VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 16/04/2007

Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 19/03/2007

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, Tania Janssens, 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

Kristof Vermeire, raadslid

Bevoegdheid

•

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

artikel 33 van het Gemeentedecreet

De notulen van de zitting van 19/03/2007 worden goedgekeurd.

Punt 2: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Waterlandstraat). Her vaststelling.
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Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, 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

Kristof Vermeire, 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. 19/02/2007 van de gemeenteraad houdende her vaststelling
van het 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 19/02/2007 is de gemeenteraad overgegaan tot het her
vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende de Waterlandstraat. De aanleiding hiervan was het gunstig
advies, uitgebracht door de gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting
bijeen op 23/11/2006, 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, parkeerplaatsen in te
richten, teneinde de parkeerruimte optimaal te benutten.
In dit reglement is echter een administratieve fout geslopen: in plaats van
parkeerplaatsen loodrecht ten opzichte van de as van de rijbaan, zoals door
voornoemd adviesorgaan geadviseerd, werd door de gemeenteadministratie
verkeerdelijk parkeerplaatsen schuin ten opzichte van de as van de rijbaan
in het verslag van de gemeentelijke verkeerscommissie opgenomen.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn voornoemde beslissing d.d.
19/02/2007 in te trekken (dit besluit is immers nog niet goedgekeurd door
de Minister van Mobiliteit) en het reglement her vast te stellen.
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Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad gaat over tot de intrekking van zijn besluit d.d. 19/02/2007
houdende her vaststelling van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de 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,
loodrecht 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 3: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Kasteellaan). 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, Tania Janssens, 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

Kristof Vermeire, raadslid.

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet
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Juridische grond

•
•
•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

Stemmen

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

beslissing d.d. 31/07/2006 van de gemeenteraad houdende vaststelling van
het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende de
Kasteellaan
verslag van de bijeenkomst d.d. 06/03/2007 van de gemeentelijke
verkeerscommissie

De gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 06/03/2007, heeft
gunstig advies uitgebracht over de vraag van Alain Devriendt-Annick
Vanhee, Kasteellaan 3 – bus 0102, 8450 Bredene, tot het reserveren van
een parkeerplaats voor personen met een beperkte mobiliteit in de
onmiddellijke omgeving van hun woning. Annick Vanhee heeft een
ongeschiktheid van ten minste 66 %

Met algemene stemmen
Artikel 1
De gemeenteraad gaat over tot de opheffing van zijn besluit d.d. 31/07/2006
houdende vaststelling van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Kasteellaan.
Artikel 2
In de Kasteellaan, meerbepaald vanaf 5 meter voorbij de aansluiting met de
Driftweg tot aan de garage van het huis nr. 1A (zijde oneven huisnummers),
wordt parkeerverbod ingevoerd.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door gele onderbroken strepen,
aangebracht op de trottoirband.
Artikel 3
In de Kasteellaan, meerbepaald ter hoogte van het huis nr. 3, is het
parkeren voorbehouden aan personen met een beperkte mobiliteit.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord 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.
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Punt 4: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Buurtspoorwegstraat). 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, Tania Janssens, 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

Kristof Vermeire, 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

Stemmen

beslissing d.d. 18/12/2006 van de gemeenteraad houdende her vaststelling
van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
de Buurtspoorwegstraat
verslag van de bijeenkomst d.d. 06/03/2007 van de gemeentelijke
verkeerscommissie

De gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 06/03/2007, heeft
gunstig advies uitgebracht over het voorstel van de gemeentelijke
buitenschoolse
kinderopvang
om
in
de
Buurtspoorwegstraat, meerbepaald op de gelijkgrondse berm ter hoogte
van de schoolpoort van de Don Boscoschool, twee parkeerplaatsen (thans
één) voor schoolbussen te reserveren.

Met algemene stemmen
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Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad gaat over tot de opheffing van zijn besluit d.d. 18/12/2006
houdende her vaststelling van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Buurtspoorwegstraat.
Artikel 2
In de Buurtspoorwegstraat is de rijbaan verdeeld in twee rijstroken door middel
van:
• overlangse doorlopende witte strepen:
- op de Nukkerbrug;
- vanaf de ingang van huis nr. 10 (onderwijsinstelling Don Bosco) tot aan de
Wagenmakersstraat, onderbroken ter hoogte van de Steenstraat en de
inritten in dit gedeelte
• overlangse onderbroken witte strepen:
- vanaf de scheiding van de huizen nrs. 93/95 tot de vluchtheuvel ter hoogte
van de aansluiting met de Prinses Elisabethlaan
• overlangse doorlopende en onderbroken witte strepen:
- vanaf ter hoogte van de garage van het huis nr. 1 tot aan de ingang van
huis nr. 10 (onderwijsinstelling Don Bosco) – doorlopende strepen aan de
zijde van de oneven huisnummers
Artikel 3
In de Buurtspoorwegstraat duidt een witte doorlopende streep de denkbeeldige
rand van de rijbaan aan:
- vanaf de Wagenmakersstraat tot de Steenstraat, langs weerszijden op
2,20 meter van het verhoogd voetpad en uitvloeiend naar de
kruispunten toe;
- vanaf de Steenstraat tot de Nukkerstraat/Veldstraat, langs weerszijden
tot 2,20 meter van het verhoogd voetpad en uitvloeiend naar de
kruispunten toe;
- op de Nukkerbrug, zijde Spuikom, op 60 cm van de stoeprand.
Artikel 4
In de Buurtspoorwegstraat wordt een verkeersgeleider of verdrijvingsvlak
ingericht:
- op de gelijkgrondse berm, gelegen tussen de denkbeeldige rand van de
rijbaan en de parkeerhavens voor de ingang van de Don Boscoschool,
vanaf 5 meter vóór het zebrapad tot aan het zebrapad;
- op de eerste parkeerhaven vóór de ingang van de Don Boscoschool.
Artikel 5
In de Buurtspoorwegstraat worden oversteekplaatsen voor voetgangers
ingericht, haaks over de rijbaan:
- ter hoogte van de ingang Don Boscoschool;
- op de Nukkerbrug ter hoogte van de aansluiting met de
Nukkerwijkstraat;
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ter hoogte van de aansluiting met de Wagenmakersstraat, aan de
noordoostzijde.
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 1 december 1975.
-

Artikel 6
In de Buurtspoorwegstraat, ter hoogte van de Don Boscoschool en de huizen
nrs. 8 en 10, worden op de gelijkgrondse berm, langs de zijde van de even
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 1
december 1975.
Artikel 7
In de Buurtspoorwegstraat, tussen de bushalte, ter hoogte van de vrije school
aldaar en de Steenstraat, langs de zijde van de even huisnummers, worden op
de parkeerstrook parkeerplaatsen ingericht, evenwijdig met 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 1
december 1975.
Artikel 8
In de Buurtspoorwegstraat worden de twee eerste parkeerplaatsen
op de gelijkgrondse berm, ter hoogte van de schoolpoort van de Don
Boscoschool, voorbehouden aan schoolbussen.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a
met onderbord “Schoolbus”.
Artikel 9
In de Buurtspoorwegstraat is het stilstaan en parkeren verboden vanaf de
Wagenmakersstraat tot de Zuidstraat, langs de zijde van de even huisnummers.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden E3.
Artikel 10
In de Buurtspoorwegstraat, vanaf de Steenstraat tot de aansluiting Fr.
Vinckelaan (Nukkerbrug) wordt permanent zone 30 ingevoerd
(snelheidsbeperking tot 30 km/uur).
Deze reglementering zal worden gesignaleerd door de verkeersborden F4a, F4b
en A23.
Artikel 11
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In de Buurtspoorwegstraat, vanaf de Wagenmakersstraat tot de Steenstraat,
wordt de maximum toegelaten snelheid voor voertuigen met een M.T.M. van
meer dan 7,5 ton beperkt tot 30 km/uur.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door verkeersborden C43 – ‘30’,
voorzien van het onderbord ‘+7,5t’.
Artikel 12
In de Buurtspoorwegstraat, meerbepaald ter hoogte van het huis nr. 66, is het
parkeren voorbehouden aan personen met een beperkte mobiliteit
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

Punt 5: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Molenstraat). 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, Tania Janssens, 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

Kristof Vermeire, 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

•
•
•

Verwijzings-

•

beslissing d.d. 19/04/2004 van de gemeenteraad houdende her vaststelling

Verslag gemeenteraadszitting 16/04/2007

8

documenten
•

Feiten, context •
en argumentatie

van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
de Molenstraat
verslag van de bijeenkomst d.d. 06/03/2007 van de gemeentelijke
verkeerscommissie

De gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 06/03/2007, heeft
gunstig advies uitgebracht over de vraag van de bewoners van de huizen nrs.
19 en 21 in de Molenstraat om in deze straat, meerbepaald naast de garage
van het huis nr. 19, parkeerverbod in te voeren. Immers, momenteel is het
parkeren toegelaten langs weerszijden van de garage Molenstraat nr. 19,
waardoor het quasi onmogelijk is in of uit de garage te rijden, wanneer er
gestationeerd wordt tot ter hoogte van de rand van de garage.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad gaat over tot de opheffing van zijn besluit d.d. 19/04/2004
houdende her vaststelling van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Molenstraat
Artikel 2
De Molenstraat wordt verdeeld in twee rijstroken door middel van een
overlangse doorlopende witte streep vanaf 12 m voor de aansluiting
Sluizenstraat tot aan de Sluizenstraat, overeenkomstig art. 72.2 van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 1 december 1975,
uitmondend in een druppelvormige verkeersgeleider.
Artikel 3
De Molenstraat wordt verdeeld in twee rijstroken door middel van een
overlangse onderbroken witte streep over een lengte van 6 m vanaf de garage
van het huis nr. 16 tot aan de doorlopende witte streep ter hoogte van de
aansluiting Sluizenstraat, overeenkomstig art. 72.3 van het algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer van 1 december 1975.
Artikel 4
In de Molenstraat op de parking voor de begraafplaats Priorij, op de eerste
parkeerplaats ten westen van de ingang van de begraafplaats 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 art. 70.2.1.3.c van het algemeen
verkeersreglement voorkomt.
Artikel 5
In de Molenstraat, op de parkings ter hoogte van de begraafplaats Priorij, is het
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parkeren voorbehouden aan personenauto’s.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden E9b.
Artikel 6
In de Molenstraat, meerbepaald in de verbindingsweg tussen de huizen nr. 46 en
nr. 48, is het parkeren verboden aan de zijde van het huis nr. 48.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden E1.
Artikel 7
In de Molenstraat is het parkeren verboden:
- aan de zijde van de oneven huisnummers, over een lengte van 2
meter, tussen de garages van de huizen nrs. 17 en 19;
- aan de zijde van de oneven huisnummers, tussen de garage van het huis nr. 21
en de scheiding tussen de huizen nrs. 21 en 23;
- in de bocht ter hoogte van het huis nr. 70;
- op de parking van de begraafplaats Priorij, ten westen van het gebouwtje
aldaar, over een afstand van 4 m in de richting van nr. 70.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken
streep, aangebracht op de trottoirband

Punt 6: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Peter Benoitlaan). 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, Tania Janssens, 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

Kristof Vermeire, 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

•
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•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•

politie van het wegverkeer
Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976, waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens

beslissing d.d. 19/12/2005 van de gemeenteraad houdende her vaststelling
van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
de Peter Benoitlaan
verslag van de bijeenkomst d.d. 06/03/2007 van de gemeentelijke
verkeerscommissie

De gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 06/03/2007, heeft
gunstig advies uitgebracht over het voorstel van Lucas Vandendriessche,
cultuurbeleidscoördinator, voor het aanleggen van een oversteekplaats voor
voetgangers in de Peter Benoitlaan, haaks over de rijbaan, meerbepaald ter
hoogte van het huis Peter Benoitlaan nr. 20A
Voornoemd adviesorgaan heeft eveneens kennis genomen van de
verkeersproblematiek op het kruispunt Frankrijklaan-Peter Benoitlaan en
heeft voorgesteld de overlangse onderbroken witte strepen in de Peter
Benoitlaan (thans 12 meter lang) te reduceren tot 6 meter vanaf de hoek en
parkeerverbod in te voeren over de lengte van de weggenomen aslijn (6
meter)

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad gaat over tot de opheffing van zijn besluit d.d. 19/02/2007
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 6 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
- ter hoogte van het huis Peter Benoitlaan nr. 20A
Deze reglementering wordt gesignaleerd door witte banden, evenwijdig met de

Verslag gemeenteraadszitting 16/04/2007

11

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.
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
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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 wordt parkeerverbod ingevoerd:
- Langs de zijde van de oneven huisnummers, tegenover de huizen nrs. 6, 8 en
10;
- Langs beide zijden vanaf 6 meter vanaf de hoek Frankrijklaan over
een lengte van 6 meter
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.

Punt 7: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Klemskerkestraat). 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, Tania Janssens, 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

Kristof Vermeire, 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

•
•
•
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Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

beslissing d.d. 05/07/2004 van de gemeenteraad houdende her vaststelling
van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
de Klemskerkestraat
verslag van de bijeenkomst d.d. 06/03/2007 van de gemeentelijke
verkeerscommissie

In zitting van 06/03/2007 heeft de gemeentelijke verkeerscommissie gunstig
advies uitgebracht over de vraag van de exploitant van vakantiepark
Zeewind I, Klemskerkestraat 24, om het parkeerverbod langs weerszijden
van de inrit van het vakantiepark, gelegen op voornoemd adres, uit te
breiden (van 5 tot 10 meter). Immers, bij het verlaten van de parking en
inrit van voornoemd openluchtrecreatief verblijf is de zichtbaarheid
onvoldoende. Door voornoemd adviesorgaan wordt voorgesteld het
parkeerverbod in de Klemskerkestraat, vanaf de Violierenlaan tot 4 meter
voorbij de scheiding van de percelen van de huizen nrs. 17 en 19, op te
heffen, dit omdat het bejaardentehuis, dat op deze plaats was gevestigd, er
niet meer is.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad gaat over tot de opheffing van zijn besluit d.d. 05/07/2004
houdende her vaststelling van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Klemskerkestraat
Artikel 2
In de Klemskerkestraat wordt een verplicht fietspad ingericht vanaf het huis nr.
26/102 tot aan de aansluiting met de Zuid-Oostwijk.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het verkeersbord D7.
Artikel 3
In de Klemskerkestraat wordt een oversteekplaats voor fietsers en tweewielige
bromfietsers ingericht:
- vanaf de zijde van het huis nr. 26/102 naar de oostzijde voor fietsers en
bromfietsers, komende uit de richting Zandstraat;
- voor de rotonde Zandstraat voor fietsers en bromfietsers, komende uit de
richting De Haan;
- ter hoogte van de aansluiting met de Zuid-Oostwijk voor fietsers en
bromfietsers, komende uit de richting Batterijstraat.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door twee onderbroken strepen,
gevormd door witte vierkanten, overeenkomstig artikel 76.4 van het
verkeersreglement van 1 december 1975.
Artikel 4
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De Klemskerkestraat wordt verdeeld in twee rijstroken door middel van:
* Een doorlopende witte streep, overeenkomstig artikel 72.2 van het
verkeersreglement van 1 december 1975
- vanaf de stopstreep aan de Kapelstraat tot aan de noordelijke aansluiting met
de Violierenlaan
* Onderbroken witte strepen, overeenkomstig artikel 72.3 van het
verkeersreglement van 1 december 1975
- vanaf de noordelijke aansluiting van de Violierenlaan tot aan de Lelielaan;
- in de bocht ter hoogte van de Ruiterlaan over een afstand van 17 meter,
beginnend en eindigend op vijf meter van de respectievelijke randen van de
Ruiterlaan;
- in de bocht over een afstand van 21 meter over de volledige lengte van het
perceel nr. 31
Artikel 5
In de Klemskerkestraat, gedeelte tussen de Zuid-Oostwijk en de Batterijstraat,
is de toegang verboden, voor iedere bestuurder, uitgezonderd fietsers en
landbouwvoertuigen.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door de verkeersborden C3 met
onderbord.
Artikel 6
In de Klemskerkestraat wordt er verplicht rondgaand verkeer ingericht op de
rotonde, aansluitend op de Zandstraat.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door de verkeersborden D5.
Artikel 7
In de Klemskerkestraat is het parkeren voorbehouden aan personen met een
handicap op de twee eerste parkeerplaatsen voorbij de Lelielaan, zijde van de
kapel.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door de verkeersborden E9a
met onderbord.
Artikel 8
In de Klemskerkestraat is het verboden te parkeren aan weerszijden
van de in/uitrit van nr. 24, vakantiepark Zeewind I over een afstand
van 10 meter
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door gele onderbroken strepen,
aangebracht op de werkelijke rand van de rijbaan, op een trottoirband of op de
boordstenen van een verhoogde berm, overeenkomstig artikel 75.1.2° van het
verkeersreglement van 1 december 1975.

Punt 8: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Sportstraat). Her vaststelling.
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Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, 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

Kristof Vermeire, 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. 28/12/1998 van de gemeenteraad houdende vaststelling van
het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende de
Sportstraat
beslissing d.d. 12/02/2007 van het college van burgemeester en schepenen
houdende vaststelling van een tijdelijke politieverordening op de politie van
het wegverkeer betreffende de Sportstraat
verslag van de bijeenkomst d.d. 06/03/2007 van de gemeentelijke
verkeerscommissie

De garage van het huis Sportstraat 15 is schuin ten opzichte van de
Sportstraat ingeplant, waardoor het in- en uitrijden ervan ook in de schuine
richting dient te gebeuren. De bewoner van dit pand, Robert Van
Landtschoote, ondervindt moeilijkheden bij het in- en uitrijden van deze
garage, wanneer een voertuig op de parkeerstrook, die voor de woningen
werd aangelegd, tot aan de rand van de garage is geparkeerd.
De gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 06/03/2007, heeft
gunstig advies uitgebracht over het inrichten van een driehoekig
verdrijvingsvlak in de Sportstraat, meerbepaald op de parkeerstrook, ter
hoogte van de scheiding van de huizen nrs. 15 en 17, zodat het in- en
uitrijden van voornoemde garage probleemloos kan gebeuren.
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•
•

Inmiddels is het college van burgemeester en schepenen, in zitting van
12/02/2007, overgegaan tot het vaststellen van een desbetreffende tijdelijke
politieverordening, gelet op de dringendheid
Door de recente heraanleg van de Sportstraat is er sprake van een
gewijzigde verkeersinfrastructuur en verkeerssituatie, waardoor volgende
aanpassingen aan het reglement zich opdringen:
Eliminatie van volgende restricties
- “De rijbaan in de Sportstraat wordt verdeeld in twee rijstroken door
middel van overlangse onderbroken witte strepen in de aansluiting met de
Fritz Vinckelaan, ter hoogte van de Rode Kruisstraat, overeenkomstig
artikel 72.3 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
van 01/12/1975”
- “Tot de Sportstraat, gedeelte tussen het August Plovieplein en de
Spuikomlaan, is de toegang verboden voor bestuurders van voertuigen,
waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 5 ton, uitgezonderd
plaatselijke bediening.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden C21-‘5t’,
aangevuld met het onderbord “Uitgezonderd plaatselijke bediening””
Toevoeging van invoeren van éénrichtingsverkeer in de Sportstraat,
uitgezonderd voor fietsers en bromfietsers klasse A, tussen de
Verenigingstraat en het August Plovieplein met verboden rijrichting van de
Verenigingstraat naar het August Plovieplein

Tussenkomsten

Raadslid Dany Hollevoet die voorstelt om het verbod voor voertuigen van
meer dan 5 ton in het gedeelte Sportstraat, tussen August Plovieplein en
Spuikomlaan, niet te schrappen, omdat hierover enerzijds geen advies werd
uitgebracht door de gemeentelijke verkeerscommissie en anderzijds het
toelaten van zwaar vervoer in de Sportstraat niet opportuun wordt geacht door
de CD&V-fractie
Burgemeester Willy Vanhooren, die de raad voorstelt om dit verbod voorlopig
niet te schrappen en hierover advies te vragen aan de gemeentelijke
verkeerscommissie
Raadslid Dany Hollevoet die aandacht vraagt voor de gevaarlijke
verkeerssituatie, die werd gecreëerd op de hoek Spuikomlaan/Sportstraat door
het niet duidelijk accentueren van de voetpadstrook, gelegen voor de woningen
Sportstraat 81, 83 en 85. Gevolg hiervan is dat deze strook ook wordt gebruikt
door fietsers en bromfietsers. Het raadslid stelt voor om hier de fietsers en
bromfietsers te weren door het creëren van een voetgangerssas.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad gaat over tot de opheffing van zijn besluit d.d. 28/12/1998
houdende vaststelling van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Sportstraat.

Verslag gemeenteraadszitting 16/04/2007

17

Artikel 2
In de Sportstraat, meerbepaald op de parkeerstrook, ter hoogte van
de scheiding van de huizen nrs. 15 en 17, wordt een driehoekig
verdrijvingsvlak ingericht, dit overeenkomstig artikel 77.4 van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975.
Artikel 3
In de Sportstraat, meerbepaald in het gedeelte tussen de aansluiting Fritz
Vinckelaan, tegenover de Rode Kruisstraat tot aan de aansluiting Fritz
Vinckelaan, ter hoogte van de Darwin, wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd
met verboden rijrichting van de Darwin naar de Spuikomlaan, uitgezonderd
fietsers en bromfietsers klasse A.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden Cl en F19,
voorzien van de onderborden M3 en M5.
Artikel 4
In de Sportstraat, tussen de Verenigingstraat en het August
Plovieplein, wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd met verboden
rijrichting van de Verenigingstraat naar het August Plovieplein,
uitgezonderd fietsers en bromfietsers klasse A.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden Cl
en F19, voorzien van de onderborden M3 en M5.
Artikel 5
In de Sportstraat is de toegang voor iedere bestuurder verboden, uitgezonderd
plaatselijk verkeer, vanaf de aansluiting Fritz Vinckelaan, tegenover de Rode
Kruisstraat tot aan de aansluiting Fritz Vinckelaan ter hoogte van de Darwin.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord C3, aangevuld
met het onderbord “Uitgezonderd plaatselijk verkeer”.
Artikel 6
Tot de Sportstraat, gedeelte tussen het August Plovieplein en de Spuikomlaan, is
de toegang verboden voor bestuurders van voertuigen, waarvan de massa in
beladen toestand hoger is dan 5 ton, uitgezonderd plaatselijke bediening.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden C21 – ‘5t’,
aangevuld met het onderbord “Uitgezonderd plaatselijke bediening”.

Punt 9: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Hippodroomlaan). Vaststelling.
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Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, 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

Kristof Vermeire, 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

•
•
•

•

verslag van de bijeenkomst d.d. 06/03/2007 van de gemeentelijke
verkeerscommissie

Feiten, context •
en argumentatie

In zitting van 06/03/2007 heeft de gemeentelijke verkeerscommissie gunstig
advies uitgebracht over de vraag van Masud Eshaghzey, Hippodroomlaan 30,
8450 Bredene, voor het invoeren van parkeerverbod in de
Hippodroomlaan, meerbepaald tegenover de garage van de woning nr. 30.
Aanvrager heeft problemen bij het verlaten van zijn oprit met kleine
vrachtauto + aanhangwagen

Verwijzingsdocumenten

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
In de Hippodroomlaan, meerbepaald tegenover de garage van de woning nr. 30
(huis Derbylaan nr. 45) wordt parkeerverbod ingevoerd over een lengte van 6
meter.
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 10: technische dienst - Verkeer en mobiliteit. Kennisneming van een tijdelijke
politieverordeningen van de burgemeester, houdende beperkende maatregelen inzake het
verkeer in de Kapelstraat.

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, 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

Kristof Vermeire, raadslid.

Bevoegdheid

•

artikel 134 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 d.d. 20/03/2007 van de burgemeester,
houdende beperkende maatregelen inzake het verkeer in de Kapelstraat,
naar aanleiding van de Witte Rit voor Unibet op zondag 25/03/2007

Feiten, context Naar aanleiding van de Witte Rit voor Unibet op zondag 25/03/2007 was het
en argumentatie noodzakelijk om bij hoogdringendheid een tijdelijke politieverordening door de
burgemeester te laten vaststellen.
Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de tijdelijke politieverordening, houdende
beperkende maatregelen inzake het verkeer in de Kapelstraat, vastgesteld door
de burgemeester, naar aanleiding van de Witte Rit voor Unibet op zondag
25/03/2007
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Punt 11: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking.
vertegenwoordigers algemene vergadering 29/05/2007. Toelichting.

IVOO.

Aanduiding

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove Lionel Clybouw, Tania Janssens, 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

Kristof Vermeire, 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. 23/03/2007 betreffende de algemene
vergadering op 29/05/2006

•
•

Feiten, context De algemene vergadering van IVOO vindt plaats op 29/05/2007.
en
Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de
argumentatie
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
Françoise Praet

Stemmen

effectief vertegenwoordiger
plaatsvervangend vertegenwoordiger

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger
• 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
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•

Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden

De stemming geeft volgende uitslag :
• Lionel Clybouw bekomt 17 stemmen voor en 7 onthoudingen als effectief
vertegenwoordiger
• Françoise Praet bekomt 17 stemmen voor en 7 onthoudingen als
plaatsvervangend vertegenwoordiger
Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Lionel Clybouw, raadslid, wonende te Bredene,
Kapelstraat 68/0802 en Françoise Praet raadslid, wonende te Bredene,
Watervliegpleinstraat 24, aan te duiden als respectievelijk effectief en
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van IVOO die
doorgaat op 29/05/2007.
Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van IVOO van 29/05/2007.

Punt 12: secretariaat - Openbare werken. Aanleggen en vernieuwen voetpaden - programma
2005. Bevestiging meeruitgaven.

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, 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

Kristof Vermeire, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van de Nieuwe Gemeentewet

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
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Verwijzingsdocumenten

•

•

•
•

•

•

Feiten, context •
en argumentatie

•

•

Financiële
gevolgen

Decreet d.d. 22/12/2006 tot wijziging van de wet d.d. 08/07/1976
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van het
decreet d.d. 06/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, van
het Gemeentedecreet d.d. 15/07/2005 van het Provinciedecreet d.d.
09/12/2005
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 24/11/2006 betreffende de
inwerkingtreding van sommige bepalingen van het Gemeentedecreet d.d.
15/07/2005 en ter uitvoering van artikels 160 en 179 van het
Gemeentedecreet d.d. 15/07/2005
beslissing d.d. 30/01/2006 van het college van burgemeester en schepenen
houdende vaststelling van het voetpadenprogramma 2005
beslissing d.d. 07/11/2005 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van
het bestek van de opdracht van werken tot aanleg en vernieuwing,
gedurende 2005, van voetpaden op verschillende plaatsen op het
grondgebied van de gemeente en vaststelling van de wijze van gunnen
beslissing d.d. 19/12/2005 van het college van burgemeester en schepenen
betreffende de gunning van voornoemde opdracht van werken aan bvba Th.
Pyra & Zonen, Oudenburgsesteenweg 199, 8400 Oostende, voor de som
van 36.247,37 EUR, btw inclusief
facturen van bvba Th. Pyra & Zonen, Oudenburgsesteenweg 199, 8400
Oostende (totaal bedrag 49.454,32 EUR, btw inclusief) voor de opdracht
van werken tot aanleg en vernieuwing, gedurende 2005, van voetpaden op
verschillende plaatsen op het grondgebied van de gemeente

In zitting van 19/12/2005 heeft het college van burgemeester en schepenen
bvba Th. Pyra & Zonen, Oudenburgsesteenweg 199, 8400 Oostende,
toegewezen de opdracht van werken tot aanleg en vernieuwing, gedurende
2005, van voetpaden op verschillende plaatsen op het grondgebied van de
gemeente, voor de som van 36.247,37 EUR, btw inclusief
Volgende onvoorziene ingrepen drongen zich op, waardoor een
meeruitgave van 13.206,95 EUR, btw inclusief (36,44 %), verschuldigd is:
* Bij de aanleg van het wandelpad, gelegen achter de Vicognelaan, werd
vastgesteld dat bewuste zone bedekt was met afval en puin. Dit materiaal
werd door de aannemer verwijderd en verwerkt
* Op het tijdstip van de realisatie van de verbinding BosduivenstraatBreeweg bleek dat bestaande toegangswegen tot enkele percelen dienden
heraangelegd omwille van veiligheidsredenen (verzakkingen)
* Een gedeelte van het voetpadenprogramma 2005, dat door het college
van burgemeester en schepenen werd vastgesteld, meerbepaald het
saneren van de voetpadzone Sluizenstraat, vanaf huis nr. 152 tot huis nr.
168, werd door een administratieve vergissing niet in de meetstaat, die
deel uitmaakt van het desbetreffend bestek, geïntegreerd.
De
desbetreffende opdracht werd niettemin toch gerealiseerd.
De gemeenteraad wordt voorgesteld voornoemde meerkosten te
bevestigen.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
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UITGAVEN
Omschrijving
Voetpadenprogramma
2005 - afrekening

Tussenkomsten

Raming (incl. btw) Begrotingscode +
beschikbaar krediet
13.206,95 EUR 421/731-60 07/07/05
25.000 EUR

Dienst
BD

Raadslid William Hüppertz die enerzijds opmerkt begrip te hebben voor het feit
dat werken meestal gepaard gaan met meeruitgaven, maar anderzijds vaststelt
dat een aanzienlijk deel van de meeruitgaven bij de aanleg van het wandelpad
achteraan de woningen in de Vicognelaan voortspruiten uit het verwijderen van
afval en puin. Het raadslid wenst te weten of proces-verbaal werd opgemaakt
over deze sluikstorting en of desgevallend dit afval niet kon worden verwijderd
door gemeentepersoneel.
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat inderdaad proces-verbaal werd
opgemaakt maar dat de sluikstorters niet konden worden opgespoord.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad bevestigt de meeruitgave, meerbepaald 13.206,95 EUR, btw
inclusief, in het kader van de realisatie door bvba Th. Pyra & Zonen,
Oudenburgsesteenweg 119, 8400 Oostende, van het voetpadenprogramma
2005.
Artikel 2
De financiële aspecten worden geregeld als volgt:
Omschrijving +
Leverancier
Meerprijs
realisatie
voetpadenprogramma
2005
bvba Th. Pyra & Zonen

Bedrag (incl. btw) Begrotingscode
13.206,95 EUR 421/731-60 07/07/05

Punt 13: technische dienst - Openbare werken. Ambachtelijke zone (uitbreiding
Steenbakkerijstraat). Goedkeuring van het wegentracé, plannen, lasten en voorwaarden,
alsook de kostprijsraming van de weg- en rioleringswerken

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, Tania Janssens, 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

Kristof Vermeire, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Decreet d.d. 18/05/1999 betreffende de organisatie van de ruimtelijke
ordening, zoals tot op heden gewijzigd, meerbepaald artikel 133
plan van aanleg “Ambachtelijke Zone” goedgekeurd d.d. MB 07/01/1992
gewestplan Oostende-Middenkust en het BPA Ambachtelijke Zone

•
•
Verwijzingsdocumenten

•

aanbestedingsbundel van de WVI, Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge,
betreffende infrastructuurwerken voor de uitbreiding van de
Steenbakkerijstraat (ambachtelijke zone “Noord-Ede”)

Feiten, context Artikel 133 van het decreet d.d. 18/05/1999, houdende de organisatie van de
en argumentatie ruimtelijke ordening, stipuleert dat indien een verkavelingsaanvraag gepaard gaat
met de aanleg of wijziging van wegen, de gemeenteraad een besluit moet nemen
over de wegen alvorens de verkavelingsvergunning kan worden toegekend.
Onder besluit over de wegen dient o.a. te worden verstaan:
• het tracé van de wegen en de breedte van de rijbanen en voetpaden
• openbare nutsvoorzieningen (riolen, water-, elektriciteits-, gas- en
telefoonleidingen, alsook de lichtpunten)
• plaatsen bestemd voor beplantingen en parkeerruimten
• technische beschrijving van de wegenbouw- en andere openbare werken
• kostprijsraming van de werken
De werken behelzen:
De opdracht omvat één perceel, heeft tot doel het uitvoeren van wegenis- en
rioleringwerken in de ambachtelijke zone “Noord-Ede” (Steenbakkerijstraat) en
omvat in hoofdzaak volgende werkzaamheden.
• aanleg gres-riolering Ø 250 mm (125 m)
• aanleg beton-riolering Ø 500 mm (130 m)
• aanleg rijweg: cementbetonverharding – inclusief straatgoten (730 m²)
• betonstraatstenen 220x130x130 (130 m²)
• aanleg straatgoot slibvorm (30 m)
Om een rationele verdeling van ca 14.500 m² achterliggende gronden op het
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bedrijventerrein Noord-Ede mogelijk te maken werd door de WVI voorgesteld
een uitbreiding van de wegenis in de Steenbakkerijstraat te realiseren. De
verdeling van de gronden voor nieuwe vestigingen of uitbreiding van bedrijven
werd gunstig geadviseerd door het college van burgemeester en schepenen.
De aanvraag heeft betrekking op de uitbreiding van wegenis- en
rioleringinfrastructuur in de Steenbakkerijstraat. De rijweg wordt uitgebreid in
een T-structuur. De uitbreiding bestaat uit cementbetonverharding en in de
bocht worden grijze betonstraatstenen voorzien. De materialenkeuze sluit aan
met de bestaande verharding. Het bestaande gescheiden rioleringsstelsel wordt
verder doorgetrokken in de uitbreiding Steenbakkerijstraat.
De totale kostprijs van deze werken, die volledig ten laste zijn van de W.V.I.,
wordt geraamd op 137.266,26 EUR (incl. btw).
Openbaar
onderzoek

•

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan
• het wegentracé
• de plannen, technische beschrijving en de kostprijsraming van de uitbreiding
van de weg- en rioleringswerken van de Steenbakkerijstraat (ambachtelijke
zone “Noord-Ede):
Deze plannen en het bestek maken integrerend deel uit van dit besluit

openbaar onderzoek van 08/02/2007 t.e.m. 12/03/2007 (er werden geen
bezwaren of opmerkingen ingediend gedurende de periode van het
openbaar onderzoek).

Punt 14: secretariaat - Gebouwen.
Inrichting van gemeenschapscentrum en locatie
buitenschoolse kinderopvang (gemeentelijk dienstencentrum Prinses Elisabethlaan).
Bevestiging meeruitgaven opdracht van werken tot realisatie van lot 4 (elektriciteit).

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, 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

Kristof Vermeire, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Decreet d.d. 22/12/2006 tot wijziging van de wet d.d. 08/07/1976
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van het
decreet d.d. 06/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, van
het Gemeentedecreet d.d. 15/07/2005 van het Provinciedecreet d.d.
09/12/2005
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 24/11/2006 betreffende de
inwerkingtreding van sommige bepalingen van het Gemeentedecreet d.d.
15/07/2005 en ter uitvoering van artikels 160 en 179 van het
Gemeentedecreet d.d. 15/07/2005
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. 07/10/2004 van de gemeenteraad, houdende:
*aankoop jegens de West-Vlaamse Intercommunale Dienstverlenende
Vereniging (W.V.I.) van een onroerend goed, gelegen Prinses Elisabethlaan
47 en 48, 8450 Bredene, kostprijs 1.947.785 EUR
*goedkeuring van de contractuele voorwaarden, opgenomen in het
ontwerp van de desbetreffende aankoopakte
akte van aankoop d.d. 08/10/2004 van voornoemd onroerend goed,
overgeschreven door het Aankoopcomité te Brugge op 08/11/2004
beslissing d.d. 13/06/2005 van de gemeenteraad, houdende:
*goedkeuring van de voorwaarden van een overeenkomst, af te sluiten met
een ontwerper voor het opmaken van de plannen, bijzonder lastenboekbestek en kostprijsraming, alsook voor de leiding en de
veiligheidscoördinatie ontwerp en uitvoering van de werken tot
herinrichting van het gebouw, gelegen op de Electrabel site, gelegen Prinses
Elisabethlaan 47, bestemd voor gemeenschapscentrum
*vaststelling van de wijze van gunnen van deze opdracht van diensten,
meerbepaald bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de
aanvang van de procedure
beslissing d.d. 20/06/2005 van het college van burgemeester en schepenen,
houdende gunning van de opdracht van diensten tot opmaak van een
ontwerp van de werken tot herinrichting van het gebouw, gelegen op de
Electrabel site, gelegen Prinses Elisabethlaan 47, bestemd voor
gemeenschapscentrum (leiding en veiligheidscoördinatie ontwerp en
uitvoering inclusief) aan het Atelier voor Architectuur Maes-Debusschere,
Hennepstraat 15, 8400 Oostende
beslissing d.d. 19/12/2005 van de gemeenteraad, houdende:
*goedkeuring van de plannen, het bijzonder lastenboek-bestek en de
kostprijsraming van de werken tot herinrichting van een
gemeenschapscentrum en locatie buitenschoolse kinderopvang (loten 1 tot
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•

•

•

Feiten, context •
en argumentatie

•

en met 8) in het voormalig Electrabel-gebouw, gelegen Prinses
Elisabethlaan 47
*vaststelling van de wijze van gunnen van de diverse loten van dit project,
meerbepaald bij openbare aanbesteding voor de loten 1 tot en met 6 en bij
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure voor de loten 7 en 8
beslissing d.d. 30/01/2006 van de gemeenteraad, houdende:
*opheffing van zijn voornoemde beslissing d.d. 19/12/2005
*goedkeuring van de plannen, het bijzonder lastenboek-bestek en de
kostprijsraming (588.484,72 EUR, B.T.W. inclusief) van diverse opdrachten
van werken en leveringen, in het kader van de inrichting van een
gemeenschapscentrum en locatie buitenschoolse kinderopvang in het
gemeentelijk dienstencentrum Prinses Elisabethlaan
*vaststelling van de wijze van gunnen van de diverse opdrachten van
werken en leveringen
beslissing d.d. 20/03/2006 van het college van burgemeester en schepenen
houdende gunning aan de firma Elektro Godderis, Pervijzestraat 60, 8600
Diksmuide, van de opdracht van werken tot realisatie van lot 4
(elektriciteit) van de inrichting van een gemeenschapscentrum en locatie
buitenschoolse kinderopvang (gemeentelijk dienstencentrum Prinses
Elisabethlaan), voor de som van 52.526,22 EUR, btw inclusief
facturen van Elektro Godderis, Pervijzestraat 60, 8600 Diksmuide (totaal
bedrag 108.363,54 EUR, btw inclusief) voor de opdracht van werken tot
realisatie van lot 4 (elektriciteit) van de inrichting van een
gemeenschapscentrum en locatie buitenschoolse kinderopvang

In zitting van 20/03/2006 heeft het college van burgemeester en schepenen
Elektro Godderis, Pervijzestraat 60, 8600 Diksmuide, toegewezen de
opdracht van werken tot realisatie van lot 4 (elektriciteit) van de inrichting
van een gemeenschapscentrum en locatie buitenschoolse kinderopvang
(gemeentelijk dienstencentrum Prinses Elisabethlaan), voor de som van
52.526,22 EUR, btw inclusief
Een groot aantal onvoorziene werken, waarvan opgave hierna, drongen zich
op, wat de aanleiding was van een meeruitgave van 55.837,32 EUR, btw
inclusief (106,3 %)
*Gedurende de uitvoering van de werken werden de afstandsbedieningen
van de verlichting vervangen door vaste, immobiele lichtpunten, omdat tal
van deze doosjes inmiddels zoek waren geraakt
*Een langdurige leegstand van het desbetreffend gebouw was er de oorzaak
van dat de aanwezige noodverlichting niet langer functioneerde en een
integrale vervanging noodzakelijk was
*Voor het bekomen van een erkenning van de buitenschoolse
kinderopvang door Kind en Gezin was een gunstig verslag van de
brandweer over de brandveiligheid vereist.
Bleek dat essentiële
veiligheidsapparatuur niet conform was met de vigerende regelgeving,
dusdanig dat een aantal bijkomende ingrepen vereist waren
*Door de gemeentelijke ICT-verantwoordelijke werd vastgesteld dat er
tussen de 2 lokalen, waar de computerservers zich bevinden (technische
dienst en buitenschoolse kinderopvang) geen verbinding was gerealiseerd.
Aldus werd overgegaan tot het plaatsen van een computerkabel.
*Aanvullende veiligheidsingrepen in de buitenschoolse kinderopvang,
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•

Financiële
gevolgen

meerbepaald installatie van een aanmeldings- en belsysteem ter hoogte van
de ingang en aanpassingswerken in keuken en sanitair
*Een aantal elektriciteitswerken, welke waren opgenomen in het
programma van de gemeentelijke technische dienst uitvoering, konden niet
in eigen beheer worden gerealiseerd. Gedurende de periode, onmiddellijk
voorafgaand aan de opening van de buitenschoolse kinderopvang en het
gemeenschapscentrum, diende immers een groot aantal personeelsleden
ingezet voor het uitvoeren van werken, nodig in het kader van de
voorbereiding van het zomerseizoen.
De gemeenteraad wordt voorgesteld voornoemde meerkosten te
bevestigen.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Aanpassingswerken
‘Electrabel-site’ – 2006

Aanpassingswerken
‘Electrabel-site’ – saldo 2007

Tussenkomsten

Raming (incl. btw) Begrotingscode +
Dienst
beschikbaar krediet
55.837,32 EUR 104/723-60 06/06
BD
krediet, voorzien bij
buitengewone
begrotingswijziging
2006, bedraagt 42.439
EUR
104/723-60 07/07
30.000 EUR

Raadslid Tania Janssens die opmerkt dat de meeruitgaven voor het lot
elektriciteit van de werken voor de inrichting van de buitenschoolse
kinderopvang meer dan aanzienlijk zijn, maar er tevens van overtuigd is dat deze
werken hebben bijgedragen tot de optimalisatie van de werking van de
kinderopvang.
Schepen Doris Vermoortel die toelichting verstrekt bij de werking van de
buitenschoolse kinderopvang in de nieuwe locatie. De moderne accommodatie
en de grotere opvangcapaciteit resulteren in een nog kwalitatiever en
kindvriendelijker werking waarop alle gezinnen beroep kunnen doen aangezien
er momenteel geen wachtlijsten zijn.
Raadslid Françoise Praet die vanuit haar professionele bezigheden kan
bevestigen dat de opvang die wordt geboden door de BKO uiterst
professioneel is. Het raadslid wenst wel de stand van zaken te kennen van het
project middagslapers.
Schepen Doris Vermoortel die antwoordt dat dit project de mogelijkheid biedt
van opvang tijdens de namiddag van 10 kleuters en dat nog geen twee maanden
na de opstart van dit project reeds 5 kinderen hiervan ook reeds effectief
gebruik maken.
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Raadslid Sandy Dobbelaere die vraagt om ook de oprichting van een
kindercrèche in overweging te nemen.
Raadslid Dany Hollevoet die er de aandacht op vestigt dat voorliggend dossier
meerwerken betreft voor een bedrag van 106 % van de originele opdracht en
opmerkt dat hier nog bezwaarlijk van onvoorziene werken kan gesproken
worden. De meerwerken zijn van die aard en omvang dat ze perfect moesten
kunnen worden ingeschat bij de studie van het project. Het raadslid merkt
tevens op dat de vorderingsstaat 2bis ontbreekt in het dossier zodat geen
controle op de meerwerken mogelijk was.
Schepen Deroo die antwoordt dat de bewuste vorderingsstaat wel aanwezig
was in het dossier, weliswaar niet in de juiste volgorde en dat het dossier niet
grondig werd voorbereid door het studiebureau. Het gemeentebestuur heeft
terzake schriftelijk zijn opmerkingen overgemaakt aan het studiebureau.
Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad bevestigt de meeruitgave, meerbepaald 55.837,32 EUR, btw
inclusief, in het kader van de realisatie, door de firma Elektro Godderis,
Pervijzestraat 60, 8600 Diksmuide, van lot 4 (elektriciteit) van de inrichting van
een gemeenschapscentrum en locatie buitenschoolse kinderopvang
(gemeentelijk dienstencentrum Prinses Elisabethlaan).
Artikel 2
De financiële aspecten worden geregeld als volgt:
Omschrijving +
Leverancier
Meerprijs realisatie lot 4
(elektriciteit)
Elektro Godderis

Bedrag (incl. btw) Begrotingscode
55.837,32 EUR 104/723-60 06/06
104/723-60 07/07

Punt 15: technische dienst - Nutsvoorzieningen. Ambachtelijke zone (uitbreiding
Steenbakkerijstraat). Goedkeuring van de plannen, technische beschrijving en
kostprijsraming van de uitbreiding van nutsvoorzieningen (L.S., O.V., gas en
drinkwaterleiding).

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
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Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, 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

Kristof Vermeire, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het gemeentedecreet

Juridische grond

•

Decreet d.d. 18/05/1999 betreffende de organisatie van de ruimtelijke
ordening, zoals tot op heden gewijzigd, meerbepaald artikel 133
plan van aanleg “Ambachtelijke Zone” goedgekeurd d.d. MB 07/01/1992
gewestplan Oostende-Middenkust en het BPA Ambachtelijke Zone

•
•
Verwijzingsdocumenten

•
•
•

dossier opgemaakt door Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening,
Roggelaan 2, 8500 Kortrijk betreffende ambachtelijke zone Noord-Ede –
netuitbreiding
dossier opgemaakt door Telenet, Verlorenbroodstraat 122 bus 3, 9820
Merelbeke betreffende plaatsen ondergrondse ICS-leidingen in de
Steenbakkerijkstraat
dossier opgemaakt door Eandis, Scheepsdalelaan 56, 8000 Brugge
betreffende uitbreiding ambachtelijke zone Noord-Ede - netuitbreiding

Feiten, context Artikel 133 van het decreet d.d. 18/05/1999, houdende de organisatie van de
en argumentatie ruimtelijke ordening, stipuleert dat indien een verkavelingsaanvraag gepaard gaat
met de aanleg of wijziging van wegen, de gemeenteraad een besluit moet nemen
over de wegen alvorens de verkavelingsvergunning kan worden toegekend.
Onder besluit over de wegen dient o.a. te worden verstaan:
• het tracé van de wegen en de breedte van de rijbanen en voetpaden
• openbare nutsvoorzieningen (riolen, water-, elektriciteits-, gas- en
telefoonleidingen, alsook de lichtpunten)
• plaatsen bestemd voor beplantingen en parkeerruimten
• technische beschrijving van de wegenbouw- en andere openbare werken
• kostprijsraming van de werken
Uit te voeren door Eandis
• elektriciteit
laagspanning:
415 lm kabel 150 met alle koppelingen en aansluitingen, H.S. cabine
kostprijsraming: 91.074,77 EUR (incl. btw)
• aardgas
lagedrukgasnet:
335 lm aardgasleiding lagedruk met alle koppelingen en aansluitingen
kostprijsraming: 16.098,87 EUR (incl. btw)
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•

openbare verlichting
5 palen 10 m RAL7038 met armatuur MC2 150 W (250lm)
kostprijsraming: 7.330,77 EUR (incl. btw)
Kostprijsraming nutsvoorzieningen: 114.504,41 EUR (incl. btw) volledig ten laste van de WVI

Uit te voeren door Telenet
Plaatsen van 230 meter ondergrondse coax met de nodige kasten en
paddestoelen
De kosten zijn volledig ten laste van de WVI
Uit te voeren door de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
Plaatsen van 285 meter leidingen met alle nodige toebehoren, koppelingen en
aansluitingen
Kostprijsraming: 28.507,50 EUR (incl btw) - volledig ten laste van de
WVI
Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan:
• de plannen, technische beschrijving en de kostprijsraming van:
- aanleg nutsleidingen (L.S.-, O.V.- en gasnet, T.V. en telefoon)
- aanleg en uitbreiding van het drinkwaternet
In functie van de uitbreiding van de Steenbakkerijstraat (ambachtelijke zone –
Noord-Ede)
Deze plannen en bestekken maken integrerend deel uit van dit besluit

Punt 16: personeelsdienst - Personeel. Managementteam. Aanduiding van de functies voor
lidmaatschap van het managementteam (naast de bij decreet vastgelegde minimale
samenstelling).

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, 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

Kristof Vermeire, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikels 96 (inrichting en regeling samenstelling managementteam) en 253
(toezendingsplichtige besluiten) van het Gemeentedecreet
Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden
van haar personeel d.d. 19/12/1974 en latere wijzigingen
Koninklijk Besluit d.d. 28/09/1984 tot uitvoering van de Wet d.d.
19/12/1974 en latere wijzigingen

•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•
•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 20/12/2004, houdende hervaststelling
van de statutaire en de contractuele personeelsformatie
advies d.d. 22/02/2007 inzake de uitbreiding van de minimale samenstelling
van managementteam, opgemaakt door de gemeentesecretaris en de
ontvanger
protocol d.d. 16/03/2007, van het Bijzonder Onderhandelingscomité, inzake
het voorstel tot aanduiding van de leden van het managementteam
organogram met voorstel aanduiding leden managementteam

Feiten, context Algemene toelichting werking en samenstelling managementteam
en argumentatie Artikel 96 van het Gemeentedecreet voorziet in de inrichting van een
managementteam dat minimaal samengesteld is uit de gemeentesecretaris en de
financieel beheerder.
De gemeenteraad is bevoegd voor de aanstelling en het ontslag van de leden
van het managementteam en treedt ten aanzien van hen op als tuchtoverheid.
Deze bevoegdheid kan door de gemeenteraad eventueel gedelegeerd worden
naar het college van burgemeester en schepenen (en verder naar de
gemeentesecretaris).
Uit de betrokken artikels van het Gemeentedecreet en de memorie van
toelichting blijkt dat het managementteam:
• geregeld
vergadert
onder
het
voorzitterschap
van
de
gemeentesecretaris (artikel 97);
• de coördinatie van de gemeentelijke diensten bij de
beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie
ondersteunt (artikel 98);
• enkel samengesteld is uit ambtenaren;
• naast de minimale samenstelling verondersteld wordt uitgebreid te
worden met de voornaamste diensthoofden (ook de belangrijkste
budgethouders en eventueel andere personeelsleden dan leidinggevenden,
die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de beleidsvoorbereiding en
uitvoering);
• de rol als overlegorgaan vervult (o.a. bij het opstellen door de financieel
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•

•
•

•

beheerder van het voorontwerp van de financiële nota van het meerjarenplan
en van de jaarlijkse herziening ervan, en van het jaarlijkse budget en de
budgetwijzigingen; en van het voorontwerp van de interne
kredietaanpassingen (1° van artikel 93) en bij de jaarlijkse opmaak van de
inventaris van de gemeentelijke activa en passiva (artikel 171);
de samenhang van de gemeentelijke werking, de kwaliteit van de
organisatie en de interne communicatie in functie van het
gemeenschappelijke belang van de dienstverlening ten bate van de burgers
bewaakt (artikel 98);
naast de officiële samenstelling tijdens haar vergadering een beroep kan doen
op andere personeelsleden (zonder beraadslagende stem);
samen met de gemeentesecretaris na ten minste iedere volledige vernieuwing
van de gemeenteraad instaat voor het afsluiten van een afsprakennota met
het college van burgemeester en schepenen en met de
burgemeester (als een vorm van een contract tussen het politiek en het
ambtelijke personeel) over de wijze waarop de secretaris en de overige
leden van het managementteam met het college en de burgemeester
samenwerken om de beleidsdoelstellingen te realiseren, en over de
omgangsvormen tussen bestuur en administratie (§2 van artikel 87);
voor bepaalde voorbereidende taken voor de politieke beleidsvoering
verplicht door de gemeentesecretaris geconsulteerd moet worden;
de secretaris zorgt in overleg met het managementteam voor het opstellen
van het interne controlesysteem (§1 van artikel 100); het voorontwerp
van het organogram, de personeelsformatie, de rechtspositieregeling
van het personeel, de strategische nota van het meerjarenplan en de
herziening ervan; de beleidsnota van het budget; de verklarende nota
van een budgetwijziging (§4 van artikel 87);

De bepalingen m.b.t. het managementteam worden ten laatste op 01/10/2007
effectief van kracht. Elke gemeente mag evenwel beslissen om ze op een
zelfgekozen tijdstip vanaf 01/1/2007 lokaal van kracht te laten gaan.
Voorstel tot aanduiding leden managementteam
In het bijgevoegde organogram worden - op voorstel van de gemeentesecretaris
en de financieel beheerder en naast de bij decreet vastgelegde minimale
samenstelling - volgende functies aangeduid voor lidmaatschap van het
managementteam:
• diensthoofd financiële dienst (A1a-A3a)
• administratief beleidsmedewerker personeelsdienst (C4-C5)
• diensthoofd secretariaat (A1a-A3a)
• informatie-ambtenaar (toegewezen takenpakket)
• deskundige beleidsondersteuning (B1-B3)
• deskundige informatica (B1-B3)
• diensthoofd burgerzaken (A1a-A3a)
• diensthoofd vrijetijdsbesteding (A1a-A3a)
• cultuurbeleidscoördinator (A1a-A3a)
• diensthoofd technische dienst (A1a-A3a).
Advies

•

Met betrekking tot het voorstel tot aanduiding van de leden van het
managementteam werd door het Bijzonder Onderhandelingscomité
op 16/03/2007 een protocol van akkoord afgesloten.
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Tussenkomsten

In antwoord op een vraag van raadslid Gilbert Vanleenhove meldt schepen
Steve Vandenberghe dat deze beslissing onmiddellijke ingang zal hebben, wat
impliceert dat het managementteam met ingang van 17/04/2007 zal zijn
samengesteld zoals omschreven in het dossier.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
Volgende functies worden - naast de bij decreet vastgelegde minimale
samenstelling - in het bijgevoegde organogram, dat integrerend deel uitmaakt
van deze beslissing, aangeduid voor lidmaatschap van het managementteam:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

diensthoofd financiële dienst (A1a-A3a)
administratief beleidsmedewerker personeelsdienst (C4-C5)
diensthoofd secretariaat (A1a-A3a)
informatie-ambtenaar (toegewezen takenpakket)
deskundige beleidsondersteuning (B1-B3)
deskundige informatica (B1-B3)
diensthoofd burgerzaken (A1a-A3a)
diensthoofd vrijetijdsbesteding (A1a-A3a)
cultuurbeleidscoördinator (A1a-A3a)
diensthoofd technische dienst (A1a-A3a).

Artikel 2
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de gouverneur.

Punt 17: beleidsondersteuning - Lokale economie - Oprichten van een raad voor lokale
economie en vaststellen van het organiek reglement

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Kristien
Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, 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

Erwin Feys, schepen en Kristof Vermeire, raadslid
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Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 2/04/2007
houdende vaststellen ontwerp van organiek reglement “raad lokale
economie”

Feiten, context •
en argumentatie

Door het college van burgemeester en schepenen werd in zitting van
2/04/2007 een ontwerp van organiek reglement opgesteld voor de raad
voor lokale economie.
Het oprichten van een raad voor lokale economie kadert in het voornemen
om een eigen lokaal economisch beleid uit te bouwen dat wordt gedragen
door de handelsverenigingen en ondernemingen in onze gemeente.
De raad voor lokale economie moet zowel een economische denktank zijn
als een overlegplatform tussen gemeentebestuur en ondernemers.

•
•

Tussenkomsten

Raadslid Gilbert Vanleenhove die opmerkt dat, niettegenstaande deze
oprichting – naast andere initiatieven voor de lokale economie – reeds in 2001
werd aangekondigd, het tot in 2007 heeft geduurd om tot de effectieve
oprichting van een raad voor lokale economie over te gaan. De CD&V-fractie
schaart zich uiteraard achter dit initiatief en hoopt dat het bestuur nu met deze
raad zal overgaan tot het opmaken van een strategisch beleidsplan dat
gebaseerd is op objectieve cijfers en uitgaat van de kritisch-constructieve
inbreng van personen die vertrouwd zijn met de sector.
Schepen Steve Vandenberghe die antwoordt dat in het verleden diverse
pogingen werden ondernomen voor het opstarten van een raad voor lokale
economie maar de interesse van de lokale handelaars en bedrijven hiervoor
zeer beperkt was. Tevens merkt de schepen op dat deze raad nu wordt
begeleid door een ambtenaar en er reeds een voorontwerp bestaat van
beleidsplan lokale economie.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om een raad voor lokale economie op te richten,
waarvan de grote lijnen van de werking worden bepaald door volgend organiek
reglement:
Organiek reglement van de raad voor lokale economie
Oprichting
Artikel 1
De gemeenteraad van Bredene richt een “raad voor lokale economie” op.
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Doelstelling
Artikel 2
De raad voor lokale economie wordt opgericht om:
• de problemen en vragen inzake lokale economie te bestuderen die
rechtstreeks of onrechtstreeks worden beïnvloed door het gemeentebeleid
• initiatieven te ontwikkelen die de lokale economie bevorderen
• ondernemers bij te staan in het realiseren van hun doelstellingen
• een overlegplatform te creëren tussen de bedrijfswereld en het
gemeentebestuur
• adviezen te vertrekken aan de gemeenteraad en het college van
burgemeester en schepenen
• de samenwerking te verbeteren tussen de gemeentelijke diensten en de
bedrijfswereld
Samenstelling
Artikel 3
De raad voor lokale economie bestaat uit stemgerechtigde en nietstemgerechtigde leden.
Stemgerechtigde leden
• Maximum 3 afgevaardigden per nationaal georganiseerde organisatie voor
lokale economie, met een plaatselijke actieve werking voor haar leden. De
afgevaardigden moeten lid zijn van de organisatie die zij vertegenwoordigen.
Hierbij horen ook de volgende beroepscategorieën: marktkramers,
apothekers, tandartsen, geneesheren, advocaten, notarissen, makelaars en
kinesitherapeuten.
• Maximum 3 afgevaardigden per in Bredene plaatselijk georganiseerde
organisatie voor lokale economie. De afgevaardigden moeten lid zijn van de
organisatie die zij vertegenwoordigen.
• Individuele leden die persoonlijke belangstelling vertonen voor de
doelstellingen van de raad voor lokale economie en die hun kandidatuur
hebben gesteld na een openbare oproep door het gemeentebestuur. Hun
aantal wordt beperkt tot maximum 15.
• Eén afgevaardigde van de Kamer van Koophandel West-Vlaanderen.
• Personen die omwille van hun beroep of specifieke kennis kunnen worden
gecoöpteerd door de leden van de raad voor lokale economie. Hun aantal
wordt beperkt tot 20% van het aantal stemgerechtigde leden. Deze
coöptatie is bedoeld om leemten op te vullen.
Niet-stemgerechtigde leden
• Maximum 1 afgevaardigde van elke politieke fractie in de gemeenteraad, die
niet noodzakelijk een mandataris hoeft te zijn.
• Het lid van het college van burgemeester en schepenen dat is belast met het
voeren van een lokaal economisch beleid.
• De gemeentelijke ambtenaar die is aangeduid als secretaris van de raad voor
lokale economie.
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Artikel 4
De leden van de raad voor lokale economie dienen hun voornaamste (voor dit
adviesorgaan relevante) bedrijvigheid uit te oefenen in Bredene.
Artikel 5
De afgevaardigden van organisaties voor lokale economie worden aangeduid
door hun organisatie. Deze organisaties hebben te allen tijde het recht om de
door hen aangeduide leden te vervangen.
De individuele leden worden automatisch lid indien geen bezwaren worden
geuit over de kandidatuur door de zetelende leden van de raad voor lokale
economie. Indien er bezwaren worden geuit, wordt over de kandidatuur beslist
met twee derde meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden. Bij
iedere oprichting van de raad voor lokale economie, worden de eerste 15
individuele leden die hun kandidatuur hebben ingediend automatisch lid.
Artikel 6
De raad voor lokale economie kan via tijdelijke overlegstructuren en activiteiten
de ruimere bevolking betrekken bij het overleg en de advisering van het
gemeentelijk lokaal economisch beleid.
De raad voor lokale economie kan op vergaderingen niet-stemgerechtigde
experts uitnodigen.
Artikel 7
Aan het lidmaatschap van de raad voor lokale economie komt een einde:
• Door vrijwillig ontslag.
• Wanneer de organisatie voor lokale economie die het lid vertegenwoordigd
tot het aanduiden van een andere afgevaardigde beslist.
• Wanneer men drie opeenvolgende keren zonder reden afwezig blijft op de
vergaderingen van de raad voor lokale economie.
• Wanneer men niet meer aan de voorwaarden van het lidmaatschap voldoet.
Bevoegdheidsdomein
Artikel 8
De raad voor lokale economie kan op eigen initiatief of op vraag van het
gemeentebestuur advies uitbrengen.
Artikel 9
In de door de raad voor lokale economie geformuleerde adviezen worden
steeds ook eventuele minderheidsnota’s opgenomen.
Artikel 10
Het gemeentebestuur zal bij het nemen van beslissingen eventuele afwijkingen
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op de uitgebrachte adviezen van de raad voor lokale economie motiveren.
Voorzitterschap
Artikel 11
De voorzitter en de ondervoorzitter van de raad voor lokale economie worden
uit de stemgerechtigde leden bij gewone meerderheid verkozen voor de duur
van de legislatuur.
Artikel 12
Indien door de raad voor lokale economie over een bepaalde aangelegenheid
moet worden gestemd, is bij staking van stemmen de stem van de voorzitter
doorslaggevend.
Werking
Artikel 13
De raad voor lokale economie wordt in de praktijk samengeroepen door het
gemeentebestuur. Het gemeentebestuur zal de raad voor lokale economie
binnen een redelijke termijn samenroepen op initiatief van:
• de voorzitter van de raad voor lokale economie.
• Het college van burgemeester en schepenen.
• 1/3 van de leden van de raad voor lokale economie.
Artikel 14
De raad voor lokale economie kan geldig besluiten of adviseren ongeacht het
aantal aanwezige leden. Voor de wijziging van het huishoudelijk reglement
moeten echter 2/3 van de leden aanwezig zijn. Indien bij een 2de bijeenroeping
aan deze voorwaarde niet is voldaan, beslist de vergadering ongeacht het aantal
aanwezigen over de wijziging van het huishoudelijk reglement.
Artikel 15
Alle beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid van de
aanwezige leden, behalve bij een wijziging van het huishoudelijk reglement,
waarover 2/3 van de aanwezige leden zich moeten uitspreken.
Als er wordt gestemd over personen of functies gebeurt dit geheim. Bij staking
van een geheime stemming is het voorstel verworpen.
Artikel 16
De raad voor lokale economie zal uiterlijk binnen de zes maanden die volgen op
de installatie van een nieuwe gemeenteraad opnieuw worden opgericht.
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Punt 18: financiële dienst - Algemeen. Toekenning van gratis huisvuilzakken aan bepaalde
categorieën van inwoners. Kennisneming van de beraadslaging nr. 07/13 d.d. 06/03/2007 en
de opgelegde voorwaarden van het toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid om aan de gemeente Bredene een lijst te bezorgen van de inwoners van de
gemeente die een verhoogde tegemoetkoming inzake geneeskundige verzorging genieten.

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Kristien
Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, 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

Erwin Feys, schepen en Kristof Vermeire, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 09/02/04 houdende goedkeuring van
het toelagereglement inzake de toekenning van gratis restafvalzakken aan
bepaalde categorieën van inwoners
brief d.d. 14/03/2007 van het toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid betreffende de machtiging om een lijst te bekomen met
de inwoners van de gemeente Bredene die op 01/01/2007 recht hebben op
een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige
verzorging

•

Feiten, context •
en argumentatie
•

•
•

Financiële
gevolgen

Op vraag van het gemeentebestuur van Bredene stelt het toezichtscomité
bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid reeds sedert 1994 een lijst
ter beschikking van de inwoners die over het WIGW-statuut beschikken.
Het toelagereglement d.d. 09/02/2004 betreffende de toekenning van gratis
restafvalzakken voorziet dat o.a. gezinnen, waarvan een gezinslid het
WIGW-statuut geniet, gerechtigd zijn op 20 gratis huisvuilzakken/ jaar (30
L).
De voorwaarden van deze overeenkomst met de Kruispuntbank zijn
ongewijzigd t.o.v. vorig jaar.
De gemeenteraad dient kennis te nemen van deze overeenkomst.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
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Omschrijving
overeenkomst
kruispuntbank dienstjaar
2007

Neemt kennis

Raming (incl. BTW) Begrotingscode
+ Dienst
beschikbaar krediet
250,00 EUR 104/123-06
G.D.

De gemeenteraad neemt kennis van de overeenkomst met de Kruispuntbank
voor het bekomen van de lijst van de personen die recht hebben op een
verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging,
die op 01/01/2007 voorkeurtarieven genieten bij het RIZIV, de HVKZ of de
DOSZ. Aan de gemeenteraadsleden wordt een afschrift bezorgd van deze
overeenkomst.

Punt 19: financiële dienst - OCMW. Goedkeuring van de statutenwijziging van het sociaal
verhuurkantoor koepel Bredene-Oostende.

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Kristien
Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, 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

Erwin Feys, schepen en Kristof Vermeire, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Decreet d.d. 07/07/2006 tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976
betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn
Organieke wet d.d. 08/07/1976 betreffende de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn

•

Verwijzingsdocumenten

•
•

brief d.d. 26/02/2007 van het Sociaal verhuurkantoor koepel BredeneOostende, bij ons bestuur toegekomen op 02/03/2007, betreffende het
voorstel tot wijziging van de statuten
beslissing van de Algemene vergadering SVK Bredene-Oostende,
betreffende de goedkeuring van de gewijzigde statuten
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•

•

Feiten, context •
en argumentatie

•
•

•

beslissing d.d. 25/01/2007 van de Raad voor maatschappelijk welzijn
Bredene, betreffende de goedkeuring van de wijziging statuten Sociaal
verhuurkantoor koepel Bredene-Oostende, vereniging onderworpen aan de
wet van 8 juli 1976
beslissing d.d. 06/02/2007 van de Raad voor maatschappelijk welzijn
Oostende, betreffende de goedkeuring van de wijziging statuten Sociaal
verhuurkantoor koepel Bredene-Oostende, vereniging onderworpen aan de
wet van 8 juli 1976

Deze statutenwijziging voorziet in een kleine aanpassingen van de bestaande
statuten. Belangrijkste wijziging hierbij is dat, na goedkeuring van deze
wijziging, iedere deelgenoot in de Raad van Beheer wordt
vertegenwoordigd wordt door drie (i.p.v. de oorspronkelijke twee)
afgevaardigden of plaatsvervangers die elk beschikken over één
beraadslagende stem. Het aantal afgevaardigden wordt verhoogd omwille
van de complexiteit van de materie dat door het SVK wordt behandeld. Op
deze manier wordt gekozen voor een ruimer draagvlak.
De deelgenoten zijn OCMW Bredene en OCMW Oostende.
De complexiteit materie situeert zich op diverse niveaus o.m. de strijd
tegen de huurachterstanden, de verloedering van woningen,
probleemdossiers waarbij er moet bemiddeld worden met eigenaars en
buren en waarbij soms gerechtelijke stappen moeten ondernomen worden.
Deze wijziging van de statuten moet ter goedkeuring worden voorgelegd
aan de gemeenteraad ingevolge art. 122 van de Organieke wet betreffende
de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn

Hieronder volgt een overzicht van de gewijzigde artikels opgenomen in de
statuten van het Sociaal verhuurkantoor :
•

artikel 17 van de statuten SVK
Oude tekst
Nieuwe tekst
Beraadslaging over de punten die op
de agenda staan, behalve in geval van
hoogdringendheid, die door de
gewone
meerderheid
van
de tweederde meerderheid
aanwezige leden moet worden
vastgestel.

•

artikel 19 van de statuten SVK
Oude tekst
De
Algemene
Vergadering
beraadslaagt en beslist geldig indien
de
meerderheid
van
de
afgevaardigden
aanwezig
is,
behoudens in de bijzondere gevallen
bepaald door de wet of door
onderhavige statuten. xxx Bij staking
van stemmen wordt het voorstel
verworpen.
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•

artikel 20 van de statuten SVK
Oude tekst
Nieuwe tekst
Om geldig te vergaderen over de
Om geldig te vergaderen over de
aanneming,
uittreding
of
aanneming,
uittreding
of
uitzetting van deelgenoten, de
uitzetting van deelgenoten, de
verhoging van het kapitaal, de
verhoging van het kapitaal, de
wijziging van de statuten en de
wijziging van de statuten en de
voortijdige ontbinding van de
voortijdige ontbinding van de
vereniging moet minstens een
vereniging moet minstens een
gewone meerderheid van het
gewone meerderheid van het
totaal aantal leden van de
totaal aantal leden van de
Algemene
Vergadering
Algemene
Vergadering
vertegenwoordigd zijn en een
vertegenwoordigd zijn en een
gewone meerderheid van de
gewone meerderheid van de
afgevaardigden
van
elk
afgevaardigden
van
elk
deelnemend
O.C.M.W.
deelnemend
O.C.M.W.
De
Beslissingen moeten genomen
meerderheden
die
worden minstens een gewone
voorgeschreven zijn om te
meerderheid van de stemmen.
beslissen moeten hier vastgesteld
Wanneer deze voorwaarde niet
worden voor het geheel van de
vervuld is, wordt binnen de twee
uitgebrachte stemmen, alsook
maanden een nieuwe Algemene
per afzonderlijke deelgenoot.
Vergadering bijeengeroepen, die,
Voor alle punten die niet onder
ongeacht haar samenstelling,
artikel 20 vermeld zijn gelden
geldig kan beraadslagen. In dat
inzake aanwezigheid een gewone
geval moeten de beslissingen
meerderheid voor de totaliteit
genomen worden met gewone
van de leden en gewone
meerderheid van de uitgebrachte
meerderheden van de stemmen
stemmen.
aantallen der aanwezige leden om
tot besluitvorming te komen.

•

artikel 21 van de statuten SVK
Oude tekst
Nieuwe tekst
De in onderhavige statuten
Wanneer
de
vermelde
bijzondere
aanwezigheidsvoorwaarde
aanwezigheidsvereisten moeten
bepaald in art. 20 niet vervuld is,
wordt binnen de twee maanden
zowel in hoofde van het
een
nieuwe
Algemene
gezamenlijk aantal leden, als in
Vergadering bijeengeroepen die,
hoofde van de gezamelijke
ongeacht haar samenstelling
vertegenwoordigers
van
de
geldig kan beraadslagen. In dat
OCMW’s uitgebrachte stemmen.
geval moeten de beslissingen
De
meerderheden
die
genomen worden met gewone
voorgeschreven zijn om te
meerderheid van de uitgebrachte
beslissen moeten hier vastgesteld
stemmen.
worden voor het geheel van de
uitgebrachte stemmen, alsook
per afzonderlijke deelgenoot.
Wanneer
deze
de
xxxvoorwaarde bepaald in art.
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20 xxx vervuld is, wordt binnen
de twee maanden een nieuwe
Algemene
Vergadering
bijeengeroepen die, ongeacht
haar samenstelling geldig kan
beraadslagen.
In dat geval
moeten de beslissingen genomen
worden
met
gewone
meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.

•

artikel 21 van de statuten SVK
Oude tekst
Nieuwe tekst
De Raad van Beheer vergadert
De Raad van Beheer vergadert
minstens om de twee maanden
minstens om de twee maanden
en voor het overige zijn de
en voor het overige zijn de
bepalingen van de artikelen 29,
bepalingen van de artikelen 29,
met
uitzondering
van
de
met
uitzondering
van
de
verplichte
maandelijkse
verplichte
maandelijkse
vergadering, xxx, 32 en 34 van de
vergadering, 30, 32 en 34 van de
organieke wet xxx, mutatis
organieke wet op de OCMW,
mutandis, van toepassing op de
mutatis mutandis, van toepassing
vergaderingen van de Raad van
op de vergaderingen van de Raad
Beheer,
behoudens
van
Beheer,
behoudens
andersluidende vermelding in de
andersluidende vermelding in de
statuten.
statuten.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de statutenwijziging van het sociaal verhuurkantoor
koepel Bredene-Oostende goed.
Artikel 2
Een afschrift van deze beslissing wordt toegezonden aan :
• het secretariaat van het Sociaal Verhuurkantoor koepel BredeneOostende, Edith Cavellstraat 15, 8400 Oostende
• de voorzitter van het OCMW Bredene
• het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Lokale en
Provinciale Besturen, regelgeving en werking, Boudewijnlaan 30/70,
1000 Brussel.
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Punt 20: financiële dienst - OCMW. Kennisname van het jaarverslag, de resultatenrekening
en het verslag ten behoeve van de externe audit 2006 van het sociaal verhuurkantoor (SVK)
Bredene-Oostende.

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Kristien
Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, 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

Erwin Feys, schepen en Kristof Vermeire, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Decreet d.d. 07/07/2006 tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976
betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn
Organieke wet d.d. 08/07/1976 betreffende de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn

•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•

beslissing van de algemene vergadering van het sociaal verhuurkantoor
Bredene-Oostende (SVK) d.d. 06/03/2007 houdende de vaststelling van de
resultatenrekening en balans 2006
beslissing van de algemene vergadering van het sociaal verhuurkantoor
Bredene-Oostende (SVK) d.d. 06/03/2007 houdende de goedkeuring van
het werkings- en financieel verslag 2006
kennisneming door de algemene vergadering van het sociaal verhuurkantoor
Bredene-Oostende (SVK) d.d. 06/03/2007 van de jaarrekening 2006 en het
verslag ten behoeve van de externe audit

Feiten, context • Toelichting jaarrekening SVK 2006 (balans en resultatenrekening)
en argumentatie De resultatenrekening en de balans werden opgemaakt in vier verschillende
onderdelen :
1. De geconsolideerde balans en resultatenrekening
2. De koepel SVK Oostende-Bredene
3. SVK Bredene
4. SVK Oostende
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Resultatenrekening
Resultaat
van
het
boekjaar
Over te dragen positief
resultaat
Æ (toevoeging aan het
tijdelijk werkkapitaal)
Tussenkomst van de
gemeente in de werking
Tussenkomst van de
gemeente
in
de
investeringen

Balans
Totaal der activa
Totaal der passiva

Geconsolideerd

SVK Bredene (AC
101)
3 044 EUR
2 909 EUR
3 044 EUR

2 909 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

Geconsolideerd

SVK Bredene (AC
101)
238 272 EUR (*)
22 866 EUR
238 272 EUR (*)
22 866 EUR

(*) de openstaande werkingsvorderingen en overige vorderingen zijn bij SVK
Oostende aanzienlijk
• Toelichting jaarverslag SVK 2006
Het jaarverslag is een informatieve nota omtrent de werking van het sociaal
verhuurkantoor. Men kan er gegevens terugvinden omtrent de organisatie,
structuur en het personeelsbestand.
Het jaarverslag bestaat uit een inhoudelijk luik waar men informatie vindt m.b.t.
:
- evoluties in het sociaal verhuurkantoor in 2006
- thema: samenwerking
- tabellen
Het financiële luik omvat o.a. :
- een globaal overzicht en verantwoording subsidies
- werkingskosten en –opbrengsten – detail: proef- en saldibalans
- de personeelskosten
- huurderving en waardevermindering
- andere: financiële analyse
• Toelichting verslag ten behoeve van de externe audit SVK 2006
Het verslag ten behoeve van de externe audit omvat een omstandige opgave en
detaillering van een aantal posten van de balans en de resultatenrekening,
vergelijkbaar met de toelichting van de jaarrekening zoals die bij privéondernemingen is gekend. Ook een aantal verplichte bijlagen werden aan dit
verslag toegevoegd (rekeninguittreksels, verklaring onwaarden, kapitaalswijziging
en een aantal horizontale en verticale analyses van de jaarrekening).
Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag, de resultatenrekening en
het verslag ten behoeve van de externe audit 2006 van het sociaal
verhuurkantoor (SVK) Bredene-Oostende.
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Punt 21: beleidsondersteuning - Lokale economie - Bekrachtigen van het "Streekpact RESOC
Oostende"

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Kristien
Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, 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

Erwin Feys, schepen en Kristof Vermeire, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 22 van het decreet d.d. 7/5/2004 betreffende het statuut, de werking,
de taken en de bevoegdheden van de erkende regionale
samenwerkingsverbanden (ERSV), de sociaal-economische raden van de
regio (SERR) en de regionale sociaal-economische overlegcomités (RESOC)

Juridische grond

•

Decreet d.d. 7/5/2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en de
bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden (ERSV),
de sociaal-economische raden van de regio (SERR) en de regionale sociaaleconomische overlegcomités (RESOC)

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 9/5/2005 houdende goedkeuren van de
toetreding tot de vzw "ERSV West-Vlaanderen" en aanduiden gemeentelijke
vertegenwoordiger in de algemene vergadering
beslissing d.d. 18/12/2006 van het RESOC Oostende houdende goedkeuring
van het ontwerp van “Streekpact”
brief d.d. 6/3/2007 van het RESOC Oostende
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 2/04/2007
houdende principiële bekrachtiging van het streekpact RESOC Oostende

•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie
•

De gemeenteraad besliste in zitting van 9/5/2005 om toe te treden tot de
vzw ERSV West-Vlaanderen. ERSV staat voor “erkend regionaal
samenwerkingsverband”.
Eén van de bevoegdheden van de vzw ERSV West-Vlaanderen, krachtens
het decreet d.d. 7/5/2004, is het naar noodzaak oprichten van zogenaamde
regionale sociaal-economische overlegcomités (RESOC).
− Bredene ligt in het werkingsgebied van de RESOC Arr. Oostende.
− In RESOC Oostende zijn volgende instanties vertegenwoordigd: de
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•

•
•

•

•

•

Stad Oostende, de gemeenten Bredene, Middelkerke, De Haan,
Ichtegem en Gistel, de stad Oudenburg, de provincie WestVlaanderen, het ACW, het ABVV, VOKA-Kamer van Koophandel,
UNIZO en de Boerenbond. De heer Jean Vandecasteele fungeert
als voorzitter van RESOC-Oostende.
De opdracht van de RESOC’s bestaat in het organiseren van het sociaaleconomisch overleg tussen de overheden en de instellingen binnen hun
omschreven werkgebied. Als resultaat van dit overleg stelt elk RESOC een
“Streekpact” op inzake de sociaal-economische ontwikkeling van de regio.
De afgelopen twee jaar werkte RESOC Oostende aan de opmaak van dit
decretaal voorziene “Streekpact”.
Het decreet voorziet in een bekrachtiging van het “Streekpact” door de
gemeentebesturen en door de provincie. Deze bekrachtiging houdt in
eerste instantie een ondersteuning in van de strategische doelstellingen die
zijn geformuleerd voor de regio, voor de huidige legislatuur.
Deze bekrachtiging wil verder ook de bereidheid tonen als
gemeentebestuur de concrete uitwerking van deze doelstellingen te
ondersteunen en de eventuele engagementen die hieruit kunnen
voortvloeien ten aanzien van de gemeente, te willen bespreken en - bij
goedkeuring ervan door de bevoegde gemeentelijke organen - eventueel te
willen meenemen bij de opmaak van beleidsplannen, jaarplannen en
begroting.
Het “Streekpact” biedt verder ook het kader waartegenover toekomstige
initiatieven zullen worden afgewogen. Projectfinanciering via provinciale,
Vlaamse of Europese middelen, zal ten dele afhankelijk zijn van de inpassing
ervan binnen het “Streekpact”. Ondersteuning ervan biedt dus ook zicht op
potentiële projectfinanciering in de uitvoering ervan.
In de vergadering van 18 december 2006 heeft RESOC Oostende de
ontwerptekst van het “Streekpact” goedgekeurd. Aan het gemeentebestuur
wordt nu de vraag gesteld dit “Streekpact” te bekrachtigen.

Tussenkomsten

Raadslid Gilbert Vanleenhove die de hoop uitdrukt dat het RESOC zal worden
gekenmerkt door een grotere dynamiek dan deze die werd ontwikkeld door
het Streekplatform.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad bekrachtigt het “Streekpact RESOC Oostende 2007 - 2012”.

namens de gemeenteraad,
Yannick Wittevrongel
secretaris
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