VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 25/06/2007

Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 14/05/2007

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Valerie Degroodt, raadslid.

Bevoegdheid

•

Tussenkomsten

De burgemeester die de raad, ingevolge een opmerking van de CD&V-fractie,
voorstelt om, aangezien er geen stemming heeft plaatsgevonden over het
wijzigen van de statuten i.c. het verlenen van stemrecht aan alle leden van de
Mina-raad, de notulen in die zin te verbeteren. De burgemeester merkt in dit
verband op dat de Mina-raad advies werd gevraagd over het wijzigen van de
statuten van de Mina-raad, dit om alle leden stemrecht te verlenen, en in die zin
ook een voorstel zal worden voorgelegd aan de raad. Raadslid Dany Hollevoet
die repliceert dat hij reeds tijdens de vorige zitting de aandacht heeft gevestigd
op deze te volgen werkwijze.

artikel 33 van het Gemeentedecreet

Raadslid Kristof Vermeire die opmerkt dat in de rubriek “Feiten, context en
argumentatie” van het punt 3 van het verslag (aanduiding vertegenwoordigers
FINIWO) een fout is geslopen wat betreft de voordracht van de kandidaten
door het college van burgemeester en schepenen. Niet Tania Janssens en
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Evelyn Vermont maar Lionel Clybouw en Valerie Degroodt werden immers
voorgedragen als respectievelijk effectief en plaatsvervangend lid.
Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De notulen van de zitting van 14/05/2007 worden goedgekeurd, onder
voorbehoud van de aanpassingen/verbeteringen zoals vermeld in supra.

Punt 2: beleidsondersteuning - Algemeen. Goedkeuring van de strategische nota 2007 - 2012

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Valerie Degroodt, raadslid.

Bevoegdheid

•

artikel 242bis van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•

artikels 146 en 147 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 11/06/2007
houdende vaststellen ontwerp van strategische nota 2007 - 2012

Feiten, context •
en argumentatie

Artikel 242bis van de Nieuwe Gemeentewet verplicht het college van
burgemeester en schepenen om bij het begin van de legislatuur een
algemeen beleidsprogramma voor te leggen aan de gemeenteraad. Vroeger
diende dit te gebeuren binnen de drie maanden na de eedaflegging, nu is er
geen termijn meer opgelegd.
Er werd een ontwerp van algemeen beleidsprogramma opgesteld dat
voldoet aan de bepalingen die in het Gemeentedecreet zijn opgenomen
(artikels 146 en 147) over het strategisch meerjarenplan. De bepalingen van

•
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•

Tussenkomsten

het Gemeentedecreet zijn momenteel nog niet van kracht, maar zouden op
korte termijn het artikel 242bis van de Nieuwe Gemeentewet vervangen.
De voorschriften die worden opgelegd door artikel 242bis van de Nieuwe
Gemeentewet werden uiteraard wel onverkort nageleefd.
Aangezien het algemeen beleidsprogramma volledig conform werd
opgesteld met de bepalingen van artikel 146 en 147 van het
Gemeentedecreet zal de term “strategische nota van de meerjarenplanning
2007 – 2012” worden gehanteerd om naar het algemeen beleidsprogramma
te verwijzen.

Raadslid Kristof Vermeire die met betrekking tot het ontwerp van strategische
nota 2007-2012 volgende opmerkingen formuleert:
- het is goed dat dergelijk plan wordt opgemaakt. Wie een verantwoord beleid
wil voeren, moet aan langetermijnplanning willen doen.
- ten opzichte van het beleidsprogramma van vorige legislatuur is deze nota een
aanzienlijke verbetering omdat het een gefaseerd actieplan en een financiële
planning bevat.
- de CD&V-fractie heeft moeite met het begrip “streefwaarde” dat wordt
gehanteerd, omdat bij deze streefwaarde geen referentiepunt of nulmeting is
opgegeven. Bijgevolg kan het ambitieniveau van een aantal doelstellingen niet
worden beoordeeld.
- de strategische nota bevat een aantal punten die eveneens waren opgenomen
in het CD&V-programma i.c. uitbreiding openingsuren gemeentehuis, oprichting
bedrijvenloket en uitbouwen van raad voor lokale economie, realisatie sociaal
huis, invoering gemeentelijk administratieve sancties, heraanleg Ramakerspark
en toegankelijke website voor blinden.
- de CD&V blijft evenwel op zijn honger zitten wat betreft de bestemming
jeugdhuis en A. Diezcentrum, het erfgoedbeleid en de functie van het
Heemkundig museum Turkeyenhof
- bij heel wat maatregelen en voorstellen heeft de CD&V-fractie, naast vragen
naar verduidelijking, ook een aantal punten van kritiek. Deze vragen en punten
zijn opgenomen in de nota “Bespreking strategische nota van de
meerjarenplanning – Tussenkomst Kristof Vermeire” die integrerend deel
uitmaakt van dit besluit.
Burgemeester Willy Vanhooren die antwoordt dat deze strategische nota door
de meerderheid zal worden uitgevoerd door de opmaak van het jaarlijks budget
en de hieraan gekoppelde financiële nota. De burgemeester vraagt de CD&Vfractie om de realisatie van deze nota te ondersteunen door mee op zoek te
gaan naar betoelaging voor een aantal projecten.
De burgemeester deelt de raad tevens mee dat telkens een omstandig
antwoord zal worden gegeven op de vragen en punten van kritiek van de
CD&V-fractie bij de bespreking van de budgetten waarin de diverse punten van
de strategische nota zullen worden geconcretiseerd.
De CD&V-fractie betreurt dit omdat het meent dat het de plicht is van het
college van burgemeester en schepenen om te antwoorden op vragen van de
raadsleden.
Raadslid Kristof Vermeire die benadrukt dat zijn fractie het eens is met een
groot aantal zaken uit de strategische nota, maar dat anderzijds ook een aantal
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punten niet stroken met de visie van de CD&V-fractie die zich bijgevolg zal
onthouden bij de stemming over deze nota.
Stemmen

Met 16 stemmen voor en 8 onthoudingen (Gilbert Vanleenhove, Kristof
Vermeire, Dany Hollevoet, Raf Pyra, Liesbeth Metsu, William Hüppertz, Cindy
Versluys en Jon Devos)

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad keurt de strategische nota van de meerjarenplanning 2007
2012 goed. Deze strategische nota maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 3: secretariaat - Overheidsopdrachten. Gezamenlijke aankoop gas.
- Materiële organisatie opdracht door cvba Eandis
- Aanvaarding mandaat OCMW Bredene, politiezone Bredene-De Haan en Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene
- Vaststelling bestek 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 ;
Gilbert Vanleenhove, 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 ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Valerie Degroodt, raadslid.

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Decreet d.d. 06/07/2001 houdende de organisatie van de gasmarkt en de
hierop toepasselijke uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd
Wet d.d. 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de
hierop van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden
gewijzigd

•
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Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•
•

•

e-mailbericht d.d. 16/05/2007 van cvba Eandis inzake de gezamenlijke
aankoop van gas
bestek gezamenlijke aankoop gas (OCMW Bredene, de politiezone
Bredene-De Haan, Autonoom Gemeentebedrijf Bredene en Gemeente
Bredene)

Ingevolge de liberalisering van de gasmarkt valt de opdracht van levering van
gas sedert enige tijd onder de wetgeving op de overheidsopdrachten.
Eandis cvba biedt de lokale besturen de mogelijkheid om beroep te doen op
de deskundigheid en ervaring van deze vennootschap voor de materiële
organisatie van de procedure voor de gunning van deze opdracht.
In het verleden heeft ons bestuur ook een beroep gedaan op de
dienstverlening van Eandis cvba met betrekking tot de opdracht van levering
van elektriciteit.
Het OCMW Bredene, de politiezone Bredene-De Haan en het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene kunnen ons bestuur aanduiden om de opdracht
van levering van gas in gezamenlijke naam uit te schrijven. Voornoemde
besturen werden uitgenodigd de Gemeente Bredene daartoe een mandaat
te verlenen. Het desbetreffend bestek en de wijze van gunnen dienen
vastgesteld door de onderscheiden bestuursorganen.
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
- opdracht te geven aan cvba Eandis voor de materiële organisatie van de
opdracht van levering van gas (samenaankoop 4 voornoemde besturen)
- te aanvaarden de desbetreffende mandaten van het OCMW Bredene, de
politiezone Bredene-De Haan en het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
met dien verstande dat de mandaten worden verleend
- vast te stellen het desbetreffend bestek en de wijze van gunnen (openbare
aanbesteding)

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad geeft cvba Eandis, Guldensporenpark 52, 9820 Merelbeke,
opdracht voor de materiële organisatie van de opdracht van levering van gas ten
behoeve van het OCMW Bredene, de politiezone Bredene-De Haan, het
Autonoom Gemeentebedrijf Bredene en de Gemeente Bredene, dit onder
voorbehoud van ontvangst van de diverse mandaten
Artikel 2
De gemeenteraad aanvaardt, in voorkomend geval, de mandaten van het
OCMW Bredene, de politiezone Bredene-De Haan en het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene voor gezamenlijke aankoop met de Gemeente
Bredene van gas
Artikel 3
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De gemeenteraad stelt vast het bestek betreffende de opdracht tot levering van
gas en de wijze van gunnen, meerbepaald een openbare aanbesteding.
Het bestek maakt integrerend deel uit van deze beslissing.

Punt 4: secretariaat - Autonoom gemeentebedrijf. Kennisneming van de jaarrekening,
activiteitenverslag en verslag van het college van commissarissen van het verlengd boekjaar
2005-2006 en ondernemingsplan 2007-2009 van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Valerie Degroodt, raadslid.

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

artikel 263 septies van de Nieuwe Gemeentewet
artikel 310 § 1 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

artikels 37 en 39 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf
Bredene goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 09/05/2005
beslissing van de gemeenteraad d.d. 09/05/2005 houdende goedkeuring van
de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
jaarverslag en jaarrekening van het verlengd boekjaar 2005-2006 van het
Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
verslag van het college van commissarissen van het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene d.d. 03/05/2007
beslissing van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf
Bredene d.d. 03/05/2007 houdende vaststelling van het ondernemingsplan
2007-2009

•
•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie

Artikel 36 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
bepaalt dat het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Het
eerste boekjaar begint evenwel op de dag dag het bedrijf
rechtspersoonlijkheid krijgt en eindigt op 31 december van het
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•

•
•
•

•

•

•
•

Financiële
gevolgen

daaropvolgende jaar
Artikel 37 van de statuten bepaalt inzake de jaarrekening dat de raad van
bestuur een ontwerp van jaarrekening overmaakt aan het college van
commissarissen dat binnen de vier weken bij de raad van bestuur zijn
verslag indient
De raad van bestuur stelt de jaarrekening vast en maakt deze vóór 15 mei
over aan het college van burgemeester en schepenen, om te worden
meegedeeld aan de gemeenteraad.
Artikel 38 bepaalt dat inzake resultaatsbestemming de nettowinsten
jaarlijks in de gemeentekas worden gestort en de verliezen jaarlijks worden
overgedragen.
Artikel 39 bepaalt inzake het ondernemingsplan en het activiteitenverslag
dat de raad van bestuur jaarlijks een ondernemingsplan opstelt dat de
doelstellingen en de strategie van het bedrijf op middellange termijn
vastlegt, evenals een activiteitenverslag dat minstens de jaarrekening omvat
van het voorbije boekjaar.
Het ondernemingsplan, het activiteitenverslag, alsook het verslag van het
college van commissarissen, worden telkens na het afsluiten van het
betrokken boekjaar, en vóór 15 juni, overgemaakt aan het college van
burgemeester en schepenen, om te worden medegedeeld aan de
gemeenteraad.
In vergadering van 26/04/2007 heeft de raad van bestuur van het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene kennisgenomen van het verslag van het college
van commissarissen en het jaarverslag inclusief activiteitenverslag en
jaarrekening goedgekeurd
In vergadering van 03/05/2007 heeft de raad van bestuur van het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene het ondernemingsplan 2007-2009 goedgekeurd
De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene verzoekt
de gemeenteraad om kennis te nemen van de jaarrekening,
activiteitenverslag, en verslag van het college van commissarissen met
betrekking tot het verlengd boekjaar 2005-2006 en het ondernemingsplan
2007-2009

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Bijdrage
in
het
exploitatieverlies
van
gemeentebedrijven
Kapitaalstorting AGB
Bijdrage
in
het
exploitatieverlies
van
gemeentebedrijven
Kapitaalstorting AGB
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Raming (incl. btw) Begrotingscode
+ Dienst
beschikbaar krediet
G.D.
772 415 EUR 76210/221-01
Begrotingswijziging
2007 - 13 300 EUR
99 000 EUR 76210/812-51- ‘2007’ B.D.
787 440 EUR 76210/221-01
‘2008’ (*)

G.D.

50 000 EUR 76210/812-51- ‘2008’ B.D.

7

Bijdrage
in
het
exploitatieverlies
van
gemeentebedrijven
Kapitaalstorting AGB

781 275 EUR 76210/221-01
‘2009’ (*)

G.D.

50 000 EUR 76210/812-51- ‘2009’ B.D.

(*) past binnen de bedragen die zijn opgenomen in het financieel meerjarenplan
Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening, activiteitenverslag, en
verslag van het college van commissarissen met betrekking tot het verlengd
boekjaar 2005-2006 en het ondernemingsplan 2007-2009 van het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene

Besluit

Enig artikel
De financiële aspecten worden geregeld als volgt:
Omschrijving
Bijdrage
in
het
exploitatieverlies
van
gemeentebedrijven
Kapitaalstorting AGB
Bijdrage
in
het
exploitatieverlies
van
gemeentebedrijven
Kapitaalstorting AGB
Bijdrage
in
het
exploitatieverlies
van
gemeentebedrijven
Kapitaalstorting AGB

Raming (incl. btw) Begrotingscode
+ Dienst
beschikbaar krediet
772 415 EUR 76210/221-01
G.D.
Begrotingswijziging
2007 - 13 300 EUR
99 000 EUR 76210/812-51- ‘2007’ B.D.
787 440 EUR 76210/221-01
‘2008’ (*)

G.D.

50 000 EUR 76210/812-51- ‘2008’ B.D.

781 275 EUR 76210/221-01
‘2009’ (*)

G.D.

50 000 EUR 76210/812-51- ‘2009’ B.D.

(*) past binnen de bedragen die zijn opgenomen in het financieel meerjarenplan
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Punt 5: secretariaat - Autonoom gemeentebedrijf. Tariefreglement van Meeting-en
Eventcentrum Staf Versluys. Goedkeuring van de gewijzigde voorwaarden.

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Valerie Degroodt, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

ontwerp van aangepast tariefreglement van het Meeting-en Eventcentrum
Staf Versluys
artikel 34 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 09/05/2005

•

Voorgeschiedenis

Fase
Gemeenteraad

Actie
Datum
oprichting
Autonoom 09/05/2005
Gemeentebedrijf Bredene en
goedkeuring statuten en
ondernemingsplan

Vlaams
minister
van
Binnenlands
Bestuur,
Stedenbeleid en Inburgering
Marino Keulen

goedkeuring
besluit 20/06/2005
gemeenteraad
d.d.
09/05/2006 tot oprichting
van
het
Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene en
houdende goedkeuring van
de
statuten
en
het
ondernemingsplan

raad van bestuur van het goedkeuring tariefreglement 20/06/2005
het
meeting-en
Autonoom Gemeentebedrijf van
eventcentrum Staf Versluys
Bredene
gemeenteraad

goedkeuring tariefreglement

raad van bestuur van het aanpassing tariefreglement
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Autonoom Gemeentebedrijf
Bredene
gemeenteraad

goedkeuring
voorwaarden

gewijzigde 03/07/2006
03/052007

raad van bestuur van het aanpassing tariefreglement
Autonoom Gemeentebedrijf
Bredene
Feiten,
•
context
en
argumentatie
•

Artikel 34 van de in zitting van 09/05/2006 goedgekeurde statuten van het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene dat opgericht werd om o.a. de exploitatie van het Meeting-en
Eventcentrum Staf Versluys te verzekeren, bepaalt dat de tarieven en tariefstructuren
voor het gebruik van infrastructuur, andere diensten en verkopen moet worden
voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring
De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene heeft op 03/05/2007
beslist om het tariefreglement uit te breiden met prijzen voor het gebruik van de helft
evenementenzaal met bar + auditorium zonder balkon en met ingeschoven zitplaatsen,
helft evenementenzaal met bar en helft evenementenzaal zonder bar en om de
wijzigingen ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad
Categorie 1
Erkende verenigingen uit Bredene – Onderwijsinstellingen uit Bredene
Auditorium – Evenementenzaal – Foyer - Evenementenplein

Auditorium
Evenementenzaal+bar
Auditorium + Evenementenzaal + bar
Foyer
Keuken
Evenementenplein
Helft evenementenzaal met bar + auditorium zonder
balkon en met ingeschoven zitplaatsen
Helft evenementenzaal met bar
Helft evenementenzaal zonder bar

Dagdeel
€ 130
€ 180
€ 250
€ 45
€ 150
130

2 dagdelen
€ 195
€ 270
€ 375
€ 67.5
€ 225
195

Dag
€ 260
€ 360
€ 500
€ 90
€ 300
€ 400
260

150
100

225
110

275
150

Toeslagen voor gebruik van de ruimten na 24.00 uur.
Auditorium – Evenementenzaal
evenementenzaal
Vergaderzalen meeting centrum

/plein

–

Foyer-

helft

€ 30/uur/zaal
€ 15/uur/zaal

Categorie 2
Private personen – Niet erkende verenigingen uit Bredene – Socioculturele
verenigingen buiten Bredene + sociale organisaties nl. mutualiteiten , vakbonden en
nationaal erkende politieke partijen
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Auditorium - Evenementenzaal – Foyer - Evenementenplein

Auditorium
Evenementenzaal+bar
Auditorium + Evenementenzaal+bar
Foyer
Keuken
Evenementenplein
Helft evenementenzaal met bar + auditorium zonder
balkon en met ingeschoven zitplaatsen
Helft evenementenzaal met bar
Helft evenementenzaal zonder bar

Dagdeel
€ 360
€ 430
€ 625
€ 150
€ 300
360

2 dagdelen
€ 540
€ 645
€ 937,5
€ 225
€ 450
540

Dag
€ 720
€ 860
€ 1250
€ 300
€ 600
€ 700
720

290
175

435
260

600
350

Toeslagen voor gebruik van de ruimten na 24.00 uur.
Auditorium – Evenementenzaal/plein
evenementenzaal
Vergaderzalen meeting centrum

–

Foyer

–

helft

€ 70/uur/zaal
€ 30/uur/zaal

Categorie 3
Bedrijven – commerciële organisaties – non-profit organisaties - organisatiebureaus
– impresariaten – beroepsorganisaties - serviceclubs – etc…….
Auditorium - Evenementenzaal – Foyer - Evenementenplein
Dagdeel
Auditorium
€ 600
Evenementenzaal+bar
€ 720
Auditorium + Evenementenzaal+bar
€1050
Foyer
€ 300
Keuken
€ 400
Evenementenplein
Helft evenementenzaal met bar + auditorium zonder balkon en met 600
ingeschoven zitplaatsen
Helft evenementenzaal met bar
490
Helft evenementenzaal zonder bar
290

Dag
€ 1200
€ 1440
€ 2100
€ 600
€ 800
€ 1000
1200
1000
580

Toeslagen voor gebruik van de ruimten na 24.00 uur.
Auditorium – Evenementenzaal/plein – Foyer –helft evenementenzaal
Vergaderzalen meeting centrum
•

€120/uur/zaal
€ 55/uur/zaal

De gemeenteraad wordt voorgesteld om de aanpassing van het tariefreglement goed te
keuren
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Tussenkomsten

Raadslid Kristof Vermeire die opmerkt dat zijn fractie akkoord gaat met de
voorgestelde uitbreiding van het tariefreglement, maar zich zal onthouden om
reden dat het een hervaststelling betreft van het volledig reglement.

Stemmen

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

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad keurt de gewijzigde voorwaarden van het Meeting-en
Eventcentrum Staf Versluys goed. Dit aangepast tariefreglement maakt
integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 6: technische dienst - Gebouwen. Sportcentrum. Vaststelling van de voorwaarden,
kostprijsraming en de wijze van gunnen van de opdracht voor het leveren en plaatsen van een
omheining, poorten en ballenvanger.

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Valerie Degroodt, 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

Feiten, context •
en argumentatie

Op de buitengewone begroting 2007 is onder artikel 764/725-54-07/07/07
een krediet van 12.500 EUR ingeschreven voor het financieren van de
opdracht voor het leveren en plaatsen van een omheining en ballenvanger
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voetbalterrein 1 (gemeentelijk sportcentrum). Op basis van het voorstel
van de technische dienst kan de kostprijs van deze opdrachten worden
geraamd op 11.265,10 EUR (incl. btw).
Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Omheining
ballenvanger
voetbalterrein 1

Tussenkomsten

Raming (incl. btw) Begrotingscode +
beschikbaar krediet
11.265,10 EUREUR 764/725-54/07/07/07
12.500 EUR

Dienst
BD

Raadsleden Raf Pyra en Dany Hollevoet die een aantal opmerkingen formuleren
over de functionaliteit van deze omheining, meer in het bijzonder wat betreft
het weren van niet-betalende kijkers voor de wedstrijden van de fanionploeg
van KSV Bredene.
Schepen Kristien Van Mullem die raadslid Raf Pyra voorstelt om de situatie ter
plaatse te gaan onderzoeken, dit samen met de bevoegde diensten en schepen
Deroo

Stemmen

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

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad stelt de voorwaarden van de opdracht voor het leveren en
plaatsen in het gemeentelijk sportcentrum van een omheining, poorten en
ballenvanger als volgt vast:
• Omheining
– Afsluiting
– vermoedelijke hoeveelheid ± 110 lm geplastificeerde gaasafsluiting
met bovenbuis
– hoogte: 2 m
– geplastificeerde tussenpalen Ø ± 50 mm/1,5 mm geplaatst ± 3 m in
betonvoet
– met de nodige hoek en eindpalen Ø ± 60 mm /2 mm en de nodige
steunpalen Ø ± 50 mm/2 mm
– met aangepaste bovenbuis
– met geplastificeerde harmonicagaas mazen ± 50x50x3
– spandraden minimum 4
– kleur donker groen
• Poorten
– Dubbelvleugelige draaipoort
– hoogte 2 m en nuttige opening 4 m
– staanders uit stalen buisprofiel
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–
–
–

ingelaste spijlen
stalen buispalen geplaatst in betonfundering
kunststof slotkast met cilinder en 2 grondgrendels voor blokkering in
open stand
– groen gecoat
– 2 stuks
– Enkelvleugelige draaipoorten
– hoogte 2 m en nuttige breedte 2 m
– staanders uit stalen buisprofiel
– ingelaste spijlen
– stalen buispalen geplaatst in betonfundering
– kunststof slotkast met cilinder en 1 grondgrendel voor blokkering in
open stand
– groen gecoat
– 2 stuks
• Ballenvanger
– bovengrondse hoogte circa 5 m
– onderaan bespannen met harmonicagaas (50/4 – circa 2 m hoogte)
– bovenaan bespannen met kunststofnet (circa 3 m hoogte)
– stevig geheel, voorzien van de nodige steunpalen en spanbenodigdheden
– lengte circa 20 lm
– staanders op maximum 4 m (as op as)
Kostprijsraming
• afsluiting:
4.658,50 EUR
• poorten:
4.791,60 EUR
• ballenvanger:
1.815,00 EUR
• totaal:
11.265,10 EUR (incl. btw)
Artikel 2
Deze opdracht zal worden toegewezen na onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure

Punt 7: technische dienst - Overheidsopdrachten.
Vaststelling van de voorwaarden,
kostprijsraming en de wijze van gunnen van de opdracht van levering van 2 rolsteigers.

Aanwezig

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

Valerie Degroodt, 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
Koninklijk Besluit d.d. 31/08/2005 betreffende het gebruik van
arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte

•

Feiten, context •
en argumentatie
•
•

Financiële
gevolgen

De rolsteigers die momenteel gebruikt worden door de technische dienst
voldoen niet meer aan de technische vereisten die zijn opgenomen in het
Koninklijk Besluit van 31/08/2005 betreffende
het gebruik van
arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte.
De aankoop van nieuwe rolsteigers (1 kleine voor binnenwerken en 1 grote
voor buitenwerken), die aan vooropgestelde normen dienen te voldoen
dringt zich op.
Op de buitengewone begroting 2007 is onder artikel 421/744-51/07/07/07
een krediet van 35.000 EUR ingeschreven voor het financieren van de
opdrachten van levering van materiaal voor de gemeentelijke werkhuizen.
Op basis van het voorstel van de technische kan de kostprijs van deze
opdracht geraamd worden op 9.385 EUR (incl. btw)

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Aankoop 2 rolsteigers

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Raming (incl. btw) Begrotingscode +
beschikbaar krediet
9.385 EUR 421/744-51/07/07/07
27.443,04 EUR

Dienst
BD

De gemeenteraad stelt de voorwaarden van de opdracht voor levering van 2
stellingen (rolsteigers) als volgt vast:
• Algemene kenmerken
– wiel + staander + rem 200 mm
– dubbele leuningschoor 245
– horizontaal schoor 245
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•

•

– diagonaal schoor 245
– driehoekstabilisator easy-lock
– kantplankset 245/2 easy-lock
Specifieke kenmerken van elke stelling
– 1e stelling
–
breedte: ca 135 cm
–
lengte: ca 2 m
–
werkvloerhoogte: 6 m
–
opbouwframe: 135-28-7
–
2 platforms met luik 245 in Fiberdeck
–
2 platforms zonder luik 245 in Fiberdeck
–
1 kantplankset 135/2 easy-lock
–
Kostprijsraming: 5.645 EUR (incl. btw)
– 2e stelling
–
breedte: ca 75 cm
–
lengte: ca 2 m
–
werkvloerhoogte: 4 m
–
opbouwframe 75-28-7
–
2 platforms met luik 245 in Feberdeck
–
1 kantplankset 75/2 easy-lock
–
kostprijsraming: 3.740 EUR (incl. btw)
Bijzondere vereisten
– er dient een gecertificeerde opleiding voorzien te zijn, zodat onze
personeelsleden op een veilige en wettige manier de stelling
kunnen monteren, gebruiken en demonteren
– de stellingen dienen geleverd te worden met een keuringsattest

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

Punt 8: technische dienst - Private verkavelingen. Doortrekking Monnikenstraat (Hyboma
nv). Wegentracé, riolerings- en bestratingswerken, alsook de nustvoorzieningen (L.S., O.V.,
gas, T.V. en drinkwaterleiding). Goedkeuring van de plannen, technische beschrijving en
kostprijsraming.

Aanwezig

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

Valerie Degroodt, raadslid.

Bevoegdheid

•

Decreet d.d. 18/05/1999 betreffende de organisatie van de ruimtelijke
ordening, zoals tot op heden gewijzigd, meerbepaald artikel 133

Juridische grond

•

Ministerieel Besluit d.d. 06/02/1971 tot vaststelling van de voorwaarden
waaraan een dossier betreffende een verkavelingsaanvraag moet voldoen
om als volledig te worden beschouwd
BPA nr. 7 “Dorpskom” goedgekeurd bij Ministerieel Besluit d.d. 17/11/1994
Gewestplan Oostende-Middenkust goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d.
26/01/1977, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering d.d. 13/07/2001

•
•

Verwijzingsdocumenten

•

•

•
•
•

beslissing d.d. 05/08/2002 van de gemeenteraad houdende:
– goedkeuring van de voorwaarden van een overeenkomst, af te sluiten
met de ontwerper (Studiebureau nv Plantec) voor het opmaken van de
plannen, bijzonder lastenboek-bestek en kostprijsraming voor het
gedeelte van de verkaveling Monnikenstraat – Jagerspad – Dorpsstraat
ten laste van de gemeente Bredene, alsook voor de leiding en de
veiligheidscoördinatie ontwerp/verwezenlijking van de openbare werken
– vaststelling van de wijze van gunnen van deze opdracht van diensten,
meerbepaald bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de
aanvang van de procedure
– voorzien van kredieten op de buitengewone begroting 2003 voor het
financieren van de ontwerpopdracht, de veiligheidscoördinatie en de
opdracht van werken (kostprijsraming 97.200 EUR)
plannen, bestek en kostprijsraming opgemaakt door Studiebureau nv
Plantec, Nieuwpoortsesteenweg 399, 8400 Oostende betreffende het
wegentracé en de riolerings- en bestratingswerken in de private verkaveling
doortrekking Monnikenstraat (Hyboma nv, Wilgenlaan 39, 8610 Kortemark)
dossier opgemaakt door Eandis, Scheepsdalelaan 56, 8000 Brugge, inzake
het uitbreiden van L.S.-, O.V.- en gasnet in de private verkaveling
doortrekking Monnikenstraat
brief van Telenet, Moortelstraat 13, 9160 Lokeren, betreffende private
verkaveling Monnikenstraat
plan, bestek en kostprijsraming van de VMW, Roggelaan 2, 8500 Kortrijk,
voor het uitbreiden van het drinkwaternet in de private verkaveling
Monnikenstraat

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

Verslag gemeenteraadszitting 25/06/2007

17

•
•
•

telefoonleidingen, alsook de lichtpunten)
plaatsen bestemd voor beplantingen en parkeerruimten
technische beschrijving van de wegenbouw- en andere openbare werken
kostprijsraming van de werken

Het verkavelingsdossier “Doortrekking Monnikenstraat” werd onderworpen
aan een openbaar onderzoek vanaf 07/03/2007 en werd afgesloten op
06/04/2007 (er werden geen opmerkingen of bezwaren ingediend)
Het betreft een private verkaveling van Hyboma nv, Wilgenlaan 39, 8610
Kortemark, voor de verwezenlijking van 32 percelen aaneengesloten en
halfopen bebouwingen (doortrekking Monnikenstraat – Jagerspad)
Wegentracé
Het betreft de verdere doortrekking van de bestaande Monnikenstraat die
aansluit op het Jagerspad in KWS-verharding.
Het bestaande stuk
Monnikenstraat wordt uitgebroken en opnieuw geasfalteerd.
Openbare werken
Deze werken omvatten:
• de aanleg van nieuwe wegen in asfalt en parkeerstroken in
betonstraatstenen
• aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel
• algemeen droog grondverzet
• graven van een sloot
• dempen van een sloot
• aanleggen van een onderfundering
• aanleggen van de verharding in betonstraatstenen
• aanleg van de verharding in asfalt met affrezen en heraanleg van het
kruispunt naar de Molenstraat
• leveren en plaatsen van trottoirbanden en kantstroken
• groenaanleg (er zijn geen straatbomen in het ontwerp voorzien)
• aanleg van voetpaden (grijze kleur – 22x22x8)
• de aansluiting voor de school Jagerspad met heraanleg van voetpaden is
voorwerp van een ander dossier in opmaak
Kostprijsraming 384.091,36 EUR (incl. btw) - volledig ten laste van de
verkavelaar
Nutsvoorzieningen
• Uit te voeren door Eandis
– elektriciteit
– laagspanning: 360 m met alle koppelingen en aansluitingen
– kostprijsraming: 32.910,20 EUR (incl. btw)
– aardgas
– lagedrukgasnet:
– 360 m lagedrukgasnet HPE – 21mB
– kostprijsraming: 15.851 EUR (incl. btw)
– openbare verlichting
– 10 lichtpunten MC12-1317NaHP 100W conisch 6,3 m RAL
standaard
– kostprijsraming: 9.460, 47 EUR (incl. btw)
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–

diversen
– aanpassen omliggend net
– kostprijsraming: 2.700,14 EUR (vrij van btw)
Totale kostprijsraming nutsvoorzieningen: 60.921,81 EUR (incl. btw) volledig ten laste van de verkavelaar

Tussenkomsten

•

Uit te voeren door Telenet
– plaatsen van ondergrondse coax met de nodige kasten en paddestoelen
– kostprijsraming: 8.820 EUR (incl. btw)
– - volledig ten laste van de verkavelaar

•

Uit te voeren door de VMW
Drinkwaternet
– plaatsen van 330 meter Ø 100 leidingen met alle nodige toebehoren,
koppelingen en aansluitingen
– kostprijsraming: 26.743 EUR (incl. btw) - volledig ten laste van
de verkavelaar

Raadslid Gilbert Vanleenhove die opmerkt dat in dit dossier een totaalvisie
ontbreekt. De herinrichting van de zone aan de Vrije Basisschool Dorp is
immers niet opgenomen in het plan dat ter goedkeuring wordt voorgelegd,
zodat de gevolgen van de doortrekking van de Monnikenstraat op de
verkeerssituatie/-veiligheid aan de school niet kan worden ingeschat. In dit
verband verwijst het raadslid naar de beslissing van de gemeenteraad d.d.
05/08/2002 waarin in het overwegend gedeelte wordt gestipuleerd dat de
doortrekking van de Monnikenstraat en de heraanleg van het Jagerspad met
inbegrip van de herinrichting van de zone aan de school om verkeerstechnische
redenen in één geheel dient te worden gerealiseerd.
Raadslid Dany Hollevoet die er de aandacht op vestigt dat er zich ook
problemen zullen stellen bij de uitvoering van dit plan, meerbepaald wat betreft
de aansluiting van de Monnikenstraat op de nieuwe bedding van het Jagerspad.
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat de situatie in Bredene-Dorp in
vergelijking met 2002 grondig is gewijzigd, dit door de doortrekking van de Fritz
Vinckelaan en dat het hierdoor nodig is om eerst de werken in de Dorpsstraat
te voltooien vooraleer een aanvang wordt genomen met de herinrichting van de
zone aan de school.

Stemmen

Met 16 stemmen voor en 8 onthoudingen (Gilbert Vanleenhove, Kristof
Vermeire, Dany Hollevoet, Raf Pyra, Liesbeth Metsu, William Hüppertz, Cindy
Versluys en Jon Devos)

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het wegentracé, plannen,
technische beschrijving en de kostprijsraming van:
• de riolerings- en bestratingwerken
• nutsleidingen (T.V., L.S., O.V. en gasnet)
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• aanleg en uitbreiding van het drinkwaternet
in de private verkaveling Monnikenstraat – Jagerspad, eigendom van Hyboma nv,
Wilgenlaan 39, 8610 Kortemark.
De plannen en het bestek maken integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 9: cultuur - Ontwikkelingssamenwerking. Intentieverklaring "Vredesgemeente".

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Valerie Degroodt, raadslid.

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•
•

mail Pax Christi Vlaanderen vzw d.d. 08/02/2007
beslissing college van burgemeester en schepenen d.d. 29/01/2007
betreffende financiële steun fotoboek en verslaggeving 2006
beslissing college van burgemeester en schepenen d.d. 30/04/2007
houdende de principiële goedkeuring van de intentieverklaring
‘vredesgemeente’ van Pax Christi
model intentieverklaring ‘vredesgemeente’

•
•
Feiten, context •
en argumentatie
•

Pax Christi Vlaanderen vzw stelt dat de gemeente Bredene, ondanks zijn
inspanning d.m.v. ‘Wandelen voor vrede’, officieel nog niet geregistreerd
staat als ‘vredesgemeente’.
Het college van burgemeester en schepenen stelt de gemeenteraad voor
om de intentieverklaring “Vredesgemeente” van Pax Christi goed te keuren.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
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De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de intentieverklaring
‘vredesgemeente’ van Pax Christi. Deze intentieverklaring ‘vredesgemeente’
maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 10: technische dienst - Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening.
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, 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 ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Valerie Degroodt, raadslid

•

artikel 200 van het Gemeentedecreet

•
•

artikel 35 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)
artikel 9 van het decreet van 18/05/1999 houdende de organisatie van de
Ruimtelijke Ordening en latere wijzigingen
omzendbrief d.d. 04/05/2007 – BB 2007/03 van Vlaams minister van
Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, Marino Keulen,
betreffende de toepassing van artikel 200 van het Gemeentedecreet en van
artikel 193 van het Provinciedecreet over de man-vrouwverhouding in
adviesraden en overlegstructuren.

Bevoegdheid
Juridische grond

•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•
•

beslissingen d.d. 23/04/2001 en 25/06/2001 van de gemeenteraad
betreffende de oprichting en de samenstelling van de GECORO
brieven d.d. 26/03/2007, gericht aan de diverse maatschappelijke geledingen,
vertegenwoordigd in de GECORO
publicatie betreffende de kandidaturen deskundigen voor de GECORO d.d.
12/04/2007 in het weekblad TIPS
principebeslissing d.d. 04/06/2007 van het college van burgemeester en
schepenen betreffende de samenstelling van de GECORO
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Feiten, context •
en argumentatie

In zittingen d.d. 23/04/2001 en 25/06/2001 werd door de gemeenteraad
overgegaan tot de oprichting van de Gemeentelijke Commissie voor
Ruimtelijke Ordening (GECORO) en werd de samenstelling ervan
vastgesteld.
• Dit gemeentelijk adviesorgaan, samengesteld uit vertegenwoordigers van
diverse maatschappelijke geledingen en deskundigen, heeft als opdracht
adviezen formuleren, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle
aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening,
op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en
schepenen of de gemeenteraad
• Na de installatie van een nieuwe gemeenteraad dienen door de
maatschappelijke geledingen, vertegenwoordigd in de GECORO, nieuwe
kandidaten voorgedragen en dient een openbare oproep voor het
aanstellen van deskundigen gericht
• De oproep tot kandidaat-deskundigen voor een mandaat in de GECORO
werd op 12/04/2007 gepubliceerd in het weekblad TIPS. De diverse
maatschappelijke geledingen, vertegenwoordigd in dit adviesorgaan, werden
een desbetreffend schrijven gericht
• Samenstelling GECORO
- Totaal aantal leden: minimum 9 – maximum 13 (niet inbegrepen de
secretaris, die niet stemgerechtigd is)
- Een voorzitter
- Eén of meer vertegenwoordigers per maatschappelijke geleding
- Deskundigen
• Overzicht voordrachten door de maatschappelijke geledingen,
vertegenwoordigd in de GECORO, van hun respectievelijke kandidaten en
van de kandidaturen deskundigen
Maatschappelijke geledingen Effectief lid
Plaatsvervangend lid
Milieu- en natuurverenigingen Serge Allein
Paul Lingier
Handelaarsverenigingen
Patrick Hollevoet Kris Vandermaes
Redgy Meesschaert Yves Becue
Werkgeversorganisaties
Frank Metsu
Frans Vanwynsberghe
Landbouwersverenigingen
Luc Adriaenssens Hans De Ruyter
Socio-culturele sector
Andrea Otlet
Chris Everaert
Werknemersverenigingen
Ivan De Mey
Dirk Cattoir
Karien Verheecke Patrick Rys

Deskundigen
Erwin Mahieu, voorzitter – architect
Jurgen Vansteene – licentiaat rechten
Inge Vanoverbeke – grafisch ontwerper
Pat Vansevenant – directeur sociale huisvestingsmaatschappij
Kris Costenoble
Lieven Merlevede – master stedenbouw
Maria Minne
Koen Vandewalle – industrieel bouwkundig ingenieur
Norbert Vandecasteele – landmeter
Micheline Steen – mob. Ontwerper De Lijn
Eddy Lodiso – architect
Wim Van de Pitte
Secretaris
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Chris Verdonckt – gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar
•

•

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. Ook in de omzendbrief
d.d. 04/05/2007 – BB 2007/03 van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur,
Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, Marino Keulen, wordt de aandacht
gevestigd op de decretale verplichting inzake de man/vrouw verhouding in
adviesraden Uit de ingediende kandidaturen blijkt dat aan deze vereiste kan
worden voldaan
Voorstel college van burgemeester en schepenen inzake de samenstelling
van de GECORO

Maatschappelijke geledingen
Milieu- en natuurverenigingen
Handelaarsverenigingen
Werkgeversorganisaties
Landbouwersverenigingen
Socio-culturele sector
Werknemersverenigingen
Deskundigen
Erwin Mahieu, voorzitter
Jurgen Vansteene
Inge Vanoverbeke
Pat Vansevenant
Maria Minne
Micheline Steen

Effectief lid
Plaatsvervangend lid
Serge Allein
Paul Lingier
Patrick Hollevoet Kris Vandermaes
Frank Metsu
Frans Vanwynsberghe
Luc Adriaenssens Hans De Ruyter
Andrea Otlet
Chris Everaert
Ivan De Mey
Dirk Cattoir
Karien Verheecke Patrick Rys
Plaatsvervangend lid
**
Lieven Merlevede
Koen Vandewalle
Norbert Vandecasteele
Eddy Lodiso
Wim Van de Pitte

Secretaris
Chris Verdonckt
(** artikel 9 van het decreet van 18/05/1999 houdende de organisatie van de
Ruimtelijke Ordening en latere wijzigingen stipuleert o.a. dat de voorzitter geen
plaatsvervanger heeft)
Tussenkomsten

Ingevolge een vraag van de CD&V-fractie wordt door de secretaris bevestigd
dat de voorzitter van de GECORO eveneens dient aangeduid door de
gemeenteraad.
De secretaris merkt op dat uit het dossier en de
kandidaatstelling blijkt dat de heer Erwin Mahieu hiervoor wordt voorgedragen
door het college van burgemeester en schepenen, maar dat het stembiljet
hierover minder duidelijk is. De secretaris stelt voor om zekerheidshalve een
stemming te houden over de interpretatie van het stembiljet, waarbij de raad er
zich mee akkoord verklaart dat uit dit stembiljet – door het ontbreken van een
opvolger voor Erwin Mahieu – voldoende blijkt dat betrokkene wordt
voorgedragen als voorzitter.

Stemmen

Met algemene stemmen wat betreft de interpretatie van het stembiljet
(voordracht van Erwin Mahieu als voorzitter)
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De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de samenstelling van de
GECORO.
De stemming geeft volgende uitslag:
- 24 stemmen voor het voorstel van het college van burgemeester en
schepenen
Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist de GECORO als volgt samen te stellen:
Maatschappelijke geledingen
Milieu- en natuurverenigingen
Handelaarsverenigingen
Werkgeversorganisaties
Landbouwersverenigingen
Socio-culturele sector
Werknemersverenigingen
Deskundigen
Erwin Mahieu, voorzitter
Jurgen Vansteene
Inge Vanoverbeke
Pat Vansevenant
Maria Minne
Micheline Steen

Effectief lid
Serge Allein
Patrick Hollevoet
Frank Metsu
Luc Adriaenssens
Andrea Otlet
Ivan De Mey
Karien Verheecke

Plaatsvervangend lid
Paul Lingier
Kris Vandermaes
Frans Vanwynsberghe
Hans De Ruyter
Chris Everaert
Dirk Cattoir
Patrick Rys
Plaatsvervangend lid
**
Lieven Merlevede
Koen Vandewalle
Norbert Vandecasteele
Eddy Lodiso
Wim Van de Pitte

Secretaris
Chris Verdonckt

Punt 11: personeelsdienst - Personeelsdienst. Pensioen. Aanvaarding van het ontslag van Erna
Neels, statutair technisch beambte - schoonmaak, met ingang van 01/06/2008, naar aanleiding
van haar oppensioenstelling.

Aanwezig

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

Valerie Degroodt, raadslid.

Bevoegdheid

•
•

artikels 42 van het Gemeentedecreet
artikels 156 tot en met 169 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•

artikel 63 van de wet d.d. 05/08/1978, houdende de economische en
budgettaire hervormingen, welke bepaalt dat een rustpensioen kan
bekomen worden voor de personeelsleden in de overheidssector vanaf de
leeftijd van 60 jaar
omzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken, d.d. 18/10/1978,
waardoor de hierboven vermelde bepalingen van toepassing worden op het
gemeentepersoneel

•

Verwijzingsdocumenten

Voorgeschiedenis

•

schrijven van Erna Neels, d.d. 07/06/2007, waarbij betrokkene haar ontslag
aanbiedt om met ingang van 01/06/2008 met pensioen gesteld te worden.

Fase
Actie
aanstelling als voltijds contractueel college
technisch beambte – schoonmaak met
ingang van 01/06/1985 tot en met
28/02/1990
benoeming in vast verband als voltijds gemeenteraad
technisch beambte – schoonmaak met
ingang van 01/03/1990

Datum
07/05/1985

19/02/1990

Feiten, context Erna Neels, statutair technisch beambte – schoonmaak, biedt haar ontslag aan
en argumentatie om met ingang van 01/06/2008 op pensioen gesteld te worden.
Betrokkene is in dienst getreden op 01/06/1985. Op de datum van haar
oppensioenstelling telt zij bijgevolg 23 jaar.
Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
Het ontslag, aangeboden door Erna Neels, statutair technisch beambte –
schoonmaak, geboren te Stene op 09/05/1943 en wonende te 8400 Oostende,
Voorhavenlaan 136, wordt met het oog op haar oppensioenstelling, aanvaard
met ingang van 01/06/2008.
Artikel 2
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Vanaf voorvermelde datum zal betrokkene haar recht op rustpensioen voor de
diensten, gepresteerd bij het gemeentebestuur van Bredene, kunnen laten
gelden.

Punt 12: beleidsondersteuning - Kerkfabrieken. Advies over de rekening 2006 van de
kerkfabriek Sint-Rikier

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Valerie Degroodt, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 7 van de Wet d.d. 4/03/1870 op het tijdelijke der erediensten

Juridische grond

•
•
•
•

Decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten
Keizerlijk Decreet op de kerkfabrieken d.d. 30/12/1809
Wet d.d. 4/03/1870 op het tijdelijk der erediensten
Koninklijke Besluiten d.d. 7/08/1870, 28/02/1871 en 12/09/1933 betreffende
vastlegging van de modellen van de begroting en de dienstjaarrekening van
de kerkfabrieken

•
•

rekening 2006 van de kerkfabriek Sint-Rikier
bewijsstukken bij de genoemde rekening

Verwijzingsdocumenten

Feiten, context •
en argumentatie

De rekening 2006 van de kerkfabriek Sint-Rikier werd als volgt afgesloten:
Ontvangsten
gewone dienst
68.952,41 EUR
buitengewone dienst
66.649,90 EUR
door de bisschop vastgestelde
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Uitgaven
55.737,64 EUR
42.498,14 EUR
8.739,43 EUR
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TOTAAL

135.602,31 EUR

106.975,21 EUR

De rekening vertoont een batig saldo van 28.627,10 EUR
•
•

•
•

De rekening stemt overeen met de ingediende bewijsstukken, de begroting
2006 en de diverse begrotingswijzigingen.
Op basis van de ingediende bewijsstukken kan evenwel worden vermoed
dat er bij het boekhouden enkele minimale materiële vergissingen zijn
gebeurd. Op basis van de ingediende bewijsstukken dient de rekening als
volgt te worden gecorrigeerd:
artikelnummer
art. 18a (ontvangsten)

totale correctie
+ 4,78 EUR

art. 5

- 0,18 EUR

art. 26

+ 4,78 EUR

reden
RSZ oktober 2006
(regularisatie
weggevallen carensdag
september 2006)
facturen oktober en
november 2006
brutoloon oktober 2006
(regularisatie
weggevallen carensdag
september 2006)

Het grootboekblad van artikel 50m vermeldt de uitgaven van artikel 50o.
De overige bewijsstukken zijn echter afdoende om de gevoerde
boekhouding effectief te controleren.
Enkele uitgaven (art. 61) en inkomsten (art. 28a) als gevolg van een
brandstichting in de kerk in 2005 en de hieruit voortvloeiende
verzekeringspremie konden niet tijdig worden begroot. Strikt gezien kan dit
uit de rekening worden geschrapt, maar omwille van de redelijkheid, de
duidelijke band met het begrotingsjaar 2006 en het feit dat de ontvangsten
en uitgaven voldoende worden gestaafd met bewijsstukken, worden deze
boekingen beter in de rekening behouden.

Stemmen

Met 23 stemmen voor en 1 onthouding (Etienne Vercarre)

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om de rekening 2006 van de kerkfabriek Sint-Rikier
gunstig te adviseren.

Punt 13: beleidsondersteuning - Kerkfabrieken. Advies over de rekening 2006 van de
kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus
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Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Valerie Degroodt, raadslid.

Bevoegdheid

•

artikel 7 van de Wet d.d. 4/03/1870 op het tijdelijke der erediensten

Juridische grond

•
•
•
•

Decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten
Keizerlijk Decreet op de kerkfabrieken d.d. 30/12/1809
Wet d.d. 4/03/1870 op het tijdelijk der erediensten
Koninklijke Besluiten d.d. 7/08/1870, 28/02/1871 en 12/09/1933 betreffende
vastlegging van de modellen van de begroting en de dienstjaarrekening van
de kerkfabrieken

•
•

rekening 2006 van de kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus
bewijsstukken bij de genoemde rekening

Verwijzingsdocumenten

Feiten, context •
en argumentatie

De rekening 2006 van de kerkfabriek Sint-Thérésia van het Kind Jezus werd
als volgt afgesloten:
Ontvangsten
gewone dienst
56.400,02 EUR
buitengewone dienst
18.252,06 EUR
door de bisschop vastgestelde
uitgaven voor de eredienst
TOTAAL
74.652,08 EUR

Uitgaven
39.360,14 EUR
13.009,15 EUR
16.378,55 EUR
68.747,84 EUR

De rekening vertoont een batig saldo van 5.904,24 EUR
•

De rekening stemt overeen met de ingediende bewijsstukken, de begroting
2006 en de diverse begrotingswijzigingen. Enig voorbehoud kan worden
gemaakt tegen een interne kredietwijziging die door de kerkraad op
9/2/2007 wordt vastgesteld. De uiterste datum voor een interne
kredietwijziging is normaal gezien 31/12. Aangezien de kerkfabriek echter
tot 28/2 van het daaropvolgend jaar inkomsten en uitgaven op de rekening
mag boeken (indien de betrokken rechten of verplichtingen in het
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•

rekeningjaar zijn ontstaan), kan worden gesteld dat een interne
kredietwijziging voor 28/2 niet indruist tegen de geest van de wetgeving.
Op basis van de ingediende bewijsstukken kan evenwel worden vermoed
dat er bij het boekhouden enkele minimale materiële vergissingen zijn
gebeurd. Op basis van de ingediende bewijsstukken dient de rekening als
volgt te worden gecorrigeerd:
artikelnummer
art. 6 (ontvangsten)

totale correctie
- 58,43 EUR

art. 14 (ontvangsten)
art. 19 (ontvangsten)

- 4,50 EUR
+ 0,40 EUR

reden
intrestbalans rekening
(dag- en kasboeknr.
334)
stoelgeld mei
saldo rekening 2005

Stemmen

Met 23 stemmen voor en 1 onthouding (Etienne Vercarre)

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om de rekening 2006 van de kerkfabriek Sint-Thérésia
van het Kind Jezus gunstig te adviseren.

Punt 14: beleidsondersteuning - Kerkfabrieken. Advies over de rekening 2004 van de
kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Valerie Degroodt, raadslid.

Bevoegdheid

•

artikel 7 van de Wet d.d. 4/03/1870 op het tijdelijke der erediensten

Juridische grond

•

Decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten
Keizerlijk Decreet op de kerkfabrieken d.d. 30/12/1809

•
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Verwijzingsdocumenten

•
•

Wet d.d. 4/03/1870 op het tijdelijk der erediensten
Koninklijke Besluiten d.d. 7/08/1870, 28/02/1871 en 12/09/1933 betreffende
vastlegging van de modellen van de begroting en de dienstjaarrekening van
de kerkfabrieken

•
•

rekening 2004 van de kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp
bewijsstukken bij de genoemde rekening

Feiten, context •
en argumentatie

De rekening 2004 van de kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp werd als volgt
afgesloten:
Ontvangsten
50.763,20 EUR
18.857,79 EUR

gewone dienst
buitengewone dienst
door de bisschop vastgestelde
uitgaven voor de eredienst
TOTAAL
69.620,99 EUR

Uitgaven
39.371,97 EUR
4.116,14 EUR
12.983,25 EUR
56.471,22 EUR

De rekening vertoont een batig saldo van 13.149,77 EUR
•

•
•

De kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp had sedert het ontslag van de vorige
penningmeester in 2004 geen boekhoudkundige stukken meer ingediend.
De kerkfabriek ondervond grote praktische problemen bij het inwerken van
de nieuwe penningmeester en de omschakeling naar een elektronische
vorm van boekhouden. Via informeel overleg tussen de kerkfabriek, het
gemeentebestuur, het bisdom Brugge en het provinciebestuur werd nu
alsnog de boekhouding sedert 2004 op punt gesteld (met uitzondering van
de begroting 2006), met de bedoeling om er het gebruikelijk toezicht op
toe te passen. Het uitvoeren van het toezicht is momenteel vooral nog
concreet van belang voor het uitrekenen van de gemeentelijke toelage 2006
en 2007.
De rekening stemt overeen met de ingediende bewijsstukken en de
begroting 2004. Er zijn geen begrotingswijzigingen.
Op basis van de ingediende bewijsstukken kan evenwel worden vermoed
dat er bij het boekhouden enkele minimale materiële vergissingen zijn
gebeurd. Op basis van de ingediende bewijsstukken dient de rekening als
volgt te worden gecorrigeerd:
artikelnummer
art. 18a (ontvangsten)
art. 10
art. 17

•

totale correctie
- 27,51 EUR
- 5,66 EUR
- 21,85 EUR

reden
vrijstelling rsz 8/2004
bruto wedde 8/2004
bruto wedde 8/2004

Volgende aanvullende opmerkingen kunnen worden gemaakt:
− Een aantal verrichtingen die eigenlijk behoren tot de rekening 2004 zijn
opgenomen in de rekening 2005. Dit werd wellicht gedaan omdat de
respectievelijke inkomsten of uitgaven pas werden geboekt na 31/12,
alhoewel de kerkfabriek wettelijk gezien tot 28/2 mag blijven boeken in
de rekening van het voorafgaande jaar. Aangezien de rekeningen 2004,
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•

2005 en 2006 gelijktijdig werden ingediend voor toezicht door de
kerkfabriek, heeft dit in de praktijk op vandaag nog weinig belang.
− Op artikel 32 worden uitgaven geboekt zonder dat kredieten werden
ingeschreven in de begroting.
− Voor artikel 23 van de ontvangsten werd geen grootboek of mandaten
ingediend. De overige bewijsstukken laten echter een voldoende
controle toe van de boekhouding.
Een aanzienlijk aantal mandaten is niet gestaafd met verdere bewijsstukken
(bv. facturen, kastickets, correspondentie,…), wat de transparantie van de
boekhouding niet ten goede komt. De meeste van dergelijke mandaten
hebben daarenboven betrekking op organisaties die in één of andere vorm
verbonden zijn aan de kerkfabriek (zangkoor, koorknapen, Sint-Jozef
parochie, dekenij Oostende). Door een gebrek aan bewijsstukken kan niet
worden uitgemaakt welke prestaties er precies staan tegenover de
gemaakte kosten.

Stemmen

Met 13 stemmen voor en 11 onthoudingen (Lionel Clybouw, Tania Janssens,
Sandy Dobbelaere, Francoise Praet, Etienne Vercarre, Rudi Debeuckelaere,
Kimberly Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon
Devos)

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om de rekening 2004 van de kerkfabriek Sint-Jozef
Molendorp gunstig te adviseren.

Punt 15: beleidsondersteuning - Kerkfabrieken. Advies over de rekening 2005 van de
kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Valerie Degroodt, raadslid.
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Bevoegdheid

•

artikel 7 van de Wet d.d. 4/03/1870 op het tijdelijke der erediensten

Juridische grond

•
•
•
•

Decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten
Keizerlijk Decreet op de kerkfabrieken d.d. 30/12/1809
Wet d.d. 4/03/1870 op het tijdelijk der erediensten
Koninklijke Besluiten d.d. 7/08/1870, 28/02/1871 en 12/09/1933 betreffende
vastlegging van de modellen van de begroting en de dienstjaarrekening van
de kerkfabrieken

•
•

rekening 2005 van de kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp
bewijsstukken bij de genoemde rekening

Verwijzingsdocumenten

Feiten, context •
en argumentatie

De rekening 2005 van de kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp werd als volgt
afgesloten:
Ontvangsten
gewone dienst
59.630,44 EUR
buitengewone dienst
14.337,18 EUR
door
de
bisschop
vastgestelde
uitgaven
voor de eredienst
TOTAAL
73.967,62 EUR

Uitgaven
33.662,85 EUR
3.171,07 EUR
12.194,82 EUR
49.028,74 EUR

De rekening vertoont een batig saldo van 24.938,88 EUR
•

•
•

•

De kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp had sedert het ontslag van de vorige
penningmeester in 2004 geen boekhoudkundige stukken meer ingediend.
De kerkfabriek ondervond grote praktische problemen bij het inwerken van
de nieuwe penningmeester en de omschakeling naar een elektronische
vorm van boekhouden. Via informeel overleg tussen de kerkfabriek, het
gemeentebestuur, het bisdom Brugge en het provinciebestuur werd nu
alsnog de boekhouding sedert 2004 op punt gesteld (met uitzondering van
de begroting 2006), met de bedoeling om er het gebruikelijk toezicht op
toe te passen. Het uitvoeren van het toezicht is momenteel vooral nog
concreet van belang voor het uitrekenen van de gemeentelijke toelage 2006
en 2007.
De rekening stemt overeen met de ingediende bewijsstukken en de
begroting 2005. Er zijn geen begrotingswijzigingen.
Volgende aanvullende opmerkingen kunnen worden gemaakt:
− Een aantal verrichtingen die eigenlijk behoren tot de rekening 2004 zijn
opgenomen in de rekening 2005. Dit werd wellicht gedaan omdat de
respectievelijke inkomsten of uitgaven pas werden geboekt na 31/12,
alhoewel de kerkfabriek wettelijk gezien tot 28/2 mag blijven boeken in
de rekening van het voorafgaande jaar. Anderzijds staan volgens
dezelfde redenering een aantal verrichtingen die eigenlijk behoren tot
de rekening 2005 in de rekening 2006.
Een ontvangst van 64,79 EUR op artikel 15 is niet gestaafd met verdere
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bewijsstukken. Aangezien de kerkfabriek geen voordeel kan halen uit het
boeken van niet gerealiseerde ontvangsten, is er echter geen reden om aan
te nemen dat zich hier onregelmatigheden hebben voorgedaan.
Stemmen

Met 13 stemmen voor en 11 onthoudingen (Lionel Clybouw, Tania Janssens,
Sandy Dobbelaere, Francoise Praet, Etienne Vercarre, Rudi Debeuckelaere,
Kimberly Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon
Devos)

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om de rekening 2005 van de kerkfabriek Sint-Jozef
Molendorp gunstig te adviseren.

Punt 16: beleidsondersteuning - Kerkfabrieken. Advies over de rekening 2006 van de
kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Valerie Degroodt, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 7 van de Wet d.d. 4/03/1870 op het tijdelijke der erediensten

Juridische grond

•

Decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten
Keizerlijk Decreet op de kerkfabrieken d.d. 30/12/1809
Wet d.d. 4/03/1870 op het tijdelijk der erediensten
Koninklijke Besluiten d.d. 7/08/1870, 28/02/1871 en 12/09/1933 betreffende
vastlegging van de modellen van de begroting en de dienstjaarrekening van
de kerkfabrieken

•
•
•
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Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

rekening 2006 van de kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp
bewijsstukken bij de genoemde rekening

De rekening 2006 van de kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp werd als volgt
afgesloten:
Ontvangsten
gewone dienst
36.050,67 EUR
buitengewone dienst
24.965,88 EUR
door
de
bisschop
vastgestelde
uitgaven
voor de eredienst
TOTAAL
61.016,55 EUR

Uitgaven
31.479,86 EUR
0 EUR
6.538,11 EUR
38.017,97 EUR

De rekening vertoont een batig saldo van 22.998,58 EUR
•

•

•

De kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp had sedert het ontslag van de vorige
penningmeester in 2004 geen boekhoudkundige stukken meer ingediend.
De kerkfabriek ondervond grote praktische problemen bij het inwerken van
de nieuwe penningmeester en de omschakeling naar een elektronische
vorm van boekhouden. Via informeel overleg tussen de kerkfabriek, het
gemeentebestuur, het bisdom Brugge en het provinciebestuur werd nu
alsnog de boekhouding sedert 2004 op punt gesteld (met uitzondering van
de begroting 2006), met de bedoeling om er het gebruikelijk toezicht op
toe te passen. Het uitvoeren van het toezicht is momenteel vooral nog
concreet van belang voor het uitrekenen van de gemeentelijke toelage 2006
en 2007.
De belangrijkste opmerking die moet worden gemaakt is het volledig
ontbreken van een begroting 2006. De toepasselijke wetgeving bevat geen
expliciete voorschriften in dergelijke omstandigheden. Het lijkt dan ook
aangewezen het principe van de voorlopige kredieten (twaalfden) volledig
door te trekken en de begroting 2006 voor de gewone uitgaven impliciet te
beschouwen als een kopie van de begroting 2005.
− Mits enige goede wil kan worden gesteld dat alle verrichte uitgaven
worden gedekt door voorlopige kredieten en enkele impliciete interne
kredietwijzigingen. De enige uitzondering hierop vormt artikel 26. De
uitgaven op artikel 26 kunnen niet worden gedekt door voorlopige
kredieten of interne kredietwijziging, aangezien in de begroting 2005 op
dit artikel geen krediet was voorzien. De uitgaven die nu worden
geboekt op artikel 26 (wedden schoonmaakster) werden vroeger
geboekt op artikel 10. Aangezien de nu gehanteerde werkwijze
correcter is dan de oude (en rekening houdend met de grote
problemen bij de totstandkoming van deze rekening) lijkt het
opbouwend voor de toekomstige werking om geen aanstoot te nemen
aan het formeel ontbreken van kredieten op dit specifieke artikel. In
normale omstandigheden had perfect een begrotingswijzing kunnen
plaatsvinden, aangezien hiervoor op andere artikels nog de nodige
kredieten aanwezig zijn (met name bijvoorbeeld op artikel 10).
In totaal werd 24.359,56 EUR gemeentelijke toelage betaald. Bij gebrek aan
een begroting 2006 is dit bedrag in de loop van het jaar forfaitair tot stand
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•

gekomen. Door het ingebouwd systeem van communicerende vaten tussen
de gemeentelijke toelage en het vermoedelijk overschot / tekort van het
lopende dienstjaar is de gemeentelijke toelage over een aantal dienstjaren
bekeken echter steeds gegarandeerd toereikend. Het forfaitair karakter van
de toelage 2006 kan met andere woorden in de begroting 2007 op volledig
correcte wijze worden gecompenseerd.
De rekening stemt verder grotendeels overeen met de ingediende
bewijsstukken. Op basis van de bewijsstukken kan worden verondersteld
dat zich volgende beperkte materiële vergissingen hebben voorgedaan bij
het boekhouden:
art. 18a (ontvangsten)
art. 17

•

•

+ 14,61 EUR
+ 14,61 EUR

rsz
rsz

Volgende aanvullende opmerkingen kunnen worden gemaakt:
− Geen enkele uitgave is voorzien van de voorgeschreven ondertekende
betalingsmandaten.
− Een aantal grootboekbladen zijn duidelijk niet de meest recente versie.
− In de rekening zitten een aantal verrichtingen die eigenlijk behoren tot
de rekening 2005. Een aantal verrichtingen die anderzijds eigenlijk
behoren tot de rekening 2006 zullen blijkbaar worden opgenomen in de
rekening 2007. Dit werd wellicht gedaan omdat de respectievelijke
inkomsten of uitgaven pas werden geboekt na 31/12, alhoewel de
kerkfabriek wettelijk gezien tot 28/2 mocht blijven boeken in de
rekening van het voorafgaande jaar.
− Een ontvangst van 27 EUR op artikel 27a is niet gestaafd met verdere
bewijsstukken. Aangezien de kerkfabriek geen voordeel kan halen uit
het boeken van niet gerealiseerde ontvangsten, is er echter geen reden
om aan te nemen dat zich hier onregelmatigheden hebben voorgedaan.
− Voor bepaalde uitgaven was het bijvoegen van een factuur en
grootboekbladen zeker aangewezen geweest:
− 519,99 EUR op artikel 12
− 970 EUR op artikel 18
Een uitgave van 31 EUR op artikel 47 zou uit de rekening moeten worden
geschrapt. De uitgave betreft volgens de ingediende bewijsstukken de
persoonlijke algemene provinciebelasting van de penningmeester Wilfried
Lacoere.

Stemmen

Met 13 stemmen voor en 11 onthoudingen (Lionel Clybouw, Tania Janssens,
Sandy Dobbelaere, Francoise Praet, Etienne Vercarre, Rudi Debeuckelaere,
Kimberly Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon
Devos)

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om de rekening 2006 van de kerkfabriek Sint-Jozef
Molendorp gunstig te adviseren.
Aan de provinciegouverneur zal evenwel worden voorgesteld om een bedrag
van 31 EUR op artikel 47 uit de rekening te schrappen.
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Punt 17: beleidsondersteuning - Kerkfabrieken. Advies over de begroting 2007 van de
kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, 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 ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Lionel Clybouw en Valerie Degroodt, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 1 van de Wet d.d. 4/03/1870 op het tijdelijk der erediensten

Juridische grond

•
•
•
•

Decreet d.d. 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten
Keizerlijk Decreet op de kerkfabrieken d.d. 30/12/1809
Wet d.d. 4/03/1870 op het tijdelijk der erediensten
Koninklijke Besluiten d.d. 7/08/1870, 28/02/1871 en 12/09/1933 betreffende
vastlegging van de modellen van de begroting en de dienstjaarrekening van
de kerkfabrieken

•

begroting 2007 van de kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp

Verwijzingsdocumenten

Feiten, context •
en argumentatie

De begroting 2007 van de kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp bedraagt:
Ontvangsten
gewone dienst
7.150,48 EUR
buitengewone dienst
147.998,58 EUR
door
de
bisschop
vastgestelde
uitgaven
voor de eredienst
TOTAAL
155.149,06 EUR

Uitgaven
60.791 EUR
129.750 EUR
15.135 EUR
205.676 EUR

De begroting sluit af met een tekort van 50.526,94 EUR.
•

De kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp had sedert het ontslag van de vorige
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•

•
•

Financiële
gevolgen

penningmeester in 2004 geen boekhoudkundige stukken meer ingediend.
De kerkfabriek ondervond grote praktische problemen bij het inwerken van
de nieuwe penningmeester en de omschakeling naar een elektronische
vorm van boekhouden. Via informeel overleg tussen de kerkfabriek, het
gemeentebestuur, het bisdom Brugge en het provinciebestuur werd nu
alsnog de boekhouding sedert 2004 op punt gesteld (met uitzondering van
de begroting 2006), met de bedoeling om er het gebruikelijk toezicht op
toe te passen. Het uitvoeren van het toezicht is momenteel vooral nog
concreet van belang voor het uitrekenen van de gemeentelijke toelage 2006
en 2007.
Het is duidelijk dat deze begroting niet ongewijzigd zal worden goedgekeurd
door de toezichthoudende overheid. Wettelijk gezien is het namelijk
onmogelijk om een begroting op te maken die niet in evenwicht is.
Concreet dient zeker nog een gemeentelijke toelage te worden ingevuld.
Vermoedelijk zal de toelage 51.965,14 EUR bedragen. Hiervan is 82% ten
last van Bredene. Dit bedrag kan worden bekomen als volgt:
− stap 1: correctie artikel 20 tot 21.560,38 EUR (saldo rekening 2005 –
“artikel 20 begroting 2006”) (*)
− stap 2: berekening totaal tekort op de begroting: 51.965,14 EUR =
gemeentelijke toelage.
− (*) De begroting 2006 werd door de kerkfabriek nooit ingediend.
Toch kan probleemloos worden berekend dat artikel 20 van die
begroting 3.378,50 EUR had moeten bedragen, en dit volgens de
opgelegde, gangbare berekeningswijze voor artikel 20.
− Alternatief kan de toezichthoudende overheid eventueel beslissen om
voor één keer af te stappen van de geijkte berekeningswijze van artikel
20. Dit is wat de kerkfabriek zelf ook doet. De opgelegde formule
wordt achterwege gelaten en het effectief overschot van 2006 wordt in
de begroting ingeschreven. Dit lijkt een minder goede keuze, aangezien
op die manier de forfaitair betaalde toelage 2006 niet wordt
gecorrigeerd over de verschillende begrotingsjaren heen.
Opvallendste punten in deze begroting:
− Grote herstellingswerken aan het dak van de kerk, de kerktoren en
renovatie van de elektrische leidingen.
Schilderwerken en herstellingswerken aan de binnenzijde van een huis in de
Buurtspoorwegstraat. Deze woning wordt verhuurd via het sociaal
verhuurkantoor Bredene – Oostende.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
geschatte gemeentelijke
toelage: bijdrage in de
werkingskosten

Stemmen

Raming (incl. btw) Begrotingscode +
beschikbaar krediet
42.611,41 EUR 79002/435-01
45.000 EUR

Dienst
G.D.

Met 21 stemmen voor en 2 onthoudingen (Françoise Praet en Etienne
Vercarre)

Verslag gemeenteraadszitting 25/06/2007

37

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad verleent een gunstig advies over de begroting 2007 van de
kerkfabriek Sint-Jozef Molendorp.

Punt 18: jeugddienst - Wijziging reglement erkenning en subsidiëring van jeugdverenigingen.
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, 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 ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Lionel Clybouw en Valerie Degroodt, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Decreet d.d. 14/02/2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van
het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en
jeugdwerkbeleid

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 07/10/2004 houdende de goedkeuring
van het jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 29/05/2007
betreffende de wijziging van het huishoudelijjk reglement van de jeugdraad
verslag jeugdraad d.d. 18/04/2007 en 15/05/2007

•
•
Feiten, context •
en argumentatie

•

In de zittingen van 18/04/2007 en 15/05/2007 besprak de nieuw
samengestelde gemeentelijke jeugdraad een aantal voorstellen tot wijziging
van de volgende reglementen:
− huishoudelijk reglement jeugdraad
− reglement erkenning en subsidiëring van jeugdverenigingen
In het reglement erkenning en subsidiëring van jeugdverenigingen werden,
naast een aantal kleine, praktische wijzigingen, twee grote wijzigingen
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aangebracht:
− het reglement voor kampvervoer werd in het subsidiereglement
geïntegreerd
− er werd een voorstel uitgewerkt voor de verdeling van de fuifsubsidie,
ingeschreven in art. 761/332-02 (toelage fuiven: 1.635,00 EUR)
Advies

De wijziging van het subsidiereglement gebeurt op voorstel van de jeugdraad die
bijgevolg deze wijziging de facto gunstig adviseert.

Tussenkomsten

Raadslid Kristof Vermeire die opmerkt dat het toekennen van subsidie voor
evenementen in het Staf Versluyscentrum het standpunt van de CD&V bevestigt
dat de tarieven voor het huren van accommodatie in het MEC Staf Versluys te
hoog zijn voor de Bredense verenigingen. Hieraan kunnen aldus het raadslid
twee oplossingen worden gegeven : ofwel het verlagen van de tarieven of het
toekennen van subsidie. Het raadslid merkt tevens op dat ook andere dan
jeugdverenigingen in aanmerking komen voor deze toelage wat een advies van
de culturele raad vereist.
Burgemeester Willy Vanhooren en schepen Jacques Deroo die antwoorden dat
het hier een voorstel van de jeugdraad betreft en dat het Autonoom
Gemeentebedrijf, dat zich commercieel dient op te stellen, geen
uitzonderingstarieven kan toekennen.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt het nieuwe reglement erkenning en subsidiëring van
jeugdverenigingen als volgt vast:

Erkenning en subsidiëring van jeugdverenigingen
Erkenningscriteria
Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de
gemeentebegroting, kunnen aan de door de gemeenteraad erkende
jeugdverenigingen subsidies worden verleend volgens de normen en
voorwaarden die in dit reglement worden vastgesteld in toepassing van het
goedgekeurde jeugdwerkbeleidsplan.
De erkenning kan door de gemeenteraad, na advies van de jeugdraad, worden
ingetrokken indien de jeugdvereniging niet meer voldoet aan de algemene
bepalingen van dit reglement. De intrekking van de erkenning heeft het verlies
van het recht op subsidies tot gevolg. Om door de gemeentelijke jeugdraad
erkend te worden, moeten de jeugdverenigingen een doel nastreven dat de
vorming, het sociaal-cultureel werk met en de ontspanning van de jeugd
nastreeft. De jeugdverenigingen vervullen deze functies in de vrije tijd en onder
educatieve begeleiding.
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Om erkend te worden moet de jeugdvereniging daarenboven aan de volgende
voorwaarden voldoen:
• opgericht zijn door het privé-initiatief zonder beroepsdoeleinden of winst- of
handelsoogmerken
• geleid worden door een bestuur waarvan ¾ van de leiding jonger is dan 30
jaar
• haar hoofdactiviteit hebben op het grondgebied van de gemeente
• minstens 10 leden tellen
• controle van de jeugdraad, jeugddienst en het college van burgemeester en
schepenen aanvaarden
• de leiding of het bestuur, dat bestaat uit één of meer verantwoordelijke
meerderjarigen, moet op zelfstandige wijze het beleid en de programmatie
bepalen, de financiën beheren en een boekhouding bijhouden
• een verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke
ongevallen voor alle leden afsluiten – een kopie van de polis en het bewijs
van betaling moeten aan het gemeentebestuur worden bezorgd.
• 75 % van de leden moet tussen de 6 en 25 jaar zijn en wonen op het
grondgebied Bredene
• een doorlopende en geregelde werking hebben, gespreid over ten minste 8
maanden per jaar
De jeugdvereniging die de erkenning aanvraagt, moet minstens 1 jaar activiteiten
hebben uitgeoefend. De erkenningsaanvraag moet ingediend worden bij het
college van burgemeester en schepenen, en toont aan dat de vereniging voldoet
aan de hierboven vermelde erkenningcriteria. De vereniging die erkenning
aanvraagt, moet zich voorstellen op de jeugdraad. De jeugdraad zal binnen een
termijn van 2 maanden advies geven op de aanvraag tot erkenning.
Jeugdverenigingen die reeds erkend zijn bij het vorig reglement, blijven erkend.

Subsidiëringscriteria
Het subsidiejaar begint op 1 september en eindigt op 31 augustus van het
daaropvolgende jaar.
Elke vereniging die subsidies wenst te ontvangen, is verplicht voor 30 september
een subsidie-aanvraag te richten aan het gemeentebestuur en volgende
bewijsstukken voor te leggen:
• de samenstelling van het bestuur
• de wijzigingen, die zich desgevallend hebben voorgedaan, van de structuur en
de statuten van de vereniging
• het post- of bankrekeningnummer van de vereniging
• het aantal leden op 1 juni van het betreffende werkjaar (ter staving moet een
lijst met naam, adres en geboortedatum van alle verzekerde leden kunnen
voorgelegd worden)
• een verslag over gerealiseerde activiteiten tijdens het vorig werkjaar van de
vereniging
• een kopie van de verzekeringspolis
Met laattijdig ingediende aanvragen, dit is na 30 september, zal –behalve in geval
van overmacht- geen rekening gehouden worden.
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Jeugdverenigingen kunnen steun ontvangen vanwege het gemeentebestuur, nl.
via het projectenfonds. Elke aanvraag wordt afzonderlijk nagegaan.
Toelagen worden niet verleend aan:
- onderwijsinstellingen met inbegrip van de naschoolse activiteiten
- jongerenafdelingen van politieke partijen
Activiteitensubsidie
Berekeningswijze voor de verdeling van de subsidies:
1. Per lid
- woonachtig in de gemeente
10 punten
- woonachtig buiten de gemeente
2 punten
Voor het aantal leden tussen de 13 en 15 jaar worden dubbele punten
toegekend.
2. Activiteiten
- voor leden
- openbare manifestaties

1

20 punten
50 punten

3. Kadervorming
- opdat erkende jeugdorganisaties hun leiding zouden aansporen zich te
vervolmaken en zouden uitsturen naar externe en door de afdeling
jeugdwerk erkende vormingscursussen, wordt per lid wiens subsidieaanvraag door het college van burgemeester en schepenen werd
aanvaard, 30 punten per dag toegekend.
- Om de duur van de cursussen die uit meerdere cyclussen bestaat te
berekenen, deelt men het totaal aantal halve dagen door twee. Een
halve dag moet minimum 2 uur vervolmakingsactiviteiten bevatten.
- Voor het toekennen van de punten aan de vereniging dient men geen
rekening te houden met het al dan niet bereiken van het plafond voor
de individuele toelage van de cursist.
5. Vaste werkingstoelage

40 punten

De uitbetaling van de toelage gebeurt samen met de uitbetaling van de toelage
voor de jeugdkampen. Het college zal in de loop van het vierde kwartaal van
elk jaar en na onderzoek en advies van de jeugdraad de subsidie betaalbaar
stellen.
Toelage voor jeugdkampen
Met ingang van 1 januari 1995 wordt een toelage verleend aan
jeugdverenigingen lid van de gemeentelijke jeugdraad die een jeugdkamp
organiseren. Een kamp is een meerdaags verblijf of trektocht buiten de grenzen
van de gemeente in een aangepaste omgeving onder gekwalificeerde begeleiding.
Een kamp vindt plaats in een werkingsperiode van 1 september tot 31 augustus
en telt minimum 2 overnachtingen. Het voor- en / of nakamp zijn niet
1

Een evenement met een openbaar karakter, voor een breed publiek, dat buiten de gewone jaarwerking valt, openstaat
voor meer dan enkel de eigen leden en wijd gepromoot wordt via meerdere communicatiekanalen (bvb. affiches, flyers,
gemeentelijke activiteitenkalenders, …)
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inbegrepen. Er kunnen maximum 3 weekends per jaar voor subsidiëring in
aanmerking komen. Tijdens de gehele duur van het kamp dient de vereniging
ten minste over 1 gekwalificeerde begeleider per 25 deelnemers te beschikken.
De hoofdverantwoordelijke is ten minste 21 jaar oud en is een gekwalificeerde
begeleider. Een gekwalificeerde begeleider beschikt over het attest van
animator in het jeugdwerk of een diploma in pedagogisch of sociaal onderwijs,
of is ten minste 21 jaar en heeft minimum 3 jaar ervaring in het jeugdwerk.
Tijdens de gehele duur van het kamp moeten tenminste 2/3 van de deelnemers
jonger zijn dan 20 jaar.
De nodige verzekeringen (burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke letsels)
dienen voor elke deelnemer en begeleider afgesloten te worden.
De vereniging zorgt, hetzij in eigendom, hetzij door een schriftelijke
overeenkomst die het exclusieve gebruik vastlegt tijdens de gehele duur van het
kamp, voor een aangepaste verblijfsaccommodatie in tenten of gebouwen,
gelegen in een gezonde en veilige omgeving.
Vindt het kamp plaats in een gebouw, dan dient het gebouw voldoende
voorzieningen te verschaffen om behoorlij te kunnen overnachten, koken en
eten. Het gebouw beschikt daarenboven ten minste over een basissanitair
Vindt het kamp plaats in tenten, dan dient het gehele tentenkamp voldoende
mogelijkheden te verschaffen tot behoorlijk overnachten, koken en eten.
Daarenboven zijn volgende voorzieningen aanwezig: drinkbaar water op het
terrein zelf of op redelijke afstand, hygiënische toiletten, wasplaats en een
EHBO-tent.
Minimum 1 maand voor aanvang van het kamp, deelt de vereniging schriftelijk de
plaats en datum van het kamp, de naam van de hoofdverantwoordelijke en het
vermoedelijk aantal overnachtingen mee aan het gemeentebestuur, met als
bedoeling de bevoegde diensten toe te laten een bezoek te brengen.
Na het kamp vult de vereniging het aanvraagformulier voor kampsubsidies
volledig in en voegt er de volgende bewijsstukken aan toe:
-

indien een contract werd afgesloten: het huurcontract tussen vereniging
en kampuitbaters,
een lijst van de deelnemers en begeleiders (kopieën van attesten van
monitor/hoofdmonitor)
een werkingsverslag, met vermelding van de activiteiten en het
aangeboden menu

Facturen en onkostennota’s worden bijgehouden om eventuele controle
mogelijk te maken.
De totale toelage voor het kamp bestaat uit een toelage voor het aantal
deelnemers en een toelage voor de begeleiding. Beide toelagen worden
berekend volgens een puntensysteem.
•
•

80% van de toelage wordt toegekend op basis van het aantal deelnemers:
het aantal deelnemers wordt vermenigvuldigd met het aantal overnachtingen
20% van de toelage wordt toegekend op basis van de begeleiding: voor een
niet-gekwalificeerd begeleider wordt 1 punt per overnachting toegekend,
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voor elke gekwalificeerde begeleider worden 3 punten toegekend per
overnachting.
De aanvraag voor kampsubsidie wordt samen met de subsidieaanvraag voor de
jaarwerking van de vereniging bij het gemeentebestuur ingediend. De aanvraag
gebeurt op een door de gemeente opgemaakt formulier.
De uitbetaling van de toelage gebeurt samen met de uitbetaling van de toelage
voor de jaarwerking; maar hangt hier niet van af. Het college van burgemeester
en schepenen zal in de loop van het vierde kwartaal van elk jaar en na
onderzoek en advies van de jeugdraad de subsidie betaalbaar stellen. Indien
door de bevoegde diensten bij bezoek aan het kamp vastgesteld wordt dat aan
de voorwaarden vermeld in dit reglement niet wordt voldaan, wordt de toelage
voor jeugdkampen niet toegekend
Toelage voor kampvervoer
1. Elke erkende jeugdbeweging (momenteel zijn dat FOS Dakota’s, Scouts en
Gidsen Noordland en Chiro Sas) kan tijdens de zomervakantie juli/augustus
één keer gebruik maken van het kampvervoer dat door het
gemeentebestuur wordt aangeboden. Per vereniging is de toelage beperkt
tot 600,00 EUR, eventuele bijkomende kosten worden door het
gemeentebestuur doorgefactureerd aan de jeugdbeweging
2. De erkende jeugdvereniging geeft ten laatste 3 weken vooraf door aan de
gemeentelijke jeugddienst wanneer het kamp plaatsvindt en wanneer het
vervoer moet geregeld worden. Verdere praktische afspraken worden
onderling tussen de jeugdbeweging en de betrokken firma geregeld.
3. Vervoer kan enkel in de nacht van vrijdag op zaterdag en verloopt als volgt:
− een container wordt in Bredene op de vertrekplaats geleverd op
vrijdagnamiddag
− de jeugdvereniging vult zelf de container
− om 2 uur ’s nachts wordt de container afgehaald
− er is dus slechts één vertrekplaats. Vanaf die vertrekplaats gaat het
rechtstreeks naar de leveringsplaats. Er wordt geen omweg gemaakt om
nog allerlei ander materiaal af te halen.
− op de leveringsplaats is voldoende ruimte om de container te plaatsen.
De toegangsweg naar de leveringsplaats moet voldoende ruim zijn
− de container - met eventueel afdekzeil - blijft ter plaatse op het kamp,
gedurende het hele kamp
− in de nacht van vrijdag op zaterdag na afloop van het kamp, wordt de
container terug naar Bredene gebracht.
4. Een verantwoordelijke (meerderjarigheid absoluut vereist!) rijdt mee met
de vrachtwagen als vervoerbegeleiding. Er is slechts plaats voor 1 passagier
in de cabine van de vrachtwagen.
5. Ter plaatse is steeds een verantwoordelijke bereikbaar (eventueel per
telefoon), mochten er zich problemen voordoen ivm toegang, plaatsing
enz...
6. Er mogen zich geen gevaarlijke producten (licht ontvlambare of ontplofbare
producten) in de container bevinden.
Subsidie voor individuele kadervorming
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Een aangewezen middel om de vorming van jeugdleiders in de gemeente aan te
moedigen, is de jongeren die hiervoor een cursus volgen, individueel financieel
steunen. Tevens brengt dit de permanente vorming dichter in het bereik van
iedereen. Hiervoor wordt binnen het globale krediet in de begroting voor
subsidiëring van het jeugdwerk jaarlijks een bedrag voorzien van minstens 5 %
van de middelen verkregen van de Vlaamse Overheid voor het plaatselijke
jeugdwerk.

Aan alle jongeren, die in het kalenderjaar minstens 16 jaar worden, hun
verblijfplaats hebben in Bredene, wordt een toelage verleend voor het
volgen van cursussen en opleidingen, die erkend werden door het Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap (afdeling Jeugdwerk) als kadervorming voor
de jeugdverenigingen en ter bevordering van bepaalde pedagogische en
technische vaardigheden, die ten dienste kunnen worden gesteld van een
jeugdvereniging. De cursus dient evenwel niet noodzakelijk te voldoen aan
de criteria van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap voor de
toekenning van attesten voor jeugdverantwoordelijken.
De toelage die toegekend wordt, bedraagt (afgerond) 2/3 van het betaalde
inschrijvingsgeld, met een maximum van € 50,00 per persoon per jaar.

De aanvragen worden bij het gemeentebestuur ingediend door de
betrokkene of de jeugdvereniging op de daartoe bestemde formulieren. De
aanvragen zijn nietig als de volgende gegevens niet ingevuld zijn:
- naam, adres, geboortedatum en handtekening van de cursist
- bankrekening en titularis waarop de toelage kan gestort worden
- attest en stempel van de inrichter van de cursus, waaruit blijkt dat de
gevolgde cursus erkend is als kadervorming door de afdeling Jeugdwerk,
met vermelding van het toegekende erkenningnummer, om controle bij
de afdeling Jeugdwerk te vergemakkelijken
Hier dienen ook het onderwerp, plaats en data met begin- en einduur van de
cursus vermeld, zo nodig de gegevens van meerdere cyclussen.
Bij betwisting beslist het college van burgemeester en schepenen, na advies van
de jeugdraad, over het al dan niet toekennen van deze individuele toelage.

Het college van burgemeester en schepenen zal in de loop van het vierde
kwartaal van elk jaar en na onderzoek en advies van de jeugdraad de subsidie
betaalbaar stellen. Indien de voorziene en toegelaten kredieten
ontoereikend zijn, worden de subsidies evenredig verminderd.
Subsidie voor projecten
Onder projecten wordt verstaan elke (reeks van) op zichzelf staande
activiteiten zowel vormend, maatschappelijk als cultureel met een open
karakter. Een project omvat een vernieuwend aspect en verrijkt het aanbod
van de activiteiten voor de jeugd. Puur commerciële activiteiten zoals bals,
fuiven, e.a. komen niet in aanmerking. De projecten zijn toegankelijk voor een
ruim jongeren publiek.
Een project kan aangevraagd worden door een jeugdvereniging, door meerdere
jeugdverenigingen samen of door een groep van minstens vijf jongeren (6-25
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jaar) van Bredene.
Activiteiten, ingericht tijdens de schooluren of in
schoolverband, komen niet in aanmerking voor subsidiëring.
Aanvraagmodaliteiten
Om voor betoelaging in aanmerking te komen, moet een project voor het eind
van elke trimester ingediend worden bij de gemeentelijke jeugddienst, om voor
advies te worden voorgelegd aan het dagelijks bestuur van de jeugdraad.
Vervolgens wordt het project ter goedkeuring voorgelegd aan het College. Een
project wordt goedgekeurd op basis van een degelijke aanvraag, die het project
duidelijk omschrijft. Een aanvraag kan ieder moment van het jaar worden
ingediend.
Uitbetaling
De uitbetaling zal gebeuren binnen een periode van twee maanden na het einde
van elk trimester. Deze gebeurt slechts na voorleggen van een evaluatie- en
financieel verslag. Binnen de perken van het voorziene begrotingskrediet (art.
761/332-02) wordt een terugbetaling voorzien van max. 50 % van de totale
kostprijs met een max. van 25 % van het totale bedrag ingeschreven bij
projecttoelage.
Indien er bij het einde van de vierde trimester geld overblijft, wordt dit bedrag
verdeeld over de in de loop van dit begrotingsjaar erkende en gesubsidieerde
projecten.
Subsidie voor evenementen in het MEC Staf Versluys
Voor evenementen (fuiven, optredens, concerten, …) die plaatsvinden in het
MEC Staf Versluys, kan een tussenkomst in de huurprijs van de accommodatie
worden verleend, indien de volgende voorwaarden werden vervuld:
•
•
•
•

•
•
•

het evenement wordt georganiseerd door een Bredense erkende vereniging
het evenement dient in de eerste plaats een breed jongerenpubliek aan te
trekken
de organiserende vereniging heeft geen commerciële bedoelingen, de
eventuele winst van het evenement wordt opnieuw geïnvesteerd in de
vereniging
minimum 2 maand voor het evenement dient de vereniging een aanvraag in
bij het gemeentebestuur, met daarin:
- de opgave van de naam en de datum van het evenement
- een omschrijving van de activiteit
- de gegevens van de vereniging
- de naam en de contactgegevens van een meerderjarige
verantwoordelijke
- een duidelijke begroting
- een kopie van het ondertekende contract met het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene
het college van burgemeester en schepenen verleent de subsidie na het
advies van de jeugdraad in te winnen; de organisator komt het evenement
kort toelichten op de algemene vergadering van de jeugdraad
de vereniging mag geen andere gemeentelijke (project)subsidie of financiële
tegemoetkoming van de gemeente ontvangen, die specifiek bedoeld is voor
de bekostiging van het evenement
het logo van de gemeente Bredene dient vermeld te worden op alle
communicatiemiddelen, gebruikt voor de promotie van het evenement
(affiches, flyers, digitale nieuwsbrieven, …)
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•

het gesubsidieerde bedrag is gelijk aan:
- voor de erkende Bredense jeugdbewegingen :de volledige huurprijs van
de zaal. Elke Bredense jeugdbeweging kan slechts 1 maal per jaar
gebruik maken van deze regeling; voor eventuele bijkomende aanvragen
vallen zij onder het systeem van de andere erkende Bredense
verenigingen
voor alle andere erkende Bredense verenigingen: de helft van de
huurprijs van de zaal

Het bedrag wordt slechts gestort nadat de vereniging de nodige bewijsstukken
heeft voorgelegd dat het evenement heeft plaatsgevonden.
De organisatie dient 2 inkomkaarten ter beschikking te stellen om controle van
de jeugdraad toe te laten.
Indien er op het einde van het begrotingsjaar een overschot op de kredieten
‘fuifsubsidies’ blijkt te zijn, worden deze overschotten overgedragen aan de
jeugdraad, die zich engageert om het te besteden aan een activiteit voor een
breed jongerenpubliek in het MEC Staf Versluys.

Punt 19: jeugddienst - Wijziging huishoudelijk reglement jeugdraad. 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, 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 ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Lionel Clybouw en Valerie Degroodt, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Decreet d.d. 14/02/2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van
het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en
jeugdwerkbeleid

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 07/10/2004 houdende de goedkeuring
van het jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007
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•
•
Feiten, context •
en argumentatie

•

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 29/05/2007
betreffende de wijziging van het huishoudelijk reglement van de jeugdraad
verslag jeugdraad d.d. 18/04/2007 en 15/05/2007

In de zittingen van 18/04/2007 en 15/05/2007 besprak de nieuw
samengestelde gemeentelijke jeugdraad een aantal voorstellen tot wijziging
van de volgende reglementen:
− huishoudelijk reglement jeugdraad
− reglement erkenning en subsidiëring van jeugdverenigingen
Met betrekking tot het huishoudelijk reglement betreft het voornamelijk
een aantal kleine aanpassingen om het reglement opnieuw conform te
maken met het decreet jeugdbeleid.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt het nieuwe huishoudelijk reglement van de jeugdraad als
volgt vast:

Huishoudelijk reglement jeugdraad
Artikel 1
In de gemeente Bredene wordt een gemeentelijke jeugdraad opgericht in
uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en
de stimulering van het gemeentelijk, intergemeentelijk en het provinciaal jeugden jeugdwerkbeleid, en latere wijzigingen.
Artikel 2
De gemeentelijke jeugdraad heeft als doelstellingen:
a. Op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief adviezen uit te
brengen over alle aangelegenheden betreffende het jeugdbeleid in de
gemeente.
Deze
adviesmogelijkheid
slaat
zowel
op
de
jeugdwerkaangelegenheden als op alle welzijnsaspecten van kinderen en
jongeren in de gemeente;
b. Initiatieven te nemen om de samenwerking en het overleg tussen het
jeugdwerk, de betrokkenen bij het jeugdwelzijn en de jeugd zelf te
bevorderen;
c. Bij zoveel mogelijk kinderen en jongeren de interesse voor het
gemeentebeleid bevorderen alsook de inspraak stimuleren.
Artikel 3
De gemeentelijke jeugdraad is als volgt gestructureerd:
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a. een algemene vergadering
b. een bestuur
c. open werkgroepen
Artikel 4
De algemene vergadering van de gemeentelijke jeugdraad bestaat uit de
volgende stemgerechtigde leden:
a. elke vereniging, actiegroep, organisatie of instelling die een actieve
jeugdwerking heeft binnen het grondgebied van de gemeente kan twee
afgevaardigden aanduiden.
b. elke instelling die met haar dienstverlening kinderen en jongeren bereikt
kan één afgevaardigde aanduiden.
c. elke geïnteresseerde jongere aan te duiden volgens de procedure
vermeld in artikel 5b.
Artikel 5
Procedure van samenstelling van de algemene vergadering:
a. Om de twee jaar worden voor het begin van het werkjaar, dat loopt
van 1 januari tot eind december, alle verenigingen, adviesraden,
actiegroepen, organisaties, die in aanmerking komen voor het
lidmaatschap van de algemene vergadering aangeschreven met de vraag
om hun afgevaardigde(n) aan te duiden. Deze twee afgevaardigden per
vereniging worden in volle vrijheid aangeduid door de betrokken
vereniging, organisatie, instelling of dienst en moeten voldoen aan
volgende voorwaarden:
–
–
–

2/3 van de leden moeten jonger zijn dan 30 jaar;
actief betrokken zijn bij de werking van de organisatie waardoor
ze worden aangeduid;
geen politiek mandaat uitoefenen.

b. Voor het begin van elk werkjaar wordt via verschillende
informatiekanalen een oproep gelanceerd in de gemeente opdat
geïnteresseerde jongeren zich kandidaat zouden stellen als lid van de
gemeentelijke jeugdraad.
Kandidaten moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
–
–
–
–

minimum twaalf jaar en maximum dertig jaar zijn;
geen politiek mandaat uitoefenen;
opgave doen van specifieke motivatie voor kandidaatstellen;
woonachtig zijn in de gemeente of actief lid zijn bij een erkende
Bredense jeugdvereniging
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Indien er meer kandidaten zijn dan één derde van het aantal leden
afgevaardigden onder a. zal de algemene vergadering de kandidaturen
selecteren tot één derde stemgerechtigde leden. De andere kandidaten
worden opgenomen als waarnemende leden.
Artikel 6
Aan het mandaat van de stemgerechtigde leden wordt een einde gesteld:
a. door de intrekking van hun opdracht door de organisatie, vereniging of
instelling welke zij vertegenwoordigen.
Deze intrekking moet
schriftelijk en gemotiveerd aan het bestuur worden toegezonden;
b. door het ontslag van de betrokkene zelf uit de jeugdraad of uit de
organisatie. Dit ontslag moet schriftelijk meegedeeld worden door de
betrokkene of door de organisatie;
c. door drie opeenvolgende onwettige afwezigheden. Het bestuur zal de
afwezigheden vaststellen en het ontslag meedelen aan de organisatie en
de jeugdraad;
d. wanneer het stemgerechtigd lid niet langer voldoet aan de voorwaarden
gesteld in art. 5a
e. ingeval een lid de statuten of het huishoudelijk reglement overtreedt of
standpunten inneemt die het belang van de jeugdraad kunnen schaden,
kan hij uitgesloten worden door 2/3 meerderheid.
Wanneer het mandaat van een stemgerechtigd lid eindigt, duidt de organisatie,
vereniging of instelling welke zij vertegenwoordigden, binnen de 60 dagen een
nieuwe vertegenwoordiger aan.
Artikel 7
De algemene vergadering kan te allen tijde waarnemende leden met
raadgevende stem aanduiden.
Volgende personen zijn steeds waarnemend lid:
a. het lid van het college van burgemeester en schepenen, dat bevoegd is
voor het jeugdbeleid;
b. een gemeentelijk ambtenaar, specifiek belast met jeugdaangelegenheden.
Artikel 8
De algemene vergadering kiest om de 6 jaar bij het begin van het werkjaar een
bestuur van maximum zes leden. De verkiezing gaat mee met de verkiezingen
van de gemeenteraad. Bij de samenstelling van het bestuur zal men rekening
houden met de verschillende soorten stemgerechtigde leden. Per vereniging kan
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slechts 1 lid deel uitmaken van het bestuur. De gemeentelijke ambtenaar is
waarnemend lid van het bestuur en neemt het secretariaat waar, zowel van de
algemene vergadering als van het bestuur. Dit bestuur kiest onder haar leden
een voorzitter en een ondervoorzitter.
De vergaderingen worden steeds schriftelijk bijeengeroepen door de voorzitter
en de gemeentelijke ambtenaar. De agenda wordt voor alle vergaderingen
samengesteld door het bestuur. De leden van de algemene vergadering en het
bestuur kunnen steeds agendapunten schriftelijk toevoegen.
Artikel 9
De algemene vergadering komt minstens tweemaandelijks samen of indien nodig
op uitnodiging van het bestuur.
Op verzoek van ¼ van de leden van de algemene vergadering moet het bestuur
een algemene vergadering samenroepen.
De algemene vergaderingen zijn openbaar. De algemene vergadering wordt
schriftelijk bijeengeroepen door het bestuur met vermelding van de agenda en
dit ten minste 7 dagen voor de vergadering. Documenten en verslagen zijn
steeds ter inzage bij de gemeentelijke jeugddienst. Verslagen en adviezen
worden via verschillende kanalen bekendgemaakt in de gemeente. De
vergaderingen vinden steeds plaats in lokalen die door het college van
burgemeester en schepenen werden aangeduid.
Artikel 10
De algemene vergadering kan steeds werkgroepen oprichten. Elk lid van de
jeugdraad kan hieraan deelnemen. Ook andere geïnteresseerde jongeren en/of
deskundigen kunnen lid worden van een werkgroep.
Artikel 11
Om een geldige stemming te kunnen houden in de algemene vergadering moet
tenminste 1/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Voor de wijziging van
het huishoudelijk reglement moeten 2/3 van de stemgerechtigde leden van de
jeugdraad aanwezig zijn. Indien niet aan deze voorwaarden voldaan is, beslist de
volgende vergadering – minimum 1 week later – ongeacht het aantal
aanwezigen, over de wijziging van het huishoudelijk reglement.
Artikel 12
Alle beslissingen worden met een gewone meerderheid van de aanwezige
stemgerechtigde leden genomen, behalve een wijziging van het huishoudelijk
reglement, waarvoor 2/3 van de aanwezige stemgerechtigde leden zich moeten
uitspreken.
Als meer dan 1/3 van de aanwezige stemgerechtigde leden vraagt om meer
informatie betreffende een agendapunt, moet de beslissing hieromtrent worden
genomen op de volgende algemene vergadering. De algemene vergadering
bepaalt op welke wijze die informatie zal verstrekt worden. Bij alle adviezen aan
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het gemeentebestuur kunnen de verhoudingen en de identiteit van voor- en
tegenstemmers bekend gemaakt worden.

Punt 20: financiële dienst - Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen van
het belastingreglement op de kampeerterreinen voor de dienstjaren 2007-2012. (040/364-27)

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, 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 ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Lionel Clybouw en Valerie Degroodt, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Wet d.d. 24/12/1996 betreffende de vestiging en de invordering van de
provincie- en gemeentebelastingen en alle hierop van toepassing zijnde
uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd
Wet d.d. 15/03/1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen
Programmawet d.d. 20/07/2006, in het bijzonder de artikelen 7 t.e.m. 9
houdende wijziging bezwaartermijn van 3 naar 6 maanden
Koninklijk Besluit d.d. 12/04/1999 tot bepaling van de procedure voor de
gouverneur of het college van burgemeester en schepenen inzake
bezwaarschrift tegen een provincie- of gemeentebelasting
Decreet d.d. 03/03/1993 houdende het statuut van de terreinen voor
openluchtrecreatieve verblijven
Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 23/02/1995 betreffende de exploitatie
van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven
Omzendbrief BA – 2004-03 d.d. 14/07/2004 houdende coördinatie van de
onderrichtingen van de Vlaamse Minister van Binnenlandse
Aangelegenheden betreffende gemeentefiscaliteit
financiële toestand van de gemeente

•
•
•
•
•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 18/12/2006 houdende vaststelling van
het belastingreglement op de kampeerterreinen voor de dienstjaren 20072012
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 11/06/2007
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•

Feiten, context •
en argumentatie
•

•

•

houdende voorstel tot aanpassing van het belastingreglement op de
kampeerterreinen voor de dienstjaren 2007-2012
e-mail d.d. 05/04/2007 van de campingfederatie betreffende voorstel
belastingtarief kampeerautoplaatsen

Op vraag van de campingfederatie wordt voorgesteld om het
belastingreglement op de kampeerterreinen aan te vullen met een nieuwe
categorie “kampeerautoplaatsen”. Momenteel is er namelijk geen specifiek
tarief voorzien voor de uitbating van vergunde kampeerautoplaatsen.
Er wordt een tarief van 35,00 EUR per kampeerautoplaats voorgesteld. Dit
tarief is te verantwoorden doordat de vergunde kampeerautoplaatsen
minimaal slechts 1/3 van oppervlakte moeten zijn van de minimaal verplichte
oppervlakte van een kampeerplaats voor trekkers die niet het gehele jaar
op het terrein blijven staan (tarief = 105,00 EUR).
Het is de bedoeling dat deze plaatsen door de campinguitbater aan een
goedkoop tarief worden aangeboden.
Zo wordt vermeden dat
kampeerauto’s nog op gewone parkeerplaatsen worden geplaatst en daar
een storend karakter hebben. Om de kampeerders uitdrukkelijk aan te
zetten om hun kampeerauto te plaatsen op een camping zal worden
geverbaliseerd door de politie indien ze hun wagen toch nog zouden
plaatsen op een gewone parkeerplaats. Dit zou duurder zou uitvallen dan
wanneer ze hun kampeerauto op de daartoe voorziene plaatsen op de
camping zouden parkeren.
Voormelde aanvulling past binnen het kampeerbeleid van de Vlaamse
overheid.

Tussenkomsten

Raadslid Kristof Vermeire die opmerkt dat, alhoewel zijn fractie akkoord gaat
met de voorgestelde wijzigingen, het zich bij de stemming over dit punt zal
onthouden om reden dat het een globale hervaststelling van het
belastingreglement inhoudt.

Stemmen

Met 18 stemmen voor en 5 onthoudingen (Gilbert Vanleenhove, Kristof
Vermeire, Dany Hollevoet, Raf Pyra en Liesbeth Metsu)

Besluit

Artikel 1
Het belastingreglement d.d. 18/12/2006 op de kampeerterreinen voor de
dienstjaren 2007-2012 wordt opgeheven met ingang van de inwerkingtreding
van onderhavig reglement.
Artikel 2
Er wordt voor de dienstjaren 2007-2012 een belasting geheven op
kampeerterreinen.
Artikel 3
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Aan de belasting worden onderworpen:
a) alle residentiële caravans en kampeerhuisjes,
b) alle trekkers (tenten en/of kleine caravans) die het hele jaar op het
kampeerterrein blijven staan,
c) alle trekkers (tenten en/of caravans) die niet op een als “kampeerweide”
bestemde zone geplaatst zijn en die niet het hele jaar op het kampeerterrein
blijven staan,
d) alle trekkers (tenten en/of caravans) die op een als “kampeerweide”
bestemde zone geplaatst zijn,
e) alle kampeerautoplaatsen, die vergund zijn volgens de normen van Toerisme
Vlaanderen
Artikel 4
Deze belasting is verschuldigd door de exploitant van de camping op 1 januari
van het belastingjaar.
Artikel 5
De belasting wordt vastgesteld aan de hand van het door de campingexploitant
ingediende meldingsformulier, op basis van het aantal vergunde plaatsen en op
basis van de twee controletellingen uitgevoerd in januari en juli van het
dienstjaar.
De belasting wordt als volgt vastgesteld:

Per kampeerhuisje of residentiële caravan
Per trekker (tent of kleine caravan) die het hele jaar op
het kampeer terrein blijft staan
Per trekker (tent of kleine caravan) die niet het hele
jaar op het jaar op het kampeerterrein blijft staan en
niet geplaatst is op een als "kampeerweide" bestemde
zone
Per trekker of tent die niet het hele jaar op het
kampeerterrein blijft staan en geplaatst is op een als
"kampeerweide" bestemde zone
Per kampeerautoplaats, die vergund is volgens de
normen van Toerisme Vlaanderen

TARIEF
255,00 EUR
180,00 EUR
105,00 EUR

55,00 EUR
35,00 EUR

Artikel 6
Alle vergunde kampeerplaatsen zijn belastbaar zelfs indien een aantal gedurende
het jaar onbezet blijft.
De belasting is niet van toepassing op het aantal percelen dat gedurende het
dienstjaar ingevolge sanering of andere gegronde reden niet ter verhuring wordt
aangeboden.
De keuze geschiedt vóór 15 april van het dienstjaar en is definitief.
Artikel 7
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De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier.
Artikel 8
De belastingplichtige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het
college van burgemeester en schepenen.
Het bezwaarschrift moet worden gemotiveerd en op straffe van nietigheid
schriftelijk worden ingediend. De indiening kan gebeuren door verzending of
door overhandiging.
Het moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van zes
maanden vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de
bezwaartermijn vermeld staat of van de kennisgeving van de aanslag.

Toegevoegde punten:

Punt 21: secretariaat - Motie aangaande de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van
mandatarissen

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Valerie Degroodt, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Feiten, context De correctionele rechtbank in Brugge heeft in beroep bevestigd dat de
en argumentatie burgemeester van Damme strafrechtelijk verantwoordelijk is voor een ongeval
op het grondgebied van zijn gemeente. Deze uitspraak maakt duidelijk dat er
een andere wettelijke regeling moet komen voor de persoonlijke
strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de burgemeesters en alle andere
uitvoerende mandatarissen. In de Senaat liggen al enkele jaren verschillende
voorstellen klaar voor bespreking die een duidelijk onderscheid willen maken
tussen de burgerrechtelijke en strafrechtelijke verantwoordelijkheid van
mandatarissen. De strafrechtelijke aansprakelijkheid van lokale mandatarissen,
die via hun mandaat een engagement opnemen voor hun lokale gemeenschap,
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kan zo worden voorkomen, terwijl er burgerrechtelijk toch een
schadevergoeding kan worden toegekend indien het gemeentebestuur een fout
maakt en een oorzakelijk verband kan worden aangetoond tussen enerzijds de
fout van het bestuur en zijn mandatarissen en anderzijds de geleden schade. De
VVSG stelt in een reactie dat met dit vonnis de redelijkheid wordt
overschreden.
Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad van Bredene betuigt zijn solidariteit met de burgemeester van
Damme die door de correctionele rechtbank strafrechtelijk verantwoordelijk
wordt gesteld voor een ongeval op het grondgebied van zijn gemeente.
Artikel 2
De gemeenteraad dringt bij de federale en Vlaamse overheid aan op een
dringende wettelijke regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van
mandatarissen.

Punt 22: secretariaat - Mondelinge vragen

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys,
Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, 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 ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Valerie Degroodt en Lionel Clybouw, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 32 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, inzonderheid artikel 9,
vastgesteld door de gemeenteraad in zitting d.d. 19/03/2007
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Vraag van raadslid Sandy Dobbelaere
Het raadslid stelt vast dat het Dienstencentrum “Sas” waarin de buitenschoolse
kinderopvang, het gemeenschapscentrum en de technische dienst is
ondergebracht, bij de meeste Bredenaars nog steeds gekend is als het
“Electrabelgebouw”. Raadslid Dobbelaere vraagt het college van burgemeester
en schepenen om, na overleg met de culturele raad terzake, en naar analogie
met bvb het Staf Versluyscentrum, een nieuwe, korte en herkenbare naam te
kiezen voor dit centrum.
Vraag van raadslid Liesbeth Metsu
Het raadslid wenst van het college van burgemeester en schepenen te
vernemen of dit jaar opnieuw de bebloemingswedstrijd wordt georganiseerd.
Antwoord schepen Deroo:
De bebloemingswedstrijd wordt vanaf dit jaar vervangen door een
verfraaiingswedstrijd. Meer info hierover en het inschrijvingsformulier voor
deze wedstrijd zijn terug te vinden in het gemeentelijk infoblad, editie juni 2007.
Vraag van raadslid Tania Janssens
Het raadslid vestigt de aandacht op een omzendbrief van Vlaams minister van
ruimtelijke ordening Dirk Van Mechelen in verband met de voorwaarden
waaraan gemeentebesturen moeten voldoen om zelfstandig stedenbouwkundige
vergunningen te kunnen afleveren en het actieplan dat hierover dient opgemaakt
door de gemeentebesturen. Het raadslid wenst de stand van zaken te kennen
inzake het vervullen van voornoemde voorwaarden.
Antwoord schepen Steve Vandenberghe:
Ons bestuur voldoet reeds aan twee van de vijf voorwaarden i.c.
stedenbouwkundig ambtenaar en gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. De
diverse registers (vergunningen, plannen- en onbebouwde percelen) worden
momenteel opgemaakt door de diensten.
namens de gemeenteraad,

Yannick Wittevrongel
secretaris
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voorzitter
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