VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 19/02/2007

Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 22/01/2007

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys en
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Rudi Debeuckelaere, Lionel Clybouw, Kristof
Vermeire, Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, 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

Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid

•

Tussenkomsten

Raadslid Gilbert Vanleenhove die er op wijst dat de opmerking van de
burgemeester in verband met een beroepsfout van de secretaris niet werd
opgenomen in de notulen. Het raadslid wenst dat deze opmerking wordt
opgenomen in de notulen.

artikel 33 van het Gemeentedecreet

Burgemeester Willy Vanhooren die antwoordt dat deze opmerking verkeerd
werd begrepen, aangezien hij enkel in vragende wijs “ja” heeft geantwoord op
een opmerking terzake van raadslid Vanleenhove.
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

Enig artikel
De notulen van de zitting van 22/01/2007 worden goedgekeurd.

Punt 2: secretariaat - O.C.M.W. Geldigverklaring verkiezing leden van de raad voor
maatschappelijk welzijn. 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, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, 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

Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid

•
•

Juridische grond

•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•

•

artikel 18 van de organieke wet d.d. 08/07/1976 betreffende de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn, laatst gewijzigd door het decreet van
07/07/2006
artikel 42 van het Gemeentedecreet

Organieke wet d.d. 08/07/1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, laatst gewijzigd door het decreet van 07/07/2006
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 17/11/2006 betreffende de
voordrachtsakte en de verkiezing van de leden van de raden voor
maatschappelijk welzijn

uittreksel uit de notulen d.d. 02/01/2007 van de gemeenteraad betreffende
de verkiezing van de O.C.M.W.-raadsleden
proces-verbaal d.d. 02/01/2007 van de stemopneming van de geheime
stemming bij de verkiezing van de leden van de O.C.M.W.-raad door de
gemeenteraad
brief d.d. 05/01/2007 van het gemeentebestuur Bredene, gericht aan de
Raad voor Verkiezingsbetwistingen van de provincie West-Vlaanderen
houdende het dossier van de verkiezing van de leden van de raad voor
maatschappelijk welzijn d.d. 02/01/2007
brief d.d. 06/02/2007 van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen West-
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•

Feiten, context •
en argumentatie
•

Neemt kennis

Vlaanderen betreffende de geldigverklaring van de verkiezing van de leden
van de raad voor maatschappelijk welzijn en hun opvolgers
besluit d.d. 02/02/2007 van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen WestVlaanderen betreffende de geldigverklaring van de verkiezing van de leden
van de raad voor maatschappelijk welzijn en hun opvolgers

Bij brief d.d. 06/02/2007 deelt de Raad voor Verkiezingsbetwistingen WestVlaanderen mede dat de verkiezing van de leden van de raad voor
maatschappelijk welzijn en hun opvolgers door de gemeenteraad, in zitting
van 02/01/2007, geldig wordt verklaard.
Overeenkomstig artikel 18 van de organieke wet d.d. 08/07/1976
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, laatst
gewijzigd door het decreet van 07/07/2006, wordt de gemeenteraad kennis
gegeven van het desbetreffend besluit van voornoemd administratief
rechtscollege.

De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing d.d. 02/02/2007 van de Raad
voor Verkiezingsbetwistingen West-Vlaanderen betreffende het geldig verklaren
van de verkiezing van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn en hun
opvolgers

Punt 3: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking.
Tevewest.
Aanduiding
vertegenwoordigers algemene vergadering op 05/03/2007. Voordracht kandidaat voor
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 ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, 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

Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

artikel 35 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)
Decreet d.d. 06/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
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Verwijzingsdocumenten

•
•
•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 30/12/1971 houdende de toetreding tot
TEVEWEST
statuten van TEVEWEST
aangetekend schrijven TEVEWEST d.d. 09/01/2007 betreffende de
buitengewone zitting van de algemene vergadering

Feiten, context Bij brief d.d. 09/01/2007 nodigt TEVEWEST ons bestuur uit tot de algemene
en argumentatie vergadering van deze intercommunale op 05/03/2007. Overeenkomstig artikel
44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking moet voor elke algemene vergadering een vertegenwoordiger
van ons bestuur worden aangeduid en moet zijn of haar mandaat worden
vastgesteld.
Het college draagt hiervoor volgende kandidaten voor :
Valerie Degroodt
Françoise Praet

effectief vertegenwoordiger
plaatsvervangend vertegenwoordiger

Naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad op 02/01/2007 dient
tevens een kandidaat voor een mandaat binnen de raad van bestuur van
TEVEWEST te worden voorgedragen .
Hiervoor wordt volgende kandidaat voorgedragen :
Lionel Clybouw

Stemmen

kandidaat
bestuur

mandaat

in

raad

van

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 :
• Valerie Degroodt bekomt 16 stemmen als effectief vertegenwoordiger
• Françoise
Praet
bekomt
16
stemmen
als
plaatsvervangend
vertegenwoordiger
• Er zijn 8 onthoudingen
De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de voordracht van een
kandidaat voor een mandaat in de raad van bestuur
• 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 kandidaat voor een mandaat in de
raad van bestuur
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•

Besluit

Er zijn 8 onthoudingen

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Valerie Degroodt, raadslid, wonende te Bredene,
Lod. Paretlaan 31 en Françoise Praet, raadslid, wonende te Bredene,
Watervliegpleinstraat 24, aan te duiden als respectievelijk effectief en
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van
TEVEWEST, die doorgaat op 05/03/2007.
Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
algemene vergadering van TEVEWEST van 05/03/2007
Artikel 3
De raad beslist om Lionel Clybouw, raadslid, wonende te Bredene, Kapelstraat
68/0802 voor te dragen voor een mandaat in de raad van bestuur van
TEVEWEST.

Punt 4: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. West-Vlaamse Intercommunale.
Aanduiding vertegenwoordigers buitengewone algemene vergadering op 29/03/2007.
Voordracht kandidaat voor een mandaat binnen het Regionaal Comité.

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, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, 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

Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

artikel 35 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)
Decreet d.d. 06/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
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Verwijzingsdocumenten

•
•
•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 15/09/1999 betreffende de fusie van
WIH, WIER en WITAB tot WVI
ons bestuur is vennoot van de WVI
aangetekend schrijven van de WVI d.d. 03/01/2007 betreffende de
buitengewone algemene vergadering op 29/03/2007

Feiten, context Bij brief d.d. 03/01/2007 nodigt WVI ons bestuur uit tot de buitengewone
en argumentatie algemene vergadering van deze intercommunale op 29/03/2007.
Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking moet voor elke algemene vergadering een
vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en moet zijn of haar
mandaat worden vastgesteld.
Het college draagt hiervoor volgende kandidaten voor :
Sandy Dobbelaere
Lionel Clybouw

effectief vertegenwoordiger
plaatsvervangend vertegenwoordiger

De Vlaams Belang fractie draagt hiervoor met haar mail d.d. 15/02/2007
volgende kandidaten voor :
William Hüppertz
Jon Devos

effectief vertegenwoordiger
plaatsvervangend vertegenwoordiger

Naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad op 02/01/2007 dient
tevens een kandidaat voorgedragen voor een mandaat binnen het Regionaal
Comité.
De gemeenten Bredene, Blankenberge en Beernem kunnen
gezamenlijk tevens één kandidaat voordragen voor de raad van bestuur. In de
legislatuur 2001-2006 werd dit mandaat ingevuld door een afgevaardigde van
Blankenberge. Na overleg met deze gemeenten wordt voorgesteld om voor de
legislatuur 2007-2012 de kandidatuur te steunen van een afgevaardigde van
Beernem. Ons bestuur komt dan in aanmerking voor een mandaat in de
volgende legislatuur.
Voor het mandaat in het Regionaal Comité van het WVI worden volgende
kandidaten voorgedragen :
Françoise Praet (door de Sp.a-fractie)
Cindy Versluys (door de VB-fractie)

Stemmen

kandidaat mandaat Regionaal Comité

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 :
• Sandy Dobbelaere bekomt 12 stemmen voor als effectief
vertegenwoordiger. Er zijn 5 onthoudingen en 4 ongeldige stemmen.
• William Hüppertz bekomt 3 stemmen voor en 10 stemmen tegen als
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•
•

effectief vertegenwoordiger. Er zijn 5 onthoudingen.
Lionel
Clybouw
bekomt
11
stemmen
als
plaatsvervangend
vertegenwoordiger. Er zijn 5 onthoudingen en 5 ongeldige stemmen
Jon Devos bekomt 3 stemmen voor en 9 stemmen tegen als
plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Er zijn 5 onthoudingen en 5
ongeldige stemmen

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de voordracht van een
kandidaat voor een mandaat in het Regionaal Comité
• 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
• Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
• Françoise Praet bekomt 11 stemmen voor als kandidaat voor een mandaat
in het Regionaal Comité. Er zijn 5 onthoudingen en 5 ongeldige stemmen.
• Cindy Versluys bekomt 3 stemmen voor en 9 stemmen tegen als kandidaat
voor een mandaat in het Regionaal Comité. Er zijn 5 onthoudingen en 5
ongeldige stemmen..
Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Sandy Dobbelaere, raadslid, wonende te Bredene,
Brugsesteenweg 39 en Lionel Clybouw, raadslid, wonende te Bredene,
Kapelstraat 68/0802 aan te duiden als respectievelijk effectief en
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de buitengewone algemene vergadering
van WVI, die doorgaat op 29/03/2007.
Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van WVI van 29/03/2007
Artikel 3
De gemeenteraad beslist om Françoise Praet, raadslid, wonende te Bredene,
Watervliegpleinstraat 24 voor te dragen voor een mandaat binnen het Regionaal
Comité.

Punt 5: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. IMEWO. Aanduiding van de
vertegenwoordigers in de algemene vergadering der aandeelhouders op 19/03/2007, in het
regionaal adviescomité en de lokale adviescommissie. Voordracht kandidaat voor een
mandaat binnen de raad van bestuur

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
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Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, 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

Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

artikel 35 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)
Decreet d.d. 06/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 12/12/1974 houdende de toetreding tot
IMEWO
statuten van IMEWO
schrijven IMEWO d.d. 19/12/2006 betreffende mandaten binnen IMEWO
schrijven van IMEWO d.d. 19/12/2006 betreffende de buitengewone zitting
van de algemene vergadering op 19/03/2007

•
•
•

Feiten, context Imewo (Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en
en argumentatie Oost-Vlaanderen) beheert, bouwt en onderhoudt voor een bepaald
grondgebied het distributienet voor elektriciteit en aardgas en brengt, op vraag
van de leveranciers, de energie tot bij de distributienetgebruikers die op het net
zijn aangesloten
Met haar schrijven d.d. 19/12/2006 nodigt IMEWO ons bestuur uit tot de
algemene vergadering van deze intercommunale op 19/03/2007.
Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking moet voor elke algemene vergadering een
vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en moet zijn of haar
mandaat worden vastgesteld. Het college van burgemeester en schepenen stelt
voor om de raadsleden en als respectievelijk effectief en plaatsvervangend
vertegenwoordiger aan te duiden.
Het college van burgemeester en schepenen draagt hiervoor volgende
kandidaten voor :
Françoise Praet
Valerie Degroodt

effectief vertegenwoordiger
plaatsvervangend vertegenwoordiger

De Vlaams Belang-fractie draagt hiervoor met haar mail d.d. 15/02/2007
volgende kandidaten voor :
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Jon Devos
Cindy Versluys

effectief vertegenwoordiger
plaatsvervangend vertegenwoordiger

Naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad op 02/01/2007 van
ons bestuur dient tevens een nieuwe vertegenwoordiger aangeduid in het
Regionaal Adviescomité West en in de Lokale Adviescommissie dat de
energieleveranciers moet adviseren met betrekking tot het afsluiten van
elektriciteit, gas en water bij particulieren. Deze aanduiding geldt voor de
periode 2007-2012.
Hiervoor worden volgende kandidaten voorgedragen :
Lionel Clybouw (door Sp.a-fractie)
Lionel Clybouw (door Spa.-fractie)

Regionaal Adviescomité West
Lokale Adviescommissie

De gemeenteraad kan tevens een kandidaat voordragen voor een mandaat
binnen de raad van bestuur van IMEWO. Binnen de subregio, waartoe naast
Bredene ook Oostende behoort, zijn 3 mandaten te begeven.
Hiervoor worden volgende kandidaten voorgedragen :
Lionel Clybouw (door Spa.-fractie)
William Hüppertz (door VB-fractie)

Stemmen

Raad van bestuur

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 :
• Françoise Praet bekomt 16 stemmen voor als effectief vertegenwoordiger.
Er zijn 8 onthoudingen.
• Jon Devos bekomt 3 stemmen voor en 10 stemmen tegen als effectief
vertegenwoordiger. Er zijn 11 onthoudingen.
• Valerie Degroodt bekomt 16 stemmen voor als plaatsvervangend
vertegenwoordiger. Er zijn 8 onthoudingen.
• Cindy Versluys bekomt 3 stemmen voor en 10 stemmen tegen als
plaatsvervangend vertegenwoordiger. Er zijn 11 onthoudingen.
De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de voordracht van een
kandidaat voor een mandaat in het Regionaal Adviescomité West
• 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 voor de voordracht van een mandaat
in het Regionaal Adviescomité West. Er zijn 8 onthoudingen
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De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de voordracht van een
kandidaat voor een mandaat binnen de Lokale Adviescommissie
• 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 voor de voordracht van een mandaat
in de Lokale Adviescommissie. Er zijn 8 onthoudingen
De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de voordracht van een
kandidaat voor een mandaat binnen de raad van bestuur
• 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 voor de voordracht van een mandaat
binnen de raad van bestuur. Er zijn 8 onthoudingen.
• William Hüppertz bekomt 3 stemmen voor en 9 stemmen tegen voor de
voordracht van een mandaat binnen de raad van bestuur. Er zijn 12
onthoudingen.
Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Françoise Praet, raadslid, wonende te Bredene,
Watervliegplienstraat 24 en Valerie Degroodt, raadslid, wonende te Bredene,
Lod. Paretlaan 31 aan te duiden als respectievelijk effectief en plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IMEWO, die doorgaat op
19/03/2007.
Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
algemene vergadering van IMEWO van 19/03/2007
Artikel 3
De gemeenteraad beslist om Lionel Clybouw, raadslid, wonende te Bredene,
Kapelstraat 68/0802 voor te dragen voor een mandaat in het Regionaal
Adviescomité West.
Artikel 4
De gemeenteraad beslist om Lionel Clybouw, raadslid, wonende te Bredene,
Kapelstraat 68/0802 voor te dragen voor een mandaat in de Lokale
Adviescommissie.
Artikel 5
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De gemeenteraad beslist om Lionel Clybouw, raadslid, wonende te Bredene,
Kapelstraat 68/0802, voor te dragen voor een mandaat binnen de raad van
bestuur van IMEWO.

Punt 6: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking.
FINIWO.
Aanduiding
gemeentelijke vertegenwoordigers algemene vergadering. Aanduiding vertegenwoordiger in
het regionaal adviescomité. Voordracht kandidaat 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 ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, 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

Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

artikel 35 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)
Decreet d.d. 06/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/04/1994 betreffende de deelname
aan de oprichting van FINIWO
statuten van FINIWO
schrijven van FINIWO d.d. 15/12/2006 betreffende de benoeming van de
leden van de raad van bestuur en adviescomités

•
•

Feiten, context FINIWO is (Financieringsintercommunale voor investeringen in West- en Oosten argumentatie Vlaanderen) een intercommunale vereniging met als doel het verwerven van
distributieaandelen voor rekening van en op verzoek van de bij haar aangesloten
gemeenten en het verzekeren van overleg tussen gemeentelijke mandatarissen
van distributie-intercommunales
Met haar schrijven d.d. 15/12/2006 nodigt FINIWO ons bestuur uit tot de
algemene vergadering van deze intercommunale op maandag 19/03/2007.
Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking moet voor elke vergadering een
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vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en moet zijn of haar
mandaat worden vastgesteld.
Het college draagt hiervoor volgende kandidaten voor :
Lionel Clybouw
Valerie Degroodt

effectief vertegenwoordiger
plaatsvervangend vertegenwoordiger

Naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad op 02/01/2007 dient
tevens een nieuwe vertegenwoordiger van ons bestuur aangeduid in het
Regionaal Adviescomité West. Deze aanduiding geldt voor de periode 20072012.
Hiervoor wordt volgende kandidaat voorgedragen :
Etienne Vercarre (door de Sp.a- Vertegenwoordiger
fractie)
Adviescomité West

Regionaal

De gemeenteraad kan tevens een kandidaat voordragen voor een mandaat
binnen de raad van bestuur van FINIWO. Binnen de subregio waartoe naast
Bredene ook Oostende behoort, zijn 2 mandaten te begeven.
Hiervoor worden geen kandidaten voorgedragen.
Stemmen

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
• Valerie Degroodt bekomt 16 stemmen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger
• Er zijn 8 onthoudingen
De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
vertegenwoordiger in het Regionaal Adviescomité West :
• 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. Er
zijn 8 onthoudingen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Lionel Clybouw, raadslid, wonende te Bredene,
Kapelstraat 68/0802 en Valerie Degroodt, raadslid, wonende te Bredene, Lod.
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Paretlaan 31 aan te duiden als respectievelijk effectief en plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van FINIWO, die doorgaat op
19/03/2007.
Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
algemene vergadering van FINIWO van 19/03/2007
Artikel 3
De gemeenteraad beslist om Etienne Vercarre, raadslid, wonende te Bredene,
Hoefijzerlaan 1, voor de periode 2007-2012, aan te duiden als
vertegenwoordiger in het Regionaal Adviescomité West.

IKWV.
Aanduiding
Punt 7: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking.
vertegenwoordigers algemene vergadering 21/03/2007. 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 ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, 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

Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

artikel 35 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)
Decreet d.d. 06/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 07/10/1981 houdende de toetreding als
mede-oprichtend vennoot van IKWV
statuten IKWV
schrijven van de IKWV d.d. 12/01/2007 betreffende de gemeentelijke
vertegenwoordiging in de algemene vergadering.

•
•
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Feiten, context De IKWV (Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen) heeft tot
en argumentatie doel de veiligheid van baders, zwemmers en water-sportbeoefenaars langs de
Westvlaamse kust maximaal te waarborgen en aldus mede het toerisme aan
deze kust te bevorderen. Zij streeft dit doel na met alle middelen, waaronder
voornamelijk het organiseren, coördineren en begeleiden van de
kustreddingsdiensten. De vereniging mag alle verrichtingen uitvoeren die
rechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden.
De algemene vergadering van de IKWV, waarop o.m. zal worden overgegaan
tot de heraanstelling van de Raad van Bestuur, vindt plaats op 21/03/2007.
Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking moet voor elke vergadering een
vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en moet zijn of haar
mandaat worden vastgesteld.
Hiervoor worden volgende kandidaten voorgedragen :
Rudi Debeuckelaere (door de Sp.a- effectief vertegenwoordiger
fractie)
Cindy Versluys (door de VB-fractie)
Valerie Degroodt (door de Sp.a- plaatsvervangend vertegenwoordiger
fractie)
William Hüppertz (door de VBfractie)
Naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad op 02/01/2007 dienen
tevens kandidaten voor een mandaat binnen de raad van bestuur – 1 met
stemrecht, 1 met raadgevende stem – te worden aangeduid. De kandidaat voor
een mandaat met raadgevende stem dient in toepassing van artikel 52 van het
decreet intergemeentelijke samenwerking te worden voorgedragen uit de
verkozenen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het
college van burgemeester en schepenen of aangesteld is al voorzitter van het
Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn.
Hiervoor worden volgende kandidaten voorgedragen :
Kimberley Rousselle (door de Sp.a- met stemrecht
fractie)
Jon Devos (door de VB-fractie)
Kristof Vermeire (door de CD&V- met raadgevende stem
fractie)

Stemmen

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 :
• Rudi Debeuckelaere bekomt 21 stemmen als effectief vertegenwoordiger.
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•
•
•

Er zijn 3 onthoudingen
Cindy Versluys bekomt 3 stemmen voor en 6 stemmen tegen als effectief
vertegenwoordiger. Er zijn 15 onthoudingen.
Valerie Degroodt bekomt 21 stemmen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger. Er zijn 3 onthoudingen.
William Hüppertz bekomt 3 stemmen voor en 6 stemmen tegen als
plaatsvervangend vertegenwoordiger. Er zijn 15 onthoudingen.

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de voordracht voor
een mandaat binnen de raad van bestuur :
• 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
• Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
• Kimberley Rousselle bekomt 16 stemmen voor een mandaat met
stemrecht. Er zijn 8 onthoudingen.
• Jon Devos bekomt 3 stemmen voor en 6 stemmen tegen voor een mandaat
met stemrecht. Er zijn 15 onthoudingen.
• Kristof Vermeire bekomt 5 stemmen voor een mandaat met raadgevende
stem. Er zijn 19 onthoudingen.
Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Rudi Debeuckelaere, raadslid, wonende te
Bredene, Derbylaan 69 en om Valerie Degroodt, raadslid, wonende te Bredene,
Lod. Paretlaan 31 aan te duiden als respectievelijk effectief en plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IKWV, die doorgaat op
21/03/2007.
Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
algemene vergadering van IKWV van 21/03/2007.
Artikel 3
De gemeenteraad beslist om Kimberley Rousselle, raadslid, wonende te
Bredene, Noord Edestraat 91 voor te dragen voor een mandaat met stemrecht
en om Kristof Vermeire, raadslid, wonende te Bredene, Ruiterlaan 9B
voor
te dragen voor een mandaat met raadgevende stem binnen de raad van bestuur
van IKWV.

Punt 8: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. Vlaamse Maatschappij voor
Watervoorziening.
Aanduiding van vertegenwoordigers in de algemene vergadering,
sectorcomité en provinciaal comité.
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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, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, 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

Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikel 35 van het Gemeentedecreet (geheime stemming).

Verwijzingsdocumenten

•
•

statuten van de VMW
schrijven van de VMW d.d. 15/01/2007 betreffende de aanduiding van
gemeentelijke vertegenwoordigers.

Feiten, context De VMW is een autonoom Vlaams waterbedrijf dat producten en diensten
en argumentatie aanbiedt in de gehele waterketen. Daarnaast zorgt de VMW via een duurzame
kringloopbenadering voor een economisch en ecologisch verantwoord beheer
van alle schakels in deze waterketen: regenwater, grond- en oppervlaktewater,
drinkwater, proceswater en afvalwater.
Naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad op 02/01/2007 dienen
nieuwe vertegenwoordigers van ons bestuur aangeduid in de algemene
vergadering (1 met stemrecht, 1 zonder stemrecht) en het provinciaal- en
sectorcomité.
Hiervoor worden volgende kandidaten voorgedragen :
Etienne Vercarre (door de Sp.afractie)
William Hüppertz (door de VBfractie)
Rudi Debeuckelaere (door de Sp.afractie)
Françoise Praet (door de Sp.a-fractie)
Jon Devos (door de VB-fractie)
Lionel Clybouw (door de Sp.afractie)
Cindy Versluys (door de VB-fractie)
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Stemmen

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
vertegenwoordiger met stemrecht
• 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 vertegenwoordiger met
stemrecht. Er zijn 8 onthoudingen.
• William Hüppertz bekomt 3 stemmen voor en 6 stemmen tegen als
vertegenwoordiger met stemrecht. Er zijn 15 onthoudingen.
De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
vertegenwoordiger zonder stemrecht
• 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
• Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
• Rudi Debeuckelaere bekomt 16 stemmen als vertegenwoordiger zonder
stemrecht
• Er zijn 8 onthoudingen
De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
vertegenwoordiger in het provinciaal comité
• 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
• Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
• Françoise Praet bekomt 16 stemmen als vertegenwoordiger in het
provinciaal comité. Er zijn 8 onthoudingen.
• Jon Devos bekomt 3 stemmen voor en 6 stemmen tegen als
vertegenwoordiger in het provinciaal comité. Er zijn 15 onthoudingen.
De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
vertegenwoordiger in het sectorcomité
• 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 vertegenwoordiger in het
sectorcomité. Er zijn 8 onthoudingen.
• Cindy Versluys bekomt 3 stemmen voor en 6 stemmen tegen als
vertegenwoordiger in het sectorcomité. Er zijn 15 onthoudingen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Etienne Vercarre, raadslid, wonende te Bredene,
Hoefijzerlaan 1 en Rudi Debeuckelaere, raadslid, wonende te Bredene,
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Derbylaan 69, voor de periode 2007-2012, aan te duiden als respectievelijk
vertegenwoordiger met stemrecht en vertegenwoordiger zonder stemrecht in
de algemene vergadering van de VMW.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist om Françoise Praet, raadslid, wonende te Bredene,
Watervliegpleinstraat 24, voor de periode 2007-2012, aan te duiden als
vertegenwoordiger voor het provinciaal comité van de VMW.
Artikel 3
De gemeenteraad beslist om Lionel Clybouw, raadslid, wonende te Bredene,
Kapelstraat 68/0802, voor de periode 2007-2012, aan te duiden als
vertegenwoordiger voor het sectorcomité van de VMW.

IVOO.
Aanduiding
Punt 9: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking.
vertegenwoordigers algemene vergadering 27/03/2006. 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 ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, 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

Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

artikel 35 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)
Decreet d.d. 06/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 15/06/1973 houdende de beslissing tot
deelname aan de oprichting van IVOO
statuten IVOO
schrijven van de IVOO d.d. 31/01/2007 betreffende de buitengewone
algemene vergadering op 27/03/2006

•
•
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Feiten, context De buitengewone algemene vergadering van IVOO, waarop o.m. zal worden
en argumentatie overgegaan tot de aanstelling van de Raad van Bestuur, vindt plaats op
27/03/2007. Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking moet voor elke vergadering een
vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en moet zijn of haar
mandaat worden vastgesteld.
Hiervoor worden volgende kandidaten voorgedragen :
Lionel Clybouw (door de Sp.a- effectief vertegenwoordiger
fractie)
Jon Devos (door de VB-fractie)
Françoise Praet (door de Sp.a-fractie) plaatsvervangend vertegenwoordiger
Cindy Versluys (door de VB-fractie)
Naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad op 02/01/2007 dienen
tevens kandidaten voor een mandaat binnen de raad van bestuur – 2 met
stemrecht, 1 met raadgevende stem – te worden aangeduid. De kandidaat voor
een mandaat met raadgevende stem dient in toepassing van artikel 52 van het
decreet intergemeentelijke samenwerking te worden voorgedragen uit de
verkozenen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het
college van burgemeester en schepenen of aangesteld is al voorzitter van het
Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn.
Hiervoor worden volgende kandidaten voorgedragen :
Sandy Dobbelaere (door de Sp.a- met stemrecht
fractie)
William Hüppertz (door de VBfractie)
Emily Baert (door de Sp.a-fractie)
met stemrecht
William Hüppertz (door de VBfractie)
met raadgevende stem
Raf Pyra (door de CD&V-fractie)
Stemmen

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 21 stemmen als effectief vertegenwoordiger. Er
zijn 3 onthoudingen.
• Jon Devos bekomt 3 stemmen voor en 7 stemmen tegen als effectief
vertegenwoordiger. Er zijn 14 onthoudingen.
• Françoise
Praet
bekomt
21
stemmen
als
plaatsvervangend
vertegenwoordiger. Er zijn 3 onthoudingen.
• Cindy Versluys bekomt 3 stemmen voor en 7 stemmen tegen als
plaatsvervangend vertegenwoordiger. Er zijn 14 onthoudingen.
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De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor voordracht van een
mandaat binnen de raad van bestuur met stemrecht
• 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
• Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
• Sandy Dobbelaere bekomt 21 stemmen als kandidaat voor een mandaat in
de raad van bestuur met stemrecht. Er zijn 3 onthoudingen.
• William Hüppertz bekomt 3 stemmen voor en 7 stemmen tegen als
kandidaat voor een mandaat in de raad van bestuur met stemrecht. Er zijn
14 onthoudingen.
De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor voordracht van een
mandaat binnen de raad van bestuur met stemrecht
• 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
• Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
• Emily Baert bekomt 21 stemmen als kandidaat voor een mandaat in de raad
van bestuur met stemrecht. Er zijn 3 onthoudingen.
• William Hüppertz bekomt 3 stemmen voor en 7 stemmen tegen als
kandidaat voor een mandaat in de raad van bestuur met stemrecht. Er zijn
14 onthoudingen.
De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor voordracht van een
mandaat binnen de raad van bestuur met raadgevende stem
• 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
• Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
• Raf Pyra bekomt 7 stemmen voor en 1 stem tegen als kandidaat voor een
mandaat in de raad van bestuur met raadgevende stem. Er zijn 16
onthoudingen.
Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Lionel
Kapelstraat 68/0802 en Françoise
Watervliegpleinstraat 24, aan te
plaatsvervangend vertegenwoordiger
doorgaat op 27/03/2007.

Clybouw, raadslid, wonende te Bredene,
Praet, raadslid, wonende te Bredene,
duiden als respectievelijk effectief en
in de algemene vergadering van IVOO die

Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
algemene vergadering van IVOO van 27/03/2007.
Artikel 3

Verslag gemeenteraadszitting 19/02/2007

20

De gemeenteraad beslist om Sandy Dobbelaere, raadslid, wonende te Bredene,
Brugsesteenweg 39 en Emily Baert, raadslid, wonende te Bredene, Polderstraat
159 voor te dragen voor de mandaten met stemrecht binnen de raad van
bestuur van IVOO.
Artikel 4
De gemeenteraad beslist om Raf Pyra, raadslid, wonende te Bredene, Ruiterlaan
12 voor te dragen voor een mandaat met raadgevende stem binnen de raad van
bestuur van IVOO

Punt 10: secretariaat - Aanduiden van de gemeentelijke vertegenwoordigers in de vzw
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Bredene.

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, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, 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

Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikel 8 § 1, derde lid van de besluitwet d.d. 28/12/1994 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders (paritaire samenstelling PWA’s)
artikel 35 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)

•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•

onderrichtingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg d.d. 17/11/2006 betreffende de hersamenstelling van de
vzw’s Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
brief van de vzw Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschap Bredene inzake
de aanduiding van gemeentelijke vertegenwoordigers in de algemene
vergadering van deze vereniging
beslissing van de gemeenteraad d.d. 23/04/2001 houdende aanduiding van de
vertegenwoordigers in de vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
Bredene
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Feiten, context Overeenkomstig artikel 8 § 1 van de besluitwet van 28/12/1994 betreffende de
en argumentatie maatschappelijke zekerheid der arbeiders dient het PWA paritair samengesteld,
enerzijds uit leden aangewezen door de gemeenteraad in proportionaliteit
tussen meerderheid en minderheid en anderzijds uit leden die de organisaties
vertegenwoordigen die zitting hebben in de Nationale Arbeidsraad. Na de
hersamenstelling van de gemeenteraad op 02/01/2007 dienen bijgevolg de
gemeentelijke
vertegenwoordigers
in
de
vzw
Plaatselijk
Werkgelegenheidsagentschap Bredene opnieuw te worden aangeduid. Volgens
de onderrichtingen dienen deze vertegenwoordigers in het PWA proportioneel
de meerderheid en de minderheid te vertegenwoordigen. Op basis van een
mathematische berekening wordt voorgesteld om de verhouding tussen
meerderheid en minderheid als volgt vast te stellen :
meerderheid : 4
minderheid : 2
De fracties in de gemeenteraad werden uitgenodigd om vertegenwoordigers
voor te dragen. Deze vertegenwoordigers dienen geen deel uit te maken van
de gemeenteraad.
Hiervoor worden volgende kandidaten voorgedragen :
Namens de Sp.a-fractie :
- Doris Vermoortel,
- Jacky Maes,
- Michel Despagne
- Jens Vanhooren
Namens de CD&V-fractie
- Willy Vandenbussche
- Patricia Vertriest
Namens het Vlaams Belang
- Marc Coppens
Stemmen

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van de
afgevaardigden in de vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Bredene
•
•

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

De stemming geeft volgende uitslag :
• Doris Vermoortel bekomt 20 stemmen voor. Er zijn 4 onthoudingen
• Jacky Maes 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
• Willy Vandenbussche bekomt 20 stemmen voor.
Er zijn 4
onthoudingen
• Patricia Vertriest bekomt 20 stemmen voor. Er zijn 4 onthoudingen
• Marc Coppens bekomt 3 stemmen voor en 7 stemmen tegen. Er zijn
14 onthoudingen
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Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om zes vertegenwoordigers aan te duiden voor de
vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Bredene, waarbij de verdeling van
deze mandaten tussen de meerderheid en minderheid in de gemeenteraad als
volgt wordt vastgesteld :
meerderheid : 4
minderheid : 2
Artikel 2
De gemeenteraad beslist om namens het gemeentebestuur volgende personen
af te vaardigen in de vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Bredene :
- meerderheid : Doris Vermoortel (Sp.a), Jacky Maes (Sp.a), Michel Despagne
(Sp.a) en Jens Vanhooren (Sp.a)
- minderheid : Willy Vandenbussche (CD&V) en Patricia Vertriest (CD&V)

Punt 11: secretariaat - Verkeer en mobiliteit.
Gemeentelijke verkeerscommissie.
Vertegenwoordiging. Voordracht van kandidaten door de politieke fracties

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, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, 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

Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 200 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikel 35 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing d.d. 28/11/1983 van de gemeenteraad betreffende de oprichting
van de gemeentelijke verkeerscommissie en de samenstelling ervan
beslissingen d.d. 24/07/1989 en 23/01/1995 van de gemeenteraad houdende
wijziging van de samenstelling van de gemeentelijke verkeerscommissie

•
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•

•

Feiten, context •
en argumentatie
•

•
•

•

Stemmen

beslissing d.d. 24/09/2001 van de gemeenteraad houdende akkoord dat,
inzake de vertegenwoordiging van de verschillende politieke fracties in de
gemeentelijke verkeerscommissie, ook niet-raadsleden kunnen worden
voorgedragen om een mandaat in deze commissie uit te oefenen
e-mailbericht d.d. 15/02/2007 van William Hüppertz, fractieleider van het
Vlaams Belang inzake de voordracht van Eddy Dooms voor het uitoefenen
van een mandaat in de gemeentelijke verkeerscommissie

In zitting d.d. 28/11/1983 werd door de gemeenteraad overgegaan tot de
oprichting van de gemeentelijke verkeerscommissie en werd de
samenstelling ervan vastgesteld
Dit gemeentelijk adviesorgaan, waarvan de bijeenkomsten openbaar zijn,
heeft als opdracht overleg plegen, advies uitbrengen en initiatieven
voorstellen met betrekking tot verkeer en mobiliteit in het algemeen en de
verkeersveiligheid in het bijzonder
Na de installatie van een nieuwe gemeenteraad dienen door de politieke
fracties, vertegenwoordigd in de gemeenteraad, nieuwe kandidaten
voorgedragen om de bijeenkomsten van dit adviesorgaan bij te wonen
De gemeenteraad heeft, in zitting van 24/09/2001, beslist dat, inzake de
vertegenwoordiging van de verschillende politieke fracties in de
gemeentelijke verkeerscommissie, ook niet-raadsleden kunnen worden
voorgedragen om een mandaat in deze commissie uit te oefenen.
Volgende kandidaten worden voorgedragen:
- namens de CD&V, Ghislain Tordeurs, Koerslaan 2/0003, 8450 Bredene en
gemeenteraadslid Dany Hollevoet, Prinses Elisabethlaan 57, 8450 Bredene,
als plaatsvervanger
- namens de sp.a, gemeenteraadslid Etienne Vercarre, Hoefijzerlaan 1, 8450
Bredene
- namens het Vlaams Belang, Eddy Dooms, Frans Provoostplein 2, 8450
Bredene

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van de
afgevaardigden van de politieke fracties, vertegenwoordigd in de gemeenteraad,
voor het bijwonen van de vergaderingen van de gemeentelijke
verkeerscommissie
•
•

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

De stemming geeft volgende uitslag:
Afgevaardigde Sp.a
Etienne Vercarre bekomt 21 stemmen voor. Er zijn 3 onthoudingen.
Afgevaardigde CD&V
Effectief : Ghislain Tordeurs bekomt 6 stemmen voor. Er zijn 18 onthoudingen
Plaatsvervanger : Dany Hollevoet bekomt 9 stemmen voor. Er zijn 15
onthoudingen
Afgevaardigde Vlaams Belang
Eddy Dooms bekomt 3 stemmen voor en 5 stemmen tegen. Er zijn 16
onthoudingen.
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Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad duidt volgende afgevaardigden van de politieke fracties,
vertegenwoordigd in de gemeenteraad, aan om de vergaderingen van de
gemeentelijke verkeerscommissie bij te wonen:
- Ghislain Tordeurs voor de CD&V (Dany Hollevoet als plaatsvervanger)
- Eddy Dooms voor het Vlaams Belang
- Etienne Vercarre voor de sp.a

Punt 12: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Zijdstraat). 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, Lionel Clybouw, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, 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

Tania Janssens, raadslid

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

•

verslag van de bijeenkomst d.d. 23/11/2006 van de gemeentelijke
verkeerscommissie
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Feiten, context •
en argumentatie

Het voorstel van Miguel Bussche, Zijdstraat 1, 8450 Bredene, om in de
Zijdstraat individuele parkeerstroken af te bakenen, teneinde de
parkeerruimte optimaal te benutten, werd door de gemeentelijke
verkeerscommissie, in zitting bijeen op 23/11/2006, gunstig geadviseerd

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
In de Zijdstraat worden op de gelijkgrondse bermen individuele
parkeerplaatsen ingericht, evenwijdig met de as van de rijbaan.
Deze reglementering wordt aangeduid door witte markeringen, die
de plaats afbakenen, waar de voertuigen moeten staan,
overeenkomstig artikel 77.5 van het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer van 01/12/1975.

Punt 13: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Waterlandstraat). 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, Lionel Clybouw, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, 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

Tania Janssens, raadslid

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

•
•
•
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reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens
Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

beslissing d.d. 16/08/2000 van de gemeenteraad houdende aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer betreffende de Waterlandstraat
verslag van de bijeenkomst d.d. 23/11/2006 van de gemeentelijke
verkeerscommissie

In zitting van 23/11/2006 heeft de gemeentelijke verkeerscommissie gunstig
advies uitgebracht over het voorstel van een inwoner uit de
Waterlandstraat, om in deze straat, langs de zijde van de oneven
huisnummers op de brede gelijkgrondse berm, dwarse parkeerplaatsen in te
richten, teneinde de parkeerruimte optimaal te benutten.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 16/08/2000 houdende vaststelling
van een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
gemeentewegen (Waterlandstraat)
Artikel 2
In de Waterlandstraat, in de as van de rijbaan, wordt een verkeersgeleider of
verdrijvingsvlak ingericht ter hoogte van de aansluiting met de Sluisvlietlaan,
overeenkomstig artikel 77.4 van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer van 01/12/1975
Artikel 3
In de Waterlandstraat worden op de gelijkgrondse berm langs de
zijde van de oneven huisnummers parkeerplaatsen ingericht, schuin
ten opzichte van de as van de rijbaan.
Deze reglementering wordt aangeduid door middel van witte
markeringen, die de plaats afbakenen, waar de voertuigen moeten
staan, overeenkomstig artikel 77.5 van het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer van 01/12/1975

Punt 14: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Peter Benoitlaan). Her vaststelling.

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
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Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, 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

Tania Janssens, raadslid

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. 19/12/2005 van de gemeenteraad houdende aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer betreffende de Peter Benoitlaan
verslag van de bijeenkomst d.d. 23/11/2006 van de gemeentelijke
verkeerscommissie
beslissing d.d. 27/11/2006 van de burgemeester houdende tijdelijke
politieverordening betreffende het verkeer in de Peter Benoitlaan

De gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 23/11/2006, heeft
gunstig advies uitgebracht over het voorstel van een gemeentelijke
parkeerwachter om de blauwe zone (beperkte parkeerduur - maximum 30
minuten) in de omgeving van de Hendrik Consciencelaan en Peter
Benoitlaan uit te breiden, omdat het aantal parkeerplaatsen, begrepen in
deze zone met beperkte parkeerduur niet toereikend is en dit meerbepaald
door het uitbreiden van de blauwe zone Peter Benoitlaan met het gedeelte
tussen Prinses Marie-Josélaan en Prins Karellaan
Voornoemd adviesorgaan heeft, in zelfde zitting, ongunstig geadviseerd het
voorstel van Jacques Deroo, schepen, Karine Croos, Kapelstraat 123/0301
en Geert Biesbrouck, Frankrijklaan 4, 8450 Bredene, om in de Peter
Benoitlaan, richting Driftweg, éénrichtingsverkeer in te voeren, omdat
daardoor een onnodige verkeerscirculatie op gang zou worden gebracht.
Er werd echter gunstig advies uitgebracht over het verdelen van de Peter
Benoitlaan, ter hoogte van de Frankrijklaan, over een lengte van 12 meter,
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in twee rijstroken en dit door middel van overlangse onderbroken witte
strepen, teneinde te verhinderen dat in dit gedeelte wordt geparkeerd. Om
reden van openbare veiligheid is de burgemeester op 27/11/2006
overgegaan tot het vaststellen van een desbetreffende tijdelijke
politieverordening. Het is aangewezen deze verkeersmaatregel op te
nemen in een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer.
Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 19/12/2005, houdende her
vaststelling van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende de Peter Benoitlaan
Artikel 2
De Peter Benoitlaan wordt verdeeld in twee rijstroken, meerbepaald
ter hoogte van de Frankrijklaan, over een lengte van 12 meter en dit
door middel van overlangse onderbroken witte strepen,
overeenkomstig artikel 72.3 van het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 3
In de Peter Benoitlaan worden oversteekplaatsen voor voetgangers ingericht,
haaks over de rijbaan:
- ten zuiden van de aansluiting met de Prins Karellaan
- ten noorden van de aansluiting met de Prinses Marie-Josélaan
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 Peter Benoitlaan, tussen de Prins Karellaan en de Hendrik Consciencelaan,
wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd met verboden rijrichting van de Hendrik
Consciencelaan naar de Prins Karellaan.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door verkeersborden C1 en F19.
Artikel 5
In de Peter Benoitlaan, tussen de Prins Karellaan en de Prinses Marie-Josélaan
wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd met verboden rijrichting van de Prins
Karellaan naar de Prinses Marie-Josélaan, uitgezonderd voor fietsers en
bestuurders van bromfietsen klasse A.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door verkeersborden C1, F19, M3 en
M5.
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Artikel 6
In de Peter Benoitlaan, langs de zijde van de oneven huisnummers, tegenover
het huis nr. 4, wordt, over een lengte van 12 meter beperkte parkeerduur
ingevoerd tussen 7 en 19 uur voor een maximum duur van 30 minuten en dit
van maandag tot en met zondag, 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 en voorzien van een onderbord “Van maandag tot
zondag van 7 tot 19 uur – max. 30 minuten”
Artikel 7
In de Peter Benoitlaan, meerbepaald vanaf de Prinses Marie-Josélaan
tot de aansluiting met de Hendrik Consciencelaan, langs de zijde van
de oneven huisnummers, is de beperkte parkeerduur (maximum 30
minuten) van toepassing van maandag tot en met zondag, dit
overeenkomstig de bepalingen van artikel 27.1 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975 (blauwe
zone).
Op deze plaats is het toegelaten te parkeren met de bewonerskaart.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a,
voorzien van een onderbord, waarop de parkeerschijf voorkomt,
aangevuld met de tekst “Uitgezonderd bewoners”, “van maandag tot
en met zondag” en “max. 30 minuten”
Artikel 8
In de Peter Benoitlaan is het parkeren verboden langs de zijde van de even
huisnummers.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door verkeersborden E1.
Artikel 9
In de Peter Benoitlaan, langs de zijde van de oneven huisnummers, vanaf de
scheiding van de huizen nrs. 22/24A tot de aansluiting met de Prins Karellaan,
dit vanaf 7 tot 19 uur, is het parkeren verboden.
Deze maatregel zal worden gesignaleerd door middel van het verkeersbord E1,
voorzien van een onderbord “Van 7 tot 19 uur”
Artikel 10
In de Peter Benoitlaan, langs de zijde van de oneven huisnummers, tegenover de
huizen nrs. 6, 8 en 10, wordt parkeerverbod ingevoerd.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door gele onderbroken strepen,
aangebracht op de trottoirband, overeenkomstig artikel 75.1.2° van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
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Punt 15: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen - niet gehercoördineerde materie (Kapelstraat).
Aanvulling.

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, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, 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

Tania Janssens, raadslid

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

•

•

•

aanvullend gemeentelijk reglement op de politie van het wegverkeer
betrekking hebbend op gewestwegen, vastgesteld door de gemeenteraad, in
zitting van 05/04/1990 en goedgekeurd door het Ministerie van Openbare
Werken op 10/07/1990 en latere wijzigingen
beslissing d.d. 08/11/1999 van de gemeenteraad, houdende akkoord met de
overdracht door het Vlaams Gewest aan de Gemeente Bredene van een
gedeelte van de gewestweg N317 (Kapelstraat), meerbepaald tussen
Koerslaan en grensscheiding De Haan, alsook met de financiële tussenkomst
van het Vlaams Gewest, meerbepaald 519.797,79 EUR, B.T.W. inclusief
beslissing d.d. 10/03/2003 van de gemeenteraad, houdende akkoord met de
indeling, bij ministerieel besluit, van de gewestweg N317 (KapelstraatDriftweg), tussen grensscheiding Oostende en Koerslaan, bij de
gemeentewegen van de Gemeente Bredene met de eigendomsoverdracht
tot gevolg en dit onder bepaalde voorwaarden
(De verkeersregeling Kapelstraat ressorteert momenteel nog onder de
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•

Feiten, context •
en argumentatie

aanvullende gemeentelijke reglementering op de politie van het wegverkeer
betreffende gewestwegen. De coördinatie van alle bestaande aanvullende
reglementen op het wegverkeer met betrekking tot de Kapelstraat,
gemeenteweg, is nog niet gebeurd)
verslag van de vergadering d.d. 23/11/2006 van de gemeentelijke
verkeerscommissie

De gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 23/11/2006, heeft
kennis genomen van de vraag van Roland Van der Beken, Peter Benoitlaan
1, 8450 Bredene, om in de Kapelstraat, meerbepaald tegenover de ingang
van het gebouw nr. 76 (Staf Versluyscentrum), langs de zijde van de oneven
huisnummers, meerbepaald aan de westkant van de ingang van het
parkeerterrein, parkeerverbod in te voeren en dit omdat bij het verlaten
van deze parking de zichtbaarheid niet toereikend is. Voornoemd
adviesorgaan heeft gunstig advies uitgebracht over het plaatsen, ter hoogte
van betreffende zone, van een verkeersgeleider door middel van witte
arceringen, wat impliceert dat stilstaan- en parkeerverbod van toepassing is.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
Het aanvullend gemeentelijk reglement op de politie van het wegverkeer
betrekking hebbend op gewestwegen wordt als volgt aangevuld
Hoofdstuk IV – Wegmarkeringen
Artikel 10
I. Verkeersgeleiders
Kapelstraat
Tegenover de ingang van het gebouw nr. 76 (Staf Versluyscentrum),
langs de zijde van de oneven huisnummers, meerbepaald aan de
westkant van de ingang van het parkeerterrein, op de gelijkgrondse
berm over een lengte van 5 meter
Deze reglementering wordt gesignaleerd door witte arceringen,
overeenkomstig artikel 77.4 van het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer van 01/12/1975.

Punt 16: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Eendenstraat). Her vaststelling.

Aanwezig

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

Verslag gemeenteraadszitting 19/02/2007

32

Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, 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

Tania Janssens, raadslid

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. 20/04/1999 van de gemeenteraad houdende aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer betreffende de Eendenstraat
verslag van de bijeenkomst d.d. 23/11/2006 van de gemeentelijke
verkeerscommissie

De gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 23/11/2006, heeft
ongunstig advies uitgebracht over de vraag van Robert Decaluwe,
Eendenstraat 9, 8450 Bredene, voor het reserveren van een parkeerplaats
voor personen met een beperkte mobiliteit in de Eendenstraat, maar kan
akkoord gaan met het invoeren van parkeerverbod tegenover de woning
van de aanvrager, zodat deze feilloos zijn oprit of garage kan bereiken.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 20/04/1999 houdende vaststelling
van een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
gemeentewegen (Eendenstraat)
Artikel 2
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In de Eendenstraat, vanaf de hoek ter hoogte van het perceel nummer 9 tot de
Groenendijkstraat, is het parkeren verboden langs de zijde van de onpare
huisnummers.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden E1.
Artikel 3
In de Eendenstraat, langs de zijde van de even huisnummers, ter
hoogte van het huis nr. 10, ten oosten van de oprit, is het parkeren
verboden over een afstand van 2 meter.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken
streep, aangebracht op de trottoirband

Punt 17: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Noord-Edestraat). 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, Lionel Clybouw, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, 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

Tania Janssens, raadslid

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

•

beslissing d.d. 14/03/2005 van de gemeenteraad houdende aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer betreffende de Noord-
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•

Feiten, context •
en argumentatie

Edestraat
verslag van de bijeenkomst d.d. 23/11/2006 van de gemeentelijke
verkeerscommissie

De gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 23/11/2006, heeft
ongunstig advies uitgebracht over de vraag van Luc Lems, Noord-Edestraat
71, 8450 Bredene, voor het reserveren van een parkeerplaats voor
personen met een beperkte mobiliteit in de Noord-Edestraat ter hoogte
van zijn woning, maar kan akkoord gaan met het invoeren van
parkeerverbod ter hoogte van het verlaagd talud voor het huis

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De beslissing d.d. 14/03/2005 van de gemeenteraad, houdende vaststelling van
een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
gemeentewegen (Noord-Edestraat) wordt opgeheven.
Artikel 2
In de Noord-Edestraat, in de as van de rijbaan, ten oosten van de aansluiting
met de Vredestraat wordt een verkeersgeleider of verdrijvingsvlak ingericht,
overeenkomstig artikel 77.4 van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer van 01/12/1975
Artikel 3
In de Noord-Edestraat wordt een oversteekplaats voor voetgangers ingericht,
haaks over de rijbaan, ter hoogte van de aansluiting met de Fritz Vinckelaan.
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 Noord-Edestraat, vanaf het einde van de bebouwde kom tot voor de
ingang van het containerpark, is de toegang verboden voor bestuurders van
voertuigen, waarvan het gewicht in beladen toestand hoger is dan 3,5 ton.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden C21 ‘3,5t’.
Artikel 5
In de Noord-Edestraat is op de volgende plaatsen het parkeren op de rijbaan
verboden:
- vanaf de Fritz Vinckelaan tot aan de Vredestraat, langs de zijde van de even
huisnummers;
- vanaf de Breendonklaan tot Fritz Vinckelaan, langs de zijde van de oneven
huisnummers.
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Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden E1.
Artikel 6
In de Noord-Edestraat, meerbepaald tussen de in- en uitgang van het
gemeentelijk containerpark, langs deze zijde, over een lengte van 22 meter, is
het parkeren voorbehouden voor de diensten gemeentelijk containerpark.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a met
onderbord “diensten gemeentelijk containerpark” + kaders, geschilderd op
wegdek.
Artikel 7
In de Noord-Edestraat, op de parkeerhaven ter hoogte van het huis nr. 31, is
het parkeren 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
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975 voorkomt.
Artikel 8
In de Noord-Edestraat is het parkeren verboden langs de zijde van de
oneven huisnummers, meerbepaald ter hoogte van het verlaagd talud
van het huis nummer 71 over een afstand van 2 meter.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken
streep, aangebracht op de trottoirband

Punt 18: technische dienst - Verkeer en mobiliteit. Kennisneming van een tijdelijke
politieverordening van de burgemeester, houdende beperkende maatregelen inzake het
verkeer op de Koninklijke Baan en diverse wandelpaden op 27 en 28/01/2007.

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, 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

Tania Janssens, raadslid
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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
Ministerieel rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens

•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•

tijdelijke politieverordening van de burgemeester d.d. 23/01/2007 houdende
beperkende maatregelen inzake het verkeer op de Koninklijke Baan en
diverse gemeentelijke wandelpaden, naar aanleiding van de recreatieve
mountainbikewedstrijden “Corporate Race” en Coast duo Race” op 27 en
28/01/2007

Feiten, context Naar aanleiding van de organisatie van recreatieve mountainbike wedstrijden
en argumentatie “Corporate Race” en “Coast duo Race” op zaterdag 27 en zondag 28/01/2007
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 op de Koninklijke Baan en diverse
wandelpaden in de gemeente, naar aanleiding van de recreatieve
mountainbikewedstrijden “Corporate Race” en Coast duo Race” op zaterdag
27 en zondag 28/01/2007.

Punt 19: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Noordzeestraat). 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, Lionel Clybouw, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, 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
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Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens, raadslid

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. 14/03/2005 van de gemeenteraad houdende aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer betreffende de Noordzeestraat
verslag van de bijeenkomst d.d. 23/11/2006 van de gemeentelijke
verkeerscommissie

De gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 23/11/2006, heeft
kennis genomen van de opmerking van het echtpaar Philippe SandrasBlanche Harmegnies, Noordzeestraat 24, 8450 Bredene betreffende de
parkeerproblematiek in de Noordzeestraat, meerbepaald het innemen,
gedurende het zomerseizoen, van tal van parkeerplaatsen in deze straat
door het cliënteel van camping bvba Duinzicht en nv Asterix, dusdanig dat
er nog nauwelijks parkeergelegenheid rest voor de bewoners. Voornoemd
adviesorgaan heeft gunstig advies uitgebracht over het invoeren van
beperkte parkeerduur (maximum 1 uur – van maandag tot en met zondag)
in de Noordzeestraat en dit vanaf de eerste zaterdag vóór de paasvakantie
tot en met de zondag, volgend op 31/08 van elk jaar

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 14/03/2005 houdende her
vaststelling van een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende gemeentewegen (Noordzeestraat)
Artikel 2
In de Noordzeestraat is het parkeren verboden:
- langs de zijde van de oneven huisnummers;
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- op het einde van de straat, meerbepaald in het gedeelte voorbij de bebouwing.
Deze maatregel wordt gesignaleerd door middel van het verkeersbord E1.
Artikel 3
In de Noordzeestraat is het parkeren verboden één meter aan weerszijden van
de toegang tot het huis nr. 12.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep,
aangebracht op de trottoirband.
Artikel 4
In de Noordzeestraat is de beperkte parkeerduur (maximum 1 uur)
van toepassing van maandag tot en met zondag en dit vanaf de eerste
zaterdag vóór de paasvakantie tot en met de zondag, volgend op
31/08 van elk jaar, overeenkomstig de bepalingen van artikel 27.1 van
het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975 (blauwe zone)
Op deze plaats is het toegelaten te parkeren met de bewonerskaart.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a,
voorzien van een onderbord, waarop de parkeerschijf voorkomt,
aangevuld met de tekst “uitgezonderd bewoners”, “van maandag tot
en met zondag” en “max.1 uur”

Punt 20: secretariaat - Beperkt mandaat aan IMEWO voor vervanging armaturen en palen
van de openbare verlichting ingevolge slijtage of schadegeval met onbekende dader.
Vaststelling voorwaarden.

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, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, 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

Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet
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Juridische grond

•
•

Besluit van de Vlaamse regering d.d. 26/03/2004 tot vaststelling van de
openbaredienstverplichtingen inzake de openbare verlichting.
schrijven d.d. 10/01/2007 van IMEWO.

Feiten, context Overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering d.d. 26/03/2004 tot
en argumentatie vaststelling van de openbaredienstverplichtingen inzake de openbare verlichting
dient de distributienetbeheerder IMEWO zorg te dragen voor de exploitatie
van de openbare verlichting die gelegen is binnen zijn geografisch gebied.
Onder exploitatie wordt onder meer verstaan de werkzaamheden voor
onderhoud van de verlichtingspalen en andere benodigdheden ter
ondersteuning of ter bescherming van de verlichtingsarmaturen en de lampen.
Uit de analyse van de doorlooptijden van defecten aan openbare
verlichtingsinstallaties blijkt dat defecten waarbij de armaturen en/of palen
volledig dienen te worden vervangen ingevolge slijtage of als gevolg van
schadegevallen waarvan de dader onbekend is, de grootste doorlooptijden
hebben.
De lange doorlooptijden zijn voornamelijk te wijten aan het feit dat voor
verschillende steden/gemeenten steeds een prijsofferte dient te worden
opgemaakt waarbij gewacht moet worden op de goedkeuring van de
desbetreffende stad/gemeente vooraleer er materialen kunnen besteld worden
en alvorens het werk kan worden ingepland.
Het uitblijven van de goedkeuring, meestal om administratieve redenen, is de
oorzaak van de lange doorlooptijden.
De Raad van Bestuur van IMEWO heeft in zitting van 22/12/2006 voorgesteld
dat de deelnemende gemeenten en steden van de distributienetbeheerder
IMEWO een beperkt mandaat zouden geven aan de exploitatiediensten van het
infrastructuurgebied van de distributienetbeheerder om onmiddellijk over te
gaan tot herstelling en dit zonder voorafgaande gedetailleerde prijsofferte en
bijhorende goedkeuring.
Op vandaag wordt door ons bestuur de facto reeds een dergelijk mandaat
toegekend. IMEWO vraagt dit mandaat te formaliseren via een beslissing van
de gemeenteraad. Aangezien het hier een bevestiging betreft van een bestaande
praktijk zijn de financiële gevolgen nihil.
Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de hiernavolgende voorwaarden
waaronder aan IMEWO een beperkt mandaat kan worden toegekend voor de
vervanging van armaturen en/of palen van de openbare verlichting ingevolge
slijtage of schadegevallen met onbekende dader.
•

Het mandaat geldt alleen voor de vervanging van individuele palen en/of
armaturen die bij beschadiging door slijtage of door een onbekende
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•
•
•
•
•
•

•
•

dader onherstelbaar zijn;
De armaturen en/of palen worden steeds vervangen door identieke of
gelijkwaardige exemplaren;
Het mandaat is gelimiteerd tot 2.500 EUR (inclusief btw en
overheadkosten) per geval;
Het mandaat is niet van toepassing bij uitbreiding van de openbare
verlichtingsinstallatie;
De stad of gemeente wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht door
middel van een brief met een raming van de kosten;
Vijf werkdagen na de melding aan de stad of gemeente, zullen, zonder
tegenbericht, de nodige schikkingen worden getroffen om over te gaan
tot herstelling (bestelling van de materialen, …)
De palen en/of de armaturen die vervangen worden naar aanleiding van
slijtage worden per trimester gefactureerd, samen met het normale
onderhoud, maar met een duidelijke vermelding van de aard en de
locatie van de vervanging;
Bij schadegevallen door onbekende dader wordt steeds een procesverbaal opgesteld door de lokale politiediensten en wordt een dossier
opgemaakt door de juridische dienst van Eandis;
De schadegevallen met onbekende dader worden afzonderlijk
gefactureerd met de vermelding van het proces-verbaal zodat bij
eventuele ontwikkelingen alle gegevens per schadedossier beschikbaar
blijven.

Vaststelling van de voorwaarden,
Punt 21: technische dienst - Openbare werken.
kostprijsraming en de wijze van gunnen van de opdracht voor het inventariseren van het
rioleringsnetwerk (2de fase).

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, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, 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

Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet
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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

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing d.d. 18/12/2006 van de gemeenteraad houdende:
– goedkeuring van het bestek en de kostprijsraming - 9.700 EUR (incl.
btw) van de opdracht van dienstenvoor het opmaken van een
inventarisatie van het rioleringsnetwerk.
– vaststelling van de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking bij de aanvang van de procedure)
beslissing d.d. 29/12/2006 van het college van burgemeester en schepenen
houdende gunning van de opdracht van diensten voor het opmaken van een
inventarisatie van het rioleringsnetwerk aan bvba Reyntjens Filip, landmeter,
Kwadepoelstraat 34, 8550 Zwevegem, voor de prijs van 9.982,50 EUR (incl.
btw)
bestek (nr. 2007/TD/001)

•

•

Feiten, context Met “inventariseren van de gemeentelijke rioleringen” wordt bedoeld alle
en argumentatie metingen en handelingen die nodig zijn voor de hydraulische- en structurele
opmeting van toegangen, lozingspunten en structuren van de gemeentelijke
riool (waterzuivering) infrastructuur in en rapport gegoten volgens bepaalde
kwaliteitseisen.
Deze opdracht omvat:
• Het bovengronds inmeten en geografisch bepalen van inspectieputten en
hydraulische structuren van de gemeentelijke riolering met behulp van
minstens één dubbelfrequentie GPS ontvanger en/of een Totaal Station
• Het ondergronds inmeten van alle relevante gegevens van inspectieputten
en hydraulische structuren van de gemeentelijke riolering
• Het ter beschikking stellen van een meetploeg voor het uitvoeren van de
metingen volgens de opgelegde technische bepalingen
• Het opmaken van de rapportering
De opmeting gebeurt in het Belgische referentiesysteem Lambert 72/50
(L72/50) en de Tweede Algemene Waterpassing (TWA). Voor de opmeting
wordt er gebruik gemaakt van GPS en Totaal Station, zodat deze gegevens
kunnen worden geïntegreerd in het GIS-systeem.
Een 1ste fase voor de opmaak van een inventarisatie rioleringen (165 op te
meten putten) werd in collegezitting d.d. 29/12/2006, toevertrouwd aan bvba
Reyntjens Filip, landmeter, Kwadepoelstraat 34, 8550 Zwevegem
Voor de 2e fase van inventarisatie rioleringen is een krediet beschikbaar op de
buitengewone begroting van 10.000 EUR. Vermoedelijke hoeveelheid op te
meten putten = 150 stuks à 65 EUR). Dit aantal kan aangepast worden volgens
het beschikbaar krediet.
Financiële
gevolgen

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

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Raming (incl. btw) Begrotingscode +
beschikbaar krediet
9.750 EUR 877/733-60-07/07/07
10.000 EUR

Dienst
BD

De gemeenteraad stelt het bestek (nr. 2007/TD/001) vast van de opdracht van
diensten voor het opmaken van het inventarisatienetwerk – kostprijsraming
9.750 EUR (incl. btw). Het bestek (nr. 2007/TD/001) maakt integrerend deel
uit van dit besluit.
Artikel 2
Deze opdracht zal worden toegewezen na onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure.

Punt 22: technische dienst - Overheidsopdrachten. Vaststelling van de voorwaarden,
kostprijsraming en de wijze van gunnen van de opdracht voor het leveren van feestmateriaal.

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, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, 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

Tania Janssens, 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 van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden
gewijzigd
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Feiten, context In de buitengewone begroting is een krediet van 20.000 EUR ingeschreven voor
en argumentatie de aankoop van feestmateriaal.
Door de dienst wordt voorgesteld om volgend feestmateriaal aan te kopen :
• Tafels met ijzeren onderstel en opklapbaar
– aantal: 55 tafels
– kostprijsraming: 80 EUR (incl. btw) x 55 = 4.400 EUR (incl. btw)
• Stoelen
– aantal: 165 stoelen
– kostprijsraming: 48 EUR (incl. btw) x 165 = 7.920 EUR (incl. btw)
• Bartafels
– aantal: 10 bartafels
– kostprijsraming: 105 EUR (incl. btw) x 10 = 1.050 EUR (incl. btw)
• Podiumelementen
– aantal: 10 elementen
– kostprijsraming: 655 EUR (incl. btw) x 10 = 6.550 EUR (incl. btw)
•
Financiële
gevolgen

Totale kostprijsraming: 19.920 EUR (incl. btw)

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

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Raming (incl. btw) Begrotingscode +
beschikbaar krediet
19.920 EUR 762-744-51/07/07/07
20.000 EUR

Dienst
BD

De gemeenteraad stelt de volgende voorwaarden vast van de opdracht voor
levering van feestmateriaal:
• Tafels met ijzeren onderstel en opklapbaar
– afmetingen:
lengte ± 3,25 m
breedte 0,60 m
hoogte 0,80 m
– aantal: 55 tafels
– kostprijsraming: 80 EUR (incl. btw) x 55 = 4.400 EUR (incl. btw)
• Stoelen
– bordeauxkleurige stapelbare polypropyleenstoelen
– aantal: 165 stoelen
– kostprijsraming: 48 EUR (incl. btw) x 165 = 7.920 EUR (incl. btw)
• Bartafels
– ronde opklapbare tafels
– afmetingen:
± 85 cm diameter
110 cm hoogte
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– aantal: 10 bartafels
– kostprijsraming: 105 EUR (incl. btw) x 10 = 1.050 EUR (incl. btw)
• Podiumelementen
– afmetingen 2 x 1 meter
– vloerplaat in watervaste, gebakeliseerde antislipplaat en voorzien van
magnetische aansluitingen, zodat de podia tijdens de opstelling
automatisch met elkaar worden verbonden
– randprofiel in geëxtrudeerd aluminium, met mogelijkheid voor de
ophanging van een omtrekrok op twee hoogtes van het profiel
– bevestigingsklemmen met excentrische snelsluiting voor het vastzetten
van de insteekpoten
– afzonderlijke insteekpoten oor een traploos regelbare podiumhoogte van
0,60 tot 1,00 meter
– eenvoudige opstelling op oneffen terrein
– stevige, volrubberen steunen ter bescherming van de vloer
– compatibel aan bestaande elementen
– aantal: 10 elementen
– kostprijsraming: 655 EUR (incl. btw) x 10 = 6.550 EUR (incl. btw)
Artikel 2
Deze opdracht zal worden toegewezen na onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure.

Punt 23: technische dienst - Grondverhandelingen - Kosteloze wederoverdracht van een
perceel gemeentegrond, 696 m², gelegen tussen de Frankrijklaan en de Berkenstraat,
kadastraal gekend 1e afdeling sectie B nr. 238r2 aan de consoorten Philippe Kervyn de
Volkaersbeke, de Séjournet de Rameignies en Cotteau de Simencourt

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, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, 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

Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het gemeentedecreet
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Juridische grond

•

Omzendbrief d.d. 06/09/1989 van de gemeenschapsminister
binnenlandse aangelegenheden en openbaar ambt

Verwijzingsdocumenten

•

akte van kosteloze overdracht d.d. 25/03/1988 van 1 perceel grond palende
aan de Frankrijklaan, kadastraal gekend 1e afdeling sectie B nr. 238r2 aan de
gemeente Bredene door de consoorten Philippe Kervyn de Volkaersbeke
goedgekeurd door de gemeenteraad o 28/09/1987
metingplan d.d. 09/01/2003 van gezworen landmeter expert Koen De
Volder van nv Studiebureau Haegebaert, Nijverheidstraat 1, 8400 Oostende
brief d.d. 28/11/2006 van notaris Ludwig Vermeulen, Lembergsesteenweg
12, 9820 Merelbeke

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•

•

•
•
•

van

De gemeente Bredene kreeg van de consoorten Kervyn de Volkaersbeke
kosteloos 705 m² grond, kadastraal gekend 1e afdeling sectie B nr. 238r2,
overgedragen voor de inlijving in de straatbedding overeenkomstig het
destijds geldige BPA 9 “Bredene Duinen”, goedgekeurd bij Koninklijk besluit
d.d. 04/04/1972 en BPA 4 “Zeelaan deel 1” goedgekeurd bij ministerieel
besluit d.d. 11/08/1986 .
Deze straat, met uitzondering van een voetpadstrook, (verbindingsweg
tussen de Frankrijklaan en de Berkenstraat) werd nooit gerealiseerd
waardoor deze grond geen enkel nut meer heeft voor ons bestuur, en nog
enkel onderhoudslast met zich meebrengt .
De grond kan nuttig zijn voor de aanpalende eigenaars (dr. Depuydt,
Gustaaf Vrambout en de consoorten Soete) doch de gemeente kan de
grond niet vervreemden omdat deze kosteloos werd verworven met als
doel er een straat aan te leggen .
De dienst heeft onderhandeld met ere notaris Benoit Vanpeteghem om de
grond kosteloos weer over te dragen aan de oorspronkelijke schenkers .
Notaris Ludwig Vermeulen (opvolger van notaris Vanpeteghem) meldt dat
alle betrokken partijen akkoord gaan om deze grond opnieuw kosteloos te
verwerven .
De gemeenteraad wordt voorgesteld deze grond opnieuw kosteloos over
te dragen, de akte te laten verlijden door het aankoopcomité en uiteraard
de kosten van opmaak van de akte en de registratie ervan ten laste te
nemen van de gemeente .

Tussenkomsten

Raadslid Dany Hollevoet die opmerkt dat volgens het opmetingsplan dat bij het
dossier was gevoegd slechts 696 m² in plaats van 705 m² grond opnieuw wordt
overgedragen en die dan ook vraagt om de beslissing in die zin aan te passen.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad besluit het perceel gemeentegrond (696 m²) kadastraal
gekend 1e afdeling sectie B nr. 283r2 kosteloos weder over te dragen aan de
consoorten Philippe Kervyn de Volkaersbeke en de kosten voor het verlijden
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en registreren van de akte ten laste te nemen van de gemeente .

Punt 24: cultuur - Cultuur. Wedstrijdreglement logowedstrijd Arnoevoo. 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, Lionel Clybouw, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, 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

Tania Janssens, raadslid

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 en het hierop van toepassing zijnde
uitvoeringsbesluit
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

•

Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie
•

Tussenkomsten

beslissing d.d. 27/05/2002 van de gemeenteraad houdende vaststelling van
het reglement Arnoevoo, wedstrijd voor jonge kunstenaars
beslissing van college van burgemeester en schepenen d.d. 22/01/2007
betreffende de goedkeuring voor organisatie van de logowedstrijd
Arnoevoo

Het college van burgmeester en schepenen besliste in zitting van
22/01/2007 om in 2007 een logowedstrijd voor Arnoevoo te organiseren.
Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om het reglement
van deze wedstrijd vast te stellen.

Raadslid Dany Hollevoet die opmerkt dat de cultuurraad advies dient te
verlenen aan alle dossiers die betrekking hebben op cultuur en het culturele
leven in de gemeente. In het verleden is dit o.m. gebeurd voor de
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Kinderschilderijenwedstrijd en Kunst in de straat. Het raadslid meent dat over
het voorliggend dossier geen advies werd gevraagd en merkt op dat in het
dossier in ieder geval het formeel advies ontbreekt.
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat de logowedstrijd Arnoevoo wel
degelijk werd besproken door de culturele raad maar dat hem van de bewuste
vergadering nog geen verslag werd bezorgd.
Raadslid Dany Hollevoet die, naar aanleiding van een opmerking van schepen
Maes over het advies dat de culturele raad heeft verleend over de begroting
2007, er de aandacht op vestigt dat de kredieten die werden ingeschreven voor
Arnoevoo ontoereikend zijn om tevens een prijs toe te kennen voor de
logowedstrijd.
Raadslid Gilbert Vanleenhove die het college van burgemeester en schepenen
vraagt om de inspraak van de culturele raad ernstig te nemen.
Burgemeester Willy Vanhooren die raad voorstelt om de behandeling van dit
punt uit te stellen om de cultuurdienst in staat te stellen het advies van de
culturele raad over deze wedstrijd en het reglement hiervan in te winnen.
Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De behandeling van dit punt wordt uitgesteld tot een eerstvolgende zitting. De
cultuurraad zal worden uitgenodigd om een advies te verstrekken over deze
wedstrijd en het desbetreffend wedstrijdreglement.

Punt 25: technische dienst - Strandconcessie 2007. Goedkeuring van de voorwaarden van de
overeenkomst met het Vlaams Gewest.

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, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, 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

Tania Janssens, raadslid
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Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Koninklijk Besluit d.d. 14/12/1959 tot bepaling van de voorwaarden, na te
leven door de strandconcessiehouders
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 26/04/1995 betreffende de
strandconcessies

•

•

brief d.d. 15/12/2006 van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening
en Kust met het plan A3 nr. KOC.6002 versie 07/12/2006

Feiten, context •
en argumentatie

Jaarlijks worden, door de gemeenteraad, de lasten en voorwaarden
goedgekeurd voor de strandconcessie van het betrokken jaar . Deze
concessie is geldig voor het aanbrengen en exploiteren van installaties voor
zee- en zonnebaden, sport en spelen .
In de brief d.d. 15/12/2006 vraagt het Agentschap voor Maritieme
Dienstverlening en Kust de voorwaarden van strandconcessie voor het jaar
2007 aan de gemeenteraad ter goedkeuring voor te leggen .
Dit jaar werd het plan geactualiseerd, in die zin dat ook de zones voor
strandvisserij werden aangeduid .

Verwijzingsdocumenten

•
•

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad besluit de hierna vermelde voorwaarden van overeenkomst
inzake de strandconcessie 2007, af te sluiten tussen het Agentschap voor
Maritieme Dienstverlening en Kust, Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende en de
Gemeente Bredene goed te keuren .
Art. 1
De partijen gaan akkoord dat de bepalingen van het besluit van de Vlaamse
regering d.d. 26/04/1995 zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad van
29/08/1995 onverkort van toepassing zijn op onderhavige overeenkomst .
Art. 2
Voor het aanbrengen en het exploiteren van installaties voor zee- en
zonnebaden, sport en spelen, overeenkomstig de voorwaarden van het besluit
van de Vlaamse regering d.d. 26/04/1995 betreffende de strandconcessies,
wordt aan de gemeente Bredene op haar grondgebied het strand in concessie
gegeven over een afstand van 3.225 meter, zoals aangegeven op plan A3 nr.
KWC10002 periode 2007 .
Art. 3
De concessie neemt aanvang op 01/01/2007 en eindigt op 31/12/2007, zonder
enige vorm van schadevergoeding toe te kennen aan de concessiehouder .
Art. 4
De verschuldigde cijns moet betaald worden op rekeningnr. 091-2206042-97
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van de rekenplichtige der ontvangsten van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, Afdeling Waterwegen Kust, Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende,
ten behoeve van het Vlaams Gewest .
Art. 5
Onder verwijzing naar artikel 7 van het B.V.R. van 26/04/1995 wordt aan de
concessiehouder geen toelating verleend om vanuit de in concessie gegeven
zone jetski’s of waterscooters in zee te laten steken, behoudens uitdrukkelijke
machtiging van de concessiegever.
Art. 6
Onder verwijzing naar artikel 6 van het B.V.R. van 26/04/1995 waakt de
concessiehouder er over om haar vergunningenbeleid m.b.t. het strand af te
stemmen op de richtlijnen zoals verwoord in het “Provinciaal Ruimtelijk
Uitvoeringsplan Strand en Dijk”, goedgekeurd door de Provincieraad WestVlaanderen op 12/05/2005, bekrachtigd bij Ministerieel Besluit d.d. 19/09/2005 .
Art. 7
Met betrekking tot de aangeduide zones bestemd voor plankvliegeren, mogen
de wandelaars op het strand niet gehinderd worden door de
plankvliegeractiviteiten .
Art. 8
Dit besluit treedt in werking met ingang van 01/01/2007 .

Punt 26: technische dienst - Concessieovereenkomst 2007 betreffende de zeedijk en het
strand, niet gedekt door de strandconcessie. Goedkeuring van de voorwaarden van de
overeenkomst met het Vlaams Gewest.

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, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, 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

Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet
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Juridische grond

•

Besluit d.d. 29/03/2002 van de Vlaamse regering betreffende het toekennen
van vergunningen, het vaststellen en innen van retributies voor het privatief
gebruik van het openbaar domein van de wegen, de waterwegen en hun
aanhorigheden, de zeewering en de dijken

Verwijzingsdocumenten

•

brief d.d. 12/01/2007 van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening
en Kust, Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende

Feiten, context •
en argumentatie

Sedert 2003 legt het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust,
Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende, de voorwaarden van de
concessieovereenkomst zeedijk & strand, niet gedekt door de
strandconcessie, ter goedkeuring voor .
ten opzichte van 2006 werden volgende minieme aanpassingen aangebracht
:

•

wordt verwijderd :
artikel 6 - uitbating . Algemene bepalingen
§13. Barbecues, vuren, kerstboomverbrandingen e.d. zijn verboden
behoudens uitdrukkelijke schriftelijke machtiging van het Gewest .
wordt gewijzigd :
M) Werfkranen en werfzones
Alle kranen dienen verwijderd te zijn in het seizoen : d.i. tussen 01/07 en
30/08 . (i.p.v. 31/08)
Tussenkomsten

Raadslid Dany Hollevoet die er de aandacht op vestigt dat het wijzigen van de
bepalingen in verband met barbecues, vuren en kerstboomverbrandingen, i.c.
het feit dat hiervoor geen toestemming meer vereist is van het Vlaams Gewest,
een aanvulling van het politiereglement met betrekking tot deze items
noodzakelijk maakt.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad besluit de voorwaarden van concessieovereenkomst 2007
Vlaams Gewest – Gemeente Bredene zeedijk en strand, niet gedekt door de
strandconcessie goed te keuren . Deze concessieovereenkomst (nummer
2007/TA/0219p03) maakt integrerend deel uit van dit besluit .

Punt 27: technische dienst - Concessies – Vaststelling van de voorwaarden voor de organisatie
van avondmarkten op het marktplein tijdens de jaren 2007, 2008 en 2009
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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, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, 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

Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Wet van 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 van 24/09/2006 betreffende de uitoefening en de
organisatie van ambulante handel (Belgisch Staatsblad van 29/09/2006)

•

•

Verwijzingsdocumenten

Feiten, context •
en
argumentatie
•
•

•

•
•

voorwaarden voor de organisatie van avondmarkten op het marktplein
tijdens de jaren 2007, 2008 en 2009 (Ref. nr. 2007/TA/0219p04)

De driejarige concessieperiode voor de organisatie van avondmarkten op het
marktplein tijdens de jaren 2004, 2005 en 2006 is verlopen .
Daarom wordt voorgesteld nieuwe voorwaarden voor de organisatie van
avondmarkten op het marktplein tijdens de jaren 2007, 2008 en 2009 vast te
stellen .
Omdat de rommelmarkt, die jaarlijks op het marktplein wordt georganiseerd,
niet rendabel is zullen op het marktplein 4 avondmarkten i.p.v. 3
georganiseerd worden . De rommelmarkt zal dit jaar georganiseerd worden
in het M&EC Staf Versluys .
Bij de berekening van het minimum inschrijvingsbedrag wordt als basisbedrag
steeds het hoogste inschrijvingsbedrag van de vorige 3 concessiejaren
gebruikt, gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen . In 2004
bedroeg dit 27.666,50 EUR .
Voor de nieuwe berekening dient er wel rekening mee gehouden dat er 1
avondmarkt per jaar meer zal worden georganiseerd .
De berekening voor het minimum inschrijvingsbedrag voor de komende
driejarige concessie wordt dus als volgt berekend :
27.666,50 EUR x index d.d. 30/09/2006 (422,57)
= 30.383,68 EUR
index d.d. 30/09/2001 (384,78)
Voor de organisatie van 4 avondmarkten dient het bedrag als volgt berekend :
30.383,68 EUR minimum inschrijvingsprijs x 4 markten = 40.512 EUR
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3 avondmarkten
Tussenkomsten

Raadslid Liesbeth Metsu die in het dossier leest dat rommelmarkten op het
marktplein niet rendabel zijn en wenst te vernemen of dergelijke markt dan wel
rendabel zal zijn op het domein van het Meeting- en Eventcentrum Staf
Versluys.
Schepen Erwin Feys die antwoordt dat bij de berekening van deze rendabiliteit
van een rommelmarkt op het marktplein ook rekening dient gehouden met de
derving van inkomsten uit het betalend parkeren.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt de voorwaarden vast voor de organisatie van
avondmarkten op het marktplein tijdens de jaren 2007, 2008 en 2009 . Deze
voorwaarden maken integrerend deel uit van dit besluit .

Punt 28: technische dienst - Markten en kermissen - Vaststellen van de voorwaarden
betreffende de toekenning van de standplaatsen tijdens de kermissen 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, Lionel Clybouw, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, 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

Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Wet d.d. 25/06/1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten
en de organisatie van openbare markten, zoals tot op heden gewijzigd
Koninklijk Besluit d.d. 24/09/2006 betreffende de uitoefening en organisatie
van kermis en ambulante activiteiten in kermisgastronomie

•
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Verwijzingsdocumenten

•

voorwaarden voor de toekenning van de standplaatsen op de kermissen
2007 (ref. nr. 2007/TA/0219p05)

Feiten, context
De gemeenteraad stelt jaarlijks de voorwaarden vast voor het toekennen van
en argumentatie standplaatsen op de kermissen.
De “Paasfoor” die reeds enkele jaren plaatsvindt op de parking “Lidl” dient dit
jaar, door de aanwezigheid op deze parking van een tijdelijke verkoopplaats van
dit warenhuis, te verhuizen naar de parkings langs de Kapelstraat tegenover het
Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys. Op nieuwe locatie kunnen, in
vergelijking met vorige jaren, niet meer standplaatsen worden toegekend. Deze
nieuwe locatie geldt ook als proef indien zou blijken dat, door de geplande
verbreding van het voetpad langs de parking “Lidl”, ertoe zou leiden dat hier
minder standplaatsen zouden kunnen worden ingenomen
Tussenkomsten

Raadslid Kristof Vermeire die meent dat de verhuis van de Paasfoor van de
parking ter hoogte van de Lidl naar de parkings Staf Versluyscentrum een
negatieve invloed zal hebben op het aantal bezoekers.
Schepen Erwin Feys die antwoordt dat deze verhuis, die noodzakelijk is door de
aanwezigheid van een tijdelijke verkoopplaats van de Lidl op de vroegere locatie,
precies een troef kan zijn. Schepen Feys stelt bovendien vast dat een groot
aantal van de handelaars langs de Kapelstraat en ook van de foorkramers niet
ontevreden zijn over deze oplossing.
Raadslid Kristof Vermeire die erop vertrouwt dat het hier een tijdelijke
oplossing betreft en dat na de kermis de nieuwe inplantingsplaats zal worden
geëvalueerd.

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 de voorwaarden vast voor de toekenning van de
standplaatsen op de kermissen 2007 . De desbetreffende voorwaarden maken
integrerend deel uit van dit besluit (ref.nr. 2007/TA/0219p05) .

Punt 29: secretariaat - Gemeentelijk patrimonium. Goedkeuring van de voorwaarden van de
overeenkomsten Gemeente Bredene-V.Z.W. Dakota (210° F.O.S.) en Gemeente BredeneA.A.-Afdeling Bredene inzake het gebruik van het gebouw, gelegen Staessenstraat 42, 8450
Bredene
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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, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, 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

Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikels 1874 tot 1891 van het Burgerlijk Wetboek d.d. 21/03/1904

Verwijzingsdocumenten

•

ontwerp overeenkomsten Gemeente Bredene-V.Z.W. Dakota (210° F.O.S.)
en Gemeente Bredene-A.A.–Afdeling Bredene inzake het gebruik van het
gebouw, gelegen Staessenstraat 42, 8450 Bredene, eigendom van de
Gemeente Bredene

Feiten, context •
en argumentatie

•

Tussenkomsten

De meeste verenigingen, die voorheen het gemeentelijk wijkpaviljoen,
gelegen Staessenstraat 42, 8450 Bredene, eigendom van de Gemeente
Bredene, als clublokaal gebruikten, hebben hun intrek genomen in het
gemeenschapscentrum
(gemeentelijk
dienstencentrum
Prinses
Elisabethlaan). Het is de bedoeling van het college van burgemeester en
schepenen dit paviljoen ter beschikking te stellen van de jeugdvereniging
V.Z.W. Dakota (210° F.O.S.), met dien verstande dat de vereniging A.A.Afdeling Bredene op maandagen van 19 tot 23 uur de lokalen kan
gebruiken. Laatstgenoemde vereniging verkiest het gebruik van de lokalen
van dit paviljoen boven een ruimte in het gemeenschapscentrum, om reden
van privacy.
De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de voorwaarden van de
overeenkomst Gemeente Bredene-V.Z.W Dakota (210° F.O.S.) en
gemeente Bredene – A.A. afdeling Bredene goed te keuren.

Raadslid Dany Hollevoet die er op wijst dat het wijkpaviljoen Sas deel uitmaakt
van het geheel van de gebouwen dat ressorteert onder de noemer
“gemeenschapscentrum” en dat bijgevolg het beheersorgaan van dit
gemeenschapscentrum hierover advies moet verlenen. Het raadslid vraagt
bijgevolg om de behandeling van dit punt uit te stellen.
Burgemeester Willy Vanhooren die de raad voorstelt om dit dossier wel goed
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te keuren, dit weliswaar onder voorbehoud van een gunstige beslissing van het
beheersorgaan gemeenschapscentrum.
Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit Artikel 1
De gemeenteraad hecht, onder voorbehoud van een gunstig advies van het beheersorgaan
gemeenschapscentrum, zijn goedkeuring aan de voorwaarden van de overeenkomst Gemeente
Bredene-V.Z.W. Dakota (210° F.O.S.), detail hierna, inzake het gebruik van het gebouw, gelegen
Staessenstraat 42, 8450 Bredene, eigendom van eerstgenoemde contractant
Tussen de ondergetekenden
De Gemeente, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, voor wie
optreden Willy Vanhooren, burgemeester en Yannick Wittevrongel, secretaris, handelend in
uitvoering van het besluit d.d.
hierna de "eigenaar" genoemd
enerzijds
en
V.Z.W. Dakota (210° F.O.S.), vertegenwoordigd door Ronny Cuypers, voorzitter, Guido
Gezellestraat 18, 8450 Bredene
hierna de "gebruiker" genoemd
anderzijds
is overeengekomen wat volgt.
Artikel 1 De eigenaar stelt ter beschikking van de gebruiker, die hiermee instemt, het gebouw,
gelegen Staessenstraat 42, 8450 Bredene, kadastraal bekend 1° afdeling, sectie A, perceel
nummer 368 b4 (nuttige vloeroppervlakte circa 150 m2)
De gebruiker verklaart het goed te kennen en te aanvaarden in de staat waarin het zich
bevindt. De gebruiker verklaart geen andere gebreken vastgesteld te hebben dan deze vermeld
in de plaatsbeschrijving die in aanwezigheid van de eigenaar en de gebruiker of van hun
afgevaardigde binnen de maand na ingebruikneming van het onroerende goed wordt opgemaakt
en die na ondertekening ervan door beide partijen bij onderhavige overeenkomst wordt
gevoegd en er integrerend deel van uitmaakt.
Artikel 2 De gebruiksovereenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur met ingang van
Elk van de partijen kan de overeenkomst opzeggen met aangetekend schrijven en dit met
inachtneming van een opzegtermijn van 6 maand voor de gebruiker en 1 jaar voor de eigenaar.
Ze kan eveneens te allen tijde in onderling overleg worden beëindigd.
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Artikel 3 Het onroerend goed kan uitsluitend bestemd worden voor V.Z.W. Dakota (210°
F.O.S.). De bestemming van het goed mag in geen geval door de gebruiker gewijzigd worden
zonder uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van de eigenaar, die een
dergelijke wijziging zonder opgave van redenen mag weigeren. De gebruiker zal zonder
instemming van de eigenaar, noch geheel, noch gedeeltelijk, zijn gebruiksrechten mogen afstaan.
Artikel 4 De gebruiker verbindt zich ertoe het onroerend goed gratis ter beschikking te
stellen van de vereniging A.A., afdeling Bredene, meerbepaald telkens op maandagen van 19 tot
23 uur.
Artikel 5 De eigenaar stelt het desbetreffend gebouw gratis ter beschikking van de gebruiker.
Voor een goede en volledige uitvoering van zijn verplichtingen en als vergoeding van eventuele
gebruiksschade, zal de gebruiker, ten laatste op het tijdstip van het afsluiten van onderhavig
contract, een waarborg, bestaande uit een som geld, ten bedrage van 1.000 EUR, in de
gemeentekas storten. De waarborgsom wordt bij het einde van het contract aan de gebruiker
terug betaald, nadat is vastgesteld dat de gebruiker op goede en volledige wijze aan zijn
verplichtingen heeft voldaan en na aftrek van alle door de gebruiker aan de eigenaar
verschuldigde bedragen.
Artikel 6 Het gebruik vindt plaats voor risico van de gebruiker, zodat de eigenaar niet
verantwoordelijk geacht kan worden voor diefstallen, vernielingen of beschadigingen van
objecten die in het desbetreffend gebouw worden opgeslagen.
Artikel 7 De gebruiker verbindt zich ertoe het onroerend goed te gebruiken als een goed
huisvader. Hij zal er tijdens de volledige duur van het gebruik op toezien dat het onroerend
goed in goede staat wordt onderhouden. De gebruiker mag geen veranderingen, wijzigingen,
bouwwerkzaamheden of sloopwerkzaamheden uitvoeren in het onroerend goed zonder
uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van de eigenaar. Indien de eigenaar
toestemming verleent voor de betreffende werkzaamheden, kunnen deze slechts uitgevoerd
worden voor rekening en op verantwoording van de gebruiker zonder enige betrokkenheid
van de eigenaar, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen. De eigenaar
heeft het recht toezicht te houden op de goedgekeurde werkzaamheden. Aan het einde van
het contract of op het moment dat het contract vervroegd beëindigd wordt, worden alle
verbeteringen en wijzigingen met inbegrip van alle afscheidingen, kosteloos en in goede staat
eigendom van de eigenaar. De grote- of eigenaarsherstellingen aan het onroerend goed vallen
ten laste van de eigenaar. De gebruiker zal de eigenaar op schriftelijke wijze verwittigen van
het bestaan van de schade, waarvan de herstelling ten laste van de eigenaar is.
Artikel 8 De gebruiker staat in voor alle lasten met betrekking tot elektriciteit, gas, water (af
te rekenen aan de hand van de eigen tellers), T.V.-distributie, internet en telefoon. Gedurende
de volledige duurtijd van onderhavige overeenkomst zal de gebruiker zijn inboedel en zijn
aansprakelijkheid voor brand en verhaal van buren verzekeren bij een in België gevestigde
maatschappij en dit voor toereikende bedragen. Hij verzekert zich bovendien tegen glasbreuk.
De gebruiker verbindt er zich toe op verzoek van de eigenaar zijn polis en de laatste
premiekwijting voor te leggen.
Artikel 9 De eigenaar staat in voor het onderhoud van de omgeving rond het desbetreffend
gebouw.
Artikel 10 Bij niet naleving van de voorwaarden van deze overeenkomst is deze van
rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden, onverminderd het recht op
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schadevergoeding.
Opgesteld te ……………… op…………, in twee exemplaren, waarvan elke partij erkent er
een ontvangen te hebben.
De gebruiker,

De eigenaar,

Artikel 2
De gemeenteraad hecht, onder voorbehoud van een gunstige beslissing van het beheersorgaan
gemeenschapscentrum, zijn goedkeuring aan de voorwaarden van de overeenkomst Gemeente
Bredene-A.A.–Afdeling Bredene, detail hierna, inzake het gebruik van het gebouw, gelegen
Staessenstraat 42, 8450 Bredene, eigendom van eerstgenoemde contractant
Tussen de ondergetekenden
De Gemeente, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, voor wie
optreden Willy Vanhooren, burgemeester en Yannick Wittevrongel, secretaris, handelend in
uitvoering van het besluit d.d.
hierna de "eigenaar" genoemd
enerzijds
en
A.A., afdeling Bredene, vertegenwoordigd door René Mechele, Spaarzaamheidstraat 40, 8450
Bredene
hierna de "gebruiker" genoemd
anderzijds
is overeengekomen wat volgt.
Artikel 1 De eigenaar stelt gratis ter beschikking van de gebruiker, die hiermee instemt, het
gebouw, gelegen Staessenstraat 42, 8450 Bredene, kadastraal bekend 1° afdeling, sectie A,
perceel nummer 368 b4 (nuttige vloeroppervlakte circa 150 m2) en dit enkel op maandagen van
19 tot 23 uur
Artikel 2 De gebruiksovereenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur met ingang van
Gebruiksoverdracht is de gebruiker verboden. Elk van de partijen kan de gebruiksovereenkomst
beëindigen met aangetekend schrijven en dit met inachtneming van een opzegtermijn van 3
maand voor de gebruiker en 6 maand voor de eigenaar. Ze kan eveneens te allen tijde in
onderling overleg worden beëindigd.
Artikel 3 Het gebruik vindt plaats voor risico van de gebruiker, zodat de eigenaar niet
verantwoordelijk geacht kan worden voor diefstallen, vernielingen of beschadigingen van objecten

Verslag gemeenteraadszitting 19/02/2007

58

die in het desbetreffend gebouw worden opgeslagen.
Artikel 4 De gebruiker verbindt zich ertoe het desbetreffend onroerend goed te gebruiken als
een goed huisvader. Hij zal er tijdens de volledige duur van het gebruik op toezien dat het
onroerend goed in goede staat wordt onderhouden. De gebruiker zal de eigenaar op
schriftelijke wijze verwittigen van het bestaan van eventuele schade, waarvan de herstelling ten
laste van de verhuurder is.
Artikel 5 De gebruiker zorgt ervoor dat het onroerend goed in een zindelijke staat wordt
achtergelaten bij het verlaten ervan, alsook dat de lichten worden gedoofd en de
verwarmingsinstallaties worden uitgeschakeld.
Artikel 6 Bij niet naleving van de voorwaarden van deze overeenkomst is deze van rechtswege
en zonder ingebrekestelling ontbonden, onverminderd het recht op schadevergoeding.
Opgesteld te ……………… op…………, in twee exemplaren, waarvan elke partij erkent er een
ontvangen te hebben
De gebruiker,

De eigenaar,

Punt 30: technische dienst - Overheidsopdrachten. Vaststelling van de voorwaarden,
kostprijsraming en de wijze van gunnen van de opdracht voor het upgraden van de
parkeerautomaten.

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, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, 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

Tania Janssens, 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 van toepasselijke uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd
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Verwijzingsdocumenten

•

•

•

•

•
•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 12/10/1999 houdende:
– goedkeuring van het bestek en kostprijsraming - 1.176.120 BEF (incl. btw)
van de opdracht tot het leveren en plaatsen van 6 nieuwe
parkeerautomaten
– vaststelling
van
de
wijze
van
gunnen,
meerbepaald
bij
onderhandelingsprocedure
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 31/12/1999
houdende gunning van de opdacht van levering en plaatsing van 6
parkeerautomaten, type CALE MP 102, aan nv Krautli, Zone Maalbeek,
Industrialaan 15, 1702 Dilbeek, voor de prijs van 28.255,40 EUR (incl. btw)
beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/12/1999 houdende:
– goedkeuring van het bestek en kostprijsraming - 65.419,10 EUR (incl.
btw) van de opdracht tot het leveren en plaatsen van 14 nieuwe
parkeerautomaten
– vaststelling
van
de
wijze
van
gunnen,
meerbepaald
bij
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 20/03/2000
houdende gunning van de opdracht van levering en plaatsing van 14
parkeerautomaten, type CALE MP102, aan nv Krautli, Zone Maalbeek,
Industrialaan 15, 1702 Dilbeek, voor de prijs van 65.929,27 EUR (incl. btw)
opdracht van levering en plaatsing van 1 parkeerautomaat, type CALE MP
102 aan Krautli, Industrialaan 15, 1702 Dilbeek, voor de som van 4.997,30
EUR - BTW inclusief
technische beschrijving

Feiten, context De bestaande parkeerautomaten (22 stuks) kunnen mits een aantal eenvoudige
en argumentatie ingrepen en een grondig technisch nazicht volledig worden aangepast.
De muntontvangers dienen vervangen, gezien de gevoeligheid van de
verschillende euromunten, gemaakt in de respectievelijke landen.
Eveneens dienen de batterijen vervangen (ontladen tijdens winterseizoen).
Er wordt vastgesteld dat de PROTON-kaart praktisch niet meer gebruikt wordt
en dat de kosten voor opladen en afladen met de bankinstellingen hoger zijn
dan de opbrengst. Deze kaartontvangers zouden verwijderd worden.
Gelet op de nieuwe tarieven (beslissing gemeenteraad d.d. 18/12/2006) dienen
de automaten hergeprogrammeerd te worden. Op vraag van toeristen wordt
voorgesteld om een sticker met de tarieven in de 3 talen bij te plaatsen (Frans,
Duits en Engels). Alle automaten dienen opnieuw geschilderd en alle
onderdelen nagezien (printers, sloten etc.).
Samenvatting:
• vervangen muntontvangers (2e generatie)
• vervangen van batterijen + laadeenheden
• nazicht en vervangen onderdelen – sloten en scharnierplaatjes
• nazicht printers
• aanpassen tarieven
• aanpassen tekstplaten en taalsticker
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•
•

wegnemen van proton-eenheid en afdichten met volle plaat
testjetons 10 stuks

Kostprijsraming: 1.331 EUR (incl. btw) x 22 automaten = 29.828 EUR (incl. btw)
Visum ontvanger Deze uitgave is, voorafgaand aan het aangaan van de verbintenis, onderworpen
aan het visum van de gemeenteontvanger
Financiële
gevolgen

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

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Raming (incl. btw) Begrotingscode +
beschikbaar krediet
29.828 EUR 424-744-51/07/07/07
125.000 EUR

Dienst
BD

De gemeenteraad stelt de volgende voorwaarden vast van de opdracht voor het
upgraden van de parkeerautomaten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vervangen muntontvangers (2e generatie)
vervangen van batterijen + laadeenheden
nazicht en vervangen onderdelen – sloten en scharnierplaatjes
nazicht printers
aanpassen tarieven
aanpassen tekstplaten en taalsticker
wegnemen van proton-eenheid en afdichten met volle plaat
testjetons 10 stuks
kostprijsraming: 28.282 EUR (incl. btw)

Artikel 2
Deze opdracht zal worden toegewezen via onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure.

Punt 31: financiële dienst - Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen van
het belastingreglement op het afgeven van administratieve stukken voor de dienstjaren 20072012. (040/361-04)
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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, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Sandy Dobbelaere, 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

Tania Janssens, 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
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 vaststellen van
het belastingreglement op het afgeven van administratieve stukken voor de
dienstjaren 2007-2012

Feiten, context •
en argumentatie

De gemeenteraad heeft op 18/12/2006 het belastingreglement op de afgifte
van administratieve stukken hervastgesteld. Bij deze hervaststelling was de
dienst van oordeel dat bij de afgifte van allerlei documenten zoals o.a.
getuigschriften, uittreksels, afschriften, legalisaties, vergunningen enz. in
bepaalde gevallen nog steeds het zegelrecht van toepassing was. Dit is
echter niet het geval. De particulieren en privé-instellingen die om
toezending van het stuk verzoeken, zijn ertoe gehouden om de hiermee
gepaard gaande administratie- en verzendingskosten te betalen. Deze
administratie- en verzendingskosten worden in het belastingreglement
vastgesteld op 5,00 EUR. Aangezien de gemeentebelasting op de meeste
administratieve stukken werd afgeschaft zijn een aantal vrijstellingen niet
meer van toepassing. Artikel 7 werd in die zin aangepast.

Verwijzingsdocumenten
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Tussenkomsten

Raadslid Dany Hollevoet die opmerkt dat een aantal besturen geen vergoeding
aanrekenen voor het opsturen van stukken en dat daar waar wel een
vergoeding wordt aangerekend deze een stuk lager ligt dan 5 EUR.
Schepen Jacky Maes die antwoordt dat deze vergoeding verschuldigd is voor de
verzendingskosten en de administratiekosten die hiermee gepaard gaan.

Stemmen

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

Besluit

Artikel 1
Het belastingreglement op het afgeven van administratieve stukken voor de
dienstjaren 2007-2012 wordt opgeheven met ingang van de inwerkingtreding
van onderhavig reglement.
Artikel 2
Er wordt voor de dienstjaren 2007-2012 een belasting geheven op de afgifte van
administratieve stukken.
Artikel 3
De belasting is een contantbelasting en valt ten laste van de personen of
instellingen aan wie deze stukken op verzoek of ambtshalve worden afgegeven.
Artikel 4
De belasting wordt als volgt vastgesteld:
a) op de afgifte van elektronische identiteitskaart:
- 10,00 EUR voor elke identiteitskaart (met inbegrip van de duplicaten).
b) op de afgifte van reispassen:
- 7,50 EUR voor elke reispas.
Deze belasting is niet van toepassing op de afgifte van reispassen aan
jongeren die op datum van de afgifte of verlenging van de reispas de leeftijd
van 18 jaar nog niet hebben bereikt.
c) op de afgifte van trouwboekjes:
- 17,50 EUR voor de afgifte van een trouwboekje,
- 17,50 EUR voor één duplicaat van een trouwboekje.
d) voor het afleveren van conformiteitattesten:
- 75,00 EUR per attest
e) voor het afgeven van stedenbouwkundige attesten/inlichtingen:
- 75,00 EUR per attest
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f) voor het afgeven van wapenvergunningen:
- 25,00 EUR per vergunning
Artikel 5
De belasting wordt geheven en ingevorderd wanneer het belastbare stuk wordt
afgegeven en geldt voor alle stukken. Op het ogenblik van betaling wordt een
betalingsbewijs afgegeven.
De aan de belasting onderworpen personen of instellingen die een verzoek
indienen om een ander stuk te verkrijgen, moeten op het ogenblik van hun
aanvraag het bedrag van de belasting in bewaring geven, indien het document
niet onmiddellijk bij de aanvraag kan worden afgegeven. Het gemeentebestuur
is hierbij gemachtigd op het ogenblik van de aanvraag alle administratie- en
verzendingskosten te doen betalen door particulieren en privé-instellingen die
om dergelijke stukken verzoeken ook als de afgifte kosteloos is.
Artikel 6
In het bestuursmemoriaal d.d. 29/04/1981 verschenen de ministeriële
onderrichtingen bij brief van de Minister van de Vlaamse gemeenschap d.d.
31/03/1981. Als gevolg daarvan wordt de belasting ook geheven voor elke
mededeling of verstrekking op vraag van gerechtsdeurwaarders, van
getuigschriften,
afschriften,
uittreksels,
enz.
wanneer
deze
gerechtsdeurwaarders voor particulieren handelen in het kader van een
burgerlijke of handelsprocedure.
Artikel 7
De belasting is niet van toepassing op:
a) De stukken die krachtens een wet, een K.B. of een andere
overheidsverordening kosteloos dienen te worden afgegeven of die
ingevolge de artikelen 59 en 82 van het Wetboek der Zegelrechten
uitdrukkelijk zijn vrijgesteld van het zegelrecht.
b) De stukken die aan behoeftige personen worden afgegeven. Die
behoeftigheid wordt vastgesteld wanneer een overtuigend bewijsstuk
wordt ingediend.
c) De stukken die worden afgegeven aan gerechtelijke of
administratieve overheden.
d) De stukken afgegeven aan de gerechtsdeurwaarders, wanneer zij
optreden in een strafrechtpleging of in sociale of fiscale
aangelegenheden.
Bovendien blijft de kosteloosheid vanzelfsprekend geboden wanneer
zij instrumenteren voor behoeftigen, krachtens beslissing van het
bureau voor rechtsbijstand, overeenkomstig artikel 664 van het
rechterlijk wetboek.
Artikel 8
Indien het administratief stuk, in toepassing van de vigerende regelgeving, moet
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afgeleverd worden aan derden (privé-instellingen, notarissen, advocaten, …)
wordt voor de verzending van het administratief stuk een administratie- en
verzendingskost aangerekend, ook als de afgifte van het stuk kosteloos is. Het
bedrag van deze administratie- en verzendingskost wordt vastgesteld op 5,00
EUR per verzending.
Artikel 9
Bij de aanvraag zal een bedrag gelijk aan de belasting, vermeerderd met de
eventuele administratie- en verzendingskosten, in consignatie worden
meegegeven bij de gemeenteontvanger of bij zijn afgevaardigde, indien het stuk
niet onmiddellijk bij de aanvraag kan afgegeven worden. In geval van
particulieren en privé-instellingen die om toezending van allerlei stukken
(getuigschriften, uittreksels, afschriften, legalisaties, vergunningen, enz.)
verzoeken waarvan de afgifte kosteloos is, zijn ertoe gehouden om op het
ogenblik van de aanvraag de administratie- en verzendingskosten te betalen.
Artikel 10
De belasting en/of de eventuele administratie- en verzendingskosten moeten bij
de afgifte van het stuk contant worden betaald, tegen afgifte van een
betalingsbewijs. In geval van niet-betaling, wordt de belasting ingekohierd en is
ze onmiddellijk eisbaar.
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 datum van de inning van de belasting.

Toegevoegde punten:

Punt 33: secretariaat - Punt aangevraagd door Kristof Vermeire namens de CD&V-fractie.
Ondervraging van het schepencollege over het bouwkundig erfgoedbeleid in Bredene.

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

Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikel 22 van het Gemeentedecreet (toevoeging van punten aan de agenda
van de gemeenteraad door raadsleden)

Verwijzingsdocumenten

•

schrijven van raadslid Kristof Vermeire d.d. 12/02/2007

Feiten, context Toelichting van het raadslid
en argumentatie
In ‘Het Laatste Nieuws’ van 24 januari 2007 stond dat schepen van Cultuur Jacques
Deroo de gebouwen die in Bredene een lokale geschiedenis hebben, wil bewaren.
Restaurant ’t Oudland en het huis van Pier de garde, werden daarbij door de schepen
tot symbooldossiers verheven. De schepen kondigde aan hij Monumenten en
Landschappen en de Erfgoedcel zal contacteren om na te gaan welke de
mogelijkheden zijn. “Maar zelfs als men voor die panden op hoger niveau niets kan
doen” stelde de schepen, “dan moeten we als lokaal bestuur een signaal moeten
geven dat ze bewaard moeten blijven.”
Mijn vragen aan het schepencollege zijn dan ook:
1. Zijn er intussen reeds contacten geweest met Monumenten en Landschappen
en de Erfgoedcel ? Zo ja, want hebben deze contacten opgeleverd ?
2. Is het de bedoeling om enkel de twee voorgenoemde panden te bewaren of
zijn er nog andere gebouwen op het Dorp of in de andere wijken waarvan
men de bescherming wil nastreven ? Zo ja, dewelke ?
3. Hoe ver staat het met de inventarisatie van het bouwkundig erfgoed in onze
gemeente ? Wat is de gehanteerde timing daarbij ?
4. Is het de bedoeling om, eens deze inventarisatie is afgerond, deze
inventaris ook te gebruiken voor stedenbouwkundige doelstellingen ?
Zal de lijst van het waardevol bouwkundig erfgoed met andere
woorden ook gebruikt worden om beperkingen op te leggen voor
verbouwingen aan of de afbraak van gebouwen die opgenomen zijn op
deze lijst ?
Antwoord schepen Deroo
Met betrekking tot de bescherming van het bouwkundig erfgoed zal advies
worden gevraagd van de GECORO. Deze GECORO heeft in het verleden
reeds een plaatsbezoek gebracht aan de villawijk en, naar aanleiding hiervan,
werd door de voorzitter van deze raad een oordeelkundig advies gegeven. De
verdere behandeling van dit dossier door de GECORO werd uitgesteld door de
bespreking van het BPA Maria Duyne.
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Ook wat betreft het bewonen en vrijwaren van gebouwen in Bredene Dorp zal
het advies van de GECORO worden ingewonnen.
Raadslid Kristof Vermeire meent dat, gelet op de bouwwoede in de gemeente,
zal dienen geageerd en hij dringt dan ook aan op een spoedige bespreking door
de GECORO.

namens de gemeenteraad,
Yannick Wittevrongel
secretaris
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