VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 22/01/2007

Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zittingen van 18/12/2006 en
02/01/2007.

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Sandy Dobbelaere, raadslid

Bevoegdheid

•

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

artikel 33 van het Gemeentedecreet

De notulen van de zittingen van 18/12/2006 en 02/01/2007 worden
goedgekeurd.
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Punt 2: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. vzw West-Vlaamse Politieschool.
Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger.

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, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Valerie Degroodt, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Sandy Dobbelaere, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikel 35 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)

Verwijzingsdocumenten

•

statuten van de vzw West-Vlaamse Politieschool

Feiten, context De West-Vlaamse Politieschool wil haar mission statement definiëren vanuit
en argumentatie haar wil via de opleiding actief bij te dragen tot de realisatie van deze belangrijke
maatschappelijke opdracht.
De opleiding introduceert de nieuwkomers in de politieorganisatie. Ze brengt
hen niet alleen de noodzakelijke kennis en vaardigheden bij maar ook de
waarden en normen, de verwachtingen en de basis van de beroepscultuur. Ons
politieonderwijs moet in functie van de verschillende beroepsprofielen van het
politiepersoneel de noodzakelijke professionele onderbouw realiseren en deze
gedurende de hele loopbaan verder ondersteunen ondermeer door initiatieven
van voortgezette vorming en permanent leren. Op deze wijze wordt elke
nieuwkomer opgeleid tot een medewerker die gedurende de hele loopbaan
volwaardig professioneel inzetbaar blijft in de politieorganisatie.
Door het vervullen van deze kernopgaves wil de West-Vlaamse Politieschool
middels competentiegericht onderwijs bijdragen tot de professionele
onderbouw van het politiefunctioneren en de politieorganisatie.
Naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad op 02/01/2007 dient
een nieuwe vertegenwoordiger van ons bestuur aangeduid in de algemene
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vergadering van de vzw West-Vlaamse Politieschool.
Het college van burgemeester en schepenen draagt hiervoor volgende kandidaat
voor :
Steve Vandenberghe, schepen

Stemmen

Effectief vertegenwoordiger

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief vertegenwoordiger
• 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
• Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
• Steve
Vandenberghe
bekomt
vertegenwoordiger
• Er zijn 8 onthoudingen

Besluit

16

stemmen

als

effectief

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om Steve Vandenberghe, schepen, wonende te
Bredene, Ganzenstraat 25, voor de periode 2007-2012 aan te duiden als
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de vzw West-Vlaamse
Politieschool

Punt 3: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. vzw West-Vlaams Instituut voor
Voortgezette Opleiding (WIVO). Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger.

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, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Valerie Degroodt, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Sandy Dobbelaere, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verslag gemeenteraadszitting 22/01/2007

3

Juridische grond

•

artikel 35 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)

Verwijzingsdocumenten

•

statuten van de vzw West-Vlaams Instituut voor Voortgezette Opleiding
(WIVO)

Feiten, context Het West-Vlaams Instituut voor Voortgezette Opleiding (vzw WIVO) wil de
en argumentatie aangesloten besturen een kwalitatief hoogstaande dienstverlening aanbieden op
het vlak van opleiding, selectie en consulting en een partner zijn bij de uitbouw
van een modern en harmonisch personeelsbeleid.
Naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad op 02/01/2007 dient
een nieuwe vertegenwoordiger van ons bestuur aangeduid in de algemene
vergadering van de vzw West-Vlaams Instituut voor Voortgezette Opleiding
(WIVO).
Het college van burgemeester en schepenen draagt hiervoor volgende kandidaat
voor :
Sandy Dobbelaere, raadslid

Stemmen

Effectief vertegenwoordiger

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief vertegenwoordiger
• 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
• Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
• Sandy Dobbelaere bekomt 16 stemmen als effectief vertegenwoordiger
• Er zijn 8 onthoudingen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om Sandy Dobbelaere, raadslid, wonende te Bredene,
Brugsesteenweg 39/0101, voor de periode 2007-2012 aan te duiden als
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de vzw West-Vlaams
Instituut voor Voortgezette Opleiding (vzw WIVO).

Punt 4: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. N.V. Gemeentelijke Holding Dexia.
Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers.

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, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Valerie Degroodt, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig met
kennisgeving

Sandy Dobbelaere, verontschuldigd

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikel 35 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)

Verwijzingsdocumenten

•

statuten van de N.V. Gemeentelijke Holding Dexia

Feiten, context De Gemeentelijke Holding nv groepeert de gemeenten-aandeelhouders binnen
en argumentatie de Dexia-groep. Het maatschappelijk doel van de vennootschap tot 1999 steeds
het behouden en beheren van een meerderheidsparticipatie binnen de nv
"Gemeentekrediet-Holding" en in bijkomende orde het verwerven van diverse
participaties geweest. Na de omruiloperatie Dexia Belgium - Dexia France is het
doel van de nv echter herleid tot het louter beheren van de aandelen van de
gemeenten binnen de Dexia-groep
Naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad op 02/01/2007 dienen
nieuwe vertegenwoordigers (1 effectief, 1 plaatsvervangend) van ons bestuur
aangeduid in de algemene vergadering van de N.V. Gemeentelijke Holding
Dexia.
Het college van burgemeester en schepenen draagt hiervoor volgende
kandidaten voor :
Eddy
Gryson,
gemeenteraad
Lionel Clybouw, raadslid

Stemmen

voorzitter Effectief vertegenwoordiger
Plaatsvervangend vertegenwoordiger

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger
• 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
• Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
• Eddy Gryson bekomt 16 stemmen als effectief vertegenwoordiger
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•
•

Besluit

Lionel Clybouw bekomt
vertegenwoordiger
Er zijn 8 onthoudingen

16

stemmen

als

plaatsvervangend

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad, wonende
te Bredene, Doornenbilkstraat 48 en Lionel Clybouw, raadslid, wonende te
Bredene, Kapelstraat 66/0802 voor de periode 2007-2012, aan te duiden als
respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene
vergadering van de N.V. Gemeentelijke Holding Dexia.

Punt 5: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. vzw Vereniging van Vlaamse
Steden en Gemeenten. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers.

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, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Valerie Degroodt, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Sandy Dobbelaere, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikel 35 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)

Verwijzingsdocumenten

•

statuten van de vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

Feiten, context De vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten heeft tot doel de
en argumentatie aangesloten lokale besturen te helpen bij het vervullen van hun
beleidsdoelstellingen en opdrachten en tevens hun autonomie te bevorderen en
te verdedigen. De vzw doet dit door:
•

stelselmatig op te treden als de vertegenwoordiger van haar leden ten
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•
•

opzichte van andere overheidsorganen of particuliere instellingen;
advies, informatie en documentatie ter beschikking te stellen van haar leden
over alles wat hen aanbelangt of waarmee zij rechtstreeks of onrechtstreeks
te maken krijgen;
het inrichten van allerlei gemeenschappelijke acties en activiteiten

Naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad op 02/01/2007 dienen
nieuwe vertegenwoordigers (1 effectief, 1 plaatsvervangend) van ons bestuur
aangeduid in de algemene vergadering van de vzw Vereniging van Vlaamse
Steden en Gemeenten.
Het college van burgemeester en schepenen draagt hiervoor volgende
kandidaten voor :
Lionel Clybouw, raadslid
Tania Janssens, raadslid

Stemmen

Effectief vertegenwoordiger
Plaatsvervangend vertegenwoordiger

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger
• 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
• Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
• Lionel Clybouw bekomt 16 stemmen als effectief vertegenwoordiger
• Tania Janssens bekomt 16 stemmen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger
• Er zijn 8 onthoudingen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om Lionel Clybouw, raadslid, wonende te Bredene,
Kapelstraat 66/0802 en Tania Janssens, raadslid, wonende te Bredene,
Bedevaartstraat 18, voor de periode 2007-2012, aan te duiden als
respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene
vergadering van de vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

Punt 6: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. cv Eigen Haard is Goud Waard.
Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers. Voordracht kandidaten voor een mandaat
binnen de raad van bestuur.

Aanwezig

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

Sandy Dobbelaere, verontschuldigd

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikel 35 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)

Verwijzingsdocumenten

•
•

statuten van de cv Eigen Haard is Goud Waard
schrijven van de cv Eigen Haard is Goud Waard d.d. 04/01/2007 betreffende
mandaten in de raad van bestuur

Feiten, context Deze vennootschap beoogt :
en argumentatie - Het kopen, slopen, bouwen, verbouwen, verkopen, beheren, huren of
verhuren van gebouwen in het kader van de sociale huisvesting en alles wat
hiermee verband houdt;
- Het kopen van gronden, bestemd om ingericht of wederverkocht te worden
met het oog op de oprichting van in 1° bedoelde gebouwen of op de aanleg van
tuinen en alles wat hiermee verband houdt
Naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad op 02/01/2007 dienen
nieuwe vertegenwoordigers (1 effectief, 1 plaatsvervangend) van ons bestuur
aangeduid in de algemene vergadering van de cv Eigen Haard is Goud Waard.
Het college draagt hiervoor volgende kandidaten voor :
Etienne Vercarre, raadslid
Emily Baert, raadslid

Effectief vertegenwoordiger
Plaatsvervangend vertegenwoordiger

De gemeenteraad dient tevens twee kandidaten voor te dragen voor een
mandaat binnen de raad van bestuur.
Het college draagt hiervoor de volgende kandidaten voor :
Etienne Vercarre, raadslid
Tania Janssens, raadslid

Stemmen

Effectief vertegenwoordiger
Effectief vertegenwoordiger

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van
de cv Eigen Haard is Goud Waard
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•
•

24 raadsleden nemen deel aan de stemming
Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden

De stemming geeft volgende uitslag :
• Etienne Vercarre bekomt 16 stemmen als effectief vertegenwoordiger
• Emily
Baert
bekomt
16
stemmen
als
plaatsvervangend
vertegenwoordiger
• Er zijn 8 onthoudingen

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de voordracht van
kandidaten voor een mandaat in de raad van bestuur van de cv Eigen Haard is
Goud Waard
•
•

24 raadsleden nemen deel aan de stemming
Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden

De stemming geeft volgende uitslag :
• Etienne Vercarre bekomt 16 stemmen
• Tania Janssens bekomt 16 stemmen
• Er zijn 8 onthoudingen
Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Etienne Vercarre, raadslid, wonende te Bredene,
Hoefijzerlaan 1 en Emily Baert, raadslid, wonende te Bredene, Polderstraat 159,
voor de periode 2007-2012, aan te duiden als respectievelijk effectief en
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de cv
Eigen Haard is Goud Waard.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist om Etienne Vercarre, raadslid, wonende te Bredene,
Hoefijzerlaan 1 en Tania Janssens, raadslid, wonende te Bredene,
Bedevaartstraat 18, voor te dragen als kandidaten voor een mandaat in de raad
van bestuur van de cv Eigen Haard is Goud Waard

Punt 7: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. cvba Oostendse Haard. Aanduiding
vertegenwoordigers. Voordracht kandidaat voor een mandaat binnen de raad van bestuur.

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, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Valerie Degroodt, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig met
kennisgeving

Sandy Dobbelaere, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikel 35 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)

Verwijzingsdocumenten

•

statuten van de cvba De Oostendse Haard

Feiten, context De cvba “De Oostendse Haard” is een sociale huisvestingsmaatschappij met
en argumentatie Oostende en Bredene als werkgebied.
Naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad op 02/01/2007 dienen
nieuwe vertegenwoordigers (1 effectief, 1 plaatsvervangend) van ons bestuur
aangeduid in de algemene vergadering van de cvba De Oostendse Haard.
Het college draagt hiervoor volgende kandidaten voor :
Lionel Clybouw, raadslid
Françoise Praet, raadslid

Effectief vertegenwoordiger
Plaatsvervangend vertegenwoordiger

De gemeenteraad dient tevens een kandidaat voor te dragen voor een mandaat
binnen de raad van bestuur.
Het college draagt hiervoor de volgende kandidaat voor :
Valerie Degroodt, raadslid

Stemmen

Effectief vertegenwoordiger

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van
de cvba De Oostendse Haard
•
•

24 raadsleden nemen deel aan de stemming
Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden

De stemming geeft volgende uitslag :
• Lionel Clybouw bekomt 16 stemmen als effectief vertegenwoordiger
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•
•

Françoise Praet bekomt
vertegenwoordiger
Er zijn 8 onthoudingen

16

stemmen

als

plaatsvervangend

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de voordracht van een
kandidaat voor een mandaat in de raad van bestuur van de cvba De Oostendse
Haard
•
•

24 raadsleden nemen deel aan de stemming
Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden

De stemming geeft volgende uitslag :
• Valerie Degroodt bekomt 16 stemmen
• Er zijn 8 onthoudingen
Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Lionel Clybouw, raadslid, wonende te Bredene,
Kapelstraat 66/0802 en Françoise Praet, raadslid, wonende te Bredene,
Watervliegpleinstraat 24, voor de periode 2007-2012, aan te duiden als
respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene
vergadering van de cvba De Oostendse Haard.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist om Valerie Degroodt, raadslid, wonende te Bredene,
Lod. Paretlaan 31 voor te dragen als kandidaat voor een mandaat in de raad van
bestuur van de cvba De Oostendse Haard.

Punt 8: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking.
gemeentelijke vertegenwoordigers.

cv Eigen Haard.

Aanduiding

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, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Valerie Degroodt, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Sandy Dobbelaere, raadslid
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Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikel 35 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)

Verwijzingsdocumenten

•

statuten van de cv Eigen Haard

Feiten, context cv Eigen Haard is een door de Vlaamse regering erkende kredietvennootschap
en argumentatie die leningen verstrekt voor de aankoop, bouw of verbouwing van sociale
woningen of hiermee gelijkgestelde woningen.
Naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad op 02/01/2007 dienen
nieuwe vertegenwoordigers (1 effectief, 1 plaatsvervangend) van ons bestuur
aangeduid in de algemene vergadering van de cv Eigen Haard.
Het college van burgemeester en schepenen draagt hiervoor volgende
kandidaten voor :
Tania Janssens, raadslid
Françoise Praet, raadslid

Stemmen

Effectief vertegenwoordiger
Plaatsvervangend vertegenwoordiger

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van
de cv Eigen Haard
•
•

24 raadsleden nemen deel aan de stemming
Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden

De stemming geeft volgende uitslag :
• Tania Janssens bekomt 16 stemmen als effectief vertegenwoordiger
• Françoise Praet bekomt 16 stemmen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger
• Er zijn 8 onthoudingen
Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om Tania Janssens, raadslid, wonende te Bredene,
Bedevaartstraat 18 en Françoise Praet, raadslid, wonende te Bredene,
Watervliegpleinstraat 24, voor de periode 2007-2012, aan te duiden als
respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene
vergadering van de cv Eigen Haard.

Punt 9: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking.
vzw Erkend Regionaal
Samenwerkingsverband West-Vlaanderen. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers.
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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, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Valerie Degroodt, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Sandy Dobbelaere, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikel 35 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)

Verwijzingsdocumenten

•

statuten van de vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband WestVlaanderen (vzw ERSV)
schrijven van de vzw ERSV d.d. 01/12/2006 met betrekking tot de
vertegenwoordiging in de bestuursvergadering.

•

Feiten, context De Erkende Regionale Samenwerkingsverbanden (ERSV) zijn de organisaties
en argumentatie met vzw-statuut die door Vlaanderen erkend zijn om het subregionale
bipartiete en tripartiete socio-economisch overleg tussen sociale partners en
lokale overheden te ondersteunen. De ERSV's ontvangen voor de uitvoering en
ondersteuning van een aantal kerntaken van het socio-economisch
streekontwikkelingsbeleid een subsidie van Vlaamse overheid. Zo organiseert en
ondersteunt het ERSV in haar schoot het bipartiete socio-economisch overleg
in één of meerdere Sociaal Economische Raden van de Regio (SERR). Het ERSV
organiseert en ondersteunt ook het tripartiete overleg tussen
vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers en van de lokale
overheden (steden, gemeenten en provincies) in één of meerdere Regionaal
Economisch en Sociale Overlegcomités van de Regio (RESOC).
Naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad op 02/01/2007 dient
een nieuwe vertegenwoordiger voor ons bestuur aangeduid in de
bestuursvergadering van de vzw ERSV.
Het college van burgemeester en schepenen draagt hiervoor volgende kandidaat
voor :
Steve Vandenberghe, schepen
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Stemmen

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de vzw ERSV
•
•

24 raadsleden nemen deel aan de stemming
Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden

De stemming geeft volgende uitslag :
• Steve
Vandenberghe
bekomt
vertegenwoordiger
• Er zijn 8 onthoudingen
Besluit

16

stemmen

als

effectief

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om Steve Vandenberghe, schepen, wonende te
Bredene, Ganzenstraat 25, voor de periode 2007-2012 aan te duiden als
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de vzw ERSV.

Punt 10: technische dienst - Verkeer en mobiliteit. Kennisneming van een tijdelijke
politieverordening van de burgemeester, houdende beperkende maatregelen inzake het
verkeer in de Rietstraat.

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, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Valerie Degroodt, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Sandy Dobbelaere, raadslid

Bevoegdheid

•

artikels 134 § 1 en 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•

Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende
de politie van het wegverkeer
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en latere wijzigingen
Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
en latere wijzigingen

•
•
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Verwijzingsdocumenten

•

Ministerieel rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens

•

tijdelijke politieverordening van de burgemeester d.d. 29/12/2006 houdende
beperkende maatregelen inzake het verkeer in de Rietstraat, naar aanleiding
van een nieuwjaarsactiviteit op 05/01/2007

de

aanvullende

Feiten, context Naar aanleiding van de organisatie van een nieuwjaarsactiviteit op 05/01/2007 in
en argumentatie de
Rietstraat
en
meerbepaald
tussen
Sloepenstraat
en
Waterleliestraat/Jachtstraat heeft de burgemeester bij hoogdringendheid een
tijdelijke politieverordening vastgesteld.
Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de tijdelijke politieverordening houdende
beperkende maatregelen inzake het verkeer in de Rietstraat, meerbepaald in het
gedeelte tussen Sloepenstraat en Waterleliestraat/Jachtstraat, naar aanleiding
van een nieuwjaarsactiviteit op 05/01/2007

Punt 11: technische dienst - Grondverhandelingen - definitieve goedkeuring grondverwerving
noodzakelijk voor de realisatie van de rotonde in de Fritz Vinckelaan t.h.v. de eventuele
toekomstige aansluiting met de Zeelaan

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, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Valerie Degroodt, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Sandy Dobbelaere, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

brief d.d. 19/12/2006 van het aankoopcomité Brugge, Wittemolenstraat 29,
8200 Brugge
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Voorgeschiedenis

Fase
Principiële goedkeuring
grondverwerving voor de realisatie
van de rotonde Fritz Vinckelaan

Feiten, context •
en argumentatie
•
•

Actie
Gemeenteraad

Datum
22/11/2004

In de brief d.d. 19/12/2006 meldt het aankoopcomité Brugge dat de akte van
de grondverwerving voor de realisatie van de rotonde Fritz Vinckelaan
werd verleden onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad .
Ter zitting van 22/11/2004 heeft de gemeenteraad de grondverwerving
principieel goedgekeurd .
De gemeenteraad wordt voorgesteld de voorwaarden van deze
grondverwerving definitief goed te keuren .

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden van de aankoop
van 531 m² grond, gelegen Fritz Vinckelaan, kadastraal gekend 1e afdeling sectie
B deel van nr. 442k, nodig voor de aanleg van de rotonde ter ontsluiting van de
sociale woonwijk Noord-Ede, jegens de familie Pollet. Deze voorwaarden zijn
opgenomen in de akte van aankoop van dit onroerend goed opgemaakt door de
Federale Overheidsdienst Financiën, Comité van Aankoop te Brugge, onder
voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad. Deze akte maakt
integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 12: beleidsondersteuning - Aanduiden van de afgevaardigden van het gemeentebestuur
in het beheersorgaan bibliotheek

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, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Valerie Degroodt, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Sandy Dobbelaere, raadslid
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Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

Decreet d.d. 28/1/1974 betreffende het cultuurpact
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 11/1/2002 ter uitvoering van het
decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en
integraal lokaal cultuurbeleid
artikel 35 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)

•

Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie
•

•

•

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 29/12/1997 houdende vaststelling van
de beheersvorm van de plaatselijke openbare bibliotheek "De Leestuin"
beslissing van de gemeenteraad d.d. 5/03/2001 betreffende beheersvorm van
de P.O.B. “De Leestuin”: wijziging samenstelling

Na de installatie van een nieuwe gemeenteraad dient ook de samenstelling
van het beheersorgaan bibliotheek te worden aangepast.
De samenstelling van het beheersorgaan bibliotheek wordt decretaal
geregeld door artikel 9 b) van het zogenaamde Cultuurpactdecreet.
− Deze paragraaf houdt concreet in dat het beheersorgaan bestaat uit
afgevaardigden van het gemeentebestuur én vertegenwoordigers van de
gebruikers en van de filosofische en ideologische strekkingen.
− Deze paragraaf stelt verder dat voor de afgevaardigden van het
gemeentebestuur het beginsel van de evenredige vertegenwoordiging in
acht moet worden genomen. De afgevaardigden van het
gemeentebestuur moeten met andere woorden een evenredige
weerspiegeling vormen van de gemeenteraad. De concrete
berekeningswijze hiervoor wordt niet voorgeschreven door het
decreet.
De beslissingen van de gemeenteraad d.d. 29/12/1997 en 5/03/2001 vormen
samen het eigenlijke organiek reglement van de bibliotheek. Artikel 2 van
dit reglement schrijft het volgende voor:
− Het beheersorgaan wordt samengesteld uit 22 leden waarvan 11 leden
worden aangeduid door de politieke fracties en dit volgens het principe
van de evenredige vertegenwoordiging, 2 leden worden aangeduid op
voordracht van de jeugdraad en 9 leden worden -rekening houdend
met artikel 3 van het decreet inzake het Cultuurpact- verkozen uit
kandidaten voorgedragen door de socio-culturele verenigingen.
Het organiek reglement van het beheersorgaan bibliotheek legt geen vast
berekeningsstelsel op voor de “evenredige vertegenwoordiging”. Door
gebruik te maken van de zogenaamde “proportionele verdeling” wordt de
samenstelling van de gemeenteraad zo getrouw mogelijk weerspiegeld en
zijn alle fracties vertegenwoordigd. Het is dus niet nodig om enige correctie
op de berekeningswijze toe te passen om te voldoen aan de principes van
het Cultuurpactdecreet. Dit levert volgende resultaten op:
− SP.a: 8
− CD&V: 2
− Vlaams Belang: 1
De afgevaardigden van het gemeentebestuur in de genoemde
beheersorganen worden aangeduid door de gemeenteraad. De
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•

Stemmen

afgevaardigden van het gemeentebestuur hoeven geen gemeenteraadsleden
te zijn.
Door de politieke fracties in de gemeenteraad werden volgende kandidaten
voorgedragen om te zetelen in het beheersorgaan bibliotheek:
− SP.a: Renée Degruyter, Magda Claeys, Norbert Claeys, Andrea Otlet,
Françoise Praet, Sandy Dobbelaere, Michel Despagne en Jens
Vanhooren
− CD&V: Luc Van Canneyt en Luc Decramer
− Vlaams Belang: Cindy Versluys

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van de
afgevaardigden in het beheersorgaan bibliotheek
•
•

24 raadsleden nemen deel aan de stemming
Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden

De stemming geeft volgende uitslag :
• Renée Degruyter bekomt 21 stemmen voor. Er zijn 3 onthoudingen
• Magda Claeys bekomt 21 stemmen voor. Er zijn 3 onthoudingen
• Norbert Claeys bekomt 21 stemmen voor. Er zijn 3 onthoudingen
• Andrea Otlet bekomt 21 stemmen voor. Er zijn 3 onthoudingen
• Françoise Praet bekomt 21 stemmen voor. Er zijn 3 onthoudingen
• Sandy Dobbelaere bekomt 21 stemmen voor. Er zijn 3 onthoudingen
• Michel Despagne bekomt 21 stemmen voor. Er zijn 3 onthoudingen
• Jens Vanhooren bekomt 21 stemmen voor. Er zijn 3 onthoudingen
• Luc Van Canneyt bekomt 18 stemmen voor. Er zijn 6 onthoudingen
• Luc Decramer bekomt 16 stemmen voor. Er zijn 8 onthoudingen
• Cindy Versluys bekomt 12 stemmen voor en 3 stemmen tegen. Er zijn
9 onthoudingen
Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om namens het gemeentebestuur volgende personen
af te vaardigen in het beheersorgaan bibliotheek:
• SP.a: Renée Degruyter, Magda Claeys, Norbert Claeys, Andrea Otlet,
Françoise Praet, Sandy Dobbelaere, Michel Despagne en Jens Vanhooren
• CD&V: Luc Van Canneyt en Luc Decramer
• Vlaams Belang: Cindy Versluys

Punt 13: beleidsondersteuning - Aanduiden van de afgevaardigden van het gemeentebestuur
in het beheersorgaan gemeenschapscentrum

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, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Valerie Degroodt, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig met
kennisgeving

Sandy Dobbelaere, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

Decreet d.d. 28/1/1974 betreffende het cultuurpact
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 11/1/2002 ter uitvoering van het
decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en
integraal lokaal cultuurbeleid
artikel 35 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)

•
•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 5/8/2002 houdende oprichten
beheersorgaan gemeenschapscentrum (keuze van de beheersformule en
goedkeuren organiek reglement)

Feiten, context •
en argumentatie
•

Na de installatie van een nieuwe gemeenteraad dient ook de samenstelling
van het beheersorgaan gemeenschapscentrum te worden aangepast.
De samenstelling van het beheersorgaan gemeenschapscentrum wordt
decretaal geregeld door artikel 9 b) van het zogenaamde
Cultuurpactdecreet.
− Deze paragraaf houdt concreet in dat het beheersorgaan bestaat uit
afgevaardigden van het gemeentebestuur én vertegenwoordigers van de
gebruikers en van de filosofische en ideologische strekkingen.
− Deze paragraaf stelt verder dat voor de afgevaardigden van het
gemeentebestuur het beginsel van de evenredige vertegenwoordiging in
acht moet worden genomen. De afgevaardigden van het
gemeentebestuur moeten met andere woorden een evenredige
weerspiegeling vormen van de gemeenteraad. De concrete
berekeningswijze hiervoor wordt niet voorgeschreven door het
decreet.
Artikel 8 van het organiek reglement van het beheersorgaan
gemeenschapscentrum bepaalt dat de gemeenteraad 11 leden afvaardigt in
het beheersorgaan en schrijft als berekeningswijze het “LISO-stelsel” voor.
Het LISO-stelsel is een proportionele verdeling waarbij eerst reeds aan alle
fracties 1 mandaat wordt toegekend. De overige mandaten worden
vervolgens puur proportioneel verdeeld. Dit leidt tot volgende verdeling
van mandaten binnen het beheersorgaan gemeenschapscentrum:
− SP.a: 7

Verwijzingsdocumenten

•
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•

•

Stemmen

− CD&V: 2
− Vlaams Belang: 2
De afgevaardigden van het gemeentebestuur in de genoemde
beheersorganen worden aangeduid door de gemeenteraad. De
afgevaardigden van het gemeentebestuur hoeven geen gemeenteraadsleden
te zijn.
Door de politieke fracties in de gemeenteraad werden volgende kandidaten
voorgedragen om te zetelen in het beheersorgaan gemeenschapscentrum:
− SP.a: Patrick Bolle, Fred Delrue, Etienne Vercarre, Kris Costenobel,
Kimberley Rousselle, Geert Lefebvre en Emily Baert
− CD&V: Dany Hollevoet en Liesbeth Metsu
− Vlaams Belang: William Hüppertz en Jon Devos

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van
afgevaardigden voor het beheersorgaan gemeenschapscentrum
•
•

24 raadsleden nemen deel aan de stemming
Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden

De stemming geeft volgende uitslag :
• Patrick Bolle bekomt 21 stemmen voor. Er zijn 3 onthoudingen
• Fred Delrue bekomt 21 stemmen voor. Er zijn 3 onthoudingen
• Etienne Vercarre bekomt 21 stemmen voor. Er zijn 3 onthoudingen
• Kris Costenobel bekomt 21 stemmen voor. Er zijn 3 onthoudingen
• Kimberley Rousselle bekomt 21 stemmen voor. Er zijn 3 onthoudingen
• Geert Lefebvre bekomt 21 stemmen voor. Er zijn 3 onthoudingen
• Emily Baert bekomt 21 stemmen voor. Er zijn 3 onthoudingen
• Dany Hollevoet bekomt 17 stemmen voor. Er zijn 7 onthoudingen
• Liesbeth Metsu bekomt 17 stemmen voor. Er zijn 7 onthoudingen
• William Hüppertz bekomt 8 stemmen voor en 5 stemmen tegen. Er
zijn 11 onthoudingen
• Jon Devos bekomt 8 stemmen voor en 5 stemmen tegen. Er zijn 11
onthoudingen
Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om namens het gemeentebestuur volgende personen
af te vaardigen in het beheersorgaan gemeenschapscentrum:
• SP.a: Patrick Bolle, Fred Delrue, Etienne Vercarre, Kris Costenobel,
Kimberley Rousselle, Geert Lefebvre en Emily Baert
• CD&V: Dany Hollevoet en Liesbeth Metsu
• Vlaams Belang: William Hüppertz en Jon Devos

Punt 14: secretariaat - Stedenbouw en ruimtelijke ordening.
Opmaak Ruimtelijk
Uitvoeringsplan "Parkbos". Vaststellen van het bestek, de kostprijsraming en de wijze van
gunnen.
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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, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Valerie Degroodt, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Sandy Dobbelaere, raadslid

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 toepasselijke uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd
artikels 37 tot en met 53 van het decreet d.d. 18/05/1999 houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening
Richtlijn R-ARP-0013-1.0 d.d. 01/10/2001 voor de digitale uitwisseling van
ruimtelijke uitvoeringsplannen in vectorformaat
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 20/10/2000 tot bepaling van de
voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de
opmaak van gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen, gemeentelijke
ruimtelijke uitvoeringsplannen en plannen van aanleg
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 23/09/1999 houdende definitieve
vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 12/12/2003 houdende definitieve
vaststelling van een herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

•
•
•

•
•

Verwijzingsdocumenten

•

•
•

beslissing d.d. 20/12/2002 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van
de intentieverklaring voor een maximale tussenkomst van 140.000 EUR in
de kosten voor grondverwerving voor realisatie van het Parkbos aan de
Spuikom en voor de opmaak van een onteigeningsplan voor rekening van de
gemeente Bredene indien bepaalde delen niet in der minne kunnen worden
verworven.
beslissing d.d. 07/04/2003 van het college van burgemeester en schepenen
houdende het verhogen van het aandeel van het gemeentebestuur in de
verwervingskosten van de gronden voor het Parkbos
beslissing d.d. 18/04/2005 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van
de voorwaarden van aankoop en ruiling van gronden bestemd voor inlijving
in het Parkbos
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Feiten, context •
en argumentatie

•

Visum ontvanger •

Financiële
gevolgen

De gemeenteraad heeft, in zitting van 20/12/2002, zijn goedkeuring gehecht
aan de intentieverklaring inzake het samen verwerven met het Vlaams
gewest van de gronden met het oog op de aanleg van een Parkbos nabij de
Spuikom. Inmiddels werden reeds gronden verworven van de familie De
Borchgraeve en werd een ruiling aangegaan met de firma Lotinvest. Een
aantal van de eigenaars van de gronden, waar het Parkbos is gepland, wenst
evenwel de gronden niet in der minne te verkopen.
De gemeenteraad heeft er zich, in zitting van 20/12/2002, ook toe
geëngageerd om, indien zou blijken dat bepaalde delen van de te verwerven
gronden niet zouden kunnen worden aangekocht van de eigenaars, over te
gaan tot het opmaken van een onteigeningsplan. Hiertoe dient een
opdracht van diensten voor de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan
met bijhorend onteigeningsplan toegewezen.
Het behoort tot de
bevoegdheid van de gemeenteraad om het bestek, de kostprijsraming en de
wijze van gunnen vast te stellen

Deze uitgave is, voorafgaand aan het aangaan van de verbintenis,
onderworpen aan het visum van de gemeenteontvanger.

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

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Raming (incl. btw) Begrotingscode +
beschikbaar krediet
10.000 EUR 930 07/07/07 733-60
10.000 EUR

Dienst
BD

De gemeenteraad stelt vast het bestek met nr. 2007/RO/RUP/01 en de
kostprijsraming (10.000 EUR) van de opdracht van diensten tot opmaak van het
Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Parkbos”. Het bestek maakt integrerend deel uit
van dit besluit.
Artikel 2
De gemeenteraad stelt de wijze van gunnen van deze opdracht vast,
meerbepaald onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de toewijzing
van de procedure

Punt 15: technische dienst - Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening. Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan De Haan. Advies.
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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, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Valerie Degroodt, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Sandy Dobbelaere, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 33§ 5 van het decreet d.d.18/05/1999 houdende de organisatie van
de ruimtelijke ordening.

Juridische grond

•

Decreet d.d.18/05/1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening.

Verwijzingsdocumenten

•

ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan De Haan.

Feiten, context Het GRS De Haan werd na gunstig advies van de GECORO DE Haan d.d.
en argumentatie 16/08/2006 voorlopig vastgesteld op datum van 12/10/2006.
De opties van het betrokken GRS kaderen binnen de opties van het Provinciaal
Ruimtelijk Structuurplan en beantwoorden aan de doelstellingen van het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.
De GECORO Bredene heeft geen opmerkingen geformuleerd omtrent het GRS
De Haan.
De gemeenteraad wordt voorgesteld gunstig advies uit te brengen over het
ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan De Haan.
Stemmen

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

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad brengt gunstig advies uit over het Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan De Haan.
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Punt 16: technische dienst - Milieu - Goedkeuren statuten en vaststellen nieuwe samenstelling
van de MiNaraad (Milieu- en Natuurraad)

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, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Valerie Degroodt, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Sandy Dobbelaere, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 11/12/1989, houdende vaststelling van
de statuten van de gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu, tot op heden
gewijzigd ;
overeenkomst met het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap d.d.
02/12/1991 inzake het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid, betreffende de
oprichting van een gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu ;
voorontwerp nieuwe statuten MiNaraad

•
•

Voorgeschiedenis

Fase
wijziging statuten van de
gemeentelijke adviesraad
voor leefmilieu
• artikel 5 en 11
• artikel 5c en 5h
• artikel 6, 7d, 10 en 20
goedkeuren statuten
MiNaraad (aangepast aan de
bepalingen van het
milieuconvenant)

Feiten, context •
en argumentatie
•
•

Actie

gemeenteraad
gemeenteraad
gemeenteraad
gemeenteraad

Datum

27/04/1994
20/02/1995
15/06/1995
05/03/2001

Sedert 1989 beschikt het gemeentebestuur van Bredene over een MiNaraad
(vroeger milieuraad) .
De MiNaraad is een door de gemeente erkende adviesraad die
onafhankelijk van andere organisaties of organen advies uitbrengt over
milieu- en natuurbeleid in de gemeente .
Het mandaat geldt voor een termijn, die samenvalt met de bestuursperiode,
de leden worden iedere nieuwe legislatuur opnieuw verkozen .
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•

Tussenkomsten

Met het oog op de samenstelling van de nieuwe MiNaraad wordt
voorgesteld :
− de 3 politieke fracties, vertegenwoordigd in de gemeenteraad (sp.a,
CD&V, en Vlaams belang) uit te nodigen om hun vertegenwoordiger
met plaatsvervanger aan te duiden die zonder stemrecht zal zetelen in
de MINA- raad . De aanstelling dient te gebeuren na de installatie van
de nieuwe gemeenteraad .
− alle socio- culturele en milieu- natuurverenigingen alsook alle scholen
aan te schrijven om kandidaturen op te vragen .
− een aankondiging te plaatsen, om alle andere belangengroepen te
bereiken, in weekblad Tips, Marconistraat 3, 8400 Oostende .

Schepen Erwin Feys die opmerkt dat de voorliggende wijziging van de statuten
van de MINA-raad niet, zoals nochtans voorgeschreven, voor advies werd
voorgelegd aan de MINA-raad en bijgevolg voorstelt om de behandeling van dit
punt uit te stellen tot een eerstvolgende zitting van de gemeenteraad, temeer
omdat dit dossier niet dringend is. Schepen Feys wijst erop dat in een
eerstvolgende zitting dan tegelijkertijd kan worden overgegaan tot de
aanduiding van de vertegenwoordigers van de fracties in de gemeenteraad.
Burgemeester Willy Vanhooren die opmerkt dat het aangewezen is om de
vertegenwoordiging van de politieke fracties in deze raad algemeen te
omschrijven waardoor de aanpassing van deze statuten na de vernieuwing van
de gemeenteraad overbodig wordt.
Raadslid Dany Hollevoet die vraagt om, met het oog op de duidelijkheid van de
dossiers, een beter overzicht te geven van de wijzigingen die worden
aangebracht in reglementen en statuten, dit door bvb. het cursief aanduiden van
de gewijzigde tekst. Het raadslid merkt tevens op dat de tekst op meer punten
is gewijzigd dan aangegeven in het dossier. Het raadslid bezorgt hiervan een
overzicht aan de gemeentesecretaris.
Raadslid Gilbert Vanleenhove die meent dat het onvolledig zijn van het dossier
de fout is van de schepen van milieu die nochtans voldoende ervaring heeft.
Burgemeester Willy Vanhooren die repliceert dat het precies op voorstel van
schepen Feys is dat de behandeling van het dossier wordt uitgesteld.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om de behandeling van dit punt uit te stellen tot een
eerstvolgende zitting.
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Punt 17: financiële dienst - Financiën. Kennisneming van het definitief vaststellingsbesluit en
de opmerkingen en aanbevelingen van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen,
betreffende de jaarrekening 2005.

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, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Valerie Degroodt, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Sandy Dobbelaere, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Decreet d.d. 28 april 1993, houdende de regeling voor het Vlaams Gewest,
van het administratief toezicht op de gemeenten, inzonderheid artikel 17.

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 03/07/2006, houdende de vaststelling
van de dienstjaarrekening 2005
beslissing van de Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen d.d.
19/12/2006, houdende de definitieve vaststelling van de jaarrekening over
het boekjaar 2005, waarvan de geformuleerde opmerkingen en
aanbevelingen zijn toegevoegd aan dit besluit

•

Feiten, context •
en argumentatie •
•

De provinciegouverneur heeft de rekening 2005 definitief vastgesteld.
Enkele opmerkingen en aanbevelingen werden door de
toezichthoudende overheid toegevoegd aan dit besluit.
Overzicht opmerkingen, aanbevelingen en acties:
1) Belastingen
a) De belastingkohieren dienen tijdig vastgesteld en uitvoerbaar verklaard te
worden door het College, zodat het recht in het dienstjaar zelf kan worden
vastgesteld. Dit stelt de gemeente in staat om de belasting vroeg te innen,
wat de thesaurie van de gemeente ten goede komt.
b) Voor een aantal begrotingsartikels bestaat er een groot verschil tussen
de gebudgetteerde ontvangsten en de definitief vastgestelde rechten. Op
basis van regelmatige budgetcontrole dienen de kredieten zoveel mogelijk
via begrotingswijziging te worden bijgestuurd in functie van de ontvangsten
die normalerwijze kunnen worden verwacht.”
Advies van de deinst
a) Alles wordt in het werk gesteld om de inkohieringen tijdig te laten
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gebeuren. Het is echter niet steeds mogelijk alle gegevens tijdig te
ontvangen. De mogelijkheid bestaat om belastingen in te kohieren vanaf 1
januari ‘jaar X’ tot 30 juni ‘jaar X+1’. De wetgeving laat deze techniek toe.
Vanaf 2005 werden de inkohieringen in het dienstjaar zelf verwerkt met
uitzondering van de belasting op leegstand. Tevens werd nog een
bijkomende inkohiering voor verhaalbelasting ingeboekt in het boekjaar
2006.
b) De begrotingsramingen voor belastingsontvangsten worden vastgesteld
a.d.h.v. ontvangsten van het vorige dienstjaar. De begrotingswijziging wordt
opgemaakt in de maand augustus/september. Het gros van de inkohieringen
wordt opgemaakt en/of afgewerkt na de periode. Het is dus niet haalbaar
om de begrotingsontvangsten voor belastingen via de begrotingswijziging
aan te passen.
2) Onwaarden – artikel 040/301-01/2004
“In vorige dienstjaren werd een onwaarde aangerekend van 46.800,30 euro
(artikel 040/301-01/2004). Onwaarden dienen te worden geboekt in het
dienstjaar waarin ze zijn toegestaan. Aangezien deze onwaarde door het
college werd toegestaan op 23 december 2005 diende deze te worden
aangerekend op artikel 040/301-01 van het eigen dienstjaar van de rekening
2005.”
Advies van de dienst
Deze boeking betrof een reeks administratieve rechtzettingen voor
personen die, blijkens bewijsstukken, van een vrijstelling konden genieten.
Omdat de ontvangsten betrekking hadden op 2004 werd het krediet bij
begrotingswijziging 2005 ingeschreven op vorige dienstjaren.
3) Onwaarden – functie 000
“De vastlegging en aanrekening van onwaarden op vastgestelde rechten
dienen steeds voorzien te worden op de functie waarop het recht
oorspronkelijk werd vastgesteld. Gelieve hiermee rekening te willen
houden.”
Advies van de dienst
De dienst neemt kennis van deze opmerking en zal in de toekomst hiermee
rekening houden.
Neemt kennis

De raad neemt kennis van het definitief vaststellingsbesluit en de opmerkingen
en aanbevelingen van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen,
betreffende de jaarrekening 2005.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om de nodige aanpassingen te laten opnemen in de
rekening 2005 en om geen beroep aan te tekenen tegen het definitief
vaststellingsbesluit van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen d.d.
19/12/2006.
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Punt 18: financiële dienst - OCMW. Kennisneming van de budgetwijziging nr. 1 -2006- van
het sociaal verhuurkantoor (SVK) Bredene-Oostende.

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, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Valerie Degroodt, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Sandy Dobbelaere, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikels 118 en 126 van de organieke wet d.d. 08/07/1976 betreffende de
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de algemene vergadering van het sociaal verhuurkantoor
Bredene-Oostende (SVK) d.d. 29/11/2006 betreffende de goedkeuring van
de budgetwijziging nr. 1 -2006- van het Sociaal Verhuurkantoor.

Feiten, context •
en argumentatie

Het sociaal verhuurkantoor werd opgericht volgens de bepalingen van
artikel 118 van de Organieke wet op het OCMW, door het OCMW van
Oostende en Bredene.
Artikel 116 van deze wet schrijft voor dat verenigingen opgericht volgens
artikel 118 worden beheerd volgens dezelfde regels als deze van het
OCMW, d.w.z. dat zij aan dezelfde controle en aan hetzelfde administratief
toezicht zijn onderworpen als dat van het OCMW, tenzij er andersluidende
bijzondere statutaire voorschriften worden toegepast. Dit betekent dat
zowel het budget(wijziging) als de rekening van het SVK ter kennisname of
ter goedkeuring worden voorgelegd aan de respectievelijke gemeenteraden.
Voor de afdeling Bredene worden volgende wijzigingen t.o.v. het
oorspronkelijk budget 2006 doorgevoerd:
- verhoging aandeel subsidie
- verwerking tussenkomst OCMW Bredene in verschil huur eigenaars en
aangerekende huur huurders
- verwerking van diensten OCMW Bredene en karweien
- verhoging van budget brandverzekering en onderhoud en nazicht centrale
verwarming
- verwerking verzendingskosten in kantoorkosten

•

•
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- aanpassing halftijdse wedde wegens voltijdse prestatie vanaf 01/11/2006
van maatschappelijk werker
Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de begrotingswijziging nr. 1 -2006- van het
sociaal verhuurkantoor (SVK) Bredene-Oostende.

namens de gemeenteraad,
Yannick Wittevrongel
secretaris
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