Toelichting gemeenteraad van 06-oktober-2003

Openbare Zitting
1.Goedkeuring van de notulen van de zitting van 1 september 2003. (29939)

2.Verkeerssituatie Oude Duinenwijk. Kennisneming voorstel. (30000)

Voorwerp
Voorstel nieuwe verkeersregeling Oude Duinenwijk (Rozenlaan, Aalst-, Gent-, Golf-, Antwerpen-, Brussel- en
gedeelte Duinenstraat)
Summiere beschrijving van de voorgestelde nieuwe verkeerssituatie
- Verkeer, dat de Duinenstraat, richting zee, kiest om de Driftweg-Kapelstraat te bereiken, dient volgend
traject te volgen: Golfstraat-Brusselstraat-Antwerpenstraat-Gentstraat (creëren van een ontmoedigend
effect, zodat de weggebruiker in het vervolg op het kruispunt Duinenstraat-Frankrijklaan, laatstgenoemde
baan kiest, teneinde, via de Zeelaan, de Driftweg-Kapelstraat te bereiken)
- Verkeer, dat deze wijk binnen rijdt via de Rozenlaan-Aalststraat en Brusselstraat, kan enkel penetreren in
de Antwerpenstraat en gedeelte Gentstraat
(detail zie bijgevoegd plan)
Aanleiding
De regelgeving inzake verkeer, thans van kracht in voornoemde zone, heeft niet het gewenste resultaat
opgeleverd, meerbepaald het creëren van een verkeersluwe wijk, door het weren van het doorgaand
verkeer. Er was o.a. massaal protest vanwege de inwoners van de Antwerpenstraat
Motivatie
- Doelstelling 2-programma –betoelaging in het kader van leefbaarheidsproject “Herwaardering Oude
Duinenwijk” – één van de gestelde eisen is het creëren van een verkeersluw gebied
- Verkeerstechnisch advies dd. 25 september 2003 van de lokale politie – in grote mate ontmoedigen van de
verkeersstroom Dorp-Duinen uit deze wijk door een aangepaste verplichte verkeersrotatie, zoals hiervoor
omschreven
- De gekozen verkeersregeling is deels determinerend voor het concept van de 2° fase van de werken in het
kader van de renovatie van de Oude Duinenwijk
Juridische grondslag
Nieuwe Gemeentewet dd. 24 juni 1988, meerbepaald artikels 117 en 119
K.B. van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie van het wegverkeer
K.B. van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en latere
wijzigingen

Ministerieel rondschrijven dd. 14 november 1977 nopens de aanvullende reglementen en de plaatsing van
de verkeerstekens
Probleem
Verkeerstechnisch zal dienen nagegaan of het lokaal zwaar vervoer (bussen) de bochten Antwerpen- en
Brusselstraat en Antwerpen- en Gentstraat zal kunnen nemen
Advies
Kennisname van de nieuwe verkeersregeling Oude Duinenwijk en principiële goedkeuring ervan.
De desbetreffende aanvullende reglementen zullen vervolgens voor definitieve goedkeuring worden
voorgelegd aan de gemeenteraad in de volgende zitting
3.Algemene vergadering der aandeelhouders van IKWV op 18 december 2003
a. Toepassing van artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke
samenwerking
- aanduiding van gemeentelijke vertegenwoordigers
- vaststelling van mandaat
b. Toepassing van artikel 39 van het Decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke
samenwerking. Goedkeuring statutenwijziging
c. Toepassing van artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke
samenwerking : toelichting door raad (29940)
Met het aangetekend schrijven van 27 augustus 2003 nodigt IKWV het gemeentebestuur uit tot het bijwonen
van de algemene vergadering van donderdag 18 december 2003 om 19.30 uur in “het provinciehuis
Boeverbos, Koning Leopold III laan 41 te 8200 Brugge.
Agenda :
1. Voorstel tot wijziging van de statuten – goedkeuring
2. Te ontwikkelen activiteiten, te volgen strategie en begroting 2004 (een ontwerp van de begroting zal
tegen 1 november 2003 worden overgemaakt)
3. Rondvraag
Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 wordt aan de gemeenteraad gevraagd
afgevaardigden voor de algemene vergadering aan te duiden.
Het college stelt voor om volgende raadsleden aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de
algemene vergadering van IKWV van 18 december 2003 :
- Patrick Bolle, als effectief vertegenwoordiger
- Françoise Praet, als plaatsvervangend vertegenwoordiger.
De raad wordt gevraagd om in openbare zitting en met geheime stemming over te gaan tot aanduiding van
het effectief en plaatsvervangend lid voor de buitengewone algemene vergadering en hun mandaat vast te
stellen.
In toepassing van artikel 39 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
dient de wijziging van de statuten van een intercommunale vereniging uitdrukkelijk goedgekeurd door de
gemeenteraad. Als bijlage bij dit dossier is een voorstel gevoegd over deze statutenwijziging
Overeenkomstig artikel 53 van voornoemd decreet wordt mevrouw Kristien Vanmullem, raadslid/lid van het
dagelijks bestuur, verzocht toelichting te verschaffen bij het beleid van deze intercommunale.

4.Buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van IVOO
a. Toepassing van artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking
- aanduiding van de gemeentelijke vertegenwoordigers
- kennisneming van de dagorde
b. Toepassing van artikel 39 van het Decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke
samenwerking. Goedkeuring statutenwijziging. (29941)
Met het aangetekend schrijven van 3 september 2003 nodigt IVOO het gemeentebestuur uit tot het bijwonen
van de buitengewone algemene vergadering van dinsdag 16 december 2003 om 18 uur in de vergaderzaal
van het exploitatiecentrum (gelijkvloerse verdieping), Klokhofstraat 2 te Oostende
Agenda :
• Statutenwijziging – goedkeuring
• Verlenen van kwijting aan de uittredende commissarissen
• Goedkeuring van de gecoördineerde statuten
• Mededelingen en diversen.
Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 wordt aan de gemeenteraad gevraagd
afgevaardigden voor de algemene vergadering aan te duiden.
Het college stelt voor om volgende raadsleden aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de
buitengewone algemene vergadering van IVOO van 16 december 2003 :
- Sandy Dobbelaere, als effectief vertegenwoordiger
- Valerie Degroodt, als plaatsvervangend vertegenwoordiger.
De raad wordt gevraagd om in openbare zitting en met geheime stemming over te gaan tot aanduiding van
het effectief en plaatsvervangend lid voor de buitengewone algemene vergadering en hun mandaat vast te
stellen.
In toepassing van artikel 39 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
dient de wijziging van de statuten van een intercommunale vereniging uitdrukkelijk goedgekeurd door de
gemeenteraad. Als bijlage bij dit dossier is een voorstel gevoegd over deze statutenwijziging
De toelichting, overeenkomstig artikel 53 van voornoemd decreet, zal worden verstrekt naar aanleiding van
de aanduiding van de afgevaardigde voor de gewone algemene vergadering die plaatsvindt op dezelfde
datum maar waarvoor ons bestuur nog geen uitnodiging + dagorde mocht ontvangen.

5.Gezamenlijke aankoop elektrische energie. Goedkeuring bestek. Vaststelling van de wijze van
gunnen. (29942)
De door het decreet van 17 juli 2000 beoogde vrijmaking van de elektriciteitsmarkt heeft tot gevolg dat de
productie van elektriciteit, het netbeheer en de levering van elektriciteit worden gescheiden. Vanaf 1 juli
2003 kunnen alle afnemers van elektriciteit, waaronder ook de openbare besturen, vrij een leverancier van
elektriciteit kiezen. Producent en netbeheerder kunnen door de afnemer niet worden gekozen.
Leveringen van elektriciteit vallen onder het toepassingsgebied van de wetgeving op de
overheidsopdrachten. Binnen de marges van de reglementering inzake overheidsopdrachten kan de
leverancier van elektriciteit vrij gekozen worden door de aanbestedende overheid. Volgens de Vlaamse
Reguleringsinstantie voor de Elektriciteit- en Gasmarkt (VREG) lijkt de openbare aanbesteding de best
toepasbare procedure. Openbare aanbesteding impliceert dat de opdracht wordt toegewezen aan de
indiener van de laagste offerte waarvan de offerte volledig voldoet aan de lasten en voorwaarden van het
bestek.
GEDIS, het gemeentelijk samenwerkingsverband voor Distributienetbeheer, dat de distributienetbeheerders
(voor Bredene is dit IMEWO) verenigt en instaat voor de voorbereiding van o.m. de strategische en
vertrouwelijke beslissingen met betrekking tot o.m. de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van het
distributienet, biedt aan de lokale besturen de mogelijkheid om deel te nemen aan een samenaankoop van
elektrische energie. GEDIS opteert eveneens voor de openbare aanbestedingsprocedure met toewijzing
aan de goedkoopste (regelmatige) bieder. Het OCMW, de politiezone en de kerkfabrieken kunnen, door een
delegatiebesluit, eveneens deelnemen aan deze samenaankoop waarbij deze besturen het

gemeentebestuur aanduiden om deze opdracht in gezamenlijke naam uit te schrijven. Het OCMW, de
politieraad en de kerkfabriek St.-Rikier hebben inmiddels dergelijk delegatiebesluit genomen.
De
kerkfabrieken van de parochies Heilige Thérésia en St.-Jozef Molendorp werden uitgenodigd om een
gelijkaardige delegatieopdracht te geven aan ons bestuur.
De gemeenteraad wordt uitgenodigd om zijn goedkeuring te hechten aan het bestek van gezamenlijke
aankoop van elektriciteit, om de wijze van gunnen van deze opdracht vast te stellen en GEDIS cvba te
belasten met de materiële organisatie van de opdracht. De gunning van de opdracht gebeurt, zoals wettelijk
voorzien, door het college van burgemeester en schepenen, dit op basis van het voorstel van GEDIS en na
het voorleggen ter bekrachtiging van het gunningsvoorstel aan de andere deelnemende besturen.
6.Vaststellen van de dienstjaarrekening 2002 bestaande uit de begrotingsrekening, de jaarrekening
en de toelichting. (29943)
1.a. Verschil geraamd resultaat eigen dienstjaar begroting 2002 (inclusief wijzigingen) en werkelijk resultaat
dienstjaarrekening 2002 :

G.D.
B.D.

Begroting 2002

Rekening 2002

Verschil

234 174,00
- 37 870,00

550 478,67
244 296,10

+316 304,67
+206 426,10

1.b. Algemeen begrotingsresultaat (netto-vastgestelde rechten - de vastleggingen)

G.D.
B.D.

Rekening 2000

Rekening 2001

Rekening 2002

2 812 533,00
(*) 482 849,00

2 952 220,00
259 964,00

3 502 698,92
492 337,81

(*) gecorrigeerd resultaat : 562 175,00 – 482 849,00 = 79 326,00
1.c. Boekhouding resultaat (netto vastgestelde rechten - de aangerekende uitgaven)

G.D.
B.D.

Rekening 2000

Rekening 2001

Rekening 2002

4 179 874,00
5 814 418,00

4 314 028,00
5 992 814,00

4 733 994,21
4 704 738,99

Een gedetailleerde motivering van het resultaat wordt verwerkt in het verslag dat bij de begrotingsrekening
zal gevoegd worden en die ter vaststelling aan de eerstvolgende gemeenteraad dient voorgelegd te worden.
7.Advies over de rekening van de kerkfabriek Heilige Thérésia van het Kind Jezus over het jaar 2002.
(29944)
De rekening 2002 bedraagt, vóór nazicht door de financiële dienst :

Gewone dienst
Buitengewone dienst
Door de Bisschop vastgestelde
uitgaven voor de eredienst
Totaal

Ontvangsten

Uitgaven

48 106,79 EUR
24 331,12 EUR
-

38 376,17 EUR
16 114,00 EUR
12 650,45 EUR

-------------------72 437,91 EUR

------------------67 140,62 EUR

De rekening vertoont een batig saldo van 5 297,29 EUR
8.Advies over de rekening van de kerkfabriek St. Jozef Molendorp over het jaar 2002. (29945)
De rekening 2002 bedraagt, vóór nazicht door de financiële dienst :

Gewone dienst
Buitengewone dienst
Door de Bisschop vastgestelde
uitgaven voor de eredienst
Totaal

Ontvangsten

Uitgaven

34 642,91 EUR
31 661,46 EUR
-

31 585,61 EUR
1 199,99 EUR
9 702,84 EUR

-------------------66 304,37 EUR

------------------42 488,44 EUR

De rekening vertoont een batig saldo van 23 815,93 EUR
9.Advies over de rekening van de kerkfabriek Sint Rikier over het jaar 2002. (29946)
De rekening 2002 bedraagt:
Gewone dienst
Buitengewone dienst
Door de Bisschop vastgestelde
uitgaven voor de eredienst
Totaal

Ontvangsten

Uitgaven

50 329,69 EUR
96 409,35 EUR
-

39 903,97 EUR
70 717,91 EUR
6 081,43 EUR

-------------------146 739,04 EUR

------------------116 703,31 EUR

De rekening vertoont een batig saldo van 30 035,73 EUR
10.Advies over de 1ste begrotingswijziging van de kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp voor het jaar
2003. (29947)
De begrotingswijziging is een wijziging tussen hoofdstukken en kan daarom niet worden uitgevoerd via een
interne wijziging. Deze begrotingswijziging heeft echter geen invloed op de bijdrage in de werkingskosten
van de kerkfabriek.
De toelage ingeschreven in de begroting van de gemeente wordt echter wel aangepast in navolging op het
besluit van genomen door de Bestendige Deputatie van de provincie West-Vlaanderen op datum van 5 juni
2003 :
TOELAGE BEGROTING ‘03
WIJZIGING BW Nr.1 ‘03
TOELAGE NA WIJZ. ‘03
35 265 EUR
-19 EUR
35 246 EUR
= 82% ten laste van de gemeente Bredene (18% ten laste van de stad Oostende)
Deze begrotingswijziging dient voor advies aan de gemeenteraad voorgelegd.
11.Kennisneming van de jaarrekening, toelichting en jaarverslag 2002 van het OCMW in toepassing
van de nieuwe OCMW-boekhouding. (29948)
De gemeenteraad wordt uitgenodigd om kennis te nemen van de jaarrekening, toelichting en jaarverslag
2002 van het OCMW in toepassing van de nieuwe OCMW-boekhouding.
12.Kennisname van het definitief vaststellingsbesluit en de opmerkingen en aanbevelingen van de
heer Gouverneur betreffende de jaarrekening 2001. (29949)
Bij besluit van 17 juli 2003 heeft de Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen de jaarrekening over het
jaar 2001 definitief vastgesteld.
Enkele algemene opmerkingen en aanbevelingen werden door de toeziende overheid aan het dossier
toegevoegd.
1) T-formulier

Het formulier T dient steeds te worden ondertekend door het College van Burgemeester en schepenen.
het T-formulier werd vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 9
september 2002 en per vergissing werd een niet getekend exemplaar aan het provinciebestuur overgemaakt
2) aanvullende personenbelasting (p.40)
Op het artikel 040/372-01 staat een bedrag van 95.172.711 BEF geboekt. Volgens het ministerie van
financiën (formulier 173X) bedraagt het te boeken recht 95.152.966 BEF. Bijgevolg is het verschil 19.745
BEF. Gelieve hiermee rekening te houden bij het boeken van de rechten in 2002.
bedrag was doorgestort in 2002 en had betrekking op het dienstjaar 2001. Dit bedrag werd door de
financiële dienst in de rekening 2001 geboekt
geregulariseerd in de rekening van 2002
3) opcentiemen op de onroerende voorheffing (p. 22-24-40)
Op het artikel 040/371-01 staat een bedrag van 143.694.733 BEF (eigen dienstjaar : 112.785.718 BEF +
vorige dienstjaren : 30.909.015 BEF) geboekt. Volgens de documenten van de Vlaamse Gemeenschap
(CIPAL) en van het ministerie van financiën (173X) bedraagt het te boeken recht 143.690.022 BEF.
Bijgevolg is het verschil 4.711 BEF. Gelieve hiermee rekening te houden bij het boeken van de rechten in
2002.
bedrag was doorgestort in 2002 en had betrekking op het dienstjaar 2001. Dit bedrag werd door de
financiële dienst in de rekening 2001 geboekt
geregulariseerd in de rekening van 2002
4) nazicht aanvangsbedrag van de leningen (checklist p.16-17)
Het nazicht van de op te nemen leningen ten laste van de gemeente vertoont een te verantwoorden saldo
van 66.157.000 BEF, waarvan 61.887.000 BEF ten laste van de gemeente en 4.270.000 BEF ten laste van
derden. Er dient steeds overeenstemming te zijn tussen het saldo van A.R. 41303 en de
verantwoordingsstukken (cfr. e-mail gemeentebestuur Bredene dd. 08/07/2003). Gelieve in de toekomst met
deze opmerking rekening te houden.
De lening ASLK 3 werd uitgesplitst naar een nieuwe lening ASLK 16 voor een bedrag van 4 000 000
BEF. Dit werd echter niet correct verwerkt door de fortis op het controlelijsten.
De raad gelieve kennis te nemen van het vaststellingsbesluit.
Opmerking
De gemeenteraad heeft de mogelijkheid beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de gouverneur.
Omdat de gouverneur zijn goedkeuring heeft verleend aan de rekening 2001 is dit ons inziens onnodig.
13.Brandbeveiliging. Kennisneming en advies over het aandeel van de gemeente in de kosten inzake
brandbeveiliging voor het dienstjaar 1999, vastgesteld op 177.257,75 EUR of 7.150.560 BEF; (29951)
Met zijn schrijven van 29 augustus 2003, kenmerk F.D.O.H. Nr. A/90/1/00, deelt de heer
Provinciegouverneur het gemeentelijk aandeel mede in de kosten voor de brandbeveiliging voor het
dienstjaar 1999.
Onze gemeente wordt beschermd door een Y-centrum en het aandeel 1999 wordt vastgesteld op 177
257,75 EUR of 7.150.560 BEF.
Overzicht jaarlijkse kosten:
1989 :
153 916,32 EUR
1990 :
166 237,52 EUR
1991 :
168 358,47 EUR
1992 :
173 261,98 EUR
1993 :
187 790,13 EUR
1994 :
195 660,18 EUR
1995 :
204 788,04 EUR
1996 :
186 032,89 EUR
1997 :
137 065,86 EUR

6.208.969 BEF
6.706.005 BEF
6.791.564 BEF
6.989.371 BEF
7.575.435 BEF
7.892.912 BEF
8.261.129 BEF
7.504.548 BEF
5.529.223 BEF

1998 :
1999 :

188 752,38 EUR
177 257,75 EUR

7.614.252 BEF
7.150.560 BEF

Beschikbare kredieten (art.nr. 02/99/99 – 351/435-01) :
- Krediet overgebracht van dienstjaar 1999 :

- Noodzakelijk bijkrediet:

Er is voldoende krediet beschikbaar.

177 257,75 EUR

0 EUR

9.000.000 BEF

0 BEF

De Raad gelieve advies uit te brengen, nopens:
- het bedrag van de bijdrage, 177 257,75 EUR of 7.150.560 BEF groot voor het dienstjaar 1999;
- de afname van de bijdrage op de lopende rekening bij Dexia Bank NV

14.Kennisneming van het proces-verbaal van kasonderzoek van de gemeenteontvanger over het
vierde kwartaal 2002. (29952)
Het verslag van kasonderzoek werd door de ontvanger opgesteld aan de hand van het dag- en kasboek.
Volgend te verantwoorden saldo werd vastgesteld : 6 395 896,20 EUR.
Uit nazicht van de kas- en rekeninguittreksels blijkt dat dit vermogen verantwoord werd.
Algemene toelichting:
De beschikbare gelden worden maximaal belegd :
- schatkistcertificaten :
0,00 EUR
- gewone beleggingsrekening :
7 515 000,00 EUR
Het totale bedrag van het te verantwoorden saldo was op het eind van het vorige kwartaal
3 801 435,72 EUR. Het verschil met het huidig saldo bedraagt : 2 594 460,48 EUR.
De aanzienlijke
verhoging van de kastoestand is te verklaren door :
- belasting op huisvuil inwoners diende betaald te worden tegen eind november 2002
- intresten/aflossingen Dexia werden pas begin januari 2003 van de rekening courant afgehouden
- afrekening van het gemeentefonds is eind december op de rekening gekomen
- eind december zijn de dividenden en meerwaarden van TV-West op de rekening gekomen
Het beschikbare bedrag op de rekening courant 45 684,03 EUR. Dit bedrag wordt tot een minimum beperkt,
zodat zoveel mogelijk gelden via de beleggingsrekening en via de aankoop van schatkistcertificaten een
rendement kunnen opleveren.
De gemeentelijke bijdrage in de brandweerkosten voor het jaar 1997, ten bedrage van
137 065,86 EUR
werd op 30 september 2002 van de rekening courant afgenomen. De jaren 1998 (188 752,38 EUR) en 1999
(177 257,57 EUR) werden reeds opgevraagd in 2003. Voor de jaren 2000 t.e.m. 2002 is tot op heden geen
opvraging gebeurd. De totale uitgave vanaf 1999 mag op ± 1.025.000 EUR worden geraamd. Deze
vertraging zorgt voor een beschikbaar bedrag aan geldmiddelen dat ofwel fungeert als gewone kasmiddelen
op de rekening courant ofwel via een belegging zorgt voor een bijkomende ontvangst voor de gemeente.
Juridische grond
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet houdende dat de gemeenteraad alles regelt wat de
hogere overheid de raad oplegt.
Gelet op artikel 131 § 1 van de Nieuwe Gemeentewet, houdende dat tenminste eenmaal in de loop van elk
kwartaal van het kalenderjaar een aangewezen lid van het college van burgemeester en schepenen de
verificatie van het kasverslag van de ontvanger verricht. Het College legt het proces-verbaal van
kasonderzoek voor aan de gemeenteraad.
Gelet op artikel 131 van de Provinciewet, houdende controle van de openbare kassen ;
Bekendmaking
Eén exemplaar van het verslag van kasonderzoek wordt aan de gouverneur overgemaakt en één exemplaar
wordt aan de ontvanger overgemaakt.

15.Gebouwen. Bouw "Staf Versluys"centrum. Lot I - Gesloten ruwbouw, gedeeltelijke afwerking,
pilootaanneming en veiligheidscoördinatie uitvoering. Goedkeuring van de plannnen, bestek en
kostprijsraming. Vaststelling van de wijze van gunnen. (29953)

Voorwerp
Bouw van het “Staf Versluys” centrum op gronden van het vroeger domein Parasol, gelegen Kapelstraat.
Lot 1 – Gesloten ruwbouw, gedeeltelijke afwerking, pilootaanneming (*) en veiligheidscoördinatie uitvoering
(*) – goedkeuring plannen, bestek en kostprijsraming en vaststelling wijze van gunnen
* de pilootaannemer heeft een coördinatieopdracht (werfinrichting, openen, afsluiten en opruimen werf,
toegangscontrole, coördinatievergaderingen nevenaannemers, planning, signaleren van vertragingen, in
welk perceel ook, nutsvoorzieningen).
Aannemingen, die ressorteren onder deze taak:
Lot 2 – Ventilatie, verwarming, sanitair
Lot 3 – Elektriciteit
Lot 4 – Lift
Lot 5 – Toneeluitrusting
Lot 6 – Vast meubilair
Lot 7 – Toneeltribune
Lot 8 – Los meubilair
Lot 9 - Omgevingsaanleg
* lasten en voorwaarden opdracht van diensten tot het coördineren van de veiligheid op de werf
(verwezenlijking) – zie hierbij gevoegd K.B. van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele
bouwplaatsen)
Bestemming
Vooral MICE-toerisme (meetings, incentives, congresses en events)
Juridische grondslag
Nieuwe Gemeentewet dd. 24 juni 1988 – artikel 234 § 1
Wet 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten – boek I – artikels 14 en 15 (openbare aanbesteding) en artikel 17 § 2 1° a.
(toepassing onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de procedure – bedrag
van de uitgave, B.T.W. exclusief is kleiner dan 67.000)
K.B. van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (voorschriften
veiligheidscoördinatoren)
B.P.A. “Toeristisch recreatiepark”, goedgekeurd bij M.B. van 1 december 2000
Overzicht bestuurshandelingen, verband houdend met dit onderwerp
- Beslissing dd. 24 september 2001 van de gemeenteraad, houdende:
a. Het geven van een benaming “Staf Versluys” centrum aan het all weather complex;
b. Goedkeuring van de voorwaarden van de ereloonovereenkomst, af te sluiten met een ontwerper,
voor het maken van een studie van de bouw van een all weather complex op gronden van het
vroeger domein Parasol, gelegen Kapelstraat;
c. Vaststelling van de wijze van gunnen (algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking)
- Beslissing dd. 29 december 2001 van het College van Burgemeester en Schepenen, houdende gunning
aan T.V. Felix-Glorieux & Maes-De Busschere, Koningstraat 43A, 8400 Oostende, van de opdracht van
diensten met als voorwerp de opmaak van een ontwerp (plannen, bijzonder lastenboek-bestek en
kostprijsraming) en de opvolging van de werken (veiligheidscoördinatie ontwerp inclusief) – geraamd ereloon
10 % van de vermoedelijke kostprijs van het project, namelijk 619.733,81 B.T.W. inclusief
- Beslissing dd. 3 februari 2003 van de gemeenteraad, houdende goedkeuring van het voorontwerp en de
voorlopige kostprijsraming ( 6.448.226,87 B.T.W. inclusief) van het volledig project (alle loten)
Timing
Uitvoeringstermijn: 270 werkdagen (à rato van circa 15 werkdagen/maand betekent dit dat de werken 18
maand zullen duren) – wind- en waterdicht na 135 werkdagen
Datum aanbesteding werken lot 1: 17 november 2003
Gunning werken lot 1: omstreeks half december 2003

Aanvang werken lot 1: vermoedelijk februari 2004
Kostprijsraming
Lot 1
3.171.955,95 – B.T.W. 21 % inclusief
Veiligheidscoördinatie uitvoering
10.486 (circa 0,4 % op het bedrag van de werken, B.T.W. exclusief)
Financiering
- Subsidies Toerisme Vlaanderen en Doelstelling 2-programma voor het kustvisserijgebied (circa
miljoen)
- Reservefonds - 1,25 miljoen
- Leningen - 1,25 miljoen
Begroting 2003
Buitengewone begroting 2003 – oprichting “Staf Versluys” centrum (ontwerper) -

3,75

400.000

Wijze van gunnen
- Openbare aanbesteding (lot 1)
- Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de procedure (veiligheidscoördinatie
verwezenlijking)
Advies
- Goedkeuring van de plannen, het bestek en de kostprijsraming van lot 1 (gesloten ruwbouw, gedeeltelijke
afwerking, pilootaanneming en veiligheidscoördinatie uitvoering) van het project “Bouw Staf Versluys
centrum”
- Vaststelling van de wijze van gunnen van de opdracht van werken – lot 1 (openbare aanbesteding) en van
de opdracht van diensten – veiligheidscoördinatie uitvoering (onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure)

16.Punt aangevraagd door mevrouw Kristien Vanmullem.
Voorstel om de inwoners die 50 jaar onafgebroken in Bredene wonen te huldigen. (30001)
In aansluiting op de regeling die wordt toegepast om bepaalde inwoners van de gemeente het statuut van
ereburger toe te kennen vindt mevrouw Vanmullem het opportuun om op passende wijze hulde te brengen
aan de inwoners van onze gemeente die te Bredene geboren zijn en/of reeds 50 jaar te Bredene in de
gemeentelijke bevolkingsregisters zijn ingeschreven. In de berekening van voornoemde periode moet een
eventueel verblijf in de woonkernen tot de fusie behorend tot het grondgebied van onze gemeente (Prins
Albertlaan,…) ingecalculeerd worden.
Aan betrokkenen kan een passend en uniek aandenken overhandigd worden.

