- Zangkoor Jovo-Sas
- Zangkoor Sint-Rikier
- Ziekenzorg CM Dorp en Duinen
- Ziekenzorg CM Sas
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- Zijkant
b. Forfaitair
- Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Bredene
- Jeugdmuziekatelier
D. Dienstverlenende sector
Forfaitair
- Rode Kruis afdeling Bredene
- De Gezinsbond
E. Sportsector
- BBC Bredene
- BBC Jezebel
- KSV Bredene Vzw
- VK Uilenspiegel
- FC Bouwvak Bredene
- Volley Bredene Vzw
- FC Vuurtoren/Monaco
- ZVC Krefima
- FC Villa Pepper
-FC Taxi Otto
- Motor Toerisme Club De Blekker
- Handbooggilde St. Sebastiaan
- Tortuga Divers
- Sonkei
- Myiamoto
- Omnisport The Reds
- Vzw Petanqueclub Kerlinga
- Schaakclub Vliegend Peerd Bredene
- Kukkiwon Taekwondo
- TTC Bredene
- Vicogne Tennis Club
- Triatlon Team Bredene
- Turnkring Neptunus
- S.V.V.
- Wielertoeristen Dunebikers Breduinia Vzw.
- Koninklijke Waternikkers Bredene
- Bredense Bruinvissen Vzw
- Gezinsbond
- Dansstudio Séverine
- W.T.C. Parasol
- ITB Boys
- Biljartclub Bredense Biljartvrienden
- Petanqueclub Camping Park Metsu
- Aiki-O-Kami Kaigan No Dojo
- Duikernikkers
- LRV Ter Duinen
- Twins Club
- De Waterratjes
- Duikclub Oxygen
- Aiki-O-Kami Kunt-Tai-Ko
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- WWV Inside Outside
- Wielerclub Wendy Boys
Wielerclubs
- KVC Duinensprinters
- KVC De Rappe Sprinters
Artikel 2:
De volgende verenigingen krijgen geen subsidies op basis van subsidiereglement
en zijn ook niet nominatief in de begroting vermeld. Deze verenigingen komen
principieel in aanmerking voor volgende forfaitaire subsidiëring en/of betoelaging
voor de werkingsperiode 1 september 2007 tot 31 augustus 2008:
- NSB 14/18 - 40/45: 350 EUR (art. 763/332-02)
- Animals First: 99,16 EUR (art. 76201/332-02)
- Vzw Kind en Preventie: 250 EUR (art. 844/332-02)

Punt 16: cultuur - Cultuur. Vaststelling van het cultuurbeleidsplan 2008-2013

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi
Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William
Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Lionel Clybouw en Valerie Degroodt, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

Decreet d.d. 28/01/1974 betreffende het cultuurpact
Decreet d.d. 13/07/2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en
integraal lokaal cultuurbeleid
Decreet d.d. 13/07/2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en
integraal lokaal cultuurbeleid
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 11/01/2002 ter uitvoering van het
decreet van 13/07/2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en
integraal lokaal cultuurbeleid

•
•
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Verwijzingsdocumenten

•
•
•
•
•
•
•

Feiten, context
en argumentatie

•
•
•
•

Advies

•
•
•

Tussenkomsten

voorstel van cultuurbeleidsplan 2008-2013
advies van de culturele raad d.d. 05/11/2007
advies van het beheersorgaan bibliotheek d.d. 27/11/2007
advies van het beheersorgaan gemeenschapscentrum d.d. 09/10/2007
samenstelling van het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum en het
gebruikersreglement
samenstelling van het beheersorgaan van de bibliotheek
begroting cultuur 2007

Het gemeentebestuur Bredene diende in 2002 een cultuurbeleidsplan
2003-2007 in bij de Vlaamse Gemeenschap en stelde een
cultuurbeleidscoördinator aan.
Op deze manier verwerft de gemeente jaarlijks subsidiëring in het kader
van het decreet op het lokaal cultuurbeleid van 2001.
Tegen 31/12/2007 moet een nieuw cultuurbeleidsplan 2008-2013 ingediend
worden.
De dienst cultuur stelt een nieuw cultuurbeleidsplan 2008-2013 voor
volgens de inhoudelijke en de vormelijke voorschriften van de Vlaamse
Gemeenschap. Dit cultuurbeleidsplan ontplooit vanuit een SWOT-analyse
van de bestaande maatschappelijke en culturele situatie een algemene visie
en een aantal algemene en concrete doelstellingen. Deze doelstellingen
worden gekoppeld aan concrete beleidsmiddelen. Het cultuurbeleidsplan
eindigt met een beschrijving van het communicatie- en participatieproces.

Het ontwerp van cultuurbeleidsplan werd gunstig geadviseerd door de
algemene vergadering van de culturele raad op 05/11/2007.
Het ontwerp van cultuurbeleidsplan werd gunstig geadviseerd door het
beheersorgaan van het gemeenschapscentrum op 09/10/2007.
Het ontwerp van cultuurbeleidsplan werd gunstig geadviseerd door het
beheersorgaan van de bibliotheek op 27/11/2007.

Raadslid Dany Hollevoet die met betrekking tot voorliggend plan volgende
opmerkingen formuleert:
• het gemeentelijk cultuurbeleidsplan 2008 – 2013 is, wat ook wordt
toegegeven in het plan, voortgeborduurd op het vorige beleidsplan
• in het plan wordt gewezen op het belang van het Gemeenschapscentrum,
maar niettemin moet worden vastgesteld dat de beleidsmatige maatregelen
en acties zich vooral richten naar het Meeting- & Eventcentrum Staf
Versluys. Inzake dit Meeting- & Eventcentrum Staf Versluys worden een
aantal voorstellen geformuleerd die eerder tot de bevoegdheid van het
Autonoom Gemeentebedrijf behoren dan tot deze van het
gemeentebestuur
• in het cultuurbeleidsplan wordt prioriteit gegeven aan communicatie naar
Oostende, terwijl het cultuuraanbod zich eveneens richt tot de andere
omliggende gemeenten.
• als “gemotiveerde” conclusie wordt geponeerd dat de functie van het
Ryckewaertshof op korte termijn moet worden herbekeken. Dit wordt
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•
•

echter niet uitgelegd.
algemeen kan worden gesteld dat het voorliggend plan weinig doelstellingen
concretiseert. Hiervan worden door het raadslid een aantal voorbeelden
gegeven.
soms wordt in het gemeentelijk cultuurbeleidsplan uitgegaan van verkeerde
veronderstellingen i.c.
o Meeting- & Eventcentrum Staf Versluys ontwikkelt zich als
congrescentrum
o Het gemeenschapscentrum stelt zich open voor alle socio –
culturele verenigingen uit Bredene en voor alle socio – culturele
initiatieven uit de regio Oostende. Er moet echter nu reeds
vastgesteld worden dat er geen ruimte meer vrij is om nog andere
initiatieven toe te laten.

Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat het cultuurbeleidsplan 2008 – 2013
werd goedgekeurd door het beheersorgaan Gemeenschapscentrum waarvan
raadslid Hollevoet deel uitmaakt en dat dit beleidsplan zal worden
geconcretiseerd via actieplannen.
Raadslid Dany Hollevoet merkt op dat het advies van het beheersorgaan van
het Gemeenschapscentrum, zoals geformuleerd in de brief van de voorzitter
van het beheersorgaan gemeenschapscentrum, niet in overeenstemming is met
de besprekingen die hierover werden gevoerd door dit orgaan. Door de
secretaris wordt opgemerkt dat formeel gezien geen advies noodzakelijk is van
dit beheersorgaan en dat de vermeende verkeerde inhoud van dit schrijven van
geen belang is voor de goedkeuring van dit dossier.
Burgemeester Willy Vanhooren die stelt dat dit beleidsplan positief werd
geadviseerd door de algemene vergadering van de culturele raad en door het
beheersorgaan van de bibliotheek.
Stemmen

Met 18 stemmen voor en 5 onthoudingen (Gilbert Vanleenhove, Kristof
Vermeire, Dany Hollevoet, Raf Pyra en Liestbeth Metsu)

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad keurt het voorliggende cultuurbeleidsplan 2008-2013 goed.
Dit cultuurbeleidsplan maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 17: personeelsdienst - Personeel. Verlofstatuut. Uitzonderlijke regeling n.a.v. het
samenvallen van de feestdagen van het feest van de arbeid en O.L.H. Hemelvaartsdag op
01/05/2008.
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Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi
Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William
Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Lionel Clybouw en Valerie Degroodt, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikels 105 (rechtspositieregeling), 116 (vaststelling minimale voorwaarden
rechtspositieregeling door de Vlaamse Regering), 253 (toezendingsplichtige
besluiten) en 270 (samenwerking met het OCMW) van het
Gemeentedecreet
Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden
van haar personeel d.d. 19/12/1974 en latere wijzigingen
Koninklijk Besluit d.d. 28/09/1984 tot uitvoering van de Wet d.d.
19/12/1974 en latere wijzigingen

•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•
•

•
•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 08/12/1982, houdende hervaststelling
van het verlofstatuut, gewijzigd bij beslissingen van de gemeenteraad d.d.
17/11/1986, d.d. 16/12/1992, d.d. 08/11/1999 en d.d. 14/05/2007
Wet d.d. 04/01/1974 betreffende de feestdagen
Koninklijk Besluit d.d. 18/04/1974 tot bepaling van de algemene wijze van
uitvoering van de wet d.d. 04/01/1974 betreffende de feestdagen
Koninklijk Besluit d.d. 03/06/2007 tot tijdelijke aanpassing, voor wat het jaar
2008 betreft, van het Koninklijk Besluit d.d. 18/04/1974 tot bepaling van de
algemene wijze van uitvoering van de wet d.d. 04/01/1974 betreffende de
feestdagen
protocol d.d. 26/10/2007, van het Bijzonder Onderhandelingscomité, inzake
het voorstel tot wijziging van het verlofstatuut (vaststellen regeling 10de
feestdag 2008)
gunstig advies van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 27/11/2007
inzake het voorstel tot wijziging van het verlofstatuut (vaststellen regeling
10de feestdag 2008)

Feiten, context In 2008 vallen uitzonderlijk 2 wettelijke feestdagen, nl. Dag van de Arbeid en
en argumentatie OLH-Hemelvaart, samen op donderdag 01/05/2008.
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Op basis van artikel 4 van de Feestdagenwet hebben alle werknemers recht op
10 feestdagen per jaar waarop ze niet tewerkgesteld mogen worden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwjaarsdag (1 januari);
Paasmaandag (tweede Paasdag);
Feest van de arbeid (1 mei);
OLH Hemelvaartsdag;
Pinkstermaandag (tweede Pinksterdag);
Nationale feestdag (21 juli);
OLV Hemelvaartsdag (15 augustus);
Allerheiligen (1 november);
Wapenstilstand (11 november);
Kerstmis (25 december).

Teneinde deze 10 feestdagen ook in 2008 te kunnen garanderen, verlegt het
Koninklijk Besluit d.d. 03/06/2007 OLH Hemelvaartdag, die valt op donderdag
01/05/2008, naar vrijdag 02/05/2008.
Een lokaal bestuur (= een niet-instelling / i.t.t. personeel tewerkgesteld in het
rustoord van het OCMW) valt niet onder de regeling van de
Feestdagenwet. De toekenning van de feestdagen gebeurt hier op basis van
een autonome beslissing van het bestuur.
Zo voorziet artikel 13 van het verlofstatuut (van toepassing voor zowel de
vastbenoemde als de tijdelijke personeelsleden) dat aan de personeelsleden
verlof toegestaan wordt op de bovenstaande wettelijke feestdagen.
Indien het bestuur de 10 feestdagen ook in 2008 wil waarborgen voor de
personeelsleden, dan moet hiervoor een beslissing genomen worden door de
gemeenteraad.
Hiertoe kan voor één van de volgende regelingen gekozen worden:
• ofwel toevoeging van een extra verlofdag aan het jaarlijks vakantieverlof
(deze compensatiedag kan dan genomen worden onder dezelfde
voorwaarden als het jaarlijks vakantieverlof, zoals reeds gebeurt voor de
feestdagen die samenvallen met een zaterdag of een zondag);
• ofwel collectieve vastlegging van de vervangingsdag op een dag waarop er
normaal wel gewerkt wordt binnen hetzelfde kalenderjaar.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om n.a.v. het samenvallen van 2
feestdagen op 01/05/2008 een compensatie te voorzien via de toevoeging van
een extra verlofdag aan het jaarlijks vakantieverlof.
De voorgestelde aanvulling van het verlofstatuut (zie artikel 1 van dit besluit)
werd goedgekeurd door de vakorganisaties en door de raad voor
maatschappelijk welzijn.
Advies

•

Met betrekking tot het voorstel inzake het vaststellen van een regeling i.v.m.
de
10de
feestdag
2008
werd
door
het
Bijzonder
Onderhandelingscomité op 26/10/2007 een protocol van akkoord
afgesloten.
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•

Het voorstel tot het vaststellen van een regeling i.v.m. de 10de feestdag
2008 werd gunstig geadviseerd door de raad voor maatschappelijk
welzijn in zitting d.d. 27/11/2007.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
In artikel 13 van het verlofstatuut voor het gemeentepersoneel wordt tijdelijk
voor het dienstjaar 2008 n.a.v. het uitzonderlijk samenvallen op donderdag
01/05/2008 van 2 wettelijke feestdagen, nl. Dag van de Arbeid en OLHHemelvaart, voor de personeelsleden compensatieverlof voorzien via de
toevoeging van een extra verlofdag aan het jaarlijks vakantieverlof 2008.
Deze compensatiedag kan genomen worden onder dezelfde voorwaarden als
het jaarlijks vakantieverlof.
Artikel 2
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de gouverneur.

Punt 18: personeelsdienst - Personeel. Toekenning van een compensatieverlof of een toelage
voor de permanentierol voor het berijdbaar houden van het wegennet (ijsbestrijding).
Vaststelling reglement.

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi
Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William
Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Lionel Clybouw en Valerie Degroodt, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikels 105 (rechtspositieregeling), 116 (vaststelling minimale voorwaarden
rechtspositieregeling door de Vlaamse Regering), 253 (toezendingsplichtige
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•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•

•
•
•

besluiten) en 270 (samenwerking met het OCMW) van het
Gemeentedecreet
Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden
van haar personeel d.d. 19/12/1974 en latere wijzigingen
Koninklijk Besluit d.d. 28/09/1984 tot uitvoering van de Wet d.d.
19/12/1974 en latere wijzigingen

beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/12/1999, houdende vaststelling
compensatieregeling voor de permanentierol voor het berijdbaar houden
van het wegennet
hoofdstuk 12: toelage voor wachtdienst ten huize (Weddenspiegel
Schaubroeck)
Omzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken d.d. 23/03/1979
betreffende de wachtdienst ten huize en de omzendbrief van de minister
van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt van 14/12/1990 betreffende de
sociale programmatie 1989, de bezoldigingsregeling, vergoedingen en
toelagen van het provincie- en gemeentepersoneel (= geïndexeerde
vergoeding per 01/11/2006 van 0,99 EUR per uur)
het sectoraal akkoord 1997 - 1998 en meer bepaald de mogelijkheid tot het
toekennen van een toelage voor wachtdienst ten huize (= geïndexeerde
vergoeding per 01/11/2006 van 2,81 EUR per uur)
protocol d.d. 26/10/2007, van het Bijzonder Onderhandelingscomité, inzake
het voorstel tot herziening van de regeling compensatieverlof/vergoeding
permanentie ijsbestrijding
gunstig advies van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 27/11/2007
inzake
het
voorstel
tot
herziening
van
de
regeling
compensatieverlof/vergoeding permanentie ijsbestrijding

Feiten, context Vergoeding/compensatie voor de wachtdiensten in het kader van de
en argumentatie ijsbestrijding.
• Beschrijving huidige dienstregeling - permanentierol ijsbestrijding:
1. 3 personeelsleden (chauffeur gemeentelijke vrachtwagen) zijn kandidaat
voor de inschakeling in de permanentierol tijdens de weekends en na de
diensturen;
2. van hen worden - in overleg met betrokkenen - per week (van maandag
tot en met zondag) telkens 2 personeelsleden aangeduid die effectief van
permanentie zijn (uitzonderlijk kunnen de diensten ook nog onderling
verwisseld worden);
3. de periode waarin de permanentie vastgesteld wordt, loopt telkens
ongeveer van de eerste week van november tot en met de laatste week
van de maand maart (= een periode van 22 weken).
• Op heden ontvangen personeelsleden voor de wachtdienst-ijsbestrijding
een compensatieverlof van 2 uur per zaterdag en 4 uur per zondag
of feestdag (basis: regeling vastgesteld door de gemeenteraad in zitting
van 27/12/1999 en gebaseerd op artikel 6 van het K.B. d.d. 24/06/1983
houdende toekenning van compensatieverlof voor de personeelsleden van
het wegenfonds).
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•

In principe (facultatieve toelage, is niet wettelijk verplicht) kan aan de
betrokken personeelsleden een toelage voor wachtdienst buiten de
normale werktijd (dus bijv. ook ’s avonds) toegekend worden.
Op basis van de betrokken omzendbrieven d.d. 23/03/1979 en d.d.
14/12/1990 bedraagt deze toelage op heden 0,99 EUR per uur (index
01/11/2006). Indien de toelage uitbetaald wordt in toepassing van het
sectoraal akkoord 1997-1998 bedraagt de toelage 2,81 EUR per uur
(index 01/11/2006).

• Cumul tussen beide regelingen (compensatieverlof en toelage) is
uitgesloten.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het gemeenteraadsbesluit d.d.
27/12/1999, houdende vaststelling van een compensatieregeling voor de
permanentierol voor het berijdbaar houden van het wegennet, op te heffen en
vanaf de winter 2007 - 2008 te vervangen door de volgende regeling:
•

•
•

uitbreiding compensatieregeling via verlof van gemiddeld 6 uren per
weekend (2 uur per zaterdag en 4 uur per zon- of feestdag) naar gemiddeld
8,25 uren per week (1 uur per weekdag, 1,25 uur per zaterdag en 2 uur
per zon- of feestdag) en dit, gedurende een ingekorte permanentieperiode
van 15 weken (i.p.v. 22 weken) of;
toekenning van een toelage van 0,99 EUR (index 01/11/2006) per uur
gedurende een permanentieperiode van 15 weken;
aan het personeel wordt de mogelijkheid geboden om te kiezen tussen de
compensatie via het verlof of via de financiële regeling.

Het voorgestelde reglement (zie artikel 2 van dit besluit) werd goedgekeurd
door de vakorganisaties en door de raad voor maatschappelijk welzijn.
Advies

•

•

Financiële
gevolgen

Met betrekking tot het voorstel tot herziening van de regeling
compensatieverlof/vergoeding permanentie ijsbestrijding werd door het
Bijzonder Onderhandelingscomité op 26/10/2007 een protocol van
akkoord afgesloten.
Het voorstel tot herziening van de regeling compensatieverlof/vergoeding
permanentie ijsbestrijding werd gunstig geadviseerd door de raad voor
maatschappelijk welzijn in zitting d.d. 27/11/2007.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
toelage wachtdienst in
het
kader
van
ijsbestrijding van 0,99
EUR (index 01/11/2006)
per
uur
bij
een
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patronale RSZ)
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permanentieperiode van
15 weken

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

vastbenoemden) huidige zitting:
421/115-41
(2.800
EUR) en
421/115-42
(1.300
EUR)

De gemeenteraad heft zijn beslissing d.d. 27/12/1999, houdende vaststelling
compensatieregeling voor de permanentierol voor het berijdbaar houden van
het wegennet, op.
Artikel 2
De gemeenteraad stelt de volgende compensatieregeling vast voor de
permanentierol voor het berijdbaar houden van het wegennet (ijsbestrijding):
Artikel 1
Dit besluit is met ingang van de winter 2007/2008 van toepassing voor de
personeelsleden die volgens een beurtregeling per winter gedurende een
periode van in totaal 15 weken door het college van burgemeester en
schepenen aangeduid worden voor de permanentierol voor het berijdbaar
houden van het wegennet. De betrokken personeelsleden moeten dus
tijdens deze periode buiten de gewone dienstregeling bereikbaar zijn
teneinde te kunnen ingrijpen bij onvoorziene omstandigheden.
Artikel 2
Aan de personeelsleden die eenmalig per winter opteren voor de
toekenning van verlof ter compensatie van de permanentierol wordt als
volgt een compensatieverlof toegekend (gemiddeld 8,25 uren per week):
• bij permanentie op een weekdag wordt een compensatieverlof
toegekend van 1 uur;
• bij permanentie op een zaterdag wordt een compensatieverlof
toegekend van 1,25 uur;
• bij permanentie op een zondag, een wettelijke feestdag of een
gelijkgestelde feestdag wordt een compensatieverlof toegekend van 2
uren.
Artikel 3
Aan de personeelsleden die eenmalig per winter opteren voor de
toekenning van een toelage ter compensatie van de permanentierol wordt conform de Omzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken d.d.
23/03/1979 (betreffende de wachtdienst ten huize) en de Omzendbrief van
de minister van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt d.d. 14/12/1990
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(betreffende de sociale programmatie 1989, de bezoldigingsregeling,
vergoedingen en toelagen van het provincie- en gemeentepersoneel) - een
toelage toegekend van 0,99 EUR per uur (geïndexeerd bedrag, index van
toepassing op 01/11/2006).
Bij overschrijding van de spilindex 138,01 wordt dit bedrag aangepast.
De toelage wordt jaarlijks en na vervallen termijn uitbetaald.
Artikel 4
Een cumulatie van de compensatieregeling zoals vermeld in artikel 2 (verlof)
en artikel 3 (toelage) is uitgesloten.
Wanneer het personeelslid tijdens de permanentierol effectief prestaties
levert (met compensatie via de voorziene regeling voor de buitengewone
prestaties) kan het bovendien voor de duur van deze prestaties geen
aanspraak meer maken op de compensatieregeling zoals vermeld in artikel 2
(verlof) of artikel 3 (toelage).
Artikel 3
De financiële aspecten worden geregeld als volgt:
Omschrijving +
Bedrag (incl. btw)
Leverancier
toelage wachtdienst in
max. 3.586 EUR (excl.
het
kader
van 400 EUR patronale RSZ;
ijsbestrijding van 0,99
opm.: niet verschuldigd
EUR (index 01/11/2006)
voor vastbenoemden)
per
uur
bij
een
permanentieperiode van
15 weken

Budgetcode
onder voorbehoud van
goedkeuring
van de
begroting 2008 door de
gemeenteraad in de
huidige
zitting
(uitbetaling na winter):
421/115-41 en
421/115-42

Artikel 4
Deze compensatieregeling wordt bij de eerstvolgende algemene hervaststelling
opgenomen in het verlofstatuut en in het geldelijk statuut van het
gemeentepersoneel.
Artikel 5
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de gouverneur.

Punt 19: technische dienst - Milieu. Vaststelling van het reglement inzake toekenning
subsidiëring Kleine Landschaps Elementen. (KLE)

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,

Verslag gemeenteraadszitting 17/12/2007

54

Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi
Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William
Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig met
kennisgeving

Willy Vanhooren, burgemeester;
Lionel Clybouw en Valerie Degroodt, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Gemeentelijk Natuur OntwikkelingsPlan (GNOP), goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 18/11/1996
artikelen 45 en 46 van het decreet d.d. 21/10/1997 betreffende het
natuurbehoud en het natuurlijk milieu (natuurdecreet)

•

Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•

ontwerp subsidiereglement
advies van de MiNaraad d.d. 15/12/2007

De begroting 2007 voorziet een krediet ten bedrage van 1.000,00 EUR voor
de subsidiëring van de aanleg en het onderhoud van kleine
landschapselementen (KLE) . Het vroegere subsidiereglement inzake kleine
landschapselementen was geldig tot eind 1999 . Aangezien hiervoor geen
aanvragen meer werden ingediend, werd dit reglement niet opnieuw
voorgelegd aan de gemeenteraad . Ingevolge de aanvraag van vzw
Natuurpunt tot het bekomen van een toelage voor de aankoop van
weidepalen en prikkeldraad, dient een nieuw subsidiereglement voor kleine
landschapselementen vastgesteld .
De MiNaraad heeft tijdens zijn vergadering van 15/12/2007 zijn positief
advies over dit reglement bevestigd

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt het subsidiereglement voor kleine landschapselementen
(KLE) als volgt vast :
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SUBSIDIEREGLEMENT KLEINE LANDSCHAPS ELEMENTEN (KLE)
Artikel 1 :
Binnen de perken van de op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten
kan het college van burgemeester en schepenen een subsidie verlenen voor de
aanleg en het onderhoud van bepaalde kleine landschapselementen .
De betoelaagbare objecten zijn gelegen in de landelijke ruimte van het
grondgebied van de gemeente . Onder de landelijke ruimte wordt verstaan de
zones die op het gewestplan aangeduid zijn als (*) :
• agrarische gebieden
• landschappelijk waardevol agrarisch gebied
• groengebieden
• natuurgebied
• parkgebied
(*) hiervoor wordt verwezen naar de aanduiding volgens het Koninklijk besluit
d.d. 28/12/1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp
gewestplannen en de gewestplannen .
Artikel 2 :
van KLE’s
1

2

3

Subsidiebedragen voor aanplant, aanleg en onderhoud

Hagen – houtkanten – omheiningen (weidepalen)
•

voorwaarden
enkel gebruik van inheemse, streekeigen soorten
− haag : door snoei vrij smal gehouden (dit type is vooral landelijk
waardevol)
− houtkant : lijnvormige beplanting van bomen en/of struiken die al
dan niet als hakhout worden beheerd
de aanplant dient een minimum lengte van 50 meter te hebben

•

aanlegsubsidie
− 0,50 EUR/plant

•

onderhoudsubsidie (maximum 125,00 EUR/aanvrager)
De aanplant dient een lengte te hebben van minimum 50 meter
De toelage is enkel geldig voor streekeigen soorten
− haag : om de 2 jaar toekenbaar - 0,50 EUR/meter
− houtkant : om de 5 jaar toekenbaar - 1,00 EUR/meter
− weidepalen : maximum 800,00 EUR/aanvrager – 4,00 EUR/paal

Knotwilgen
•

aanlegsubsidie
− 2,50 EUR/poot (minimum 5)

•

onderhoudsubsidie
De eerste knotbeurt kan gebeuren ten vroegste 5 jaar na aanplant .
Voor de volgende aanvragen wordt op een tussenperiode van 7 jaar
gerekend . De aanvraag moet betrekking hebben op tenminste 5
bomen
− subsidie : 10,00 EUR/meter

Hoogstammige fruitbomen
•

aanlegsubsidie
aanleg van hoogstammige fruitbomen, met een minimum van 5 bomen
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−
4

subsidie : 12,50 EUR/boom

Poelen
De aanleg van een poel voor de inrichting als amfibieënpoel, of specifiek in
graasweiden als veedrinkpoel, uitzonderlijk ook heraanleg van sterk
verlande of gedeeltelijk gedempte poel .
• voorwaarden
− minimum 40 m² - maximum 150 m²
− afstand van minimum 100 m van een gebouw (dit om de aanleg van
tuinvijvers uit te sluiten)
− geen uitzetting van vis- of eendrachtigen
− geen onttrekking van water, tenzij voor het drenken van vee dat
zich op de aan de drinkput grenzende weilanden bevindt
− gedeeltelijke of volledige afscherming van de oever d.m.v. raster
(prikkeldraad), minimum de helft van de omtrek
− niet gebruiken voor schoonspoelen van (sproei)tanks
− niet bewerken, bemesten of sproeien met biociden van een strook
van 2 meter rondom de poel
De goedkeuring tot uitbetaling van de toelage betekent geen ontheffing
van de eventuele noodzaak van het bezit van een bouwvergunning voor
de aanleg van een poel, in toepassing van de wet op de Ruimtelijke
Ordening
•

aanlegsubsidie
− subsidie : éénmalig 185,00 EUR/persoon (eigenaar of gebruiker mits
toestemming eigenaar)

•

onderhoudsubsidie
− ten vroegste 5 jaar na de aanleg
− onderhoud uitvoeren in september – januari
− onderhoud bestaat uit slibruiming om de 7 jaar
− subsidie : 125,00 EUR

Artikel 3 :
Als betoelaagbare kleine landschapselementen komen in aanmerking :
• hagen, houtkanten en weidepalen
• knotwilgen
• hoogstammige fruitbomen
• poelen
Artikel 4 :
Beplantingen, herbeplantingen die voortvloeien uit de toekenning van een
veilings-, bouw- of milieuvergunning komen niet in aanmerking voor toelage
voor aanplant .
Artikel 5 :
De toelage voor onderhoud is niet toekenbaar voor randbeplantingen rond
siertuinen .
Artikel 6 :
De toelage wordt toegekend aan de aanvrager . De aanvrager dient gerechtigd
te zijn, schriftelijk of op erewoord, tot het verrichten van de
onderhoudswerken waarvoor de aanvraag wordt ingediend .
Artikel 7 :
De aanvragen voor betoelaging worden ingediend bij het college van
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burgemeester en schepenen .
Artikel 8 :
Het college van burgemeester en schepenen beslist omtrent de toekenning van
de toelage en het bedrag ervan, na advies van de verantwoordelijke van de
milieudienst . Aan de toekenning van de toelage kunnen door het college
nadere condities worden verbonden met betrekking tot de uitvoeringswijze .
Artikel 9 :
De gemeente kan de uitvoering van de werken ter plaatse controleren alvorens
tot de uitbetaling over te gaan .
Artikel 10 :
De aanvrager verbindt zich tot de nodige instandhoudingzorg voor de objecten
waarvoor toelage wordt verkregen .
Artikel 11 :
Wanneer de uitvoering onvolledig of gebrekkig is uitgevoerd, kan de toelage bij
beslissing van het college van burgemeester en schepenen verminderd,
uitgesteld of geweigerd worden . Er wordt in geen geval een hogere vergoeding
uitgekeerd dan bij de toekenning voorzien .
Artikel 12 :
De toelage kan geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd wanneer :
• belangrijke delen van de beplanting door kennelijk gebrek aan zorg of
vervanging niet tot uitgroei komen
• een poel geheel of gedeeltelijk wordt gedempt of derwijze wordt behandeld
dat de natuurfunctie ervan ernstig wordt geschaad of niet voldaan wordt
aan de gestelde voorwaarden .
Artikel 13 :
Indien voor de betrokken aanvraag reeds gebruik wordt gemaakt van een door
een andere instantie, vereniging of particulier toegekende toelage, vervalt het
recht op een gemeentelijke toelage tenzij de cumulatie wordt goedgekeurd
door het college van burgemeester en schepenen .
Artikel 14 :

Procedure dossierbehandeling

Aanvraag schriftelijk indienen bij het gemeentebestuur van Bredene, t.a.v.
technische administratie milieudienst, Centrumplein 1, 8450 Bredene :
• kopie van de stafkaart om de juiste ligging te bepalen (schaal 1/10.000) – te
verkrijgen bij het Ministerie van landsverdediging,
• kadastraal plan met aanduiding van de desbetreffende KLE’s vermeld op de
aanvraag
• de eventueel nodige vergunningen (vb. veedrinkpoel) en toelatingen .
Na het binnenkomen van de aanvraag wordt deze gecontroleerd en voorgelegd
(aanvraag, advies en voorgesteld bedrag) door de milieudienst aan het college .
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen :
• de goedkeuring van de aanvraag en het toegekende bedrag, eventuele
bijkomende voorwaarden
• de beslissing wordt binnen de 3 weken aan de aanvrager overgemaakt .

Verslag gemeenteraadszitting 17/12/2007

58

Punt 20: technische dienst - Markten en concessies - Standplaatsen op de wekelijkse
dinsdagmarkt 2008 . Vaststellen van de lasten en voorwaarden

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi
Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William
Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Willy Vanhooren, burgemeester;
Lionel Clybouw en Valerie Degroodt, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Wet d.d. 25/06/1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van
ambulante en kermisactiviteiten, gewijzigd door de wet van 04/07/2005 en
20/07/2006
Koninklijk besluit d.d. 24/09/2006 betreffende de uitoefening en de
organisatie van ambulante handel
Koninklijk besluit d.d. 24/09/2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van
03/02/2003 tot vrijstelling van bepaalde categorieën van vreemdelingen van
de verplichting houder te zijn van een beroepskaart voor de uitoefening van
een zelfstandige beroepsactiviteit

•
•

•

ontwerp lastenboek voor standplaatsen op de wekelijkse dinsdagmarkt
2008

Feiten, context •
en argumentatie

Door de invoering van de nieuwe wetgeving betreffende de uitoefening en
organisatie van openbare markten zijn de gemeenten verplicht het
marktreglement aan te passen .
De grote wijzigingen zijn :
− De wet stelt een einde aan de verplichting om een machtiging (vroegere
leurkaart) om de zes jaar te vernieuwen . De machtigingen worden
afgeleverd via een ondernemingsloket en zijn geldig voor de volledige
duur van de beroepsactiviteit .
− In tegenstelling tot de vorige wetgeving kunnen naast natuurlijke
personen nu ook vennootschappen een standplaats toegewezen krijgen
.
− Bij het verlopen van het abonnement moet de markkramer geen
vernieuwingsaanvraag meer indienen .
Het abonnement wordt

Verwijzingsdocumenten
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stilzwijgend verlengd .
Een abonnement kan opgeschort worden :
− Door de houder ingeval van ziekte of ongeval met een voorspelbare
periode van min. 1 maand inactiviteit, gestaafd door een medisch
attest of bij overmacht .
− Door de gemeente vb. wanneer de verplichtingen niet nageleefd
worden .
− Bij het stopzetten van het abonnement moet de abonnementhouder 30
dagen vóór de vervaldatum een opzegbrief aan de gemeente bezorgen
uitgezonderd wegens ziekte, overmacht, overlijden .
− In tegenstelling tot de vorige wetgeving voorziet de wetgever de
mogelijkheid aan een vergunninghouder om de standplaats over te
dragen (d.w.z. te verkopen) niet alleen aan familie doch ook aan derden
. De overnemer behoudt zijn standplaats bij het aflopen van het
abonnement via stilzwijgende verlenging .
Bedenking
De overlater van een abonnementsstandplaats krijgt hier dus totaal vrijspel
zowel qua vraagprijs als qua overnemer .
Concreet betekent dit dat er (zoals in het verleden steeds werd toegepast)
geen rekening meer gehouden mag worden met de anciënniteit van de
reeds geabonneerde marktkramers, die een minder goede standplaats
innemen .
Tot nu toe werd de toekenning van een vrijgekomen standplaats geregeld
op basis van de anciënniteit van reeds geabonneerde marktkramers met een
minder goede standplaats .
Resultaat
Uit nader onderzoek blijkt dat gemeenten enkel om objectieve redenen de
bestemming (gedeeltelijk of in zijn geheel) van de markt kunnen veranderen
of de indeling ervan wijzigen . De gemeente is ertoe gehouden aan de
titularis van het abonnement een vooropzeg van ten minste 1 jaar te geven .
Indien men zou opteren om de marktverdeling te herschikken dan zouden
nog meer “anciens” benadeeld worden .
Uiteindelijk dient de nieuwe wet toegepast te worden .
−

•

•

Tussenkomsten

Raadslid Gilbert Vanleenhove die namens zijn fractie betreurt dat door de
gewijzigde federale wetgeving de lokale besturen geen volledige bevoegdheid
meer hebben op hun eigen markt.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt de lasten en voorwaarden voor inname van
standplaatsen op de wekelijkse dinsdagmarkt 2008 vast.
Deze lasten en voorwaarden met referentienummer 2007/TA/1217p01 maken
integrerend deel uit van dit besluit .
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Punt 21: jeugddienst - Jeugd. Vaststelling van het jeugdbeleidsplan 2008-2010.

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Valerie Degroodt, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Decreet d.d. 14/02/2003, gewijzigd bij decreet d.d. 06/12/2006, houdende
de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het
intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid.
Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 12/09/2003 ter uitvoering van het
decreet d.d. 14/02/2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van
het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en
jeugdwerkbeleid, inzake het voeren van een gemeentelijk en
intergemeentelijk jeugd- en jeugdwerkbeleid, gewijzigd bij de besluiten van
de Vlaamse Regering van 11/06/2004, 16/06/2006 en 26/01/2007.

•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 02/04/2007
houdende aanstelling van de stuurgroep opmaak jeugdbeleidsplan 20082010
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 29/08/2007
houdende goedkeuring ontwerp jeugdbeleidsplan 2008-2010
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 10/12/2007
betreffende de goedkeuring van het voorstel jeugdbeleidsplan 2008-2010
gunstig advies van de gemeentelijke jeugdraad m.b.t. het ontwerpjeugdbeleidsplan 2008-2010 d.d. 04/12/2007

Door het decreet d.d. 25/12/2005 houdende wijziging van het decreet d.d.
14/02/2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het
gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en
jeugdwerkbeleid, nam de Vlaamse overheid een aantal maatregelen om de
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•

•

•

•

•
•

planlast met betrekking tot het jeugdbeleid te verminderen.
Om aanspraak te maken op subsidies van de Vlaamse Gemeenschap, dient
het gemeentebestuur driejaarlijks een jeugdbeleidsplan op te stellen. Dit
jeugdbeleidsplan dient te bestaan uit twee hoofdstukken, jeugdwerkbeleid
en jeugdbeleid, en een financieel overzicht.
Voor de volgende planperiode, lopende van 2008 tot en met 2010, worden
extra middelen voorzien voor wie in het plan extra aandacht besteed aan
jeugdinformatie en jeugdinfrastructuur. De gemeente Bredene maakt
daarnaast ook aanspraak op extra subsidies voor projecten voor
maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Voor 2008 is het totaal
bedrag van deze trekkingsrechten vastgesteld op 54.472,75 EUR (24.955,52
EUR gewone trekkingsrechten, 8.318,51 EUR voor de prioriteit jeugdwerk,
5.671 EUR voor de prioriteit informatie en 15.527,02 voor maatschappelijk
kwetsbare kinderen en jongeren)
In haar zitting van 02/04/2007 gaf het college van burgemeester en
schepenen aan de stuurgroep jeugdbeleidsplan de opdracht een ontwerp
van jeugdbeleidsplan op te stellen volgens de bepalingen opgenomen in het
decreet d.d. 14/02/2003 (inclusief wijzigingen en uitvoeringsbesluiten) en het
daarna voor te leggen aan het college van burgemeester en schepenen.
Het ontwerp-jeugbeleidsplan werd op 29/08/2007 aan het college
voorgelegd en voor advies opgestuurd naar de Afdeling jeugd van de
Vlaamse Gemeenschap. Het plan werd door de stuurgroep aangepast in
functie van de opmerkingen geformuleerd door de Afdeling Jeugd.
Het ontwerp-jeugdbeleidsplan 2008-2010 werd op 04/12/2007 voorgelegd
aan de Bredense jeugdraad, die een gunstig advies formuleerde.
Het ontwerp-jeugdbeleidsplan 2008-2010 werd op 10/12/2007 voorgelegd
aan het college van burgemeester en schepenen.

Advies

•

Tussenkomsten

Schepen Kristien Vanmullem die de raad vraagt om het jeugdbeleidsplan – wat
betreft de activiteiten die worden georganiseerd – aan te vullen met een
Paasevenement op de wijk Sas.

gunstig advies van de gemeentelijke jeugdraad d.d. 04/12/2007

Raadslid Liesbeth Metsu die meer duidelijkheid wenst over de integratie van de
Mini – Club met de buitenschoolse kinderopvang, meer in het bijzonder wat
betreft de voorbereiding van dit initiatief, de inzet van personeel en de
overschrijding van de normen die gelden voor opvanginitiatieven.
Schepenen Doris Vermoortel en Jacky Maes die erop wijzen dat dit nieuw
opvanginitiatief vanaf begin 2008 zal worden voorbereid en dat het hier opvang
betreft die zal worden georganiseerd in het sportcentrum onder de leiding en
coördinatie van de coördinator buitenschoolse kinderopvang, dit om de
kwaliteit te optimaliseren. Bij het rekruteren van personeel zal eveneens
aandacht gegeven worden aan kwaliteit. Er wordt gedacht aan studenten die
een sociale, pedagogische of paramedische opleiding volgen.
Raadslid Liesbeth Metsu die tevens bedenkingen formuleert over de
“ophemeling” van het M&EC Staf Versluys in dit jeugdbeleidsplan, terwijl er in
Bredene ook andere zalen zijn waar activiteiten voor jongeren kunnen
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plaatsvinden. Daartegenover staat echter, zo meent het raadslid, dat om
beroep te kunnen doen op de evenementensubsidie de activiteit moet doorgaan
in het M&EC Staf Versluys.
Schepen Kristien Vanmullem die een aantal kanttekeningen plaatst bij de
veiligheid van bijvoorbeeld de parochiezalen en de opportuniteit om hier
bepaalde activiteiten voor jongeren te laten plaatsvinden.
Schepen Steve Vandenberghe die erop wijst dat in die “andere” zalen ook nog
steeds activiteiten plaatsvinden waardoor er een goed evenwicht is. Samen met
schepen Jacques Deroo is schepen Steve Vandenberhge ook de mening
toegedaan dat de evenementensubsidie niet enkel geldt voor activiteiten in het
M&EC Staf Versluys.
Raadslid Etienne Vercarre die meent dat er een valse discussie wordt gevoerd
en een verkeerde voorstelling van feiten wordt gegeven, aangezien de andere
zalen niet over dezelfde mogelijkheden beschikken als het M&EC Staf Versluys.
Raadslid Liesbeth Metsu die stelt dat het college van burgemeester en
schepenen geen visie heeft op de toekomst van Creatuur en dat ook in het
jeugdbeleidsplan geen visie terzake wordt ontwikkeld. Tot op heden mocht de
Jeugdraad ook nog geen antwoord ontvangen op een brief inzake de
toekomstige bestemming van Creatuur.
Burgemeester Willy Vanhooren die erop wijst dat het Gemeenschapscentrum
een grote stimulans heeft gegeven aan het gemeenschapsleven in Bredene en
dat straks ook een bestemming zal worden gegeven aan Creatuur, het Oud –
Gemeentehuis en Ryckewaertshof die dit gemeenschapsleven nog beter moeten
stimuleren.
Raadslid Liesbeth Metsu die betreurt dat, in tegenstelling tot een aantal andere
gemeenten, de ondersteuning door Bredene van de vzw Horizon voor het
organiseren van educatieve projecten en klasbezoeken beperkt is.
Schepen Jacky Maes die erop wijst dat voor dergelijke projecten een bedrag is
ingeschreven in het budget maar dat de kredieten hiervoor inderdaad niet
onbeperkt zijn.
Stemmen

Met 19 stemmen voor en 5 onthoudingen (Gilbert Vanleenhove, Kristof
Vermeire, Dany Hollevoet, Raf Pyra en Liesbeth Metsu)

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt het jeugdbeleidsplan 2008-2010 definitief vast. Dit
beleidsplan maakt integrerend deel uit van dit besluit.
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Punt 22: financiële dienst - Financiën. Kennisneming van het meerjarig financieel beleidsplan
voor de dienstjaren 2008-2012.

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Valerie Degroodt, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 241 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•

onderrichtingen d.d. 19/07/2007 van de Vlaamse Minister van Binnenlandse
Aangelegenheden, afdeling lokale en provinciale besturen – financiën en
personeel, houdende de instructies voor het opstellen van de budgetten en
meerjarenplannen voor 2008 van de gemeenten en van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest
onderrichtingen van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, Paul
Breyne, ingekomen op het gemeentebestuur d.d. 14/09/2007 betreffende de
specifieke aandachtspunten tot de opmaak van het gemeentebudget en het
meerjarig financieel beleidsplan

•

Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•

verslag van het managementteam d.d. 22/11/2007 waarbij de
gemeenteontvanger het voorontwerp van het meerjarig financieel
beleidsplan verduidelijkt
advies van de commissie voor begroting d.d. 23/11/2007 betreffende het
budget voor het jaar 2008

De artikels 146 en 147 van het Gemeentedecreet m.b.t. het strategische
meerjarenplan, zijn nog niet in werking getreden. Het strategisch
meerjarenplan zal uit twee onderdelen bestaan, met name de strategische
nota en de financiële nota van het strategisch meerjarenplan. De
strategische nota wordt voorlopig vervangen door het algemeen
beleidsprogramma, die verplicht aan het begin van elke legislatuur dient
opgesteld te worden. De financiële nota van het strategisch meerjarenplan
wordt tijdelijk ingevuld door het meerjarig financieel beleidsplan.
Het meerjarig financieel beleidsplan moet inzicht verstrekken in de aard en
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•

•

Neemt kennis

de omvang van het voorgenomen beleid, de dienstverlening en in de
financiële gevolgen van de beoogde doelstellingen. Het moet eveneens
aansluiten bij het algemeen beleidsprogramma. Om deze aansluiting te
waarborgen dient voor het budget 2008 een meerjarig financieel
beleidsplan te omvatten van de jaren 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Het
loopt dus op zijn minst over de volledige bestuursperiode. Het strategisch
meerjarenplan (meerjarig financieel beleidsplan) vormt de essentie van de
beleidsbepaling. In dit plan worden de beleidsopties op lange termijn
vooropgesteld, het jaarlijks budget vormt hier een uitvoering van.
De meerjarenplanning (MBP) is opgesteld conform de instructies van de
minister. Het begrotingsevenwicht ‘eigen dienstjaar’ blijft elk jaar behouden.
In het MBP worden geen bijkomende belastingverhogingen voorzien. Voor
de personenbelasting en onroerende voorheffing wordt rekening gehouden
met een blijvende stijging van het aantal inwoners en de aanhoudende
uitbreiding van het aantal woongelegenheden.
Aan de uitgavenzijde zijn de personeelsuitgaven, zoals hoger gemeld,
ingeschreven volgens de effectieve bezetting die op vandaag bestaat. Deze
exacte berekening heeft een duidelijk inzicht in de personeelslasten voor de
volgende jaren. In het meerjarig financieel beleidsplan werd rekening
gehouden met de instructies m.b.t. de opmaak van het budget en het
meerjarig financieel beleidsplan, waarbij de werkingskosten dienen te stijgen
met 1,9 %. De bijdrage in de werkingskosten voor het OCMW werd
ingeschreven volgens het laatst beschikbare meerjarenplan van het OCMW
betreft de periode 2008-2012. Deze bijdragen werden ingeschreven
conform de principebeslissing van zowel het college van burgemeester en
schepenen als de gemeenteraad, waarbij de bedragen van de gemeentelijke
bijdrage in de werkingskosten van het OCMW reeds voor de ganse
legislatuur werd vastgesteld (basis = 2007: 1 900 000 EUR + jaarlijkse
verhoging 3%). Ook voor de dotatie aan de politiezone werd rekening
gehouden met een jaarlijkse stijging van 3%.

De gemeenteraad neemt kennis van het meerjarig financieel beleidsplan voor de
dienstjaren 2008-2012. Dit beleidsplan wordt als bijlage bij het budget 2008
gevoegd.

Punt 23: financiële dienst - Financiën. Vaststelling van de gemeentebegroting (financiële nota
van het budget) voor het dienstjaar 2008.

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
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Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig met
kennisgeving

Valerie Degroodt, raadslid

Bevoegdheid

•

artikels 148, 149 en 151 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Omzendbrief d.d. 19/07/2007 van de Vlaamse minister van Binnenlandse
Aangelegenheden, afdeling gemeenten, OCMW’s en provincies, betreffende
de opmaak van het budget 2008 en het meerjarig financieel beleidsplan.
onderrichtingen van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, Paul
Breyne, ingekomen op het gemeentebestuur d.d. 13/09/2007 betreffende
specifieke aandachtspunten met betrekking tot het budget en het
administratief toezicht hierop.

•

Verwijzingsdocumenten

•

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•

•

verslag van het managementteam d.d. 07/11/2007 waarbij de
gemeentesecretaris het voorontwerp van de beleidsnota van het budget
2008 toelicht en waarbij de gemeenteontvanger het voorontwerp van de
begroting (financiële nota van het budget) 2008 verduidelijkt
advies van de commissie voor begroting d.d. 23/11/2007 betreffende het
budget voor het jaar 2008
beslissing van het college van burgemeester en schepenen houdende de
kennisname van de gemeentebegroting (financiële nota van het budget) voor
het dienstjaar 2008

Per 1 januari traden heel wat artikels van het gemeentedecreet omtrent de
financiële cyclus van de gemeente in werking. Inzonderheid de artikels
betreffende de opmaak van het budget en het meerjarig financieel
beleidsplan hebben een niet onbelangrijke impact op de beleidsvorming van
de gemeenten. Het begrip begroting wordt vervangen door het ‘budget’.
Het budget bestaat uit een beleidsnota en een financiële nota.
De financiële nota van het budget wordt voorlopig ingevuld door de
bepalingen betreffende de begroting. Deze begroting vormt de financiële
vertaling van de beleidsdoelstellingen, geformuleerd in de beleidsnota van het
budget. De opdeling gewone en buitengewone dienst blijft voorlopig van
toepassing. In een latere fase wordt deze opdeling vervangen door het
exploitatiebudget (= gewone dienst), het investeringsbudget (=
buitengewone dienst) en het liquiditeitenbudget.
De doorgevoerde wijzigingen betreffen niet alleen aanpassingen op het vlak
van de werkinstrumenten. De methodiek wordt hierdoor aangepast. Dit
betekent dat niet langer de begroting (financiële nota) het belangrijkste
beleidsdocument vormt. De essentie van de beleidsbepaling heeft zich
verlegd naar het strategisch meerjarenplan (meerjarig financieel beleidsplan).
In dit plan worden de beleidsopties op lange termijn vooropgesteld, het
jaarlijks budget vormt hier een uitvoering van.
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•

De gemeenteraad wordt gevraagd de begroting (financiële nota van het
budget) 2008 vast te stellen als volgt:

•

GEWONE DIENST

UITGAVEN
Personeel
Werkingskosten
Overdrachten
Schuld
TOTAAL

6 458 332,00 EUR
4 377 377,00 EUR
4 648 526,00 EUR
3 943 818,00 EUR
19 428 053,00 EUR

ONTVANGSTEN
Prestaties
1 892 825,00 EUR
Overdrachten
16 563 865,00 EUR
Schuld
976 675,00 EUR
TOTAAL
19 433 365,00 EUR
Resultaat van het dienstjaar
5 312,00 EUR
Nieuwe
kredieten
vorige
dienstjaren
–
0,00 EUR
ontvangsten
- 52 450,00 EUR
Nieuwe kredieten vorige dienstjaren - uitgaven
Saldo vorige dienstjaren
- 52 450,00 EUR
Overboekingen uit gewoon reservefonds
0,00 EUR
Overboekingen naar buitengewone dienst
- 491 000,00 EUR
Begrotingsresultaat gewone dienst 2008
- 538 138,00 EUR
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2007
3 491 007,38
EUR
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2008
2 952 869,38
EUR
•

BUITENGEWONE DIENST

UITGAVEN
Overdrachten
Investeringen
Schuld
TOTAAL

57 000,00 EUR
2 310 000,00 EUR
37 550,00 EUR
2 404 550,00 EUR

ONTVANGSTEN
Overdrachten
Investeringen
Schuld
TOTAAL
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0,00 EUR
1 766 050,00 EUR
1 938 550,00 EUR
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Resultaat van het dienstjaar
- 466 000,00 EUR
Nieuwe
kredieten
vorige
dienstjaren
–
0,00 EUR
ontvangsten
25 000,00 EUR
Nieuwe kredieten vorige dienstjaren - uitgaven
Saldo vorige dienstjaren
- 25 000,00 EUR
Overboekingen uit gewone dienst
491 000 EUR
Begrotingsresultaat buitengewone dienst 2008
EUR
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2007
2 386,05 EUR
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2008
2 386,05 EUR
•

Overzicht van de bijdragen in de werkingskosten gedragen door andere
overheidsinstellingen:

Politiezone Bredene – De Haan (330/435-01) (*)

2008
2 042 383,00 EUR

OCMW Bredene (831/435-01)

1 957 000,00 EUR

Kerkfabriek Sint-Rikier (79001/435-01)

50 000,00 EUR

Kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp (79002/435-01)

50 000,00 EUR

Kerkfabriek Heilige Theresia (79003/435-01)

65 000,00 EUR

(*) voor de vaststelling van gemeentelijke dotatie aan de politiezone Bredene-De
Haan voor het jaar 2008, wordt overeenkomstig de onderrichtingen van de
minister een afzonderlijke gemeenteraadsbeslissing genomen.
•

Overzicht van de bijdragen in het exploitatieverlies van de
gemeentebedrijven, met name het autonoom gemeentebedrijf Bredene
(AGB), alsook de kapitaalstorting voor 2008 in dit AGB, conform de
geplande investeringsuitgaven.
2008

Tussenkomsten

Exploitatieverlies AGB (76210/221-01)

826 996,00 EUR

Kapitaalsstorting AGB (76210/812-51)

37 500,00 EUR

Raadslid Kristof Vermeire die met betrekking tot de goedkeuring van het
meerjarig financieel beleidsplan, budget en een aantal belastingen volgende
opmerkingen formuleert :
- beleid zonder belastingen is niet mogelijk, maar deze belastingen moeten wel
sociaal rechtvaardig zijn.
Zo is het maar billijk dat bij afbouw van
dienstverlening minder belastingen dienen betaald en is bijgevolg de vraag van
de campinguitbaters om de belastingen op kampeerterreinen en
weekendverblijfparken aan te passen ingevolge het niet langer ophalen vanaf
2008 van het bedrijfsafval meer dan terecht. Het college van burgemeester en
schepenen is niet ingegaan op de vraag van de CD&V - fractie om deze
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belastingen te verlagen. De stopzetting van ophaling bedrijfsafval zonder
financiële compensatie is een verdoken belastingsverhoging.
- de CD&V-fractie is verwonderd over de verhoging van de belasting op tweede
verblijven, o.m. omdat enkele weken geleden de kustburgemeesters
protesteerden tegen de inning van de belasting op tweede verblijven door de
provincie.
- de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op onroerende
voorheffing blijven ongewijzigd, wat meer dan normaal is volgens de CD&Vfractie aangezien Bredene reeds de hoogste aanvullende belasting op
personenbelasting heft van alle kustgemeenten en op twee na de hoogste
opcentiemen op de onroerende voorheffing. Alleen Oostende en Koksijde
heffen hogere opcentiemen wat in die laatste gemeente ruimschoots wordt
gecompenseerd doordat de personenbelasting er 0 % is. De inkomsten uit
belastingen stijgen door het groeiend inwonersaantal en de vele nieuwe
woningen die worden gebouwd. Deze stijging moet aanleiding geven tot een
onderzoek over een verantwoorde verlaging van de belastingen. Dit geldt ook
voor de belasting op economische bedrijvigheid, temeer omdat straks ook de
ophaling van bedrijfsaval voor KMO’s zal worden stopgezet.
- wat de uitgaven betreft, stelt de CD&V-fractie vast dat de begroting 2008 net
zoals deze van 2007 gematigd is. De investeringskredieten zijn beperkt tot 2,31
miljoen EUR. Deze matiging is nodig omdat de grote investeringen van de
voorbije jaren (10,27 miljoen EUR in 2004 en 14,15 miljoen EUR in 2005) grote
leningen hebben gevergd. De leningslast is dan ook aanzienlijk gestegen.
- de CD&V-fractie maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van het Staf
Versluyscentrum. De weerslag van de werking van dit weliswaar Autonoom
Gemeentebedrijf op het budget is duidelijk merkbaar. Met 826.996 EUR ligt dit
bedrag zelfs hoger dan vorig jaar, alhoewel het de bedoeling zou moeten zijn
om dit bedrag te laten afnemen. In dit verband wijst het raadslid op het advies
van de begrotingscommissie om de werkingskosten te beheersen binnen de
gemeentelijke diensten maar ook bij de besturen die een bijdrage ontvangen van
het gemeentebestuur.
- een aantal elementen uit het budget kunnen wel op de steun rekenen van de
CD&V-fractie, zo o.m. het nieuw vrijzinnig centrum, de heraanleg van het
Ramakerspark, werken aan de Pr. Elisabethlaan, aanpassingswerken
toegankelijkheid gemeentehuis, ….
Raadslid Kristof Vermeire deelt mee dat zijn fractie na de afweging van de pro’s
en contra’s van het budget zich hierover zal onthouden bij de stemming
Schepen Jacky Maes die antwoordt dat het college van burgemeester en
schepenen op vandaag onvoldoende zicht heeft op de financiële gevolgen van de
afschaffing van de ophaling van het bedrijfsaval van de campings. Zo moet ook
rekening worden gehouden met minderinkomsten uit de verkoop van
bedrijfsafvalzakken. Tevens wijst de schepen erop dat het oorspronkelijk de
bedoeling was om de belasting op tweede verblijven te verhogen met 75 EUR,
maar door de invoering van de provinciale belasting deze verhoging werd
beperkt tot 45 EUR. Wat betreft de belasting op kampeerterreinen vreest de
schepen ook dat de personen die verblijven op de campings niet onmiddellijk
beter zullen worden van dergelijke verlaging omdat dit niet door alle
campinguitbaters zal worden doorgerekend.
Schepenen Jacques Deroo en Jacky Maes stellen dat het “exploitatieverlies” van
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het Autonoom Gemeentebedrijf geen correct beeld geeft. Het Autonoom
Gemeentebedrijf draagt immers de loonlast van een gedetacheerd personeelslid
van het gemeentebestuur en voert een aantal gemeentelijke taken uit.
Daarenboven wordt door het Autonoom Gemeentebedrijf een bedrag
terugbetaald van 211.100 EUR voor de terbeschikkingsstelling van het gebouw
Raadslid Gilbert Vanleenhove die meent dat het uitvoeren door het AGB van
een aantal opdrachten inzake toerisme en cultuur de democratische controle
op deze beleidsdomeinen beperkt, aangezien hierover wordt beslist door het
directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf dat slechts vijf mensen telt.
Raadslid Gilbert Vanleenhove wenst een ernstig gesprek over deze evolutie die
volgens hem een democratisch deficit inhoudt.
Schepen Jacques Deroo die repliceert dat bij de organisatie van culturele- en
straks ook de toeristische activiteiten er inspraak is van de geëigende
adviesraden i.c. cultuurraad en adviesraad toerisme.
Raadslid Tania Janssens feliciteert namens de sp.a-fractie de personen die
betrokken waren bij de opmaak van dit budget. Wat betreft de verhoging van
tweede verblijven stelt het raadslid dat tweede verblijfhouders die evenzeer
gebruik maken van tal van vormen van gemeentelijke dienstverlening hiertoe
hun steentje moeten bijdragen. Inzake het OCMW stelt het raadslid vast dat
met een beperkte verhoging (3 %) van de bijdrage in de werkingskosten heel
wat belangrijke realisaties kunnen worden vooropgesteld.
Stemmen

Met 16 stemmen voor en 8 onthoudingen (Gilbert Vanleenhove, Kristof
Vermeire, Dany Hollevoet, Raf Pyra, Liesbeth Metsu, William Hüpperts, Cindy
Versluys en Jon Devos)

Besluit

Artikel 1
De gemeentebegroting (financiële nota van het budget) wordt voor het jaar
2008 als volgt vastgesteld :
•

Gewone dienst

UITGAVEN
Personeel

ONTVANGSTEN
6 458 332,00 EUR Prestaties

Werkingskost
en
Overdrachten
Schuld
TOTAAL

4 377 377,00 EUR Overdrachten

•

4 348 526,00 EUR Schuld
3 943 818,00 EUR
19 428 053,00 TOTAAL
EUR

1 892 825,00
EUR
16 563 865,00
EUR
976 675,00 EUR
19 433 365,00
EUR

Buitengewone dienst

UITGAVEN
Overdrachten
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ONTVANGSTEN
57 000,00 EUR Overdrachten

172 500,00 EUR
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Investeringen
Schuld
TOTAAL

2 310 000,00 Investeringen
EUR
37 550,00 EUR Schuld
2 404 550,00 TOTAAL
EUR

0,00 EUR
1 766 050,00 EUR
1 938 550,00
EUR

Het budget 2008 maakt integrerend deel uit van dit besluit.
Artikel 2
De bijdragen in de werkingskosten gedragen door andere overheidsinstellingen
worden als volgt vastgesteld :
2008
Politiezone Bredene – De Haan (330/435-01)

2 042 383,00 EUR

OCMW Bredene (831/435-01)

1 957 000,00 EUR

Kerkfabriek Sint-Rikier (79001/435-01)

50 000,00 EUR

Kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp (79002/43501)

50 000,00 EUR
65 000,00 EUR

Kerkfabriek Heilige Theresia (79003/435-01)
Artikel 3
De bijdragen in het exploitatieverlies van het autonoom gemeentebedrijf
Bredene alsook de kapitaalsstorting in dit gemeentebedrijf wordt als volgt
vastgesteld :
2008
Explotatieverlies AGB (76210/221-01)

826 996,00 EUR

Kapitaalsstorting AGB (76210/812-51)

37 500,00 EUR

Punt 24: financiële dienst - Financiën. Vaststelling van de beleidsnota van het budget voor
het dienstjaar 2008.

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
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Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig met
kennisgeving

Valerie Degroodt, raadslid

Bevoegdheid

•

artikels 148, 149 en 150 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Omzendbrief d.d. 19/07/2007 van de Vlaamse minister van Binnenlandse
Aangelegenheden, afdeling gemeenten, OCMW’s en provincies, betreffende
de opmaak van het budget 2008 en het meerjarig financieel beleidsplan.
onderrichtingen van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, Paul
Breyne, ingekomen op het gemeentebestuur d.d. 13/09/2007 betreffende
specifieke aandachtspunten met betrekking tot het budget en het
administratief toezicht hierop.

•

Verwijzingsdocumenten

•

•

verslag van het managementteam d.d. 07/11/2007 waarbij de
gemeentesecretaris het voorontwerp van de beleidsnota van het budget
2008 toelicht en waarbij de gemeenteontvanger het voorontwerp van de
begroting (financiële nota van het budget) 2008 verduidelijkt
advies van de commissie voor begroting d.d. 23/11/2007 betreffende het
budget voor het jaar 2008

Feiten, context •
en argumentatie

Per 1 januari traden heel wat artikels van het gemeentedecreet omtrent de
financiële cyclus van de gemeente in werking. Inzonderheid de artikels
betreffende de opmaak van het budget en het meerjarig financieel
beleidsplan hebben een niet onbelangrijke impact op de beleidsvorming van
de gemeenten. Het begrip begroting wordt vervangen door het ‘budget’.
Het budget bestaat uit een beleidsnota en een financiële nota.
• De beleidsnota verwoordt het beleid dat de gemeente gedurende het
boekjaar zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstellingen.
De
beleidsnota omvat eveneens een toelichting omtrent de financiële toestand
van de gemeente alsook de aansluitingstabel met financiële nota van het
budget.
• De beleidsnota vormt van het jaar 2008 een verplicht onderdeel van het
budget.
• Het doelstellingenbeleid (lange- en kortetermijndoelstellingen) wordt hierin
omgezet naar actieplannen. Aan deze actieplannen wordt de financiële
impact gekoppeld. Niet alles wordt omgezet in actieplannen. Naast de
actieplannen worden heel wat van de uitgaven geboekt onder het
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•

gelijkblijvend beleid. De actieplannen situeren zich vooral op het vlak van de
buitengewone dienst. Aan elk actieplan wordt een actieplancode toegekend.
Deze actieplancode kan, voor wat betreft de buitengewone dienst, in het
begrotingsdocument terugvonden op het investeringsplan.
De beleidsnota omvat 4 onderdelen :
- doelstellingennota
- doelstellingenbudget
- aansluitingstabel met de financiële nota
- raming van de uitgaven en de ontvangsten per actieplan

Stemmen

Met 16 stemmen voor en 8 onthoudingen (Gilbert Vanleenhove, Kristof
Vermeire, Dany Hollevoet, Raf Pyra, Liesbeth Metsu, William Hüppertz, Cindy
Versluys en Jon Devos)

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt de beleidsnota van het budget voor het dienstjaar 2008
vast. Deze beleidsnota maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 25: financiële dienst - Financiën. Vaststelling van de gemeentelijke dotatie aan de
politiezone Bredene-De Haan voor het jaar 2008.

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Valerie Degroodt, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

onderrichtingen d.d. 19/07/2007 van de Vlaamse Minister van Binnenlandse
Aangelegenheden, afdeling lokale en provinciale besturen – financiën en
personeel, houdende de instructies voor het opstellen van de budgetten en
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•

Feiten, context •
en argumentatie

meerjarenplannen voor 2008 van de gemeenten en van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest
onderrichtingen van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, Paul
Breyne, ingekomen op het gemeentebestuur d.d. 14/09/2007 betreffende de
specifieke aandachtspunten tot de opmaak van het gemeentebudget en het
meerjarig financieel beleidsplan

De onderrichtingen, d.d. 14/09/2007, m.b.t. de opmaak van het budget
2008, stipuleert dat de gemeentelijke dotatie aan de politiezone in een
afzonderlijke raadsbeslissing moet worden vastgesteld.

• Overzicht van de gemeentelijke dotatie aan de politiezone Bredene-De Haan:
Jaar
2003
2004
2005
2006
2007
(*) 2008

Bedrag dotatie
1 828 622 EUR
1 865 195 EUR
1 920 333 EUR
1 843 928 EUR
1 854 373 EUR
2 042 383 EUR

(*) Het bedrag van de gemeentelijke politiedotatie ‘aandeel gemeente
Bredene’ dat werd opgenomen in het ontwerp van budget voor 2008 stemt
overeen met het bedrag dat werd opgegeven bij het budgetvoorstel
ingediend begin oktober 2007. Het definitief aandeel voor de gemeente
Bredene is lager dan oorspronkelijk werd opgegeven. De uiteindelijke
werkingstoelage werd berekend op 2 035 711,00 EUR en werd vastgesteld
door de politieraad in zitting van 6 december 2007. Bij eerstvolgende
budgetwijziging wordt de dotatie aan de politiezone Bredene-De Haan met
6 672 EUR verminderd.
•

Overzicht van de diverse uitgaven/ontvangsten ingeschreven in de
politiebegroting 2008
uitgavensoort
Personeelsuitgaven
Werkingskosten
Overdracht-uitgaven
Schuld-uitgaven
TOTAAL
ontvangstensoort
Prestaties
Overdrachtontvangsten
Schuld-ontvangsten
TOTAAL
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2007 (na begrotingswijziging nr. 2)
6 073 617,00 EUR
962 787,00 EUR
6 300,00 EUR
68 564,00 EUR
7 111 268,00 EUR

2008
6 266 836,00 EUR
950 562,00 EUR
6 400,00 EUR
88 705,00 EUR
7 312 503,00EUR

2007 (na begrotingswijziging nr. 2)
7 750,00 EUR
6 670 995,00 EUR

2008
9 750,00 EUR
7 182 308,00 EUR

8 826,00 EUR
6 687 571,00 EUR

8 945,00 EUR
7 201 003,00EUR
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•

Overzicht investeringsprogramma 2008

omschrijving
bedrag
financieringswijze
Werken aan gebouwen in 25 000 EUR
Lening
uitvoering
Aankoop van bureaumeubilair
10 000 EUR
Lening
Jaarlijkse vervanging van PC’s
11 000 EUR
Lening
Aankoop van software licenties
5 000 EUR
Lening
Aankoop van printers en 10 000 EUR
Lening
randapparatuur
Aankoop van servers
17 000 EUR
Lening
Aankoop van personeelsplanning 42 000 EUR
Lening
en berekeningssysteem
Aankoop van andere voertuigen
8 800 EUR
Lening
Aankoop
van
uitschuifbare 12 000 EUR
Lening
matrakken met houder
Aankoop van kogelwerende
5 000 EUR
Lening
hemden
Aankoop
van
6 000 EUR
Lening
schietinstructiewapens
Aankoop van motorhelm met
7 500 EUR
Lening
radioset
Aankoop van opblaasbare tent
9 000 EUR
Overboeking
(kader verkeersveiligheid)
Aankoop van lichtmast (kader
6 500 EUR
Overboeking
verkeersveiligheid)

Financiering buitengewone dienst
Leningen ten laste van de politiezone
Toelage verkeersveiligheid – via overboeking

Financiële
gevolgen

bedrag
159 300 EUR
15 500 EUR

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

Raming (incl. BTW) Begrotingscode
+ Dienst
beschikbaar krediet
Bijdrage
in
de
2 042 383 EUR 330/435-01 08/08
GD
werkingskosten
(BW 2 035 711 opgenomen in het
gedragen door andere
EUR) budgetontwerp 2008
overheidsinstellingen
(aan te passen bij
budgetwijziging 2008)

Stemmen

Met 21 stemmen voor en 3 onthoudingen (William Hüppertz, Cindy Versluys
en Jon Devos)
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Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad stelt de gemeentelijke dotatie aan de politiezone Bredene –
De Haan voor het jaar 2008 vast voor een bedrag van 2 042 383 EUR. Bij de
eerstvolgende budgetwijziging van de gewone dienst wordt het bedrag van
gemeentelijke dotatie aan de politiezone Bredene – De Haan aangepast naar
2 035 711 EUR.
Artikel 2
De financiële aspecten worden geregeld als volgt:
Omschrijving
+ Bedrag (incl. BTW)
Begrotingscode
Leverancier
Bijdrage
in
de
2 042 383 EUR
330/435-01
werkingskosten gedragen (budgetwijziging 2008 –
door
andere
2 035 711 EUR
overheidsinstellingen

Punt 26: financiële dienst - Retributies en belastingen. Vaststellen van de aanvullende
belasting op de personenbelasting voor het dienstjaar 2008. (040/372-01)

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Valerie Degroodt, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Wet d.d. 24/12/1996 betreffende de vestiging en de invordering van de
provincie- en gemeentebelastingen en alle hierop van toepassing zijnde
uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd
artikel 151 van het Gemeentedecreet
Wetboek van de Inkomstenbelasting van 1992

•
•

Verslag gemeenteraadszitting 17/12/2007

76

•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie
•
•

Omzendbrief BA – 2004-03 d.d. 14/07/2004 houdende coördinatie van de
onderrichtingen van de Vlaamse Minister van Binnenlandse
Aangelegenheden betreffende gemeentefiscaliteit
de financiële toestand van de gemeente

beslissing van de gemeenteraad d.d. 18/12/2006 houdende vaststelling van
de aanvullende belasting op de personenbelasting voor het jaar 2007
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 03/12/2007
houdende principiële opheffing, aanpassing, aanvulling of verlenging van
retributie- en belastingreglementen in 2008
kennisneming door de gemeenteraad in zitting d.d. 17/12/2007 van de nota
betreffende de wijzigingen van belasting- en retributiereglementen
opgenomen in het budgetontwerp 2008

De ontvangsten uit onroerende voorheffing en personenbelasting worden
ingeschreven volgens de bedragen opgegeven door de diverse Ministeries.
De corresponderende bedragen stijgen elk jaar aanzienlijk door het stijgend
aantal inwoners en door bijkomende woningen in de gemeente.
De aanvullende belasting op de personenbelasting wordt jaarlijks
vastgesteld.
In het nieuwe reglement werden geen wijzigingen aangebracht t.o.v. het
vorige reglement.

Stemmen

Met 16 stemmen voor en 8 onthoudingen (Gilbert Vanleenhove, Kristof
Vermeire, Dany Hollevoet, Raf Pyra, Liesbeth Metsu, William Hüppertz, Cindy
Versluys en Jon Devos)

Besluit

Enig artikel
Er wordt voor het dienstjaar 2008 een aanvullende belasting gevestigd ten laste
van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van dit
dienstjaar.
Deze belasting wordt vastgesteld op 7% van het volgens artikel 466 van het
wetboek van de Inkomstenbelasting 1992 berekende gedeelte van de
personenbelasting die aan het rijk verschuldigd is voor hetzelfde dienstjaar. Het
dienstjaar is hetzelfde als het aanslagjaar volgens de terminologie die gebruikt
wordt in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen.
Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de
belastingplichtige heeft verworven in het aan het dienstjaar voorafgaande jaar,
dus in 2007.

Punt 27: financiële dienst - Retributies en belastingen. Vaststellen van de opcentiemen op de
onroerende voorheffing voor het dienstjaar 2008. (040/371-01)

Verslag gemeenteraadszitting 17/12/2007

77

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Valerie Degroodt, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Wet d.d. 24/12/1996 betreffende de vestiging en de invordering van de
provincie- en gemeentebelastingen en alle hierop van toepassing zijnde
uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd
artikel 151 van het Gemeentedecreet
Wetboek van de Inkomstenbelasting van 1992
Omzendbrief BA – 2004-03 d.d. 14/07/2004 houdende coördinatie van de
onderrichtingen van de Vlaamse Minister van Binnenlandse
Aangelegenheden betreffende gemeentefiscaliteit
de financiële toestand van de gemeente

•
•
•
•
Verwijzingsdocumenten

•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie
•
•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 18/12/2006 houdende vaststelling van
de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het jaar 2007
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 03/12/2007
houdende principiële opheffing, aanpassing, aanvulling of verlenging van
retributie- en belastingreglementen in 2008
kennisneming door de gemeenteraad in zitting d.d. 17/12/2007 van de nota
betreffende de wijzigingen van belasting- en retributiereglementen
opgenomen in het budgetontwerp 2008

De ontvangsten uit onroerende voorheffing en personenbelasting worden
ingeschreven volgens de bedragen opgegeven door de diverse Ministeries.
De corresponderende bedragen stijgen elk jaar aanzienlijk door het stijgend
aantal inwoners en door bijkomende woningen in de gemeente.
De opcentiemen op de onroerende voorheffing worden jaarlijks vastgesteld.
In het nieuwe reglement werden geen wijzigingen aangebracht t.o.v. het
vorige reglement.
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Stemmen

Met 16 stemmen voor en 8 onthoudingen (Gilbert Vanleenhove, Kristof
Vermeire, Dany Hollevoet, Raf Pyra, Liesbeth Metsu, William Hüppertz, Cindy
Versluys en Jon Devos)

Besluit

Enig artikel
Er worden voor het dienstjaar 2008, 1.775 gemeentelijke opcentiemen op de
onroerende voorheffing gevestigd.

Punt 28 : financiële dienst - Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen van
het belastingreglement op het parkeren in een blauwe zone voor de dienstjaren 2008-2012.
(040/366-07)

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Valerie Degroodt, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Wet d.d. 22/02/1965, waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan
parkeergeld op motorvoertuigen in te voeren
Wet d.d. 24/12/1996 betreffende de vestiging en de invordering van de
provincie- en gemeentebelastingen en alle hierop van toepassing zijnde
uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd
Wet d.d.15/03/1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen
Programmawet d.d. 20/07/2006, in het bijzonder de artikelen 7 t.e.m. 9
houdende wijziging bezwaartermijn van 3 naar 6 maanden
Koninklijk Besluit d.d. 12/04/1999 tot bepaling van de procedure voor de
gouverneur of het college van burgemeester en schepenen inzake
bezwaarschrift tegen een provincie- of gemeentebelasting
Ministerieel Besluit d.d. 07/05/1999 betreffende de parkeerkaart voor

•
•
•
•
•
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•
•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•

personen met een handicap
Verkeersveiligheidwet d.d. 07/02/2003 betreffende verschillende bepalingen
inzake verkeersveiligheid met inwerkingtreding vanaf 01/03/2004
Omzendbrief BA – 2004-03 d.d. 14/07/2004 houdende coördinatie van de
onderrichtingen van de Vlaamse Minister van Binnenlandse
Aangelegenheden betreffende gemeentefiscaliteit
Koninklijk Besluit d.d. 09/01/2007 tot wijziging 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
financiële toestand van de gemeente

beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/03/2007 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het belastingreglement op het parkeren in een
blauwe zone voor de dienstjaren 2007-2012.
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 03/12/2007
houdende principiële opheffing, aanpassing, aanvulling of verlenging van
retributie- en belastingreglementen in 2008
kennisneming door de gemeenteraad in zitting d.d. 17/12/2007 van de nota
betreffende de wijzigingen van belasting- en retributiereglementen
opgenomen in het budgetontwerp 2008

Het K.B. d.d. 09/01/2007 tot wijziging van het K.B. d.d. 01/12/1975
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het
gebruik van de openbare weg verruimt het begrip “bewonerskaart” tot
“parkeerkaart”, waardoor de gemeentelijke overheden een parkeerkaart
kunnen uitreiken aan gelijk welke doelgroep.
Het nieuwe reglement wordt in vergelijking met het vorige als volgt
gewijzigd: bijkomende vrijstelling voor personen die beschikken over een
gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers

Stemmen

Met 19 stemmen voor en 5 onthoudingen (Gilbert Vanleenhove, Kristof
Vermeire, Dany Hollevoet, Raf Pyra en Liesbeth Metsu)

Besluit

Artikel 1
Het belastingreglement d.d. 19/03/2007 op het parkeren in een blauwe zone
voor de dienstjaren 2007-2012 wordt opgeheven met ingang van de
inwerkingtreding van onderhavig reglement.
Artikel 2
Er wordt voor de dienstjaren 2008-2012 een belasting geheven op het parkeren
van motorvoertuigen op de openbare weg of op plaatsen gelijkgesteld aan de
openbare weg.
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Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar
parkeren toegelaten is én waar een blauwe zone-reglementering van toepassing
is.
Onder openbare weg verstaat men de wegen en hun trottoirs of nabijgelegen
bermen die eigendom zijn van de gemeentelijke, provinciale of gewestelijke
overheden.
Onder met een openbare weg gelijkgestelde plaatsen verstaat men de
parkeerplaatsen gelegen op de openbare weg, zoals vermeld in artikel 4, §2, van
de wet van 25/12/1993, betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en
de organisatie van openbare markten.
Artikel 3
De belasting wordt als volgt vastgesteld:
• Gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de
verkeersborden.
• Een forfaitair bedrag van 25,00 EUR per dag voor elke periode die
langer is dan deze die gratis is.
De door de gebruiker gewenste parkeerduur wordt vastgesteld door het
zichtbaar aanbrengen achter de voorruit van het voertuig van de parkeerschijf,
overeenkomstig artikel 27.1.1. van het K.B. van 01/12/1975. Deze beperkte
parkeertijd zoals bedoeld in artikel 27.1.1 is niet van toepassing op de
voertuigen die geparkeerd staan voor de inrij van eigendommen en waarvan het
inschrijvingsteken van dit voertuig leesbaar op die inrij is aangebracht zoals
omschreven in het K.B. 09/01/2007 tot wijziging van het K.B. 01/12/1975.
Indien dit niet het geval is, wordt steeds geacht dat de belastingplichtige opteert
voor het bedoelde forfaitaire bedrag.
Artikel 4
De belasting is verschuldigd zodra het voertuig langer is geparkeerd dan de tijd
die toegelaten is door de verkeersborden en is verschuldigd door de eigenaar
van het voertuig.
De belasting wordt gekweten door storting of overschrijving op de rekening
van de gemeente. De betaling gebeurt overeenkomstig de richtlijnen die
vermeld zijn op de uitnodiging tot betaling dat werd aangebracht door de
aangestelde van de gemeente op de voorruit van het voertuig.
Artikel 5
De retributie is ondeelbaar en voor de gekozen geldigheidsduur verschuldigd,
ongeacht of de titularis, om welke reden ook, gehouden is de uitgereikte kaart
aan het gemeentebestuur terug te bezorgen.
Artikel 6
Van deze belasting zijn vrijgesteld:
•
personen met een handicap die beschikken over een parkeerkaart
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•

•

overeenkomstig het M.B. van 07/05/1999,
bewoners die beschikken over een bewonerskaart overeenkomstig
artikel 2.52 van het K.B. d.d. 09/01/2007 tot wijziging van het K.B. d.d.
01/12/1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg,
personen die beschikken over een gemeentelijke parkeerkaart voor
zorgverstrekkers overeenkomstig de modaliteiten vastgesteld in het
gemeentelijk reglement

De vrijstelling van de belasting wordt slechts verleend als de parkeerkaart voor
personen met een handicap, de bewonerskaart of de gemeentelijke
parkeerkaart voor zorgverstrekkers duidelijk zichtbaar achter de voorruit
wordt geplaatst. Indien dit niet het geval is, wordt steeds geacht dat de
belastingplichtige opteert voor het in artikel 3 bedoelde forfaitaire bedrag.
Artikel 7
Bij toepassing van het hierboven vermelde forfaitair tarief, dient de belasting te
worden betaald binnen de tien dagen na ontvangst van de uitnodiging tot
betaling.
In geval van niet-betaling innen de tien dagen, wordt de belasting ingekohierd en
is ze onmiddellijk eisbaar.
Artikel 8
De belastingplichtige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het
college van burgemeester en schepenen.
Het bezwaarschrift moet worden gemotiveerd en op straffe van nietigheid
schriftelijk worden ingediend. De indiening kan gebeuren door verzending of
door overhandiging.
Het moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van zes
maanden vanaf datum van de inning van de belasting.

Punt 29: financiële dienst - Retributies en belastingen. Wijzigingen van belasting- en
retributiereglementen opgenomen in het budgetontwerp 2008. Kennisneming.

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
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Afwezig met
kennisgeving

Valerie Degroodt, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 03/12/2007
houdende principiële opheffing, aanpassing, aanvulling of verlenging van
retributie- en belastingreglementen in 2008

Feiten, context •
en argumentatie

Voor 2008 wordt in de indexatie van de toeristische belastingen voorzien.
Deze indexatie vindt zijn verantwoording in de betrachting steeds een
evenwicht te vinden tussen de belastingdruk voor de inwoners en de
belastingdruk voor de toeristen. Dit evenwicht moet binnen het segment
van de “toeristische belastingen” eveneens bewaard blijven. Daarom
worden niet alle “toeristische belastingen” verhoogd. Vanaf 01/01/2008
zullen de houders van kampeerterreinen en weekendverblijfparken zelf
zorgen voor de ophaling van bedrijfsafval.
Er wordt in een tariefverhoging voorzien voor gewone tweede verblijven
van 520,00 EUR naar 565,00 EUR. Ook worden de tarieven voor kamers in
villa’s en appartementen (niet hotels) aangepast van 85,00 EUR naar 90,00
EUR. De belastingverhoging kan gerechtvaardigd worden door het steeds
uitgebreider aanbod (op cultureel en toeristisch vlak) dat het
gemeentebestuur aanbiedt aan de toeristen en de enorme investeringen in
de toeristische zone van de voorbijgaande jaren.
De ontvangsten uit onroerende voorheffing en personenbelasting worden
ingeschreven volgens de bedragen opgegeven door de diverse Ministeries.
De corresponderende bedragen stijgen elk jaar aanzienlijk door het stijgend
aantal inwoners en door bijkomende woningen in de gemeente.
In de tabel hieronder wordt een overzicht gegeven van de voornaamste
wijzigingen:

•

•

•

VOORSTEL
INZAKE
BESTAANDE
RETRIBUTIEREGLEMENTEN

BELASTING-

EN

Het belastingreglement op het in huur stellen van kamers. (040/364-34)
Wijzigingen:
-

type B (per slaapkamer in villa’s, appartementen)
90,00 EUR i.p.v. 85,00 EUR
Het belastingreglement op de tweede verblijven. (040/367-13)
Wijzigingen :
tweede verblijven (huizen, villa’s, bungalows, appartementen en studio’s)
565,00 EUR i.p.v.520,00 EUR
Het belastingreglement op de opcentiemen op de onroerende voorheffing.
(040/371-01)
Geen wijzigingen
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De aanvullende belasting op de personenbelasting. (040/372-01)
Geen wijzigingen
Het belastingreglement op het betalend parkeren op de openbare weg of
gelijkgestelde plaatsen. (040/366-07)
Wijzigingen:
bijkomende vrijstelling : houder gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers
Het belastingreglement op het parkeren in een blauwe zone (040/366-07)
Wijzigingen:
bijkomende vrijstelling : houder gemeentelijke parkeerkaart voor
zorgverstrekkers
Het belastingreglement op de niet-bebouwde percelen gelegen in een niet –
vervallen verkaveling (040/367-09)
Aanvulling: in artikel 5.5 wordt het woord bestuur vervangen door gemeentebestuur en
aangevuld met:” de eigenaar moet hiervoor een schriftelijke aanvraag richten aan
het college van burgemeester en schepenen”.
Het belastingreglement op de niet – bebouwde gronden gelegen in gebieden
bestemd voor wonen en industrie volgens het plannenregister en palend aan een
openbare weg die voldoende is uitgerust (040/367-09)
Aanvulling: in artikel 4.5 wordt het woord bestuur vervangen door gemeentebestuur en
aangevuld met:” de eigenaar moet hiervoor een schriftelijke aanvraag richten aan
het college van burgemeester en schepenen”.
Retributiereglement op de afgifte van kaarten voor bewonersparkeren
Wijzigingen: - begrip bewonerskaart wordt uitgebreid naar de term “gemeentelijke
parkeerkaart”
- nieuw: gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers
- tarief: 20,00 EUR per gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de voorgestelde wijzigingen van belastingen retributiereglementen opgenomen in het budgetontwerp 2008.

Punt 30: financiële dienst - Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen van
het belastingreglement op het betalend parkeren op de openbare weg of gelijkgestelde
plaatsen voor de dienstjaren 2008-2012. (040/366-07)

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
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Afwezig met
kennisgeving

Valerie Degroodt, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Wet d.d. 22/02/1965, waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan
parkeergeld op motorvoertuigen in te voeren
Wet d.d. 24/12/1996 betreffende de vestiging en de invordering van de
provincie- en gemeentebelastingen en alle hierop van toepassing zijnde
uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd
Wet d.d.15/03/1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen
Programmawet d.d. 20/07/2006, in het bijzonder de artikelen 7 t.e.m. 9
houdende wijziging bezwaartermijn van 3 naar 6 maanden
Koninklijk Besluit d.d. 12/04/1999 tot bepaling van de procedure voor de
gouverneur of het college van burgemeester en schepenen inzake
bezwaarschrift tegen een provincie- of gemeentebelasting
Ministerieel Besluit d.d. 07/05/1999 betreffende de parkeerkaart voor
personen met een handicap, zoals tot op heden gewijzigd
Verkeersveiligheidwet d.d. 07/02/2003 betreffende verschillende bepalingen
inzake verkeersveiligheid met inwerkingtreding vanaf 01/03/2004
Omzendbrief BA – 2004-03 d.d. 14/07/2004 houdende coördinatie van de
onderrichtingen van de Vlaamse Minister van Binnenlandse
Aangelegenheden betreffende gemeentefiscaliteit
Koninklijk Besluit d.d. 09/01/2007 tot wijziging van Koninklijk Besluit d.d.
01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
en van het gebruik van de openbare weg
financiële toestand van de gemeente

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/03/2007 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het belastingreglement op het betalend parkeren op
de openbare weg of gelijkgestelde plaatsen voor de dienstjaren 2007-2012
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 03/12/2007
houdende principiële opheffing, aanpassing, aanvulling of verlenging van
retributie- en belastingreglementen in 2008
kennisneming door de gemeenteraad in zitting d.d. 17/12/2007 van de nota
betreffende de wijzigingen van belasting- en retributiereglementen
opgenomen in het budgetontwerp 2008

Het K.B. d.d. 09/01/2007 tot wijziging van het K.B. d.d. 01/12/1975
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het
gebruik van de openbare weg verruimt het begrip “bewonerskaart” tot
“parkeerkaart”, waardoor de gemeentelijke overheden een parkeerkaart
kunnen uitreiken aan gelijk welke doelgroep.
Het nieuwe reglement wordt in vergelijking met het vorige als volgt
gewijzigd: bijkomende vrijstelling voor personen die beschikken over een
gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers.
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Stemmen

Met 16 stemmen voor en 8 onthoudingen (Gilbert Vanleenhove, Kristof
Vermeire, Dany Hollevoet, Raf Pyra, Liesbeth Metsu, William Hüppertz, Cindy
Versluys en Jon Devos)

Besluit

Artikel 1
Het belastingreglement d.d. 19/03/2007 op het betalend parkeren op de
openbare weg of gelijkgestelde plaatsen voor de dienstjaren 2007-2012 wordt
opgeheven met ingang van de inwerkingtreding van onderhavig reglement.
Artikel 2
Er wordt voor de dienstjaren 2008-2012 een belasting geheven op het parkeren
van motorvoertuigen op de openbare weg of op plaatsen gelijkgesteld aan de
openbare weg.
Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig op de plaatsen waar
parkeren toegelaten is en waar het regelmatig gebruik van de parkeerautomaten
of een ander systeem van betalend parkeren verplicht is.
Onder openbare weg verstaat men de wegen en hun voetpaden of nabijgelegen
bermen die eigendom zijn van de gemeentelijke, provinciale of gewestelijke
overheden.
Onder met een openbare weg gelijkgestelde plaatsen verstaat men de
parkeerplaatsen gelegen op de openbare weg, zoals vermeld in artikel 4, §2, van
de wet van 25/12/1993, betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en
de organisatie van openbare markten.
Artikel 3
De belasting is verschuldigd zodra het voertuig is geparkeerd en is verschuldigd
door de eigenaar van het voertuig.
De belasting wordt als volgt vastgesteld:
•

Tarief 1
De bestuurder kiest voor het forfaitair tarief, waarvan het bedrag
wordt vastgesteld op 20,00 EUR. In dit geval kan de bestuurder,
zonder enige tijdsbeperking parkeren, tijdens de dag van 10 uur tot 19
uur (max. 9 uur) op de onder artikel 2 bedoelde plaatsen.
De belasting wordt gekweten:
a) door het inbrengen van de nodige muntstukken of in voorkomend
geval bepaalde magneetkaarten in de parkeerautomaat,
overeenkomstig de instructies vermeld op de toestellen en waarbij
een parkeerticket wordt bekomen
b) indien er geen parkeerticket werd genomen op het ogenblik dat
het voertuig wordt geparkeerd, door storting of overschrijving op
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de rekening van de gemeente. Dit alles gebeurt overeenkomstig de
richtlijnen die vermeld zijn op de uitnodiging tot betaling die werd
aangebracht door de aangestelde van de gemeente op de voorruit
van het voertuig.
•

Tarief 2
De bestuurder kiest voor een korte parkeerduur op de onder artikel 2
bedoelde plaatsen. In dit geval kan de bestuurder parkeren voor een
maximum duur van 8 uur, tijdens de dag van 10 uur tot 19 uur. De
tarieven voor het kort parkeren worden vastgesteld op:
1) Eerste 15 minuten: gratis, ticket is evenwel verplicht
2) Vanaf 16e minuut:
a) 0,20 EUR per 10 minuten
b) 0,60 EUR per 30 minuten
c) 1,20 EUR per 60 minuten (1 uur)
De belasting wordt gekweten door het inbrengen van de nodige
muntstukken of in voorkomend geval bepaalde magneetkaarten in de
parkeerautomaat, overeenkomstig de instructies vermeld op de
toestellen en waarbij een parkeerticket wordt bekomen.

•

Tarief 3
De bestuurder kiest te parkeren zonder enige tijdsbeperking en voor
langere duur op de onder artikel 2 bedoelde plaatsen. De bestuurder
kan in dit geval bij het gemeentebestuur volgende kaarten verkrijgen:
- weekkaart – 20,00 EUR
Kleur: wit
Afmeting: 10 cm X 10 cm
voor het parkeren gedurende 7 opeenvolgende dagen,
- maandkaart – 55,00 EUR
Kleur: lichtgroen
Afmeting: 10 cm X 10 cm
voor het parkeren gedurende vier opeenvolgende perioden van 7
opeenvolgende dagen,
- seizoenskaart – 150,00 EUR
Kleur: oranje
Afmeting: 10 cm X 10 cm
voor het parkeren gedurende de volledige periode waarin het
betalend parkeren van toepassing is.

De gebruiksmodaliteiten betreffende alle toepasselijke tarieven zijn aangeduid
op de parkeerautomaten zoals de onder artikel 2 bedoelde plaatsen, met
uitzondering van het systeem van bulkverhuring.
De gebruikers dienen de kaart of het parkeerticket duidelijk zichtbaar achter de
voorruit te plaatsen. Indien dit niet het geval is, wordt steeds geacht dat de
belastingplichtige opteert voor het bedoelde forfaitaire bedrag.
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Artikel 4
In het kader van bepaalde evenementen, meetings, toeristische en culturele
activiteiten e.d., die plaats vinden in het Staf Versluyscentrum en/of op het
evenementenplein gelegen aan het Staf Versluyscentrum, kunnen
parkeerplaatsen via groeps- of bulkverhuring ter beschikking worden gesteld.
Deze groeps- of bulkverhuring is onderworpen aan volgende voorwaarden :
• De bulkverhuring gebeurt per schijf van 50 parkeerplaatsen
• Het tarief voor deze bulkverhuring wordt vastgesteld op 125 EUR/dag
• De verhuring is enkel mogelijk voor een volledige dag. De verhuur van
parkeerplaatsen voor dagdelen is niet toegestaan. Evenmin kan het
tarief verminderd worden à rato van ongebruikte parkeerplaatsen
binnen elke schijf van 50 parkeerplaatsen.
• De groepsverhuring gebeurt voor maximum zeven opeenvolgende
kalenderdagen m.b.t. hetzelfde evenement of dezelfde activiteit
• De bulkverhuring van parkeerplaatsen kan enkel gebeuren in het kader
van bepaalde evenementen, meetings, toeristische en culturele
activiteiten e.d., die plaats vinden in het Staf Versluyscentrum en/of op
het evenementenplein gelegen aan het Staf Versluyscentrum.
• De groepsverhuring gebeurt enkel met het oog op het stationeren van
wagens. De groepsverhuring kan in geen geval worden aangewend voor
aanvragen die zich richten op het plaatsen van tenten, stellingen, e.a. die
buiten het eigenlijke gebruik van een parkeerplaats vallen.
• De bulkverhuring beperkt zich tot parking I Staf Versluyscentrum,
parking II Staf Versluyscentrum en parking III Staf Versluyscentrum en
kan zich onder geen beding uitbreiden naar de andere parkings binnen
de gemeente Bredene.
Deze groeps- of bulkverhuring vindt toepassing volgens onderstaande
modaliteiten :
• De organisator richt zijn schriftelijke aanvraag aan het college van
burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en
schepenen geeft aan elke individuele aanvraag zijn afzonderlijke
goedkeuring.
• Indien het college van burgemeester en schepenen aan de individuele
aanvrager zijn goedkeuring verleent en krijgt deze hiertoe een
betalingsuitnodiging.
• Slechts op het ogenblik dat de volledige betaling door het
gemeentebestuur is ontvangen, worden de groepskaarten ter
beschikking gesteld van de organisator-aanvrager.
• Het gemeentebestuur stelt voor deze bulkverhuring groepskaarten (per
50 stuks) ter beschikking van de organisator-aanvrager van het
evenement of van de activiteit. Andere kaarten, dan deze die door het
bestuur ter beschikking zijn gesteld, worden onder geen beding
aanvaard als geldig parkeerbewijs.
• Op de groepskaart wordt vermeld voor welk evenement de
groepskaart ter beschikking wordt gesteld en voor welk datum of
periode ze mag gebruikt worden.
groepskaart (per 50 stuks)
Kleur: grijs
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Afmeting: 10 cm X 10 cm
Indien de bestuurder van de wagen, die deelneemt aan de activiteit of het
evenement, de groepskaart niet duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het
voertuig heeft geplaatst, wordt steeds geacht dat de belastingplichtige opteert
voor forfaitair tarief, zoals omschreven in artikel 3 van huidig reglement.
Artikel 5
De belasting is ondeelbaar en voor de gekozen geldigheidsduur verschuldigd,
ongeacht of de titularis, om welke reden ook, gehouden is de uitgereikte kaart
aan het gemeentebestuur terug te bezorgen.
Artikel 6
De belasting is niet van toepassing op:
• personen met een handicap die beschikken over een parkeerkaart
overeenkomstig het M.B. van 07/05/1999, zoals tot op heden gewijzigd,
• bewoners die beschikken over een bewonerskaart overeenkomstig
artikel 2.52 van het K.B. d.d. 09/01/07 tot wijziging van het K.B. d.d.
01/12/1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg,
• personen die beschikken over een gemeentelijke parkeerkaart voor
zorgverstrekkers overeenkomstig de modaliteiten vastgesteld in het
gemeentelijke reglement.
De vrijstelling van de belasting wordt slechts verleend als de parkeerkaart voor
personen met een handicap, de bewonerskaart of de gemeentelijke
parkeerkaart voor zorgverstrekkers duidelijk zichtbaar achter de voorruit
wordt geplaatst. Indien dit niet het geval is, wordt steeds geacht dat de
belastingplichtige opteert voor het bedoelde forfaitaire bedrag.
Artikel 7
Bij toepassing van het hierboven vermelde forfaitair tarief (tarief 1), dient de
belasting te worden betaald binnen de tien dagen na ontvangst van de
uitnodiging tot betaling.
In geval van niet-betaling binnen de tien dagen, wordt de belasting ingekohierd
en is ze onmiddellijk eisbaar.
Artikel 8
Het parkeren van een motorvoertuig op de onder artikel 2 bedoelde plaatsen,
gebeurt steeds op eigen risico van de gebruiker of van degene die burgerlijk
verantwoordelijk is. Het parkeergeld geeft enkel recht op parkeren maar geeft
de gebruiker geen enkel recht op bewaking. Het gemeentebestuur kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor ongeacht welk feit dat beschadiging of verlies
van het geparkeerde voertuig tot gevolg heeft.
Artikel 9
De belastingplichtige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het
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college van burgemeester en schepenen.
Het bezwaarschrift moet worden gemotiveerd en op straffe van nietigheid
schriftelijk worden ingediend. De indiening kan gebeuren door verzending of
door overhandiging.
Het moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van zes
maanden vanaf datum van de inning van de belasting.

Punt 31: financiële dienst - Retributies en belastingen. Opheffen van het retributiereglement
op de afgifte van bewonerskaarten en opnieuw vaststellen van het retributiereglement op de
afgifte van gemeentelijke parkeerkaarten voor de dienstjaren 2008-2012. (040/366-07)

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Valerie Degroodt, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Wet d.d. 22/02/1965, waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan
parkeergeld op motorvoertuigen in te voeren
Ministerieel Besluit d.d. 07/05/1999 betreffende de parkeerkaart voor
personen met een handicap, zoals tot op heden gewijzigd
Verkeersveiligheidwet d.d. 07/02/2003 betreffende verschillende bepalingen
inzake verkeersveiligheid met inwerkingtreding vanaf 01/03/2004
Omzendbrief BA – 2004-03 d.d. 14/07/2004 houdende coördinatie van de
onderrichtingen van de Vlaamse Minister van Binnenlandse
Aangelegenheden betreffende gemeentefiscaliteit
financiële toestand van de gemeente
Koninklijk Besluit d.d. 09/01/2007 tot wijziging van Koninklijk Besluit d.d.
01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
en van het gebruik van de openbare weg
artikel 94 van het Gemeentedecreet

•
•
•
•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•

brief d.d. 27/08/2007 van de heer Provinciegouverneur betreffende de
invoering van een parkeerkaart voor zorgverstrekkers.
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•
•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/03/2007 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het retributiereglement op de afgifte van
bewonerskaarten voor de dienstjaren 2007-2012
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 03/12/2007
houdende principiële opheffing, aanpassing of verlenging van retributie- en
belastingreglementen in 2008
beslissing van het college van burgemeester d.d. 03/12/2007 houdende het
voorstel tot invoering van een gemeentelijke parkeerkaart voor huisartsen,
thuisverpleegkundigen, kinesisten en persoonsverzorgers
beslissing van de gemeenteraad in huidige zitting houdende vaststelling van
het reglement inzake toekenning van een gemeentelijke parkeerkaart voor
zorgverstrekkers

De gemeenteraad wordt in huidige zitting gevraagd het reglement inzake
toekenning van een gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers vast
te stellen en dit in toepassing van het K.B. d.d. 09/01/2007 tot wijziging van
het K.B. d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. Het vermeld K.B.
verruimt het begrip “bewonerskaart” tot “parkeerkaart”, waardoor de
gemeentelijke overheden de kaart kunnen uitreiken aan gelijk welke
doelgroep.
De beoogde doelgroep zijn de huisartsen, de
thuisverpleegkundigen, de kinesisten en de persoonsverzorgers. Met de
laatste wordt bedoeld de personen die de personen in opdracht van een
erkende dienst voor gezinszorg persoonsverzorging verstrekt aan huis.
Geenszins wordt bedoeld de poetshulp, het doen van boodschappen en het
uitvoeren van klusjes in huis of huishoudelijke hulp in het algemeen. In het
voorgestelde reglement worden alle modaliteiten omtrent de toekenning
van deze gemeentelijke parkeerkaart omschreven.
De gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de afgifte van een
gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers een bijdrage te vragen
van 20,00 EUR per kaart naar analogie met het bedrag dat wordt
aangerekend voor een bewonerskaart B (alle zones waar
bewonersparkeren is toegelaten). De gevraagde vergoeding moet een
drempel creëren waardoor misbruik wordt vermeden (bv. stad Gent vraagt
100,00 EUR, stad Blankenberge 40,00 EUR).
Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om het kleur en de afmeting
voor de gemeentelijke parkeerkaart als volgt vast te stellen:
soort kaart
kleur
Gemeentelijke
parkeerkaart roze
voor zorgverstrekkers

afmetingen
10 cm x 10 cm

Tussenkomsten

[vragen, opmerkingen,… raadsleden]

Stemmen

Met 16 stemmen voor en 8 onthoudingen (Gilbert Vanleenhove, Kristof
Vermeire, Dany Hollevoet, Raf Pyra, Liesbeth Metsu, William Hüppertz, Cindy
Versluys en Jon Devos)
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Besluit

Artikel 1
Het retributiereglement d.d. 19/03/2007 op de afgifte van bewonerskaarten
voor de dienstjaren 2007-2012 wordt opgeheven met ingang van de
inwerkingtreding van onderhavig reglement.
Artikel 2
Er wordt voor de dienstjaren 2008-2012 een retributie geheven op de uitreiking
van bewonerskaarten en gemeentelijke parkeerkaarten voor zorgverstrekkers
waardoor het mogelijk wordt de parkeerfaciliteiten te benutten, bedoeld in de
artikelen 27.1.4, 27.3.4 en 27ter van het algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer.
Artikel 3
De retributie is verschuldigd door de titularis van de uitgereikte kaart.
Artikel 4
De retributie wordt vastgesteld op:
• Tarief 1: bewonerskaart A – 5,00 EUR
Kleur: lichtblauw
Afmeting: 10 cm X 10 cm
Met deze bewonerskaart kan het voertuig kosteloos en zonder
tijdsbeperking worden geparkeerd in de blauwe zone of zone betalend
parkeren zoals aangeduid op de bewonerskaart, waarbij er beperking geldt:
- tot de straat waar de houder ervan is gedomicilieerd,
- of tot hetzij een blauwe zone, hetzij een zone betalend parkeren in
de onmiddellijke omgeving van de woonplaats van de houder
ingeval in de straat waar deze houder is gedomicilieerd geen
bewonersparkeren is toegelaten.
•

Tarief 2: bewonerskaart B – 20,00 EUR
Kleur: geel
Afmeting: 10 cm X 10 cm
Met deze bewonerskaart kan het voertuig kosteloos en zonder
tijdsbeperking worden geparkeerd in alle zones waar bewonersparkeren is
toegelaten.

•

Tarief 3: gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers – 20,00 EUR
Kleur: roze
Afmeting: 10 cm X 10 cm
Met deze gemeentelijke parkeerkaart kan het voertuig kosteloos en
overeenkomstig de modaliteiten vastgesteld in het desbetreffend reglement
worden geparkeerd in alle zones waar betalend parkeren of parkeren in
een blauwe zone van toepassing is.

Artikel 5
De retributie is ondeelbaar en voor de gekozen geldigheidsduur verschuldigd,
ongeacht of de titularis, om welke reden ook, gehouden is de uitgereikte
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bewonerskaart aan het gemeentebestuur terug te bezorgen.
Artikel 6
Deze verordening is niet van toepassing voor mindervaliden voor zover de
speciale kaart, bedoeld in artikel 27.4 van het Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, op de
binnenkant van de voorruit of als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte
van het voertuig is aangebracht.
Artikel 7
De retributie wordt betaald wanneer de kaart uitgereikt wordt.
Artikel 8
Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie burgerrechterlijk
ingevorderd worden overeenkomstig artikel 94 van het Gemeentedecreet.

Punt 32: financiële dienst - Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen van
het belastingreglement op het in huur stellen van kamers voor de dienstjaren 2008-2012.
(040/364-34)

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Valerie Degroodt, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Wet d.d. 24/12/1996 betreffende de vestiging en de invordering van de
provincie- en gemeentebelastingen en alle hierop van toepassing zijnde
uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd
Wet d.d.15/03/1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen
Programmawet d.d. 20/07/2006, in het bijzonder de artikelen 7 t.e.m. 9
houdende wijziging bezwaartermijn van 3 naar 6 maanden

•
•
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•
•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•

•

Koninklijk Besluit d.d. 12/04/1999 tot bepaling van de procedure voor de
gouverneur of het college van burgemeester en schepenen inzake
bezwaarschrift tegen een provincie- of gemeentebelasting
artikel 151 van het Gemeentedecreet
Omzendbrief BA – 2004-03 d.d. 14/07/2004 houdende coördinatie van de
onderrichtingen van de Vlaamse Minister van Binnenlandse
Aangelegenheden betreffende gemeentefiscaliteit
financiële toestand van de gemeente

beslissing van de gemeenteraad d.d. 18/12/2006 houdende vaststelling van
de directe belasting op het in huur stellen van kamers voor de dienstjaren
2007-2012
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 03/12/2007
houdende principiële opheffing, aanpassing, aanvulling of verlenging van
retributie- en belastingreglementen in 2008
kennisneming door de gemeenteraad in zitting d.d. 17/12/2007 van de nota
betreffende de wijzigingen van belasting- en retributiereglementen
opgenomen in het budgetontwerp 2008

Voor 2008 wordt in de indexatie van de toeristische belastingen voorzien.
Deze indexatie vindt zijn verantwoording in de betrachting steeds een
evenwicht te vinden tussen de belastingdruk voor de inwoners en de
belastingdruk voor de toeristen. Dit evenwicht moet binnen het segment
van de “toeristische belastingen” eveneens bewaard blijven. Daarom
worden niet alle “toeristische belastingen” verhoogd. Vanaf 01/01/2008
zullen de houders van kampeerterreinen en weekendverblijfparken zelf
zorgen voor de ophaling van bedrijfsafval.
In het kader van de indexatie van de toeristische belastingen wordt het
tarief voor kamers in villa’s en appartementen (niet hotels) aangepast van
85,00 EUR naar 90,00 EUR. De belastingverhoging kan gerechtvaardigd
worden door het steeds uitgebreider aanbod (op cultureel en toeristisch
vlak) dat het gemeentebestuur aanbiedt aan de toeristen en de enorme
investeringen in de toeristische zone van de voorbijgaande jaren.
Samenvattend wordt het nieuwe reglement in vergelijking met het vorige als
volgt gewijzigd:
- type B (per slaapkamer in villa’s, appartementen) – 90,00 EUR i.p.v. 85,00
EUR

Stemmen

Met 16 stemmen voor, 5 stemmen tegen (Gilbert Vanleenhove, Kristof
Vermeire, Dany Hollevoet, Raf Pyra en Liesbeth Metsu) en 3 onthoudingen
(William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos)

Besluit

Artikel 1
Het belastingreglement d.d. 18/12/2006 op het in huur stellen van kamers voor
de dienstjaren 2007-2012 wordt opgeheven met ingang van de inwerkingtreding
van onderhavig reglement.
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Artikel 2
Er wordt voor de dienstjaren 2008-2012 een belasting geheven op het in huur
stellen van slaapkamers in hotels, pensions, logementhuizen, vakantiehuizen,
kindertehuizen, villa’s, appartementen of andere verblijfsgelegenheden.
Artikel 3
De belasting is hoofdelijk verschuldigd door de eigenaar, exploitant of
verhuurder.
Artikel 4
Deze belasting wordt geheven per slaapkamer die zich in de in artikel 2
vermelde inrichtingen bevindt en bestemd is voor het verhuren aan personen
die niet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente.
De studio’s die tot slaapgelegenheid zijn ingericht, worden voor de toepassing
van dit reglement, als slaapkamers beschouwd.
Voor de slaapzalen in kindertehuizen alsook in andere vakantietehuizen wordt
per gedeelte van 12m² één kamer aangerekend.
Artikel 5
Deze belasting wordt per slaapkamer als volgt vastgesteld:
TARIEF
Hotels, pensions, logementshuizen, kinderhomes en andere 50,00 EUR
vakantietehuizen
villa’s, appartementen
90,00 EUR
De belasting geldt steeds voor het gehele jaar, ook al stelt men slechts
gedurende een bepaalde periode kamers te huur.
Artikel 6
De belasting is niet van toepassing voor:
a) De
door
de
Staat
erkende
onderwijsinstellingen
en
de
weldadigheidsinstellingen opgericht met zuiver menslievende doeleinden,
zonder enig winstbejag. Van deze vrijstelling genieten niet de vakantie- en
kindertehuizen waar normaal moet worden betaald voor het verblijf.
b) De klinieken, hospitalen en de medische instituten die erkend zijn door het
ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin.
c) De schoolkolonies en tehuizen voor zwakke kinderen, ingericht en uitgebaat
zonder het minste winstbejag en erkend door Kind en Gezin.
Artikel 7
De belastingplichtigen die terzelfder tijd binnen het toepassingsgebied vallen én
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van de belasting op het te huur stellen van kamers én van de belasting op de
tweede verblijven, zijn enkel onderworpen aan de belasting op de tweede
verblijven.
Artikel 8
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier.
Artikel 9
De belastingplichtige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het
college van burgemeester en schepenen.
Het bezwaarschrift moet worden gemotiveerd en op straffe van nietigheid
schriftelijk worden ingediend. De indiening kan gebeuren door verzending of
door overhandiging.
Het moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van zes
maanden vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de
bezwaartermijn vermeld staat of van de kennisgeving van de aanslag.

Punt 33: financiële dienst - Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen van
het belastingreglement op de tweede verblijven voor de dienstjaren 2008-2012. (040/367-13)

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Valerie Degroodt, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Wet d.d. 24/12/1996 betreffende de vestiging en de invordering van de
provincie- en gemeentebelastingen en alle hierop van toepassing zijnde
uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd
Wet d.d.15/03/1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen
Programmawet d.d. 20/07/2006, in het bijzonder de artikelen 7 t.e.m. 9
houdende wijziging bezwaartermijn van 3 naar 6 maanden

•
•
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•
•
•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•

•

Stemmen

Koninklijk Besluit d.d. 12/04/1999 tot bepaling van de procedure voor de
gouverneur of het college van burgemeester en schepenen inzake
bezwaarschrift tegen een provincie- of gemeentebelasting
artikel 151 van het Gemeentedecreet
uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering d.d. 23/02/1995, met uitwerking
vanaf 15/03/1995, betreffende de exploitatie van de terreinen voor
openluchtrecreatieve verblijven
Omzendbrief BA – 2004-03 d.d. 14/07/2004 houdende coördinatie van de
onderrichtingen van de Vlaamse Minister van Binnenlandse
Aangelegenheden betreffende gemeentefiscaliteit
financiële toestand van de gemeente

beslissing van de gemeenteraad d.d. 18/12/2006 houdende vaststelling van
de directe belasting op de tweede verblijven voor de dienstjaren 2007-2012
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 03/12/2007
houdende principiële opheffing, aanpassing, aanvulling of verlenging van
retributie- en belastingreglementen in 2008
kennisneming door de gemeenteraad in zitting d.d. 17/12/2007 van de nota
betreffende de wijzigingen van belasting- en retributiereglementen
opgenomen in het budgetontwerp 2008

Voor 2008 wordt in de indexatie van de toeristische belasting voorzien.
Deze indexatie vindt zijn verantwoording in de betrachting steeds een
evenwicht te vinden tussen de belastingdruk voor de inwoners en de
belastingdruk voor de toeristen. Dit evenwicht moet binnen het segment
van de “toeristische belastingen” eveneens bewaard blijven. Daarom
worden niet alle “toeristische belastingen” verhoogd. Vanaf 01/01/2008
zullen de houders van kampeerterreinen en weekendverblijfparken zelf
zorgen voor de ophaling van bedrijfsafval.
In het kader van de indexatie van de toeristische belastingen wordt het
tarief voor het tarief voor gewone tweede verblijven verhoogd van 520,00
EUR naar 565,00 EUR. De belastingverhoging kan gerechtvaardigd worden
door het steeds uitgebreider aanbod (op cultureel en toeristisch vlak) dat
het gemeentebestuur aanbiedt aan de toeristen en de enorme investeringen
in de toeristische zone van de voorbijgaande jaren.
Samenvattend wordt het nieuwe reglement in vergelijking met het vorige als
volgt gewijzigd: 565,00 EUR i.p.v. 520,00 EUR voor een tweede verblijf in
een verblijfgelegenheid zoals een huis, villa, bungalow, appartement, studio
evenals voor de tweede verblijven op de weekendverblijfparken die in
vaste- of prefab materialen opgetrokken zijn en daardoor als vaste
constructies dienen te worden beschouwd.

Met 16 stemmen voor, 5 stemmen tegen (Gilbert Vanleenhove, Kristof
Vermeire, Dany Hollevoet, Raf Pyra en Liesbeth Metsu) en 3 onthoudingen
(William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos)
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Besluit

Artikel 1
Het belastingreglement d.d. 18/12/2006 op de tweede verblijven voor de
dienstjaren 2007-2012 wordt opgeheven met ingang van de inwerkingtreding
van onderhavig reglement.
Artikel 2
Er wordt voor de dienstjaren 2008-2012 een belasting geheven op de tweede
verblijven.
Artikel 3
Een tweede verblijf is een private woongelegenheid die voor de eigenaar, de
huurder of de gebruiker ervan niet tot hoofdverblijf dient maar die op elk
ogenblik door hem voor bewoning kan worden gebruikt.
Lokalen die uitsluitend bestemd zijn voor het uitoefenen van een
beroepsactiviteit,
garages,
tenten,
verplaatsbare
caravans
en
woonaanhangwagens worden niet als tweede verblijf beschouwd.
Artikel 4
De belasting is ondeelbaar en voor het gehele belastingjaar verschuldigd door
de natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van het tweede verblijf op 1
januari van het belastingjaar, ongeacht het feit of hij al of niet is ingeschreven in
de bevolkingsregisters van de gemeente.
Artikel 5
De belasting wordt als volgt vastgesteld:
- 565,00 EUR voor een tweede verblijf in een verblijfgelegenheid zoals een huis,
villa, bungalow, appartement, studio evenals voor de tweede verblijven op de
weekendverbijfparken die in vaste- of prefab materialen opgetrokken zijn en
daardoor als vaste constructies dienen te worden beschouwd.
- 328,00 EUR voor de kampeerhuisjes en de residentiële caravans in
weekendverblijfparken.
Artikel 6
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier.
Artikel 7
Wanneer een zelfde situatie aanleiding kan geven tot de toepassing van deze
verordening en de belastingverordening op het in huur stellen van kamers, is
alleen onderhavige verordening van toepassing.
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Artikel 8
De belastingplichtige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het
college van burgemeester en schepenen.
Het bezwaarschrift moet worden gemotiveerd en op straffe van nietigheid
schriftelijk worden ingediend. De indiening kan gebeuren door verzending of
door overhandiging.
Het moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van zes
maanden vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de
bezwaartermijn vermeld staat of van de kennisgeving van de aanslag.

Punt 34: financiële dienst - Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen van
het belastingreglement op de niet-bebouwde percelen gelegen in een niet-vervallen
verkaveling voor de dienstjaren 2008-2012. (040/367-09)

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Valerie Degroodt, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Wet d.d. 24/12/1996 betreffende de vestiging en de invordering van de
provincie- en gemeentebelastingen en alle hierop van toepassing zijnde
uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd
Wet d.d.15/03/1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen
Programmawet d.d. 20/07/2006, in het bijzonder de artikelen 7 t.e.m. 9
houdende wijziging bezwaartermijn van 3 naar 6 maanden
Koninklijk Besluit d.d. 12/04/1999 tot bepaling van de procedure voor de
gouverneur of het college van burgemeester en schepenen inzake
bezwaarschrift tegen een provincie- of gemeentebelasting
artikel 151 van het Gemeentedecreet
Decreet d.d. 18/05/1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening
Omzendbrief BA – 2004-03 d.d. 14/07/2004 houdende coördinatie van de

•
•
•
•
•
•
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•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie

Tussenkomsten

onderrichtingen van de Vlaamse Minister
Aangelegenheden betreffende gemeentefiscaliteit
financiële toestand van de gemeente

van

Binnenlandse

beslissing van de gemeenteraad d.d. 18/12/2006 houdende vaststelling van
het belastingreglement op de niet-bebouwde percelen gelegen in een nietvervallen verkaveling voor de dienstjaren 2007-2012
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 03/12/2007
houdende principiële opheffing, aanpassing, aanvullling of verlenging van
retributie- en belastingreglementen in 2008
kennisneming door de gemeenteraad in zitting d.d. 17/12/2007 van de nota
betreffende de wijzigingen van belasting- en retributiereglementen
opgenomen in het budgetontwerp 2008

In het reglement op de niet-bebouwde percelen gelegen in een nietvervallen verkaveling voor de dienstjaren 2007-2012 vastgesteld op
18/12/2006 werd een vijfde categorie bijgevoegd bij de vrijstellingen
namelijk “tijdelijk statuut van parking toegestaan door het bestuur”.
Hierbij dient er echter aangevuld te worden dat het tijdelijk statuut van
parking schriftelijk door de eigenaar moet aangevraagd worden aan het
college van burgemeester en schepenen.

Raadslid Gilbert Vanleenhove die wenst te vernemen wat dient begrepen te
worden onder tijdelijk statuut van parking.
Schepen Jacky Maes die antwoordt dat de afweging van dit statuut gebeurt door
het college van burgemeester en schepenen.

Stemmen

Met 21 stemmen voor en 3 onthoudingen (William Hüppertz, Cindy Versluys
en Jon Devos)

Besluit

Artikel 1
Het belastingreglement d.d. 18/12/2006 op de niet – bebouwde percelen
gelegen in een niet – vervallen verkaveling voor de dienstjaren 2007-2012 wordt
opgeheven met ingang van de inwerkingtreding van onderhavig reglement.
Artikel 2
Er wordt voor de dienstjaren 2008-2012 een belasting geheven op de niet –
bebouwde percelen gelegen in een niet – vervallen verkaveling.
Artikel 3
De belasting wordt als volgt vastgesteld:
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Tarief voor het bedrag
per
jaar
strekkende meter
van
de
kavel
palende aan de
straat/of
ontworpen straat
percelen bestemd 2008
11,25 EUR
voor
losse 2009
11,50 EUR
bebouwing
2010
11,75 EUR
2011
12,00 EUR
2012
12,25 EUR

minimale aanslag
per bouwperceel

Tarief voor het bedrag
per
jaar
strekkende meter
van
de
kavel
palende aan de
straat/of
ontworpen straat
percelen bestemd 2008
13,50 EUR
voor rijwoning
2009
14,00 EUR
2010
14,50 EUR
2011
15,00 EUR
2012
15,50 EUR

minimale aanslag
per bouwperceel

125,00 EUR
125,00 EUR
125,00 EUR
125,00 EUR
125,00 EUR

125,00 EUR
125,00 EUR
125,00 EUR
125,00 EUR
125,00 EUR

- De belastbare lengte wordt steeds in volle meter uitgedrukt. Gedeelten van
een meter worden verwaarloosd.
- Voor de gronden die op twee of meer wegen uitzien, wordt die weg in
aanmerking genomen die aanleiding geeft tot het vestigen van de hoogste
belasting.
Artikel 4
De belasting bezwaart het eigendom en is verschuldigd, hetzij door de eigenaar
op 1 januari van het belastingjaar, hetzij door de erfpachter of de opstalhouder
en, subsidiair, door de eigenaar. In geval van overdracht onder levenden, wordt
de hoedanigheid van de eigenaar beoordeeld op de datum van de authentieke
akte tot vaststelling van de overdracht.
In geval van mede-eigendom, is iedere mede-eigenaar de belasting verschuldigd
voor zijn wettelijk deel.
Artikel 5
De belasting is niet van toepassing voor:
1) de verkavelaars, indien de verkavelingsvergunning geen werken omvat, en dit
gedurende het jaar volgend op het jaar waarin de verkavelingsvergunning
werd toegekend,
2) de verkavelaars, indien de verkavelingsvergunning werken omvat, en dit
gedurende het jaar volgend op het jaar waarin het attest bedoeld in artikel
101, § 3, werd toegekend.
Voor de verkaveling in fasen zijn de bepalingen van dit artikel "mutatis mutandis"
van toepassing op de delen van elke fase.
De verkavelingsvergunning bepaalt het tijdstip waarop de vijfjarige
vervallentermijn ingaat voor elke fase buiten de eerste, zoals bepaald bij artikel
171 van het decreet van 18 mei 1999, zoals gewijzigd bij artikel 38 van het
decreet van 26 april 2000 van de wet die de Organisatie van de Ruimtelijke
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Ordening en van de Stedenbouw bevat.
Artikel 6
Worden van de belasting vrijgesteld:
1° De eigenaars van één enkel onbebouwd perceel, voor zover deze eigenaars
geen eigenaar zijn van enig ander onroerend goed.
2° De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de erkende Sociale
Huisvestingsmaatschappijen.
3° De ouders met kinderen ten laste, beperkt tot één onbebouwd perceel per
kind ten laste.
4° De belasting wordt niet geheven op de percelen die ingevolge de bepalingen
van de wet op de landpacht, niet voor bebouwing kunnen worden bestemd.
5° Bij tijdelijk statuut van parking toegestaan door het gemeentebestuur. De
eigenaar moet hiervoor een schriftelijke aanvraag richten aan het college van
burgemeester en schepenen.
De vrijstelling begrepen onder 1° en 3° van de eigenaars, zowel in volle als in
blote eigendom, geldt slechts gedurende de vijf kalenderjaren die volgen op de
verwerving van het goed of, indien het goed op dat tijdstip reeds verworven is,
gedurende de vijf dienstjaren die volgen op de eerste invoering van de belasting.
Om in aanmerking te komen voor deze vrijstelling moet de eigenaar een
verklaring op eer afleggen waarin wordt bevestigd dat deze in aanmerking komt
voor de vrijstelling, de verklaring wordt aangevuld met een attest afgeleverd
door het kantoor van de Registratie van zijn woongebied.
Artikel 7
Als bebouwde percelen worden beschouwd de percelen waarop, ingevolge een
stedenbouwkundige vergunning, de oprichting van een voor woning bestemd
gebouw is aangevat op 1 januari van het belastingjaar.
Artikel 8
Wanneer een kavel paalt aan twee of meer straten, zal de grootste lengte van
het eigendom palend aan een van die straten als grondslag van de
belastingberekening in aanmerking komen. Indien het een hoekperceel betreft,
wordt slechts de helft van de totale lengten van het eigendom palend aan de
straten in aanmerking genomen.
Onder ‘hoekperceel’ wordt verstaan: het perceel waarvan de hoek, gevormd
door het snijpunt der rooilijnen, minder dan 135° bedraagt.
Artikel 9
Wanneer een zelfde situatie aanleiding kan geven tot de toepassing van deze
verordening en de belastingverordening op de niet-bebouwde gronden die
gelegen zijn in gebieden bestemd voor wonen en industrie volgens het
plannenregister en palend aan een openbare weg die voldoende is uitgerust, is
alleen deze verordening van toepassing.
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Artikel 10
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier.
Artikel 11
De belastingplichtige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het
college van burgemeester en schepenen.
Het bezwaarschrift moet worden gemotiveerd en op straffe van nietigheid
schriftelijk worden ingediend. De indiening kan gebeuren door verzending of
door overhandiging.
Het moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van zes
maanden vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de
bezwaartermijn vermeld staat of van de kennisgeving van de aanslag.

Punt 35: financiële dienst - Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen van
het belastingreglement op de niet-bebouwde gronden gelegen in gebieden bestemd voor
wonen en industrie volgens het plannenregister en palend aan een openbare weg die
voldoende is uitgerust voor de dienstjaren 2008-2012. (040/367-09)

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Valerie Degroodt, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Wet d.d. 24/12/1996 betreffende de vestiging en de invordering van de
provincie- en gemeentebelastingen en alle hierop van toepassing zijnde
uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd
Wet d.d.15/03/1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen
Programmawet d.d. 20/07/2006, in het bijzonder de artikelen 7 t.e.m. 9
houdende wijziging bezwaartermijn van 3 naar 6 maanden
Koninklijk Besluit d.d. 12/04/1999 tot bepaling van de procedure voor de
gouverneur of het college van burgemeester en schepenen inzake

•
•
•
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•
•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

bezwaarschrift tegen een provincie- of gemeentebelasting
artikel 151 van het Gemeentedecreet
Decreet d.d. 18/05/1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening
Omzendbrief BA – 2004-03 d.d. 14/07/2004 houdende coördinatie van de
onderrichtingen van de Vlaamse Minister van Binnenlandse
Aangelegenheden betreffende gemeentefiscaliteit
financiële toestand van de gemeente

beslissing van de gemeenteraad d.d. 18/12/2006 houdende vaststelling van
het belastingreglement op de niet-bebouwde gronden gelegen in gebieden
bestemd voor wonen en industrie volgens het plannenregister en palend
aan een openbare weg die voldoende is uitgerust voor de dienstjaren 20072012
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 03/12/2007
houdende principiële opheffing, aanpassing, aanvulling of verlenging van
retributie- en belastingreglementen in 2008
kennisneming door de gemeenteraad in zitting d.d. 17/12/2007 van de nota
betreffende de wijzigingen van belasting- en retributiereglementen
opgenomen in het budgetontwerp 2008

In het reglement op de niet-bebouwde gronden gelegen in gebieden
bestemd voor wonen en industrie volgens het plannenregister en palend
aan een openbare weg die voldoende is uitgerust voor de dienstjaren 20072012 vastgesteld op 18/12/2006 werd een vijfde categorie bijgevoegd bij de
vrijstellingen namelijk “tijdelijk statuut van parking toegestaan door het
bestuur”. Hierbij dient er echter aangevuld te worden dat het tijdelijk
statuut van parking schriftelijk door de eigenaar moet aangevraagd worden
aan het college van burgemeester en schepenen.

Stemmen

Met 21 stemmen voor en 3 onthoudingen (William Hüppertz, Cindy Versluys
en Jon Devos)

Besluit

Artikel 1
Het belastingreglement d.d. 18/12/2006 op de niet – bebouwde gronden gelegen
in gebieden bestemd voor wonen en industrie volgens het plannenregister en
palend aan een openbare weg die voldoende is uitgerust wordt opgeheven met
ingang van de inwerkingtreding van onderhavig reglement.
Artikel 2
Er wordt voor de dienstjaren 2008-2012 een belasting geheven op de niet –
bebouwde gronden gelegen in gebieden bestemd voor wonen en industrie
volgens het plannenregister en palend aan een openbare weg die voldoende is
uitgerust.
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Voor voldoende uitgeruste weg zijn de minimumvoorwaarden: een weg
voorzien van een duurzame verharding, elektriciteit en waterbedeling.
Artikel 3
De belasting wordt als volgt vastgesteld:
Tarief voor het bedrag
per
jaar
strekkende meter
van
de
kavel
palende aan de
straat/of
ontworpen straat
percelen bestemd 2008
11,25 EUR
voor
losse 2009
11,50 EUR
bebouwing
2010
11,75 EUR
2011
12,00 EUR
2012
12,25 EUR

minimale aanslag
per bouwperceel

Tarief voor het bedrag
per
jaar
strekkende meter
van
de
kavel
palende aan de
straat/of
ontworpen straat
percelen bestemd 2008
13,50 EUR
voor rijwoning
2009
14,00 EUR
2010
14,50 EUR
2011
15,00 EUR
2012
15,50 EUR

minimale aanslag
per bouwperceel

125,00 EUR
125,00 EUR
125,00 EUR
125,00 EUR
125,00 EUR

125,00 EUR
125,00 EUR
125,00 EUR
125,00 EUR
125,00 EUR

- De belastbare lengte wordt steeds in volle meter uitgedrukt. Gedeelten van
een meter worden verwaarloosd.
- Voor de gronden, die op twee of meer wegen uitzien, wordt de weg in
aanmerking genomen die aanleiding geeft tot het vestigen van de hoogste
belasting.
Artikel 4
De belasting bezwaart het eigendom en is verschuldigd, hetzij door de eigenaar
op 1 januari van het belastingjaar, hetzij door de erfpachter of de opstalhouder
en, subsidiair, door de eigenaar. In geval van overdracht onder levenden, wordt
de hoedanigheid van de eigenaar beoordeeld op de datum van de authentieke
akte tot vaststelling van de overdracht.
In geval van mede-eigendom, is iedere mede-eigenaar de belasting verschuldigd
voor zijn wettelijk deel.
Artikel 5
Worden van de belasting vrijgesteld:
1° De eigenaars van één enkel onbebouwde grond bij uitsluiting van enig ander
onroerend goed.
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2° De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de erkende Sociale
Huisvestingsmaatschappijen.
3° De ouders met kinderen ten laste, beperkt tot één onbebouwd perceel per
kind ten laste.
4° De belasting wordt niet geheven op de gronden waarop krachtens een
overheidsbeslissing niet mag worden gebouwd, op bedrijventerreinen die
door de overheid worden ontwikkeld, of op gronden die werkelijk voor landen tuinbouw worden gebruikt.
5°Bij tijdelijk statuut van parking toegestaan door het gemeentebestuur. De
eigenaar moet hiervoor een schriftelijke aanvraag richten aan het college van
burgemeester en schepenen.
De vrijstelling begrepen onder 1° en 3° van de eigenaars, zowel in volle als in
blote eigendom, geldt slechts gedurende de vijf kalenderjaren die volgen op de
verwerving van het goed of, indien het goed op dat tijdstip reeds verworven is,
gedurende de vijf dienstjaren die volgen op de eerste invoering van de belasting.
Om in aanmerking te komen voor deze vrijstelling moet de eigenaar een
verklaring op eer afleggen waarin wordt bevestigd dat deze in aanmerking komt
voor de vrijstelling, de verklaring wordt aangevuld met een attest afgeleverd
door het kantoor van de Registratie van zijn woongebied.
Artikel 6
Als bebouwde gronden worden beschouwd de gronden waarop, ingevolge een
stedenbouwkundige vergunning, de oprichting van een voor woning bestemd
gebouw of een gebouw voor industriële en ambachtelijke activiteiten is aangevat
op 1 januari van het belastingjaar.
Artikel 7
Wanneer een kavel paalt aan twee of meer straten, zal de grootste lengte van
het eigendom palend aan één van die straten als grondslag van de
belastingberekening in aanmerking komen. Indien het een hoekperceel betreft,
wordt slechts de helft van de totale lengten van het eigendom palend aan de
straten in aanmerking genomen
Onder ‘hoekperceel’ wordt verstaan: een perceel waarvan de hoek, gevormd
door het snijpunt van de rooilijnen, minder dan 135° bedraagt.
Artikel 8
Wanneer een zelfde situatie aanleiding kan geven tot de toepassing van deze
verordening en de belastingverordening op de niet-bebouwde percelen die
gelegen zijn in een niet-vervallen verkaveling is alleen deze verordening van
toepassing.
Artikel 9
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier.
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Artikel 10
De belastingplichtige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het
college van burgemeester en schepenen.
Het bezwaarschrift moet worden gemotiveerd en op straffe van nietigheid
schriftelijk worden ingediend. De indiening kan gebeuren door verzending of
door overhandiging.
Het moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van zes
maanden vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de
bezwaartermijn vermeld staat of van de kennisgeving van de aanslag.

Punt 36: beleidsondersteuning - OCMW. Vaststelling van het lokaal sociaal beleidsplan 2008 2013.

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Valerie Degroodt, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 4 van het decreet d.d. 19/03/2004 betreffende het lokaal sociaal
beleid

Juridische grond

•

Decreet d.d. 19/03/2004 betreffende het lokaal sociaal beleid

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/10/2007 houdende vaststellen
statuten gemeentelijke adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang
beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 27/11/2007
houdende goedkeuring Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 - 2013

•

Feiten, context •
en argumentatie

Het decreet van 19/03/2004 legt de verplichting op dat het OCMW en het
gemeentebestuur gezamenlijk een lokaal sociaal beleidsplan opstellen. De
huidige planperiode is 2008 – 2013. Het beleidsplan moet een overzicht
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•
•

geven van het integraal welzijnsbeleid dat wordt gevoerd in een bepaalde
gemeente. De gezamenlijke planverplichting kadert in dezelfde filosofie van
het “sociaal huis” (dat trouwens door hetzelfde decreet wordt geregeld),
namelijk een grotere toenadering tussen en afstemming van de
dienstverlening van de verschillende sociale actoren.
Het beleidsplan moet worden goedgekeurd door de raad voor
maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad (in die volgorde). De raad voor
maatschappelijk welzijn keurde het plan goed op 27/11/2007.
Inhoudelijk wordt gewerkt rond een aantal “clusters”. Elke cluster
behandelt een welbepaald aspect van het welzijnsbeleid. Om het plan
werkbaar en overzichtelijk te houden wordt per cluster enkel gefocust op
de kernproblematiek. Volgende grote thema’s komen aan bod in het lokaal
sociaal beleidsplan:
− sociaal huis
− huisvesting
− personen met een handicap en toegankelijkheidsbeleid
− intramurale seniorenzorg
− extramurale gezins- en seniorenzorg
− allochtonen
− tewerkstelling en maatschappelijke integratie
− kinderopvang
− jeugd

Stemmen

Met 16 stemmen voor en 8 onthoudingen (Gilbert Vanleenhove, Kristof
Vermeire, Dany Hollevoet, Raf Pyra, Liesbeth Metsu, William Hüppertz, Cindy
Versluys en Jon Devos)

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt het lokaal sociaal beleidsplan 2008 – 2013 vast. Het
lokaal sociaal beleidsplan 2008 – 2013 maakt integrerend deel uit van dit besluit.

namens de gemeenteraad,

Yannick Wittevrongel
secretaris
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voorzitter
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