VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 14/05/2007
Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 16/04/2007

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, raadslid

Bevoegdheid

•

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

artikel 33 van het Gemeentedecreet

De notulen van de zitting van 16/04/2007 worden goedgekeurd.

Punt 2: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking.
aandeelhouders van W.V.I. op 25/05/2007.
- Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers
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Algemene vergadering van de

1

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

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

Verwijzingsdocumenten

•
•

ons bestuur is vennoot van de WVI
aangetekend schrijven van de WVI d.d. 04/04/2007

Feiten, context •
en argumentatie

Stemmen

Bij brief d.d. 04/04/2007 nodigt WVI ons bestuur uit tot de algemene
vergadering van deze intercommunale op 25/05/2007. Overeenkomstig
artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking
moet
voor
elke
algemene
vergadering
een
vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en moet zijn of haar
mandaat worden vastgesteld. Het college van burgemeester en schepenen
stelt voor om de raadsleden Sandy Dobbelaere en Lionel Clybouw als
respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te
duiden.

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger
• 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
• er worden 24 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
• Sandy Dobbelaere bekomt 17 stemmen als effectief vertegenwoordiger. Er
zijn 7 onthoudingen.
• Lionel
Clybouw
bekomt
17
stemmen
als
plaatsvervangend
vertegenwoordiger. Er zijn 7 onthoudingen.

Besluit

Artikel 1
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Voor de algemene vergadering van WVI, die doorgaat op 25/05/2007 wordt
Sandy Dobbelaere, raadslid, wonende te Bredene, Brugsesteenweg 39
aangesteld als effectief vertegenwoordiger en Lionel Clybouw, raadslid,
wonende te Bredene, Kapelstraat 68/0802 als plaatsvervangend
vertegenwoordiger.
Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van WVI van 25/05/2007

FINIWO.
Aanduiding
Punt 3: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking.
gemeentelijke vertegenwoordigers algemene vergadering. Goedkeuring statutenwijziging.

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

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

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/04/1994 betreffende de deelname
aan de oprichting van FINIWO
statuten van FINIWO
schrijven van FINIWO d.d. 23/03/2007 betreffende de algemene vergadering
d.d. 25/06/2007 met betrekking tot de goedkeuring van statutenwijziging

•
•

Feiten, context FINIWO is (Financieringsintercommunale voor investeringen in West- en Oosten argumentatie Vlaanderen) een intercommunale vereniging met als doel het verwerven van
distributieaandelen voor rekening van en op verzoek van de bij haar aangesloten
gemeenten en het verzekeren van overleg tussen gemeentelijke mandatarissen
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van distributie-intercommunales.
Met haar schrijven d.d. 23/03/2007 nodigt FINIWO ons bestuur uit tot de
algemene vergadering van deze intercommunale op maandag 25/06/2007.
Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking moet voor elke vergadering een
vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en moet zijn of haar
mandaat worden vastgesteld.
Het college draagt hiervoor volgende kandidaten voor :
Lionel Clybouw
Valerie Degroodt

Stemmen

effectief vertegenwoordiger
plaatsvervangend vertegenwoordiger

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger
• 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
• Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
• Lionel Clybouw bekomt 17 stemmen als effectief vertegenwoordiger. Er
zijn 7 onthoudingen.
• Valerie Degroodt bekomt 17 stemmen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger. Er zijn 7 onthoudingen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Lionel Clybouw, raadslid, wonende te Bredene,
Kapelstraat 68/0802 en Valerie Degroodt, raadslid, wonende te Bredene, Lod.
Paretlaan 31 aan te duiden als respectievelijk effectief en plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van FINIWO, die doorgaat op
25/06/2007.
Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
algemene vergadering van FINIWO van 25/06/2007
Artikel 3
Goedkeuring wordt gehecht aan het ontwerp van wijziging van de statuten van
de intercommunale FINIWO, zoals ter kennis gebracht aan de gemeenteraad.

Punt 4: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. Aanduiding vertegenwoordigers in
het Regionaal Economisch Sociaal Overlegcomité Oostende (RESOC).
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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 ;
Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet, Sandy
Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Valerie Degroodt, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Martine Lauwereyns, secretaris wnd.

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikel 35 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)

Verwijzingsdocumenten

•

Decreet d.d. 07/05/2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en
de bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden, de
sociaal-economische raden van de regio en de regionale sociaaleconomische overlegcomités;
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 22/10/2004 betreffende de erkenning
en subsidiëring van regionale samenwerkingsverbanden;
statuten van het Regionaal Economisch Sociaal Overlegcomité Oostende
mail van het RESOC

•
•
•

Feiten, context De 7 gemeenten van het arrondissement Oostende (Bredene, De Haan, Gistel,
en argumentatie Ichtegem, Middelkerke, Oostende en Oudenburg) werden samengebracht in het
Regionaal Economisch Sociaal Overlegcomité of RESOC Oostende, zoals
opgericht in uitvoering van het decreet van 07/05/2004 betreffende het statuut,
de werking, de taken en de bevoegdheden van de erkende regionale
samenwerkingsverbanden, de sociaal-economische raden van de regio en de
regionale sociaal-economische overlegcomités. Het decreet bepaalt het statuut,
de werking, de taken en de bevoegdheden van erkende regionale
samenwerkingsverbanden.
Voor RESOC OOSTENDE worden telkens 4 effectieve leden en 4
plaatsvervangende leden aangeduid vanuit de gemeentebesturen (Bredene, De
Haan, Gistel, Ichtegem, Middelkerke, Oostende en Oudenburg) die de volgende
legislatuur een mandaat opnemen en aldus hun gemeentebestuur
vertegenwoordigen
Naar aanleiding van de vervanging van de gemeenteraad op 02/01/2007 dient
een nieuwe effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger van ons bestuur
voorgedragen voor het RESOC.
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Het college stelt voor om volgende kandidaten voor te dragen :
Jacky Maes
Steve Vandenberghe

Stemmen

Effectief vertegenwoordiger
Plaatsvervangend vertegenwoordiger

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger
• 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
• Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
• Jacky Maes bekomt 17 stemmen als effectief vertegenwoordiger. Er zijn 7
onthoudingen.
• Steve Vandenberghe bekomt 17 stemmen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger. Er zijn 7 onthouding

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om Jacky Maes, schepen, wonende te Bredene,
Duinenstraat 264 en Steve Vandenberghe, schepen, wonende te Bredene,
Ganzenstraat 25, voor de periode 2007-2012, voor te dragen als respectievelijk
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van
het Regionaal Economisch Sociaal Overlegcomité Oostende.

Punt 5: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking.
aandeelhouders van IKWV op 20/06/2007.
- Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers

Algemene vergadering van de

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet
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Juridische grond

•
•

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

Verwijzingsdocumenten

•
•

aangetekend schrijven IKWV d.d. 23/04/2007
beslissing van de gemeenteraad d.d. 07/10/1981 houdende de toetreding als
mede-oprichtend vennoot bij IKWV
statuten IKWV

•
Feiten, context •
en argumentatie

Stemmen

Bij brief d.d. 23/04/2007 nodigt IKWV ons bestuur uit tot de algemene
vergadering van deze intercommunale op 20/06/2007. Overeenkomstig
artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking
moet
voor
elke
algemene
vergadering
een
vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en moet zijn of haar
mandaat worden vastgesteld. Het college van burgemeester en schepenen
stelt voor om de raadsleden Rudi Debeuckelaere en Valerie Degroodt als
respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te
duiden. .

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger
• 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
• er worden 24 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
• Rudi Debeuckelaere bekomt 17 stemmen als effectief vertegenwoordiger.
Er zijn 7 onthoudingen.
• Valerie Degroodt bekomt 17 stemmen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger. Er zijn 7 onthoudingen.

Besluit

Artikel 1
Voor de algemene vergadering van IKWV, die doorgaat op 20/06/2007 wordt
Rudi Debeuckelaere, raadslid, wonende te Bredene, Derbylaan 69 aangesteld als
effectief vertegenwoordiger en Valerie Degroodt, raadslid, wonende te
Bredene, Lod. Paretlaan 31 als plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
algemene vergadering van IKWV van 20/06/2007

Punt 6: technische dienst - Verkeer en mobiliteit. Tijdelijke politieverordening betreffende
het verkeer op de parking markt, gelegen Kapelstraat, vastgesteld door de burgemeester.
Bekrachtiging.
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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 ;
Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet, Sandy
Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Valerie Degroodt, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Martine Lauwereyns, secretaris wnd.

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, raadslid

Bevoegdheid

•

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

Juridische grond

•

Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende
de politie van het wegverkeer
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en latere wijzigingen
Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
en latere wijzigingen
Ministerieel rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens

•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•

tijdelijke politieverordening van de burgemeester d.d. 13/04/2007 houdende
beperkende maatregelen inzake het verkeer op de parking markt, gelegen
Kapelstraat

Feiten, context Gelet dat in de omgeving Kapelstraat, waar zich het toeristisch centrum
en argumentatie bevindt, een tekort aan parkeergelegenheid is voor lichte vrachtauto’s werd
door de burgemeester op 13/04/2007, bij hoogdringendheid, overgegaan tot het
vaststellen van een desbetreffende tijdelijke politieverordening
Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad bekrachtigt de tijdelijke politieverordening d.d. 13/04/2007
van de burgemeester betreffende het verkeer op de parking markt, gelegen
Kapelstraat
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Punt 7: secretariaat - Gemeentelijk wagenpark. Leveren, bij wijze van operationele renting,
van een pick-up en 2 bestelwagens voor de technische dienst uitvoering. Vaststelling lasten
en voorwaarden, kostprijsraming en wijze van gunnen.

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

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

Verwijzingsdocumenten

•

ontwerp bestek (WGPRK02) betreffende het leveren, bij wijze van
operationele renting, van een pick-up en 2 bestelwagens voor de technische
dienst uitvoering

Feiten, context •
en argumentatie

In de gewone begroting 2007 (artikel nr. 421/127-12) is een krediet van
7.200 EUR ingeschreven voor de operationele renting van 2 bestelwagens
en 6.000 EUR voor de operationele renting van een pick-up voor de
technische dienst uitvoering, meerbepaald respectievelijk voor de
elektriciëns/loodgieters en metsers.
De 3 voertuigen, die tot voor een half jaar door deze diensten werden
gebruikt, zijn inmiddels uit het verkeer genomen, omdat ze niet langer
rijwaardig waren. Het aanschaffen van nieuwe wagens is bijgevolg geen
overbodige luxe.
Voorstel lasten en voorwaarden operationele renting 2 bestelwagens
en 1 pick-up
Omschrijving bestelwagens
- Diesel
- Versnellingen: 5 - manueel
- Laadvermogen circa 500 kg

•

•

Verslag gemeenteraadszitting 14/05/2007

9

- Eventueel voorzien van zijvensters
- Dubbele achterdeur met ruiten
- Trekhaak met dito elektrische stekker
- Bagagerek groot model (imperiaal)
- Kleur: wit
- Uitrusting: minimum wettelijke uitrusting
Omschrijving pick-up
- Diesel
- Versnellingen: 5 – manueel
- Motor: circa 2200 cc
- Laadvermogen: circa 3.500 kg
- Kipbak
- Trekhaak met dito elektrische stekker
- 2 oranje zwaailichten
- Rood/wit striping voor/achter
- Kleur: wit
- Uitrusting: minimum wettelijke uitrusting
Duurtijd renting
60 maand
Prijsopgave
Offerte voor 15.000 km per voertuig per jaar
Samenstelling huurbedrag
Inschrijvingstaks, belasting op in verkeer stelling, rijtaks, uitrusting vereist
door de wegcode, kosten automobielinspectie, bijstand 24 u op 24 u,
onderhoudsbeurten, mechanische herstellingen, te wijten aan de normale
slijtage van het voertuig, verzekeringen BA+, rechtsbijstand, diefstal, brand,
glasbreuk en stoffelijke schade, vervangvoertuig
Kostprijsraming
13.440 EUR/jaar, btw inclusief (basis 15.000 km per wagen per jaar) –
67.200 EUR voor 5 jaar, btw inclusief
•
•

Financiële
gevolgen

Voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure
De gemeenteraad wordt voorgesteld over te gaan tot de vaststelling van de
lasten en voorwaarden, kostprijsraming en wijze van gunnen van de
opdracht van levering, bij wijze van operationele renting, van een pick-up en
2 bestelwagens voor de technische dienst uitvoering

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
TD:
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Raming (incl. btw) Begrotingscode +
beschikbaar krediet
6.720 EUR (6 421/127-12

Dienst
GD

10

transportmateriaal
(pick-up
en
bestelwagens)

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

2

maand gedurende 13.200 EUR
2007)

De gemeenteraad stelt vast de lasten en voorwaarden, de kostprijsraming
(67.200 EUR voor 60 maand – basis 15.000 km/jaar per voertuig) en de wijze
van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang
van de procedure) van de opdracht van levering, bij wijze van operationele
renting, van een pick-up en 2 bestelwagens ten behoeve van de technische
dienst uitvoering. Het desbetreffend bestek maakt integrerend deel uit van dit
besluit.

Punt 8: secretariaat - Stedenbouw en ruimtelijke ordening.
Opmaak Ruimtelijk
Uitvoeringsplan "Campingzone". Vaststellen van het bestek, de kostprijsraming en de wijze
van gunnen.

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Wet d.d. 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de
hierop van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden
gewijzigd
artikels 37, 38, 39 en 40 + artikels 48 tot en met 53 van het decreet d.d.
18/05/1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening
Richtlijn R-ARP-0013-1.0 d.d. 01/10/2001 voor de digitale uitwisseling van

•
•

Verslag gemeenteraadszitting 14/05/2007

11

•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•

•

ruimtelijke uitvoeringsplannen in vectorformaat
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 20/10/2000 tot bepaling van de
voorwaarden van de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de
opmaak van gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen, gemeentelijke
ruimtelijke uitvoeringsplannen en plannen van aanleg

Gewestplan Oostende-Middenkust, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d.
26/01/1977, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering d.d. 13/07/2001
Ministerieel Besluit d.d. 06/03/2002 houdende goedkeuring van het
Ruimtelijk Structuurplan voor de Provincie West-Vlaanderen
Besluit d.d. 05/10/2006 van de Bestendige Deputatie houdende goedkeuring
van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan voor de Gemeente Bredene
ontwerp bestek (nr. 2007/RO/RUP/02) van de opdracht van diensten voor
de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Campingzone”

Het verblijfsaanbod wordt in Bredene vooral geleverd door de
campinginfrastructuren, maar die is vandaag nog éénzijdig qua aanbod,
voornamelijk residentieel kamperen en monotoon qua ruimtelijk opzet.
Daarnaast zijn de voorzieningen vaak verouderd en is er de stijgende vraag
vanuit de sector om over te schakelen op vaste constructie. Uit dergelijke
omschakelingen in het verleden is gebleken dat dit niet altijd kwaliteitsvol
gebeurt (bvb. het omschakelen naar kleine vissershuisjes of bungalows is
ruimteverslindend en eentonig). Daarom wil de gemeente enkele richtlijnen
opleggen voor toekomstige reconversies van campings.
Voor de
ontwikkeling van de kampeerinfrastructuur wordt gestreefd naar een meer
open karakter en een grotere beleving van een kwalitatieve buitenruimte.
De visuele relatie met zowel de duinen als de polders is hierbij belangrijk.
Verder is een bredere waaier van verblijfsvormen gewenst.
De volgende krachtlijnen van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
dienen vertaald in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan:
− Verhogen van de verblijfskwaliteit en het verbeteren van het imago van
Bredene
− Optimaliseren van Bredene als toeristische bestemming door het nog
beter valoriseren van haar potenties (seizoensverbreding, keuze van
specifieke doelgroepen…)
− Verbreden in ruimte en tijd en differentiëren van de toeristischrecreatieve (…) troeven. Aandacht voor nieuwe doelgroepen
− Differentiatie in het toeristisch aanbod
− Versterken van een open en kwalitatief karakter van de toeristisch
recreatieve enclave (….). Als randstedelijk gegeven is extra aandacht te
besteden aan de ruimtelijke verschijningsvorm van de campings door
middel van specifieke maatregelen, waarbij landschappelijke integratie en
kwaliteitsverbetering voorop staan
De gemeenteraad wordt voorgesteld het bestek met nr. 2007/RO/RUP/02,
de kostprijsraming (50.000 EUR, btw inclusief) en de wijze van gunnen
(onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure) van de opdracht van diensten tot opmaak van het Ruimtelijk
Uitvoeringsplan “Campingzone” vast te stellen
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Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
RUP “Campingzone”

Tussenkomsten

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

Dienst
BD

Liesbeth Metsu, raadslid, merkt op dat uit de tentoonstelling “Bredene,
campinggemeente vroeger en nu”, die recent gehouden werd in het Staf
Versluyscentrum, niet is gebleken dat de voorzieningen op de kampeerterreinen
verouderd zijn en vraagt op hoeveel terreinen het Ruimtelijk Uitvoeringsplan
“Campingzone” zal betrekking hebben
Schepen Steve Vandenberghe antwoordt dat het aanbod van de
kampeerterreinen dient verruimd (bvb. creëren van mogelijkheden in het kader
van het wintertoerisme), er een ontegensprekelijke evolutie is naar meer
comfort, maar het aantal campings nog niet is gekend. Hij bevestigt dat alle
campings kunnen participeren en de opmaak van het RUP gedeeltelijk wordt
gefinancierd met subsidies.
Raadslid Dany Hollevoet vraagt zich af of er met de campinguitbaters al overleg
werd gepleegd.
Schepen Steve Vandenberghe verklaart dat een aantal exploitanten van
kampeerterreinen reeds “voorbereidende oefeningen” houden en vragende
partij zijn om hun terrein aan te passen.
1° schepen Jacques Deroo meldt dat daaromtrent door de GECORO reeds
besprekingen werden gehouden.
Schepen Jacky Maes tenslotte bevestigt dat tal van informele contacten werden
gelegd (overleg CKBV, de kampeersector en bezoek aan terreinen in
Nederland)

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad stelt vast het bestek met nr. 2007/RO/RUP/02 en de
kostprijsraming (50.000 EUR) van de opdracht van diensten tot opmaak van het
Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Campingzone”. Het bestek maakt integrerend deel
uit van dit besluit.
Artikel 2
De gemeenteraad stelt de wijze van gunnen van deze opdracht vast,
meerbepaald onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de toewijzing
van de procedure
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Punt 9: personeelsdienst - Personeel. Verlofstatuut. Wijziging en aanvulling van de
dienstvrijstelling n.a.v. de oproeping om te zetelen als voorzitter, bijzitter of secretaris bij
verkiezingen.

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove en Valerie Degroodt, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

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

•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•
•
•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 08/12/1982, houdende hervaststelling
van het verlofstatuut, gewijzigd bij beslissingen van de gemeenteraad d.d.
17/11/1986, d.d. 16/12/1992 en d.d. 08/11/1999
Omzendbrief
BA
2006/05
d.d.
17/03/2006
betreffende
het
Gemeentedecreet van 15/07/2005 - art. 102 tot en met 117 - personeel,
inwerkingtreding op 01/01/2006
mail d.d. 31/01/2007 van de juridische dienst van de weddecentrale
Schaubroeck inzake cumul presentiegeld en dienstvrijstelling verkiezingen
protocol d.d. 16/03/2007, van het Bijzonder Onderhandelingscomité, inzake
het voorstel tot wijziging van het verlofstatuut (dienstvrijstelling
verkiezingen)
gunstig advies van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 26/04/2007
inzake het voorstel tot wijziging van het verlofstatuut (dienstvrijstelling
verkiezingen)
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Feiten, context Rechtspositieregeling (meer bepaald: verlof) personeel
en argumentatie De - door de gemeenteraad vast te stellen - rechtspositieregeling voor het
personeel in statutair dienstverband regelt volgens artikel 105, 8° de
arbeidsduur, het verlof en de afwezigheden. Het bepaalde is van
overeenkomstige toepassing op de rechtspositie van de personeelsleden in
contractueel verband.
Op heden zijn de te verwachten minimale voorwaarden inzake de
rechtspositieregeling nog niet vastgesteld door de Vlaamse Regering.
In de Omzendbrief BA 2006/05 van 17/03/2006 wordt in dit verband vermeld
dat dit in de praktijk geen aanleiding geeft tot problemen, aangezien de
opgesomde verplicht te regelen aangelegenheden nu reeds door de besturen
geregeld zijn in de bestaande statuten en reglementen voor het statutair en het
contractueel personeel.
Indien de bestaande regelingen zouden afwijken van dwingende bepalingen van
de decreten, moeten de huidige statuten en reglementen worden aangepast.
Bepalingen voorzien in het huidig verlofstatuut
Het huidige verlofstatuut voorziet n.a.v. verkiezingen enkel dienstvrijstelling
voor de personeelsleden die opgeroepen werden (als bijzitter).
Bijgevolg geldt deze dienstvrijstelling enkel voor de personeelsleden die normaal
gezien volgens hun dienstregeling de dag van de verkiezingen moesten werken.
Voorstel
uitbreiding
dienstvrijstelling
bij
oproeping
n.a.v.
verkiezingen
Er wordt voorgesteld om de personeelsleden die n.a.v. verkiezingen prestaties
leveren, de mogelijkheid te bieden tot het verkrijgen van een dag
dienstvrijstelling de eerstvolgende werkdag na de verkiezingen.
De voorgestelde wijziging en aanvulling van het verlofstatuut (zie artikel 1 van
dit besluit) werd goedgekeurd door de vakorganisaties en door de raad voor
maatschappelijk welzijn (*).
(*) Opmerking i.v.m. de vervanging van het verplicht voorafgaand advies van het
overlegcomité gemeente - OCMW door het advies van de raad voor
maatschappelijk welzijn in uitvoering van artikel 270 van het
Gemeentedecreet:
• In het betrokken artikel van het Gemeentedecreet (en de memorie van
toelichting) wordt vermeld dat het overlegcomité (gemeente OCMW) ingevolge de toevoeging van de OCMW-voorzitter aan het
college van burgemeester en schepenen, niet langer noodzakelijk geacht
wordt, en dat dit overlegcomité bijgevolg afgeschaft wordt. Dit artikel is
ondertussen in werking getreden.
• De verplichting tot voorafgaande voorlegging aan het overlegcomité
(meer bepaald m.b.t. het vaststellen of wijzigen van het statuut van het
personeel, voor zover de beslissingen een weerslag hebben op de
budgetten en het beheer van het OCMW (en het oprichten van diensten
of instellingen met een sociale doelstelling en de uitbreiding daarvan))
wordt vervangen door een voorafgaand advies van de raad voor
maatschappelijk welzijn.
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Advies

•
•

Tussenkomsten

Met betrekking tot het voorstel tot wijziging en aanvulling van het
verlofstatuut werd door het Bijzonder Onderhandelingscomité op
16/03/2007 een protocol van akkoord afgesloten.
Het voorstel tot wijziging en aanvulling van het verlofstatuut werd gunstig
geadviseerd door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting d.d.
26/04/2007.

Dany Hollevoet, raadslid, bevestigt dat zijn fractie de aanvulling van de
dienstvrijstelling van het personeel om te zetelen als voorzitter, bijzitter of
secretaris van een hoofdbureau, stembureau of een opnemingsbureau bij
verkiezingen toejuicht, maar merkt op dat de desbetreffende wijziging,
opgenomen in artikel 68 van het verlofstatuut van het personeel een
contradictie is met hetgeen, gestipuleerd in artikel 66 van dit document,
meerbepaald:
Artikel 66
Er kan aan de vastbenoemde personeelsleden, het personeel op proef en het
tijdelijk personeel dienstvrijstelling worden verleend. De duur ervan is
beperkt tot de hoogstnodige tijd
Artikel 68
a) Oproeping om:
(…)
Te zetelen als voorzitter, bijzitter of secretaris van een hoofdbureau,
stembureau of een opnemingsbureau bij verkiezingen.
De dienstvrijstelling wordt verleend op:
• de dag van de verkiezingen, indien het betrokken personeelslid dan
moest werken;
• de eerstvolgende werkdag na de verkiezingen
Schepen Steve Vandenberghe repliceert dat de gewijzigde bepaling in artikel 68
van het verlofstatuut van het personeel een verfijning is van artikel 66 van het
statuut
Door schepen Jacky Maes wordt opgemerkt dat over deze aangelegenheid
onderhandelingen werden gevoerd in het Bijzonder Onderhandelingscomité

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
Artikel 68 a) van het verlofstatuut voor het gemeentepersoneel wordt als volgt
gewijzigd en aangevuld (schrappen van de tussen haakjes geplaatste en cursief
gedrukte tekst; en aanvulling van de vetgedrukte tekst):
(…)
Artikel 68:
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De gevallen waarin dienstvrijstelling kan worden verleend zijn de volgende:
a) Oproeping om:
(…)
te zetelen als (bijzitter in een hoofdbureau voor stemopneming bij de
parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen) voorzitter,
bijzitter of secretaris van een hoofdbureau, stembureau of een
opnemingsbureau bij verkiezingen.
De dienstvrijstelling wordt verleend op:
• de dag van de verkiezingen, indien het betrokken
personeelslid dan moest werken;
• de eerstvolgende werkdag na de verkiezingen.
(…)
Artikel 2
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de gouverneur.

Punt 10: personeelsdienst - Personeel. Verlofstatuut. Bevestiging van het voorzien van de
mogelijkheid tot het nemen van verlof voor het uitoefenen van een betrekking bij een AGB
(met ingang van 01/01/2007).

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

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

•
•
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Verwijzingsdocumenten

•
•
•
•

Voorgeschiedenis

beslissing van de gemeenteraad d.d. 08/12/1982, houdende hervaststelling
van het verlofstatuut, gewijzigd bij beslissingen van de gemeenteraad d.d.
17/11/1986, d.d. 16/12/1992 en d.d. 08/11/1999
Omzendbrief
BA
2006/05
d.d.
17/03/2006
betreffende
het
Gemeentedecreet van 15/07/2005 - art. 102 tot en met 117 - personeel,
inwerkingtreding op 01/01/2006
protocol d.d. 16/03/2007, van het Bijzonder Onderhandelingscomité, inzake
het voorstel tot wijziging van het verlofstatuut (verlof voor opdracht AGB)
gunstig advies van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 26/04/2007
inzake het voorstel tot wijziging van het verlofstatuut (verlof voor opdracht
AGB)

Fase
Verlofstatuut.
Principiële
goedkeuring
van het
voorzien van de mogelijkheid
tot het nemen van verlof
voor het uitoefenen van een
betrekking bij een AGB.
Verlof. Aanvraag AGB tot
toekenning van verlof aan
Hubert Schmitt, diensthoofd
vrijetijdsbesteding, om met
ingang van 01/01/2007 een
betrekking bij het AGB te
aanvaarden.
Principiële
goedkeuring.

Actie
principiële
college

Datum
goedkeuring 23/10/2006

principiële
college

goedkeuring 18/12/2006

Feiten, context Rechtspositieregeling (meer bepaald: verlof) personeel
en argumentatie De - door de gemeenteraad vast te stellen - rechtspositieregeling voor het
personeel in statutair dienstverband regelt volgens artikel 105, 8° de
arbeidsduur, het verlof en de afwezigheden. Het bepaalde is van
overeenkomstige toepassing op de rechtspositie van de personeelsleden in
contractueel verband.
Op heden zijn de te verwachten minimale voorwaarden inzake de
rechtspositieregeling nog niet vastgesteld door de Vlaamse Regering.
In de Omzendbrief BA 2006/05 van 17/03/2006 wordt in dit verband vermeld
dat dit in de praktijk geen aanleiding geeft tot problemen, aangezien de
opgesomde verplicht te regelen aangelegenheden nu reeds door de besturen
geregeld zijn in de bestaande statuten en reglementen voor het statutair en het
contractueel personeel.
Indien de bestaande regelingen zouden afwijken van dwingende bepalingen van
de decreten, moeten de huidige statuten en reglementen worden aangepast.
Aanvulling van het verlofstatuut met verlof voor het uitoefenen van
een betrekking bij een AGB
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Teneinde het de personeelsleden - in dienst bij het gemeentebestuur - vanaf het
dienstjaar 2007 mogelijk te maken om prestaties te leveren voor het autonoom
gemeentebedrijf, wordt voorgesteld om het verlofstatuut in die zin aan te
passen.
Dit kan door het huidige hoofdstuk IV. Verlof voor het verrichten van bepaalde
prestaties ten behoeve van in de Kamer van Volksvertegenwoordigers of in de
Senaat erkende politieke groepen aan te vullen.
De bepalingen terzake zoals voorzien in het verlofstatuut van het
provinciebestuur werden hierbij als voorbeeld genomen.
Op heden wordt onder het hoofdstuk IV. van het gemeentelijk verlofreglement
enkel het volgende artikel vermeld:
Artikel 64: Aan het vast personeel kan verlof toegekend worden voor het
verrichten van bepaalde prestaties ten behoeve van de in de Kamer van
Volksvertegenwoordigers of in de Senaat erkende politieke groepen
overeenkomstig het K.B. d.d. 02/04/1975 gewijzigd bij K.B. d.d. 23/01/1981.
De voorgestelde aanvulling van het verlofstatuut (zie artikel 1 van dit besluit)
werd goedgekeurd door de vakorganisaties en door de raad voor
maatschappelijk welzijn (*).
(*) Opmerking i.v.m. de vervanging van het verplicht voorafgaand advies van het
overlegcomité gemeente - OCMW door het advies van de raad voor
maatschappelijk welzijn in uitvoering van artikel 270 van het
Gemeentedecreet:
• In het betrokken artikel van het Gemeentedecreet (en de memorie van
toelichting) wordt vermeld dat het overlegcomité (gemeente OCMW) ingevolge de toevoeging van de OCMW-voorzitter aan het
college van burgemeester en schepenen, niet langer noodzakelijk geacht
wordt, en dat dit overlegcomité bijgevolg afgeschaft wordt. Dit artikel is
ondertussen in werking getreden.
• De verplichting tot voorafgaande voorlegging aan het overlegcomité
(meer bepaald m.b.t. het vaststellen of wijzigen van het statuut van het
personeel, voor zover de beslissingen een weerslag hebben op de
budgetten en het beheer van het OCMW (en het oprichten van diensten
of instellingen met een sociale doelstelling en de uitbreiding daarvan))
wordt vervangen door een voorafgaand advies van de raad voor
maatschappelijk welzijn.
Advies

•
•

Met betrekking tot het voorstel tot aanvulling van het verlofstatuut werd
door het Bijzonder Onderhandelingscomité op 16/03/2007 een
protocol van akkoord afgesloten.
Het voorstel tot aanvulling van het verlofstatuut werd gunstig
geadviseerd door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting d.d.
26/04/2007.
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Tussenkomsten

Dany Hollevoet, raadslid, merkt op dat de tekst, opgenomen in artikel 64bis §
1van het verlofstatuut van het personeel in tegenstrijd is met hetgeen, bepaald
in artikel 64bis § 2 van dit document, meerbepaald:
Artikel 64bis § 1
Op vraag van het hoofd van een autonoom gemeentebedrijf of van het
betrokken personeelslid kan door het college van burgemeester en schepenen
een verlof toegekend worden aan een ambtenaar om een betrekking bij dit
autonoom gemeentebedrijf te aanvaarden
Artikel 64bis § 2
Het verlof wordt toegestaan voor bepaalde of onbepaalde duur en dient
minimum één maand vóór de aanvang aangevraagd te worden.
Schepen Steve Vandenberghe antwoordt dat dit een kwestie van interpretatie
is.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De aanpassing van het verlofstatuut voor het gemeentepersoneel (toevoeging
van de vetgedrukte tekst in de titel en toevoeging van artikel 64bis) wordt als
volgt bevestigd met ingang van 01/01/2007:
(…)
IV. Verlof voor het verrichten van bepaalde prestaties ten behoeve van in de
Kamer van Volksvertegenwoordigers of in de Senaat erkende politieke groepen
of ten behoeve van een autonoom gemeentebedrijf.
(…)
Artikel 64bis:
§ 1. Op vraag van het hoofd van een autonoom gemeentebedrijf of van het
betrokken personeelslid kan door het college van burgemeester en
schepenen een verlof toegekend worden aan een ambtenaar om een
betrekking bij dit autonoom gemeentebedrijf te aanvaarden.
§ 2.

Het verlof wordt toegestaan voor bepaalde of onbepaalde duur en dient
minimum één maand vóór de aanvang aangevraagd te worden.
§ 3. Het verlof is onbezoldigd en wordt gelijkgesteld met een periode van
dienstactiviteit.
§ 4.

Het college van burgemeester en schepenen kan beslissen de wedde van
het personeelslid voor de duur van het verlof door te betalen en terug te
vorderen van het betrokken autonoom gemeentebedrijf of door te
betalen zonder terugvordering.

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

Punt 11: technische dienst - MiNaraad .
plaatsvervangers .

Aanstelling van de nieuwe leden en hun

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, afwezig

Bevoegdheid

•

artikel 200 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Omzendbrief d.d. 04/05/2007 – nr. BB-2007/03 van Marino Keulen, Vlaams
minister van Binnenlands Bestuur, waarin de aandacht wordt gevestigd op
de decretale verplichting inzake de man/vrouw verhouding in adviesraden.

Verwijzingsdocumenten

•

overeenkomst met het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap d.d.
02/12/1991 inzake het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid, meerbepaald
betreffende de oprichting van een gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu
beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/03/2007, houdende het vaststellen
van de aangepaste statuten van de MiNaraad (Milieu- en Natuurraad)
oproep tot indienen van kandidaturen nieuwe samenstelling MiNaraad:
− aan ex leden van de MiNaraad
− aan politieke fracties vertegenwoordigd in de gemeenteraad
− aan Bredense scholen
− door een éénmalige publicatie in :
− nv Tips
− De Zeewacht
diverse kandidaturen

•
•

•
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Feiten, context Overeenkomstig artikel 200 van het Gemeentedecreet is, onder voorbehoud
en argumentatie van andere wettelijke en decretale bepalingen, de gemeenteraad bevoegd voor
de agenda, samenstelling, werkwijze en de representativiteit van de
adviesorganen. De gemeenteraad heeft in zitting van 19/03/2007 de statuten
van de MiNaraad opnieuw vastgesteld. Volgens deze statuten is deze MiNaraad
als volgt samengesteld:
− de burgemeester, zonder stemrecht ;
− de schepen voor leefmilieu, zonder stemrecht ;
− 1 lid aangeduid door elke politieke fractie die is vertegenwoordigd in de
gemeenteraad, deze leden hebben geen stemrecht ;
− 1 afgevaardigde van het onderwijs met stemrecht ;
− 1 afgevaardigde uit socio- culturele organisaties met stemrecht ;
− 1 afgevaardigde uit vormingsorganisaties met stemrecht ;
− 1 afgevaardigde uit werkgeversorganisaties met stemrecht ;
− 2 afgevaardigden uit werknemersorganisaties met stemrecht ;
− 1 afgevaardigde uit de landbouwsector met stemrecht ;
− 8 afgevaardigden uit milieu- en natuurverenigingen met stemrecht ;
− 3 geïnteresseerde burgers op basis van hun deskundigheid of positieve
interesse
.
Voor elk effectief lid kan een plaatsvervangend lid aangeduid worden .
Er werd een oproep voor het indienen van de kandidaturen voor de nieuwe
samenstelling van de MiNaraad gericht :
− aan de ex leden van de MiNaraad
− aan de politieke fracties vertegenwoordigd in de gemeenteraad
− aan de Bredense scholen
− door een éénmalige publicatie in :
− nv Tips, p.a. Marconistraat 3, 8400 Oostende
− De Zeewacht, p.a. Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare
Deze kandidaturen moesten schriftelijk of per e-mail tegen uiterlijk 30/04/2007
ingediend zijn. Volgende kandidaturen werden ingediend:
− Politieke fracties
− SP.a
− Vertegenwoordiger : Michel Despagne
− Vervanger : Kimberley Rousselle
− CD&V
− Vertegenwoordiger : Liliane Van Loo, Duinenstraat 170
Bredene
− Vervanger : Marie-Laura Verhelst, Spuikomlaan 31 Bredene
− Vlaams Belang
− Vertegenwoordiger : Jon Devos, Kapelstraat 151/0202 Bredene
− Vervanger : Brenda Samaey, Pescatorstraat 42 Bredene
− Milieu- en natuur verenigingen
− Natuurpunt
− Jaak Geilleit, Zegelaan 27 Bredene
− Dirk Vanhoecke, Paaphoek 20 Bredene
− Natuur educatief centrum “De Nachtegaal”
− Bart Vandepoele
− Natuurwerkgroep Bredene
− Vertegenwoordiger : Philippe Beeckaert, Spuikomlaan 32
Bredene
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−

− Vervanger : Eddy Boey, Zijdstraat 8 Bredene
Geïnteresseerde burgers
− André Cattrijsse, Verbondenenlaan 4 Bredene
− Geert Lefebvre, Nijverheidstraat 1 Bredene
− Veronique Descheemaecker, Nijverheidstraat 1 Bredene
− Kris Costenoble, Lindenstraat 13 Bredene
− Mina El Azimani, Honoré Borgersstraat 33 Oostende
− Nicole De Vos, Zuidoostwijk 8 Bredene
− Norbert Bentein, Fritz Vinckelaan 24 Bredene
− Andrea Otlet, Koerslaan 34a Bredene (vervanger : Fernande
Deschouwer, Derbylaan 29 Bredene)

Deze kandidaturen laten het niet toe om de MiNaraad samen te stellen
overeenkomstig de statuten. Er kunnen immers geen afgevaardigden worden
aangeduid van de scholen, socio-culturele organisaties, vormingsorganisaties,
werkgeverorganisaties, landbouwsector. Voor de vertegenwoordiging van de
milieu- en natuurverenigingen werden slechts 4 kandidaturen (3 effectief, 1
plaatsvervangend) ontvangen terwijl volgens de statuten 8 personen van de
milieu- en natuurverenigingen deel moeten kunnen uitmaken van de MiNaraad.
Anderzijds hebben 9 geïnteresseerde burgers (8 effectieve, 1 plaatsvervangend)
hun kandidaturen ingediend om deel uit te maken van de MiNaraad, terwijl de
statuten dit aantal beperkt tot drie.
Aangezien de organisatie en de samenstelling van de MiNaraad tot de
bevoegdheid van de gemeenteraad behoort, kan de gemeenteraad bijgevolg ook
afwijken van de statuten en alle geïnteresseerde burgers aanduiden. Er dient
opgemerkt dat de MiNaraad in ieder geval niet conform deze statuten kan
worden samengesteld, aangezien voor bepaalde geledingen geen kandidaturen
werden ontvangen.
Artikel 200 § 2 van het Gemeentedecreet bepaalt dat ten hoogste twee derde
leden van de raden van hetzelfde geslacht mag zijn. Zoniet kan niet op
rechtsgeldige wijze advies worden uitgebracht.
In voorkomend geval dat de MiNaraad wordt samengesteld met alle kandidaat –
effectieve vertegenwoordigers is de verhouding tussen mannen en vrouwen
13/4 wat niet in overeenstemming is met de 2/3 regel.
Overzicht effectieve leden op basis van ingediende kandidaturen:
Met stemrecht
Jaak Geilleit
Dirk Vanhoecke
Bart Vandepoele

M
M
M

Philippe Beeckaert

M
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Zonder stemrecht
Michel Despagne
Liliane Van Loo
Jon Devos
André Cattrijsse
Geert Lefebvre
Veronique
Descheemaecker
Kris Costenoble
Mina El Azimani
Nicole De Vos

M
V
M
M
M
V
M
M
V
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Verhouding man/vrouw

4/0

Norbert Bentein
Andrea Otlet

M
V

Schepen voor leefmilieu
Burgemeester

M
M

Verhouding man/vrouw

9/4

Verhouding man/vrouw leden met stemrecht / zonder stemrecht: 13/4
Tussenkomsten

Schepen Erwin Feys merkt op dat op basis van de ingediende kandidaturen de
MiNaraad niet kan worden samengesteld overeenkomstig de statuten, die door
de gemeenteraad, in zitting van 19/03/2007, werden vastgesteld. Door een
aantal geledingen werden immers geen kandidaturen ingediend. Voor de
vertegenwoordiging van de milieu- en natuurverenigingen werden op de
uiterste datum van indiening slechts 4 kandidaatstellingen ontvangen, terwijl
volgens de statuten 8 personen van de milieu- en natuurverenigingen deel
moeten uitmaken van deze raad. Anderzijds hebben heel wat geïnteresseerde
burgers zich kandidaat gesteld om in deze adviesraad te zetelen. De statuten
beperken dit aantal echter tot drie.
Het Gemeentedecreet bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de
samenstelling van de MiNaraad, wat impliceert dat door de gemeenteraad kan
worden afgeweken van deze statuten.
Bijkomend probleem stelt zich door de recente omzendbrief van de Vlaams
Minister van Binnenlands Bestuur, Marino Keulen, die de aandacht vestigt op de
decretale verplichting inzake de man/vrouw verhouding in adviesraden.
Maximum 2/3 van de leden van een adviesraad mag van hetzelfde geslacht zijn.
Uit de ingediende kandidaturen blijkt dat aan deze verplichting niet kan worden
voldaan, niettegenstaande in de oproep duidelijk werd vermeld dat wordt
gestreefd naar een evenwichtige man/vrouw verhouding
Schepen Erwin Feys stelt de gemeenteraad 2 opties voor:
• Een nieuwe oproep richten en het dossier uitstellen
OFWEL
• Op basis van de ingediende kandidaturen de MiNaraad als volgt
samenstellen, waarbij maximum 2/3 ervan tot hetzelfde geslacht
behoren
Met stemrecht
Natuurverenigingen
Jaak Geilleit (Natuurpunt)
Dirk Vanhoecke (Natuurpunt)
Bart Vandepoele (Natuureducatief Centrum De Nachtegaal)
Philippe Beeckaert (Natuurwerkgroep De Zeekoet) – plaatsvervanger Eddy
Boey
Socio-culturele organisaties
Geert Lefebvre (geïnteresseerde burger, maar eveneens kandidaat als
vertegenwoordiger van de socio-culturele organisaties)
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Zonder stemrecht
Politieke fracties
Kimberley Rousselle (plaatsvervanger Michel Despagne)
Liliane Vanloo (plaatsvervanger Marie-Laure Verhelst)
Jon Devos (plaatsvervanger Brenda Samaey)
Geïnteresseerde burgers
André Cattrijsse
Veronique Descheemaecker
Kris Costenoble
Mina El Azimani
Nicole De Vos
Norbert Bentein
Andrea Otlet
Fernande Deschouwer
Serge Allein
Als dusdanig is de verhouding man/vrouw 12 tegen 7, wat in
overeenstemming is met de verplichting van artikel 200 van het
Gemeentedecreet.
Vanzelfsprekend kan de raad nog andere, liefst
vrouwelijke kandidaten, voorstellen om deel uit te maken van deze raad. Er
wordt gekozen voor een pragmatische oplossing, teneinde een evenwichtige
verhouding te bekomen
Burgemeester Willy Vanhooren betreurt dat het aantal stemgerechtigde leden
heel beperkt is en stelt voor het stemrecht ook toe te kennen aan de
geïnteresseerde burgers en de statuten van de MiNaraad in deze zin te wijzigen.
Dany Hollevoet, raadslid, vindt het voorstel van de burgemeester
lovenswaardig, maar deelt mede dat zijn fractie, voor wat betreft de
samenstelling van deze adviesraad, niet akkoord kan gaan met het afwijken door
de gemeenteraad van de statuten, zonder het voorafgaand inwinnen van het
advies van de MiNa-raad en opteert voor het afvoeren van dit punt van de
dagorde.
Door schepen Erwin Feys wordt beklemtoond dat het Gemeentedecreet
bepaalt dat de gemeenteraad beslist over de samenstelling van deze raad,
waaruit voortvloeit dat door de raad kan worden afgeweken van de statuten.
De burgemeester merkt op dat er op dit tijdstip geen MiNa-raad bestaat en
verwerpt het voorstel tot uitstellen van de behandeling van deze
aangelegenheid, omdat het milieu daar zeker niet door gebaat wordt
De zienswijze van de burgemeester wordt bijgetreden door Eddy Gryson,
voorzitter van de gemeenteraad en schepen Jacky Maes
Dany Hollevoet, raadslid, betreurt dat het voorliggend voorstel inzake de
samenstelling van dit adviesorgaan afwijkt van de kandidatuurstellingen
Schepen Jacky Maes repliceert dat de omzendbrief van Vlaams minister van
Binnenlands Bestuur, Marino Keulen, die de aandacht vestigt op de decretale
verplichting inzake de man/vrouw verhouding in adviesraden, daarvan de
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aanleiding was
Door raadslid Kristof Vermeire wordt voorgesteld een bijkomende oproep
voor het indienen van kandidaturen te richten
Stemmen

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van de
leden en hun plaatsvervangers met en zonder stemrecht
• 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
• Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden
Natuurverenigingen
Jaak Geilleit bekomt 24 stemmen
Dirk Vanhoecke bekomt 24 stemmen
Bart Vandepoele bekomt 23 stemmen
Philippe Beeckaert bekomt 23 stemmen
Eddy Boey (plaatsvervanger) bekomt 3 stemmen
Socio-culturele verenigingen
Geert Lefebvre bekomt 24 stemmen
Politieke fracties
Kimberley Rousselle (effectief) bekomt 21 stemmen
Michel Despagne (plaatsvervanger) bekomt 18 stemmen
Liliane Vanloo (effectief) bekomt 19 stemmen voor en 1 tegen
Marie-Laure Verhelst (plaatsvervanger) bekomt 14 stemmen
Jon Devos (effectief) bekomt 11 stemmen voor en 6 tegen
Brenda Samaey (plaatsvervanger) bekomt 9 stemmen voor en 6 tegen
Geïnteresseerde burgers
André Cattrijsse bekomt 20 stemmen
Veronique Descheemaecker bekomt 17 stemmen
Kris Costenoble bekomt 15 stemmen voor en 2 tegen
Mina El Azimani bekomt 18 stemmen
Nicole De Vos bekomt 21 stemmen
Norbert Bentein bekomt 17 stemmen
Andrea Otlet bekomt 17 stemmen
Fernande Deschouwer bekomt 17 stemmen
Serge Allein bekomt 17 stemmen
Marie-Laure Verhelst bekomt 4 stemmen
Martine Lauwereyns bekomt 1 stem

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist de MiNaraad als volgt samen te stellen:
A. Van rechtswege
De burgemeester en de schepen voor leefmilieu, zonder stemrecht
B. Na stemming
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Natuurverenigingen
Jaak Geilleit
Dirk Vanhoecke
Bart Vandepoele
Philippe Beeckaert
Socio-culturele verenigingen
Geert Lefebvre
Geïnteresseerde burgers
André Cattrijsse
Veronique Descheemaecker
Kris Costenoble
Mina El Azimani
Nicole De Vos
Norbert Bentein
Andrea Otlet
Fernande Deschouwer
Serge Allein
Aangeduid door de politieke fracties
Effectief
Kimberley Rousselle
Liliane Vanloo
Jon Devos

Plaatsvervangend
Michel Despagne
Marie-Laure Verhelst
Brenda Samaey

Punt 12: financiële dienst - OCMW. Kennisname van het goedkeuringsbesluit en de
opmerkingen van Paul Breyne, gouverneur provincie West-Vlaanderen, betreffende de
jaarrekening 2005 van het OCMW Bredene.

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 89§2 en 90§2 van de organieke wet d.d. 08/07/1976 betreffende de
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Openbare Centra voor Maatschappelijk welzijn
Juridische grond

•
•

•

Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie
•
•

•
•

•
•

Organieke wet van 08/07/1976 betreffende de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn
Decreet d.d. 17/12/1997 tot wijziging van de organieke wet op de
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van 08/07/1976, waarbij
werd voorzien in de invoering van een nieuwe boekhouding voor de
OCMW’s
Ministerieel Besluit d.d. 20/06/2004 tot vaststelling van de bijzondere
voorwaarden betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

kennisname door de gemeenteraad d.d. 03/07/2006 van de jaarrekening,
toelichting en jaarverslag 2005 van het OCMW in toepassing van de nieuwe
OCMW-boekhouding
brief d.d. 30/03/2007 betreffende het goedkeuringsbesluit, opmerkingen en
aanbevelingen van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, Paul
Breyne, van de jaarrekening 2005 van het OCMW Bredene

De gemeenteraad heeft op 03/07/2006 kennis genomen van de jaarrekening,
toelichting en jaarverslag 2005 van het OCMW. Er werden door de
gemeenteraad geen opmerkingen geformuleerd aan de heer
Provinciegouverneur, Paul Breyne.
De jaarrekening wordt eveneens ter goedkeuring voorgelegd aan het ambt
van de provinciegouverneur.
Vooraleer de gouverneur zijn goedkeuring hecht aan deze jaarrekening
wordt een externe audit, met betrekking tot de gevoerde boekhouding in
2005, uitgevoerd. De auditcommissie maakt van deze uitgevoerde audit, die
normaal gezien gedeeltelijk op het kantoor van de diensten van de heer
provinciegouverneur gebeurt en gedeeltelijk in de kantoren van het
OCMW plaats vindt, een verslag op.
Op basis van dit verslag worden door de heer provinciegouverneur een
aantal opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd. Deze geformuleerde
opmerkingen en aanbevelingen worden aan de gemeenteraad meegedeeld.
Voor de jaarrekening 2005 werd geen extern auditverslag bijgevoegd. De
verklaring hiervoor is dat het vereiste personeelseffectief, op de dienst
‘Agentschap voor binnenlands bestuur’, op het huidig ogenblik niet
voorhanden is om deze opdracht behoorlijk te kunnen uitvoeren. Binnen
de perken van het bestaand personeelseffectief werd de rekening, door
voornoemd bestuur, aan de hand van een aantal sleutelcontroles aan een
beperkt doch gericht toezicht onderworpen. Er wordt ons door het
Agentschap voor binnenlands bestuur verzekerd dat zodra de
personeelstoestand is genormaliseerd, de jaarrekening terug zal worden
geauditeerd.
Niettegenstaande dat geen effectief auditverslag werd opgesteld heeft de
heer provinciegouverneur toch een aantal opmerkingen en aanbevelingen
geformuleerd.
Opmerkingen en aanbevelingen van de gouverneur.
• Administratief handboek
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•

Neemt kennis

De secretaris en ontvanger dienen de administratieve procedures en
interne controles uit te werken voor wat betreft de materies behorende
tot hun bevoegdheden. Deze dienen te worden opgenomen in het
administratief handboek. De procedures dienen te worden uitgewerkt
volgens een intern af te spreken stappenplan.
• Interne audit
Er dient een interne audit georganiseerd te worden, bestaande uit een
nakomingsaudit (door de ontvanger) en een operationele audit (door de
interne auditcommissie), waarover telkens schriftelijk dient te worden
gerapporteerd aan de raad.
De gemeenteraad kan, in uitvoering van art. 90§2 van de organiekewet d.d.
08/07/1976 betreffende de OCMW’s, beroep instellen bij de Vlaamse
regering tegen de goedkeuringsbeslissing van de gouverneur. Dit beroep
moet worden ingesteld binnen de dertig dagen ingaande de dag na het
versturen van het besluit van de gouverneur.
De geformuleerde
opmerkingen en aanbevelingen geven geen volgens de dienst geen aanleiding
om beroep tegen genoemde beslissing in te stellen.

De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van Paul Breyne, gouverneur
provincie West-Vlaanderen, houdende de goedkeuring van de jaarrekening 2005
van het OCMW van Bredene.

Punt 13: financiële dienst - OCMW. Goedkeuring beslissing OCMW-raad betreffende de
bouw van het 'sociaal huis'.

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 60 §6 van de organieke wet d.d. 08/07/1976, betreffende de
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn

Juridische grond

•

Organieke wet d.d. 08/07/1976, betreffende de Openbare Centra voor
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Maatschappelijk Welzijn
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context •
en
argumentatie
•
•

•

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 20/12/2004, betreffende het
meerjarenplan 2005-2006-2007 van het OCMW Bredene
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 23/04/2007,
houdende het advies over de ontwerpbeslissing OCMW betreffende de
bouw van het ‘sociaal huis’ en het voorstel tot budgetwijziging.
beslissing van de OCMW-raad d.d. 26/04/2007, betreffende de bouw van
een sociaal huis

Het OCMW Bredene wenst over te gaan tot de bouw van het ‘sociaal huis’
waarin volgende diensten zullen worden gehuisvest:
- de volledige sociale dienst van het OCMW
- de gemeentelijke welzijnsdiensten
- de volledige OCMW-administratie
Het voorstel bestaat erin om het ‘sociaal huis’ op te trekken op het perceel,
eigendom van het OCMW, gelegen achter het bejaardencentrum
Wackerbout, gekadastreerd sectie C 520 a.
Uitgangspunten
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 18 van het decreet van
19/03/2004 betreffende het Lokaal Sociaal Beleid moest het ‘sociaal huis’
gerealiseerd zijn tegen 01/01/2007. Er kan echter wel uitstel bekomen
worden tot 5 jaar na de inwerkingtreding van het decreet indien de Raad
voor Maatschappelijk Welzijn en de gemeenteraad erom verzoeken. In zitting
van 28/11/2006 heeft de Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist een
verzoek om uitstel voor de oprichting van het ‘sociaal huis’ te richten aan de
Vlaamse regering. Met haar schrijven van 9 januari 2007 heeft Inge Vervotte,
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, uitstel verleend
aan het lokaal bestuur van Bredene – OCMW en gémeente – tot ten
laatste 22/05/2009, voor de oprichting van het ‘sociaal huis’.
Problematiek
De piste om over te gaan tot de oprichting van een apart ‘sociaal huis’, in
Bredene, kent een dubbele aanleiding. Enerzijds moet worden voldaan aan
een inhoudelijk objectief, anderzijds moet een antwoord worden geboden
aan de lokale problematiek.
Æ inhoudelijk :
Toegankelijkheid en bereikbaarheid van de sociale dienstverlening
garanderen – decretale verplichting (cfr. Supra)
Æ lokaal :
- Een uitbreiding van de beschikbare kantoorruimte
- Een nieuwe inplantingplaats van de OCMW-administratie
Zowel de administratie van de gemeente als deze van het OCMW kampt
met plaatsgebrek. De kantoren van de welzijnsdienst, dienst huisvesting en
dienst onthaalmoeders (+ uitleendienst) zijn gehuisvest in het gemeentehuis
en in de kiosk. Expansiemogelijkheden zijn er niet. Ook de sociale dienst
van het OCMW is krap behuisd. Individuele gesprekken met OCMWclienten is een absolute noodzaak, maar zijn omzeggens onmogelijk binnen de
huidige kantoorinfrastructuur.
Veel maatschappelijk werkers zijn
samengebracht in kleine kantoorruimten, die geen mogelijkheid bieden voor
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persoonlijke afspraken. Bovendien zijn de huidige burelen onveilig en bieden
aan de personeelsleden geen vluchtwegen. Ook wordt het cliënteel van de
sociale dienst op vandaag ontvangen in een gebouw dat in de eerste plaats
dienst doet als woon- en zorgcentrum voor bejaarden. Alleen al voor de
veiligheid van de residenten is een volledig afgescheiden gebouw een absolute
vereiste.
•

Opportuniteiten
Het is evident dat door de verhuis van de sociale dienst van het OCMW én
de OCMW-administratie van het bejaardencentrum naar het “‘sociaal huis’”,
er heel wat ruimte vrijkomt binnen de ouderenvoorziening. Door deze
nieuwe ruimte te creëren krijgt het woon- en zorgcentrum bijkomende
mogelijkheden om :
1) de meerpersoonskamers binnen het RVT te vervangen door
éénpersoonskamers zonder afbouw van het beddenbestand
2) het aantal kortverblijven uit te breiden van één naar drie, waardoor we
een erkenning als “centra voor kortverblijf” kunnen aanvragen, een
initiatief dat gesubsidieerd wordt.

•

Voordelen centralisatie diensten in ‘sociaal huis’
Æ De cliënt moet zich met zijn hulpvraag maar tot één locatie richten, wat
de mobiliteitsdrempel verlaagt en tijd bespaart
Æ De hulpaanvragers kunnen sneller en gerichter worden doorverwezen
naar de juiste dienst
Æ Informatie betreffende de bestaande welzijnsvoorzieningen wordt
gebundeld, waardoor het aanbod overzichtelijker en toegankelijker wordt
Æ Het ‘OCMW' zou minder stigmatiserend overkomen, indien het in één
‘sociaal huis’ zou worden ondergebracht, samen met de gemeentelijke
welzijnsdiensten

•

Setting ‘‘sociaal huis’’
Verantwoordelijkheid – juridisch kader
De oprichting van het ‘sociaal huis’ zou gebeuren onder de
verantwoordelijkheid van het OCMW. De financiering loopt via een
OCMW-investeringsbudget (OCMW = bouwheer en eigenaar).
De inrichting en uitrusting (meubilair en informatica) van het nieuwe
kantoorgebouw gebeurt eveneens onder de verantwoordelijkheid van het
OCMW.
De exploitatiekosten van het ‘sociaal huis’ (onderhoud, kantoorkosten,
energie,…) worden voorzien op het exploitatiebudget van het OCMW.
In eerste fase gebeurt de personeelsinzet door het samenbrengen van de
personeelsleden die zowel in het OCMW als in het gemeentebestuur
binnen de sociaal-administratieve dienstverlening werkzaam zijn. Elk bestuur
draagt de loonlast van zijn personeel.
Inrichting gebouw
De constructie van het ‘sociaal huis’ zou bestaan uit:
Æ 26 individuele burelen (sociale dienst, welzijnsdiensten, management)
Æ 1 landschapsbureel voor 8 personen (ondersteuning management +
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andere diensten)
Æ andere ruimten: 2 vergaderzalen, 1 onthaal, 1 opslagruimte dienst
onthaalmoeders
Æ logistiek: toiletten, opslagruimte, technische ruimten …
In deze constructie zijn er expansiemogelijkheden, 4 individuele burelen
worden bij de opstart niet ingenomen.
Bij de oprichting zal voldoende aandacht worden besteed aan de
toegankelijkheid voor personen met een beperkte mobiliteit. De voorziene
ligging is makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer en er zullen op
deze locatie voldoende parkeerplaatsen voorradig zijn. Bovendien zal het
‘sociaal huis’, op deze locatie, in de onmiddellijke omgeving van de andere
gemeentelijke en OCMW-diensten liggen.
•

Kostprijs ‘‘sociaal huis’’
A. Gebouw – kostprijsraming
Omschrijving

Details

Gebouw

Omgevingswerken
(tuinaanleg + parkings)
Erelonen
TOTAAL

Bedrag
(incl.
BTW)
1 300 m²
1 778 700 EUR
(1 368,23 EUR/m²)

ruwbouw : 1 270 500 EUR
CV + sanitair : 471 900 EUR
Liften :
36 300 EUR
2 900 m²
(54,24 EUR:m²)
± 6,5%

157 300 EUR
179 080 EUR
2 115 080 EUR

Financiering – ‘sociaal huis’
Opname van een lening op naam van het OCMW t.b.v. 2.120.000,00 EUR:
- looptijd: 30 jaar
- vaste rentevoet: 4,34%
- maandelijkse aflossing: 10.800,00 EUR
B. Inrichting – kostprijsraming
Er wordt geopteerd om zoveel mogelijk materiaal te recuperen uit de
bestaande kantoorgebouwen (ICT, meubilair, …). Bijkomende uitgaven
zullen worden gefinancierd met de verkoop van gronden).
C. Werkingskosten gebouw op jaarbasis
Omschrijving
Gas
Elektriciteit
Schoonmaak
TOTAAL
•

Bedrag
5 500 EUR
12 000 EUR
25 000 EUR
42 500 EUR

Kostprijs ‘verbouwingswerken rustoordkamers’
Omschrijving
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Bedrag

(incl.
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Verbouwingswerken 13 kamers * 10 000 EUR/kamer
kamers + vergroten refter : 10 000 EUR
refter
TOTAAL

BTW)
140 000 EUR
140 000 EUR

Financiering – verbouwingswerken
Æ geen VIPA-subsidie mogelijk
Æ Opname van een lening op naam van het OCMW t.b.v. 140 000 EUR:
- looptijd: 5 jaar
- jaarlijkse aflossing: 35.000,00 EUR
Opbrengsten uitbreiding beddenbestand
Omschrijving

Details

Subsidiëring
als 3 kamers * 2 174,06 EUR
centra
voor
kortverblijf
Inkomsten
uit 13 kamers * 33,52 EUR/dag * 365
verblijfskosten
dagen * 95%
(basis inwoner)
Inkomsten
via 13 kamers * 37,81 EUR/dag * 365
dagforfait
dagen * 95%
TOTAAL

Bedrag
(incl.
BTW)
6 522,18 EUR
151 099,78 EUR
170 438,03 EUR
328 059,99 EUR

Financiële samenvatting uitbreiding rustoordkamers
Omschrijving
Meeropbrengst kamers
Extra personeelskost
Bijkomende werkingskosten
Leningslast verbouwingswerken
Saldo (*)
======================
Omschrijving
Meeropbrengst kamers
Extra personeelskost (*)
Bijkomende werkingskosten
Leningslast verbouwingswerken
Saldo (*)

2009
2010
328 000
334 000
- 8 700
- 8 960
- 25 000
- 25 500
- 35 000
- 35 000
259 300
264 500
========= =========
2012
2013
348 000
355 000
- 9 510
- 9 800
- 26 530
- 27 060
- 35 000
- 35 000
276 960
283 140

2011
341 000
9 230
- 26 010
35 000
270 760
========
2014
362 000
- 10 085
- 27 602
0
324 313

(*) Door de uitbreiding van het aantal rustoordkamers wordt jaarlijks een
positieve cash-flow gegenereerd.
•

Financiële evaluatie
Evolutie gemeentelijke dotatie aan het OCMW
Het OCMW stelt voor het bedrag van 1 900 000 EUR, dat werd
ingeschreven in de gemeentelijke begroting 2007, voor de komende jaren
van deze huidige legislatuur te bevriezen. Dit bedrag zou enkel jaarlijks
geïndexeerd worden met 3%, dit om de indexatie van de lonen te kunnen
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opvangen. Het OCMW is van oordeel dat zij met dit jaarlijks bedrag 1 900
000 EUR (+ 3% jaarlijks), samen met de positieve cash-flow die wordt
gegenereerd door oprichting van nieuwe rustoordkamers, voldoende
middelen verzamelt om volgende doelstellingen te realiseren :
Æ oprichting van een ‘sociaal huis’
Æ middelen vrijmaken om het niet subsidieerbare deel (40%) van de
renovatie van het bejaardencentrum Wackerbout te bekostigen
Æ de thesaurietoestand op peil te houden zodat het betalingsverkeer niet
gehinderd wordt
Gemeentelijk meerjarenplan
In het meerjarenplan dat ter goedkeuring werd voorgelegd aan de
gemeenteraad in zitting van 18/12/2006 werd reeds rekening gehouden met
een jaarlijkse stijging van de dotatie aan het OCMW. De bouw van het
sociaal huis werd toen als een bijkomend bedrag voorzien, bovenop het
jaarlijks geïndexeerd bedrag. In totaal werd toen 100 000 EUR als extra
bijdrage toegevoegd, hetzij 60 000 EUR/jaar voor de huurlast en 40 000
EUR/jaar voor de bijkomende werkingskosten. Dit bijkomend bedrag van
100 000 EUR/jaar zou volgens de berekeningen van het OCMW niet
moeten worden voorzien.
Jaartal
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Oorspronkelijk MJP MJP
– Verschil
– G.R. 18/12/2007
begrotingscontrole
CBS
1 900 000 EUR
1 900 000 EUR
0 EUR
2 036 000 EUR
1 957 000 EUR
- 79 000 EUR
2 072 648 EUR
2 015 710 EUR
- 56 938 EUR
2 109 956 EUR
2 076 181 EUR
- 33 775 EUR
n.v.t.
2 138 466 EUR
n.v.t.
n.v.t.
2 202 620 EUR
n.v.t.

Het huidig meerjarenplan van het OCMW loopt over de jaren 2005-20062007. Het volgend meerjarenplan moet opgemaakt worden voor de
periode 2008-2009-2010. De enveloppenfinanciering die het OCMW nu
voorstelt biedt echter meer financiële garantie dan wanneer de bijdrage zou
worden ingeschreven a.d.h.v. het meerjarig beleidsplan van het OCMW.
Het is immers zo dat de bijdragen nu reeds zijn gekend voor de volledige
legislatuur i.p.v. via het OCMW-meerjarig beleidsplan voor een beperkte
periode van 3 jaar, dat op vandaag nog niet gekend.
De gemeentelijke bijdrage omvat ook de terbeschikkingstelling van de
kantoorruimten i.h.k.v. de behuizing van het gemeentelijk personeel. Er zal
dus geen extra vergoeding worden doorgerekend aan de gemeente voor het
gebruik van om het even welke accommodatie van genoemd personeel.
Aansluitingstabel financiële haalbaarheid
gemeentelijke dotatie OCMW versus project ‘sociaal huis’
Omschrijving
Resultaat gewone activiteiten
Evolutie van de schuld
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2007
- 1744 216

2008
- 1 813 984
- 1 508

2009
- 1 886 544
+ 32 508
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Bouw ‘sociaal huis’
Evolutie werkingsopbrengsten
Evolutie werkingskosten (SH)
Saldo
Gemeentelijke dotatie
Verschil
======================
Omschrijving
Resultaat gewone activiteiten
Evolutie van de schuld
Bouw ‘sociaal huis’
Evolutie werkingsopbrengsten
Evolutie werkingskosten (SH)
Saldo
Gemeentelijke dotatie
Verschil

Financiële
gevolgen

- 64 800

- 1 744 216
1 900 000
155 784
=========
2010
- 1 962 006
+ 37 062
- 129 600
+ 264 500
- 44 217
- 1808 761
2 076 181
267 420

- 21 250
- 1 901 542
1 957 000
55 458
=========
2011
- 2 040 486
+ 64 234
- 129 600
+ 270 760
- 45 101
- 1854 183
2 138 466
284 283

- 129 600
+ 259 300
- 43 350
- 1 742 686
2 015 710
273 024
========
2012
- 2 122 105
+ 69 079
- 129 600
+ 276 960
- 46 003
- 1 925 139
2 202 620
277 481

•

Voorstel tot budgetwijziging
Via budgetwijziging van het OCMW wordt voorgesteld een
investeringsproject in te voegen in het boekjaar 2007: “Bouw van het
‘sociaal huis’”. De kostprijs van dit project wordt geraamd op 2.120.000,00
EUR, te financieren met een lening. In de gewone exploitatie van het
boekjaar 2007 wordt een leninglast van drie maanden voorzien, of
32.400,00.

•

Aanvraag tot goedkeuring
De gemeenteraad wordt gevraagd de beslissing van de OCMW-raad
betreffende de oprichting van een sociaal huis goed te keuren.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Bijdrage
in
de
werkingskosten
gedragen door andere
overheidsinstellingen
(OCMW)

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Raming (incl. btw) Begrotingscode +
beschikbaar krediet
1 900 000 EUR 831/435-01
begroting 2007

Dienst
G.D.

MJP – jaarlijkse
indexatie met 3%

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de beslissing van de OCMW-raad
d.d. 26/04/2007 betreffende de oprichting van een ‘sociaal huis’ te Bredene.
Artikel 2
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De gemeentelijke bijdrage wordt voor 2007 vastgelegd op 1 900 000 EUR en
voor de komende jaren binnen deze legislatuur, wordt dit bedrag jaarlijks
geïndexeerd met 3%. Aldus worden volgende bedragen in het meerjarig
beleidsplan ingeschreven m.b.t. de gemeentelijke bijdrage in werkingskosten
gedragen door het OCMW :
2007
2008
2009
2010
2011
2012

1 900 000 EUR
1 957 000 EUR
2 015 710 EUR
2 076 181 EUR
2 138 466 EUR
2 202 620 EUR

Deze gemeentelijke bijdrage omvat eveneens de vergoeding voor het
terbeschikking stellenvan de kantoorruimten voor het gemeentelijk personeel
dat zal worden gehuisvest in het sociaal huis. Geen enkele vergoeding mag
worden aangerekend voor het gebruik van de kantoorruimten zelf, de hall, de
parking, de keuken en refter, telefoongebruik, ICT-kosten, verwarming,
elektricteit e.d.
Artikel 3
Dit ‘sociaal huis’ moet onderdak bieden aan volgende diensten :
- de volledige sociale dienst van het OCMW
- de gemeentelijke welzijnsdiensten
- de volledige OCMW-administratie
Artikel 4
De raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd het investeringsproject
‘‘sociaal huis’’ in te schrijven bij de eerstvolgende budgetwijziging.
Artikel 5
De financiële aspecten worden geregeld als volgt:
Omschrijving +
Bedrag (incl. btw) Begrotingscode
Leverancier
Bijdrage
in
de
1 900 000 EUR 831/435-01
werkingskosten gedragen
begroting 2007
door
andere
overheidsinstellingen
MJP – jaarlijkse indexatie
(OCMW)
met 3%

Punt 14: financiële dienst - OCMW. Goedkeuring beslissing OCMW-raad betreffende
capaciteitsuitbreiding rusthuis Wackerbout met 29 woongelegenheden.
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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 ;
Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet, Sandy
Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Valerie Degroodt, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Martine Lauwereyns, secretaris wnd.

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 60 § 6 van de organieke wet d.d. 08/07/1976, betreffende de
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn

Juridische grond

•

Organieke wet d.d. 08/07/1976, betreffende de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 20/12/2004, betreffende het
meerjarenplan 2005-2006-2007 van het OCMW Bredene
beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 13/04/2007,
houdende de aanvraag voor het bekomen van de voorafgaande vergunning
voor de capaciteitsuitbreiding van het rusthuis Wackerbout met 29
woongelegenheden
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 23/04/2007,
houdende het advies over de ontwerpbeslissing inzake het bekomen van
een vergunning capaciteitsuitbreiding rusthuis Wackerbout met 29
woongelegenheden
beslissing van de OCMW-raad d.d. 26/04/2007, betreffende de
capaciteitsuitbreiding van het rusthuis Wackerbout met 29
woongelegenheden

•

•

•

Feiten, context •
en argumentatie
•

•

In de meerjarenplanning 2005-2006-2007 van het OCMW Bredene is o.a.
als strategische doelstelling opgenomen de bouw van een woon- en
zorgcentrum, gekoppeld aan de renovatie en omvorming van het bestaande
bejaardencentrum.
Rekening houdend met de vergrijzing van de bevolking én het feit dat er nu
al 130 kandidaat-Bredenaars op de wachtlijst staan, is het vanzelfsprekend
dat bij de ontwikkeling van de visie m.b.t. de omvorming van het
bejaardencentrum
tot
een
woonen
zorgcentrum,
een
capaciteitsuitbreiding wordt overwogen.
Geen rusthuis mag worden gebouwd of verbouwd waarbij in een
capaciteitsuitbreiding wordt voorzien, zonder de voorafgaande vergunning
van de Vlaamse Regering. Dergelijke vergunning kan enkel worden
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•

•

•

•

•

toegestaan voor zover het initiatief past in het programma dat door de
Vlaamse Regering is vastgesteld.
Voor wat betreft de gemeentelijke invulling van het programmacijfer
rusthuizen kunnen er 184 bedden worden gerealiseerd. Momenteel zijn er
155 erkende rustoordbedden op het grondgebied van de gemeente
Bredene, wat betekent dat er nog ruimte is voor 29 rustoordbedden. Deze
rustoordbedden zijn vrijgekomen door de sluiting van volgende inrichtingen:
Sint Jan Berchmans en Maria Duyne.
Op vandaag kan het OCMW Bredene een aanvraag indienen tot toekenning
van de voorafgaande vergunning voor capaciteitsuitbreiding van het rusthuis
Wackerbout met 29 woongelegenheden. De voorafgaande vergunning geldt
voor vijf jaar en kan eenmalig verlengd worden voor een periode van drie
jaar.
Het bekomen van de voorafgaande vergunning verplicht tot niets en is
kosteloos. Als de initiatiefnemer binnen de totale geldigheidsduur van de
voorafgaande vergunning de werken die nodig zijn om het initiatief te
verwezenlijken niet heeft aangevat, vervalt de voorafgaande vergunning van
rechtswege.
Belangrijk is dat als men de voorafgaande vergunning voor de uitbreiding
met 29 bedden bekomt, geen enkele andere partij (privé, openbaar of vzw)
binnen de geldigheidsperiode van de vergunning (maximum 8 jaar), op het
grondgebied van de gemeente bijkomende rustoordbedden kan realiseren.
Het OCMW heeft dan immers alle bedden, welke ingevolge de
programmatie beschikbaar zijn op het grondgebied van de gemeente, in
portefeuille.

Aanvraag tot goedkeuring
De gemeenteraad wordt gevraagd de beslissing van de OCMW-raad
betreffende de aanvraag van de voorafgaande vergunning voor de
capaciteitsuitbreiding van het rusthuis Wackerbout met 29
woongelegenheden goed te keuren.

Tussenkomsten

Raadslid Kristof Vermeire merkt op dat het bejaardentehuis Maria-Duyne
heden nog niet is gesloten. Schepen Jacky Maes repliceert dat de residenten
van deze home er sowieso niet kunnen blijven.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de beslissing van de OCMW-raad
d.d. 26/04/2007 houdende de aanvraag van een voorafgaandelijke vergunning
voor capaciteitsuitbreiding van het rusthuis Wackerbout met 29
rustoordbedden.
Artikel 2
De raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de nodige formaliteiten te
vervullen om deze voorafgaande vergunning tot capaciteitsuitbreiding van 29
rustoordbedden te bekomen.
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Toegevoegde punten
Toegevoegd punt 1: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. Algemene vergadering
der aandeelhouders van Imewo op 19/03/2007.
- Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

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

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 12/12/1974 houdende de toetreding tot
IMEWO
statuten van IMEWO
schrijven IMEWO d.d. 19/12/2006 betreffende mandaten binnen IMEWO
schrijven van IMEWO d.d. 03/05/2007 betreffende de algemene vergadering
op 25/06/2007

•
•
•

Feiten, context Met haar schrijven d.d. 03/05/2007 nodigt IMEWO ons bestuur uit tot de
en argumentatie algemene vergadering van deze intercommunale op 25/06/2007.
Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking moet voor elke algemene vergadering een
vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en moet zijn of haar
mandaat worden vastgesteld.
Het college van burgemeester en schepenen draagt hiervoor volgende
kandidaten voor :
Françoise Praet
Valerie Degroodt
Verslag gemeenteraadszitting 14/05/2007

effectief vertegenwoordiger
plaatsvervangend vertegenwoordiger
39

Stemmen

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger
• 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
• Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
• Françoise Praet bekomt 17 stemmen voor als effectief vertegenwoordiger.
Er zijn 7 onthoudingen.
• Valerie Degroodt bekomt 17 stemmen voor als plaatsvervangend
vertegenwoordiger. Er zijn 7 onthoudingen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Françoise Praet, raadslid, wonende te Bredene,
Watervliegpleinstraat 24 en Valerie Degroodt, raadslid, wonende te Bredene,
Lod. Paretlaan 31 aan te duiden als respectievelijk effectief en plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IMEWO, die doorgaat op
25/06/2007.
Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
algemene vergadering van IMEWO van 25/06/2007

Toegevoed punt 2: secretariaat – intergemeentelijke samenwerking. Algemene vergadering
van de aandeelhouders van Tevewest op 18/05/2007. – Aanduiding gemeentelijke
vertegenwoordigers.

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, raadslid
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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. 30/12/1971 houdende de toetreding tot
TEVEWEST
statuten van TEVEWEST
aangetekend schrijven TEVEWEST d.d. 02/05/2007 betreffende de
uitnodiging tot de algemene vergadering die doorgaat op 18/06/2007

•
•

Feiten, context
Bij brief d.d. 02/05/2007 nodigt TEVEWEST ons bestuur uit tot de algemene
en argumentatie vergadering van deze intercommunale op 18/06/2007. Overeenkomstig artikel
44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking moet voor elke algemene vergadering een vertegenwoordiger van
ons bestuur worden aangeduid en moet zijn of haar mandaat worden
vastgesteld.
Het college draagt hiervoor volgende kandidaten voor :
Valerie Degroodt
Françoise Praet

Stemmen

effectief vertegenwoordiger
plaatsvervangend vertegenwoordiger

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger
• 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
• Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
• Valerie Degroodt bekomt 17 stemmen als effectief vertegenwoordiger. Er
zijn 7 onthoudingen
• Françoise
Praet
bekomt
17
stemmen
als
plaatsvervangend
vertegenwoordiger. Er zijn 7 onthoudingen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Valerie Degroodt, raadslid, wonende te Bredene,
Lod. Paretlaan 31 en Françoise Praet, raadslid, wonende te Bredene,
Watervliegpleinstraat 24, aan te duiden als respectievelijk effectief en
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van
TEVEWEST, die doorgaat op 18/06/2007.
Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
algemene vergadering van TEVEWEST van 18/06/2007
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Toegevoegd punt 3 secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. Aanduiding van
vertegenwoordigers in de algemene vergadering van De Lijn voor de periode 2007-2012.

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikel 35 van het Gemeentedecreet (geheime stemming).

Verwijzingsdocumenten

•
•

statuten van de DE LIJN
schrijven van De Lijn d.d. 11/05/2007 houdende uitnodiging tot de algemene
vergadering d.d. 29 mei 2007

Feiten, context De Lijn is een autonoom overheidsbedrijf dat instaat voor het stads- en
en argumentatie streekvervoer met bus en tram in Vlaanderen.
Ons bestuur ontving een uitnodiging tot de algemene vergadering van De Lijn
d.d. 29/05/2007 . Aangezien De Lijn geen intercommunale vereniging is, geldt
de aanduiding van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering voor de
periode 2007-2012
Het college stelt voor volgende kandidaten voor de dragen
Algemene vergadering

Rudi Debeuckelaere, effectief
vertegenwoordiger
Etienne Vercarre, plaatsvervangend
vertegenwoordiger

Stemmen

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger van ons bestuur in de
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algemene vergadering van De Lijn voor de periode 2007-2012
• 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
• Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
• Rudi Debeuckelare bekomt 17 stemmen voor als effectief
vertegenwoordiger. Er zijn 7 onthoudingen.
• Etienne Vercarre bekomt 17 stemmen voor als plaatsvervangend
vertegenwoordiger. Er zijn 7 onthoudingen
Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om Rudi Debeuckelaere, raadslid, wonende te
Bredene, Derbylaan 69 en Etienne Vercarre, raadslid, wonende te Bredene,
Hoefijzerlaan 1 aan te duiden als respectievelijk effectief en plaatsvervangend
vertegenwoordiger van ons bestuur in de algemene vergadering van De Lijn ,
voor de periode 2007-2012
namens de gemeenteraad,

Yannick Wittevrongel
secretaris
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