VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 7/08/2007

Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 25/06/2007

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Etienne Vercarre en Valerie Degroodt, raadsleden

Bevoegdheid

•

Tussenkomsten

Raadslid Dany Hollevoet die opmerkt dat zijn fractie goedkeuring kan hechten
aan de notulering van de aan de agenda toegevoegde motie inzake solidariteit
met de burgemeester van Damme, maar die eveneens benadrukt dat
“solidariteit” hier geenszins in de juridische zin van het woord mag worden
geïnterpreteerd.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

artikel 33 van het Gemeentedecreet

De notulen van de zitting van 25/06/2007 worden goedgekeurd.
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Punt 2: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke begeleidingscommissie inzake
het mobiliteitsconvenant. Vertegenwoordiging. Voordracht van kandidaten door de
politieke fracties.

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Etienne Vercarre, Valerie Degroodt, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 200 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikel 35 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing d.d. 27/12/1999 van de gemeenteraad betreffende de oprichting
van de gemeentelijke begeleidingscommissie inzake het mobiliteitsconvenant
en de samenstelling ervan
beslissing d.d. 24/09/2001 van de gemeenteraad houdende akkoord dat,
inzake de vertegenwoordiging van de verschillende politieke fracties in de
gemeentelijke begeleidingscommissie inzake het mobiliteitsconvenant, ook
niet-raadsleden kunnen worden voorgedragen om een mandaat in deze
commissie uit te oefenen
schriftelijke voordrachten van de fracties CD&V en Vlaams Belang

•

•
Feiten, context •
en argumentatie
•
•
•

In zitting d.d. 27/12/1999 werd door de gemeenteraad overgegaan tot de
oprichting van de gemeentelijke begeleidingscommissie inzake het
mobiliteitsconvenant en werd de samenstelling ervan vastgesteld.
Deze commissie functioneert als een overlegorgaan, waarin experts en de
betrokken partners van het convenant gezamenlijk voorstellen formuleren
voor het oplossen van mobiliteitsknelpunten op gemeentelijk niveau
Na de installatie van een nieuwe gemeenteraad dienen door de politieke
fracties, vertegenwoordigd in de gemeenteraad, nieuwe kandidaten
voorgedragen om de bijeenkomsten van dit adviesorgaan bij te wonen
De gemeenteraad heeft, in zitting van 24/09/2001, beslist dat, inzake de
vertegenwoordiging van de verschillende politieke fracties in de
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•

Stemmen

gemeentelijke verkeerscommissie, ook niet-raadsleden kunnen worden
voorgedragen om een mandaat in deze commissie uit te oefenen
Volgende kandidaten worden voorgedragen:
Namens CD&V
Dany Hollevoet, raadslid (plaatsvervanger Raf Pyra, raadslid)
Namens sp.a
Emily Baert, raadslid (plaatsvervanger Etienne Vercarre, raadslid)
Namens Vlaams Belang
Robert Sanders (plaatsvervanger Elisabeth Callebout)

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

22 raadsleden nemen deel aan de stemming
Er worden 22 briefjes in de stembus gevonden

De stemming geeft volgende uitslag:
• Dany Hollevoet bekomt 22 stemmen voor als effectief vertegenwoordiger
• Raf Pyra bekomt 22 stemmen voor als plaatsvervangend vertegenwoordiger
• Emily Baert bekomt 22 stemmen voor als effectief vertegenwoordiger
• Etienne Vercarre bekomt 22 stemmen voor als plaatsvervangend
vertegenwoordiger
• Robert Sanders bekomt 9 stemmen voor als effectief vertegenwoordiger.
Er zijn 13 onthoudingen
• Elisabeth Callebout bekomt 9 stemmen voor als plaatsvervangend
vertegenwoordiger. Er zijn 13 onthoudingen.
Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad duidt volgende afgevaardigden van de politieke fracties,
vertegenwoordigd in de gemeenteraad, aan om de vergaderingen van de
gemeentelijke begeleidingscommissie inzake het mobiliteitsconvenant bij te
wonen:
Namens CD&V
Dany Hollevoet, raadslid (plaatsvervanger Raf Pyra, raadslid)
Namens sp.a
Emily Baert, raadslid (plaatsvervanger Etienne Vercarre, raadslid)
Namens Vlaams Belang
Robert Sanders (plaatsvervanger Elisabeth Callebout)

Punt 3: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Vredestraat). Her vaststelling.
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Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Etienne Vercarre en Valerie Degroodt, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•

artikel 200 van het Gemeentedecreet (instellen adviesraden)
Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende
de politie van het wegverkeer
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer
Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976, waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens

•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•

beslissing d.d. 24/04/2006 van de gemeenteraad houdende her vaststelling
van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
de Vredestraat
verslagen van de bijeenkomsten d.d. 23/11/2006 en 06/03/2007 van de
gemeentelijke verkeerscommissie

Door de gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 23/11/2006,
werd, bij wijze van proef, voorgesteld alle verkeersborden betreffende
stilstaan en parkeren in de Vredestraat weg te nemen en naderhand een
evaluatie te maken, dit omdat een aantal bewoners van mening waren dat
het invoeren van geschrankt parkeren in deze straat niet het verhoopte
resultaat had opgeleverd. Blijkt dat de nieuwe parkeerregeling onveilig is:
wild parkeren, op- en afrijden van opritten niet langer veilig, onvoldoende
ruimte voor het doorgaand verkeer door parkeren langs beide zijden…..
In vergadering d.d. 06/03/2007 werd door de gemeentelijke
verkeerscommissie gunstig advies uitgebracht over:
- het herinvoeren van het geschrankt parkeren in deze straat, evenwel met
twee asverschuivingen (maken van 4 parkeerstroken met witte belijning,
gecombineerd met bloembakken)
- invoeren van ‘zone 30’ in de Vredestraat/Pamelkreekweg/Oude
Kreekweg met verkeerspaaltjes ter hoogte van de aansluitingen Noord-
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Edestraat/Vredestraat en Noord-Edestraat/Pamelkreekweg
Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De beslissing d.d. 24/04/2006 van de gemeenteraad, houdende her vaststelling
van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
gemeentewegen (Vredestraat), wordt opgeheven
Artikel 2
In de Vredestraat worden parkeerstroken en parkeergeleiders
gemarkeerd, overeenkomstig het plan, dat integrerend deel uitmaakt
van dit besluit.
Deze maatregel zal worden gesignaleerd door middel van
wegmarkeringen, overeenkomstig artikels 75.2 en 77.4 van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 1
december 1975
Artikel 3
In de Vredestraat wordt permanent zone 30
(snelheidsbeperking tot 30 km/uur).
Deze reglementering zal worden gesignaleerd
verkeersborden F4a en F4b

ingevoerd
door

de

Punt 4: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Pamelkreekweg). Vaststelling.

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Etienne Vercarre en Valerie Degroodt, raadsleden
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Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•

artikel 200 van het Gemeentedecreet (instellen adviesraden)
Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende
de politie van het wegverkeer
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer
Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976, waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens

•
•
•

•

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

Feiten, context •
en argumentatie

De gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 06/03/2007, heeft
gunstig advies uitgebracht over het invoeren van ‘zone 30’ in de
Pamelkreekweg. Aanleiding hiervan zijn de opmerkingen van bewoners van
de Vredestraat over de snelheid in deze straat en onmiddellijke omgeving.
De verkeersleefbaarheid dient gegarandeerd.

Verwijzingsdocumenten

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
In de Pamelkreekweg wordt permanent zone 30 ingevoerd
(snelheidsbeperking tot 30 km/uur).
Deze reglementering zal worden gesignaleerd door de
verkeersborden F4a en F4b

Punt 5: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Oudekreekweg). Vaststelling.

Aanwezig

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

Gilbert Vanleenhove, Etienne Vercarre en Valerie Degroodt, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•

artikel 200 van het Gemeentedecreet (instellen adviesraden)
Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende
de politie van het wegverkeer
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer
Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976, waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens

•
•
•

•

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

Feiten, context •
en argumentatie

De gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 06/03/2007, heeft
gunstig advies uitgebracht over het invoeren van ‘zone 30’ in de
Oudekreekweg. Aanleiding hiervan zijn de opmerkingen van bewoners van
de Vredestraat over de snelheid in deze straat en onmiddellijke omgeving.
De verkeersleefbaarheid dient gegarandeerd.

Verwijzingsdocumenten

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
In de Oudekreekweg wordt permanent zone 30 ingevoerd
(snelheidsbeperking tot 30 km/uur).
Deze reglementering zal worden gesignaleerd door de
verkeersborden F4a en F4b

Punt 6: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Gentstraat). Her vaststelling
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Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Etienne Vercarre en Valerie Degroodt, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•

artikel 200 van het Gemeentedecreet (instellen adviesraden)
Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende
de politie van het wegverkeer
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer
Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976, waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens

•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

beslissing d.d. 14/03/2005 van de gemeenteraad houdende her vaststelling
van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
de Gentstraat
verslag van de bijeenkomst d.d. 19/06/2007 van de gemeentelijke
verkeerscommissie

De gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 19/06/2007, heeft
gunstig advies uitgebracht over de vraag van het echtpaar Frans MerckxMarie-Jeanne De Wit, Gentstraat 8/0001, 8450 Bredene, voor het
reserveren van een parkeerplaats voor personen met een beperkte
mobiliteit in de Gentstraat, meerbepaald ter hoogte van hun woning

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 14/03/2005, houdende her
vaststelling van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende de Gentstraat
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Artikel 2
In de Gentstraat wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd, uitgezonderd voor
fietsers en bromfietsers klasse A:
- tussen Antwerpenstraat en Golfstraat met verboden rijrichting van Golfstraat
naar Antwerpenstraat
- tussen Kapelstraat en Antwerpenstraat met verboden rijrichting van
Kapelstraat naar Antwerpenstraat.
Deze maatregel wordt gesignaleerd door de verkeersborden C1 en F19,
voorzien van de onderborden M3 en M5, alsook D1, waar nodig.
Artikel 3
In de Gentstraat, meerbepaald ter hoogte van het huis nr. 8, is het
parkeren voorbehouden aan personen met een beperkte mobiliteit.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden
E9a, voorzien van een onderbord, waarop het symbool van artikel
70.2.1.3.c. van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer van 01/12/1975 voorkomt.
Artikel 4
De Gentstraat is gelegen in de zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone –
maximum
1
uur)
“Gentstraat-Brusselstraat-Rozenlaan-AalststraatAntwerpenstraat-Golfstraat”, die jaarlijks van kracht is vanaf de eerste zaterdag
vóór de Paasvakantie tot en met de zondag, volgend op 31 augustus van ieder
jaar
De beperkte parkeerduur van maximum 1 uur is er van toepassing van maandag
tot en met zondag, overeenkomstig de bepalingen van artikel 27.1 van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975
In de Gentstraat is het toegelaten te parkeren met de bewonerskaart.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a met
pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord met de vermeldingen
“Uitgezonderd bewoners”, “van maandag tot en met zondag” en “max. 1 uur”.

Punt 7: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Hasseltstraat). Her vaststelling

Aanwezig

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

Gilbert Vanleenhove, Etienne Vercarre en Valerie Degroodt, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•

artikel 200 van het Gemeentedecreet (instellen adviesraden)
Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende
de politie van het wegverkeer
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer
Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976, waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens

•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

beslissing d.d. 20/04/1999 van de gemeenteraad houdende her vaststelling
van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
de Hasseltstraat
verslag van de bijeenkomst d.d. 19/06/2007 van de gemeentelijke
verkeerscommissie

De gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 19/06/2007, heeft
gunstig advies uitgebracht over het invoeren, naar analogie met de
aanpalende straten, van beperkte parkeertijd (blauwe zone – maximum 1
uur – van maandag tot en met zondag) in de Hasseltstraat, meerbepaald
vanaf de eerste zaterdag vóór de paasvakantie tot en met de zondag,
volgend op 31 augustus van ieder jaar (toelating parkeren met
bewonerskaart). Aanleiding hiervan waren de opmerking van Marc
Vandecasteele, Hasseltstraat 42, 8450 Bredene over overlast door verkeerd
gestationeerde wagens in deze straat en het desbetreffend voorstel van de
burgemeester

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 20/04/1999, houdende vaststelling
van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende de
Hasseltstraat.
Artikel 2
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In de Hasseltstraat is het parkeren verboden langs de zijde van de onpare
huisnummers.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door verkeersborden E1.
Artikel 3
In de Hasseltstraat is het stilstaan en parkeren verboden op het einde van de
straat ter hoogte van de hoogspanningscabine.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door verkeersborden E3.
Artikel 4
De Hasseltstraat is gelegen in de zone met beperkte parkeertijd
(blauwe zone – maximum 1 uur) “Gentstraat-BrusselstraatRozenlaan-Aalststraat-Antwerpenstraat-Golfstraat-Hasseltstraat”,
die jaarlijks van kracht is vanaf de eerste zaterdag vóór de
paasvakantie tot en met de zondag, volgend op 31 augustus van ieder
jaar
De beperkte parkeerduur van maximum 1 uur is er van toepassing
van maandag tot en met zondag, overeenkomstig de bepalingen van
artikel 27.1 van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer van 01/12/1975
In de Hasseltstraat is het toegelaten te parkeren met de
bewonerskaart.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a met
pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord met de vermeldingen
“Uitgezonderd bewoners”, “van maandag tot en met zondag” en “max. 1 uur”.

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

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Etienne Vercarre en Valerie Degroodt, raadsleden
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Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•

artikel 200 van het Gemeentedecreet (instellen adviesraden)
Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende
de politie van het wegverkeer
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer
Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976, waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens

•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•

•

beslissing d.d. 16/04/2007 van de gemeenteraad houdende her vaststelling
van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
de Sportstraat
verslag van de bijeenkomst d.d. 19/06/2007 van de gemeentelijke
verkeerscommissie

De gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 19/06/2007, heeft
gunstig advies uitgebracht over het schrappen van het verbod van verkeer
voor bestuurders van voertuigen, waarvan de massa in beladen toestand
hoger is dan 5 ton, uitgezonderd plaatselijke bediening, in de Sportstraat,
meerbepaald in het gedeelte tussen August Plovieplein en de Spuikomlaan
Deze restrictie werd indertijd ingevoerd omdat het wegdek van voornoemd
gedeelte Sportstraat in een dusdanige toestand was dat zwaar vervoer
onmogelijk kon worden toegelaten. De desbetreffende verbodsbepaling
kan worden opgeheven omdat de nieuwe weginfrastructuur aangepast is aan
dergelijk vervoer.
Door de recente heraanleg van de Sportstraat is er sprake van een
gewijzigde verkeersinfrastructuur en verkeerssituatie. De lokale politie
merkt op dat volgende restricties niet langer van toepassing zijn en bijgevolg
dienen geëlimineerd:
- “In de Sportstraat, meerbepaald in het gedeelte tussen de aansluiting Fritz
Vinckelaan, tegenover de Rode Kruisstraat tot aan de aansluiting Fritz
Vinckelaan, ter hoogte van de Darwin, wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd met
verboden rijrichting van de Darwin naar de Spuikomlaan, uitgezonderd fietsers en
bromfietsers klasse A.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden Cl en F19,
voorzien van de onderborden M3 en M5”
- “In de Sportstraat is de toegang voor iedere bestuurder verboden, uitgezonderd
plaatselijk verkeer, vanaf de aansluiting Fritz Vinckelaan, tegenover de Rode
Kruisstraat tot aan de aansluiting Fritz Vinckelaan ter hoogte van de Darwin.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord C3, aangevuld
met het onderbord “Uitgezonderd plaatselijk verkeer””

Stemmen

Met algemene stemmen
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Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad gaat over tot de opheffing van zijn besluit d.d. 16/04/2007
houdende her vaststelling van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Sportstraat.
Artikel 2
In de Sportstraat, meerbepaald op de parkeerstrook, ter hoogte van de
scheiding van de huizen nrs. 15 en 17, wordt een driehoekig verdrijvingsvlak
ingericht, dit overeenkomstig artikel 77.4 van het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 3
In de Sportstraat, tussen de Verenigingstraat en het August Plovieplein, wordt
éénrichtingsverkeer ingevoerd met verboden rijrichting van de Verenigingstraat
naar het August Plovieplein, uitgezonderd fietsers en bromfietsers klasse A.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden Cl en F19,
voorzien van de onderborden M3 en M5.

Punt 9: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Beukenlaan). Her vaststelling.

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Etienne Vercarre en Valerie Degroodt, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•

artikel 200 van het Gemeentedecreet (instellen adviesraden)
Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende
de politie van het wegverkeer
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de

•
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•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

Tussenkomsten

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

beslissing d.d. 08/03/1999 van de gemeenteraad houdende vaststelling van
een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende de
Sportstraat
verslag van de bijeenkomst d.d. 19/06/2007 van de gemeentelijke
verkeerscommissie

De gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 19/06/2007, heeft
kennis genomen van de opmerking van Koen Rossey-Sabri Dahech,
Beukenlaan 6, 8450 Bredene over de parkeerproblematiek in de Beukenlaan
(geparkeerde voertuigen in de tegenovergestelde richting, op trottoirs
etc…). Voornoemd adviesorgaan heeft gunstig advies uitgebracht over het
invoeren van parkeerverbod in voornoemde straat, meerbepaald langs de
zijde van de oneven huisnummers.

Raadslid Dany Hollevoet die opmerkt dat uit de bespreking in de
verkeerscommissie en uit de motivering van het voorstel is gebleken dat een
oplossing dient gegeven aan de parkeerproblematiek in het gedeelte Beukenlaan
tussen Duinenstraat en Populierenlaan.
Het voorliggend ontwerp van
politiereglement verbiedt evenwel het parkeren aan de zijde van de oneven
huisnummers over de volledige lengte van de Beukenlaan. Raadslid Dany
Hollevoet stelt dan ook voor om artikel 4 als volgt aan te vullen : “In de
Beukenlaan, gedeelte tussen de Duinenstraat en Populierenlaan, is het (….)”
Burgemeester Willy Vanhooren die de raad voorstelt om het artikel 4
inderdaad in die zin aan te passen.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 08/03/1999 houdende aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer betreffende de Beukenlaan.
Artikel 2
De Beukenlaan wordt verdeeld in twee rijstroken vanaf de aansluiting met de
Duinenstraat over een afstand van 14 meter, door middel van overlangse
onderbroken witte strepen, dit overeenkomstig artikel 72.3 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 3
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In de Beukenlaan wordt een oversteekplaats voor voetgangers ingericht, haaks
over de rijbaan, ter hoogte van de aansluiting met de Duinenstraat.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door witte banden, evenwijdig met de
as van de rijbaan, overeenkomstig artikel 76.3 van het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer van 01/12/1975
Artikel 4
In de Beukenlaan, gedeelte tussen de Duinenstraat en
Populierenlaan, is het verboden te parkeren langs de zijde van de
oneven huisnummers. Deze reglementering wordt gesignaleerd door
het verkeersbord E1.

Punt 10: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Nijverheidstraat). Her vaststelling.

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Etienne Vercarre en Valerie Degroodt, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•

artikel 200 van het Gemeentedecreet (instellen adviesraden)
Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende
de politie van het wegverkeer
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer
Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976, waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens

•
•
•
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Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

beslissing d.d. 14/03/2005 van de gemeenteraad houdende vaststelling van
een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende de
Nijverheidstraat
verslag van de bijeenkomst d.d. 19/06/2007 van de gemeentelijke
verkeerscommissie

De gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 19/06/2007, heeft
gunstig advies uitgebracht over het voorstel van Claudia Leers,
Nijverheidstraat 24, 8450 Bredene, tot het invoeren van parkeerverbod in
de Nijverheidstraat, meerbepaald ter hoogte van de scheiding van de huizen
nrs. 24-26. Wanneer een voertuig tot tegen de garage van aanvraagster is
gestationeerd, is er beperkte zichtbaarheid bij het verlaten van deze.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 14/03/2005 houdende aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer betreffende de Nijverheidstraat.
Artikel 2
In de Nijverheidstraat is het beurtelings parkeren van toepassing.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden E5 aan de
zijde van de even huisnummers en door de verkeersborden E7 aan de zijde van
de oneven huisnummers
Artikel 3
In de Nijverheidstraat is het parkeren verboden:
- 1 meter langs weerszijden van de uiterste garages, gelegen naast het huis nr.
23;
- 1 meter langs weerszijden van de garage, gelegen naast het huis nr. 31
- 1,5 meter aan de noordelijke zijde van de garage van het huis nr. 24
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep,
aangebracht op de trottoirband.

Punt 11: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Michel Vanden Wegheplein). Her vaststelling.

Aanwezig

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

Verslag gemeenteraadszitting 7/08/2007

16

Kristien Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet, Sandy
Dobbelaere, Françoise Praet, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz, Cindy
Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Etienne Vercarre en Valerie Degroodt, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•

artikel 200 van het Gemeentedecreet (instellen adviesraden)
Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende
de politie van het wegverkeer
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer
Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976, waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens

•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

beslissing d.d. 08/03/1999 van de gemeenteraad houdende vaststelling van
een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende het
Michel Vanden Wegheplein
verslag van de bijeenkomst d.d. 19/06/2007 van de gemeentelijke
verkeerscommissie

De gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 19/06/2007, heeft
gunstig advies uitgebracht over het voorstel van de lokale politie –
politiezone Bredene/De Haan om op het Michel Vanden Wegheplein
beperkt éénrichtingsverkeer in te voeren, meerbepaald uitgezonderd
fietsers en bestuurders van bromfietsen klasse A, dit naar analogie met
andere straten, waar éénrichtingsverkeer werd ingevoerd.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 08/03/1999 houdende aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer betreffende het Michel Vanden
Wegheplein.
Artikel 2
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Op het Michel Vanden Wegheplein wordt éénrichtingsverkeer
ingevoerd, uitgezonderd fietsers en bestuurders van bromfietsen
klasse A:
- aan de zijde van de kerk met verboden rijrichting van de
Staessenstraat naar de Spaarzaamheidstraat;
- aan de zijde van de huizen (westzijde) met verboden rijrichting van
de Spaarzaamheidstraat naar de Staessenstraat.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden C1
en F19, voorzien van onderborden M3 en M5.
Artikel 3
Op het Michel Vanden Wegheplein, aan de westzijde, worden op de
gelijkgrondse berm, zijde plein, parkeerplaatsen ingericht, schuin ten opzichte
van de as van de rijbaan.
Deze reglementering wordt aangeduid door middel van witte markeringen, die
de plaats afbakenen, waar de voertuigen moeten staan, overeenkomstig artikel
77.5 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975.
Artikel 4
Op het Michel Vanden Wegheplein, aan de oostzijde, wordt het parkeren
voorbehouden aan ceremoniewagens, aan de zijde van de kerk.
Deze reglementering wordt aangeduid door het verkeersbord E9a, voorzien van
een onderbord met de vermelding “ceremoniewagens”.

Punt 12: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gewestwegen (Koninklijke Baan). Her vaststelling.

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Etienne Vercarre en Valerie Degroodt, raadsleden
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Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•

artikel 200 van het Gemeentedecreet (instellen adviesraden)
Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende
de politie van het wegverkeer
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer
Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976, waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens

•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•

Tussenkomsten

beslissing d.d. 15/05/2006 van de gemeenteraad houdende her vaststelling
van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
de Koninklijke Baan
verslag van de bijeenkomst d.d. 19/06/2007 van de gemeentelijke
verkeerscommissie

De gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 19/06/2007, heeft
kennis genomen van de opmerking, geformuleerd door diverse
marktkramers, over het gebrek aan parkeermogelijkheden in de omgeving
van de marktplaats, begrensd door Kapelstraat en Koninklijke Baan. De
handelaars, die hun vrachtwagens niet kunnen parkeren op het marktplein
zelf, vinden geen reglementaire parkeerplaats in de buurt. Noch op de
parkings Staf Versluys I, II en III, waar zich hoogtebegrenzers bevinden, noch
op de parkeerplaats tegenover de Gentstraat, waar ze omwille van de
lengte van hun auto niet terecht kunnen, kan worden geparkeerd.
Voornoemd adviesorgaan heeft gunstig advies uitgebracht over het invoeren
van voorbehouden parkeren aan voertuigen van maximum 3 ton op de
plaatsen langs de Koninklijke Baan, momenteel voorbehouden aan
personenwagens, uitgezonderd ter hoogte van de marktplaats, waar geen
restricties qua tonnenmaat van toepassing zijn op dinsdagen, gedurende de
uren, waarop de wekelijkse markt wordt georganiseerd

Raadslid Dany Hollevoet die er de aandacht op vestigt dat het advies van het
Vlaams Gewest ontbreekt in dit dossier.
De gemeentesecretaris die antwoordt dat dit advies werd gevraagd en er bij
ontstentenis van een advies mag worden van uitgegaan dat het advies positief is.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 15/05/2006 houdende her
vaststelling van een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
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betreffende gewestwegen (Koninklijke Baan)
Artikel 2
Op de Koninklijke Baan wordt, langs beide zijden, een verplicht fietspad
ingericht vanaf de grensscheiding De Haan tot de grensscheiding Oostende.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door evenwijdige onderbroken witte
strepen, overeenkomstig artikel 74 van het algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer van 01/12/1975
Artikel 3
Op de Koninklijke Baan worden de dwarsverbindingen tussen de twee rijbanen
verdeeld in twee rijstroken door middel van een volle witte streep,
overeenkomstig artikel 72.2 van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer van 01/12/1975:
- strook ter hoogte van de Koerslaan;
- strook ter hoogte van de Zeelaan.
Artikel 4
De Koninklijke Baan, éénrichtingsbaan richting De Haan, wordt verdeeld in
twee rijstroken:
•
door middel van een doorlopende witte streep, overeenkomstig artikel
72.2 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975:
- vanaf 20 meter vóór de aslijn van de Parklaan tot aan de aslijn van de Parklaan.
•
door middel van onderbroken witte strepen, overeenkomstig artikel
72.3 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975:
- vanaf 64 meter voorbij de aansluiting met de oprit Groenendijkstraat tot 170
meter vóór de aansluiting met de Parklaan
- vanaf 75 meter vóór de Parklaan tot aan de doorlopende witte lijn ter hoogte
van de Parklaan, waarbij de rechter rijstrook bestemd is voor het verkeer
komende van Oostende, rijdende richting Parklaan
- vanaf de Zeelaan tot 180 meter vóór de Koerslaan
- vanaf de Koerslaan tot aan de grensscheiding met De Haan.
Artikel 5
De Koninklijke Baan, éénrichtingsbaan richting De Haan, wordt verdeeld in drie
rijstroken:
•
door middel van onderbroken witte strepen, overeenkomstig artikel
72.3 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975:
- vanaf de grensscheiding met Oostende tot 64 meter voorbij de aansluiting met
de oprit Groenendijkstraat, waarbij de rechter rijstrook ter hoogte van de
Groenendijkstraat bestemd is voor het verkeer komende van Oostende,
rijdende richting Driftweg
- vanaf 72 meter vóór de Zeelaan tot aan de Zeelaan, waarbij de rechter
rijstrool, vanaf 11 meter vóór de aansluiting met de Zeelaan tot aan de Zeelaan
gescheiden wordt van de midden rijstrook door middel van een doorlopende
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witte streep en bestemd is voor het verkeer komende van Oostende, rijdende
richting Zeelaan en de linker rijstrook bestemd is voor het verkeer, komende
van Oostende, rijdende naar de tussenstrook van de Koninklijke Baan
- vanaf 71 meter vóór de Koerslaan tot aan de Koerslaan, waarbij de rechter
rijstrook bestemd is voor het verkeer komende van Oostende, rijdende richting
Koerslaan en de linker rijstrook bestemd is voor het verkeer, komende van
Oostende, rijdende naar de tussenstrook van de Koninklijke Baan.
Artikel 6
De Koninklijke Baan, éénrichtingsbaan richting Oostende, wordt verdeeld in
twee rijstroken:
•
door middel van onderbroken witte strepen, overeenkomstig artikel
72.3 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975:
- van de grensscheiding met De Haan tot 87 meter vóór de aansluiting met de
Koerslaan
- vanaf de Koerslaan tot 160 meter vóór de aansluiting met de Zeelaan
- vanaf 70 meter vóór de Zeelaan tot aan de Zeelaan, waarbij de linker rijstrook
bestemd is voor het verkeer, komende van De Haan, rijdende richting Zeelaan
- tussen de Zeelaan en de grensscheiding met Oostende.
Artikel 7
De Koninklijke Baan, éénrichtingsbaan richting Oostende, wordt verdeeld in
drie rijstroken door middel van onderbroken witte strepen, overeenkomstig
artikel 72.3 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975, vanaf 87 meter vóór de Koerslaan tot aan de westhoek van de
Koerslaan, waarbij de linker rijstrook bestemd is voor het verkeer komende
van De Haan, rijdende richting Koerslaan.
Artikel 8
Op de Koninklijke Baan worden verkeersgeleiders of verdrijvingsvlakken
ingericht overeenkomstig artikel 77.4 van het algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer van 01/12/1975:
•
richting De Haan
- vanaf 170 meter vóór de Parklaan tot aan de Parklaan, links van de rijbaan,
met een breedte van 3,3 meter
- tussen de Parklaan en de Zeelaan, links van de rijbaan, met een breedte van
3,3 meter
- op de gelijkgrondse berm ter hoogte van de eerste toegang tot de parking,
gelegen in de Kapelstraat ter hoogte van de Gentstraat, met een lengte van 4
meter en een breedte van 2,2 meter
- op de gelijkgrondse berm ter hoogte van de tweede toegang tot de parking,
gelegen in de Kapelstraat ter hoogte van de Gentstraat, met een lengte van 4
meter en een breedte van 2,2 meter
- op de gelijkgrondse berm ter hoogte van het wandelpad tegenover de
Brusselstraat met een lengte van 3,6 meter en een breedte van 2,2 meter
- vanaf 180 meter vóór de Koerslaan tot 71 meter vóór de Koerslaan, links van
de rijbaan met een breedte van 3,3 meter
•
richting Oostende
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- vanaf 160 meter vóór de Zeelaan tot 70 meter vóór de Zeelaan, links van de
rijbaan, met een breedte van 3,3 meter
- op de gelijkgrondse berm vanaf 6 meter vóór de ingang naar zee Hippodroom
tot 6 meter voorbij deze ingang met een breedte van 2,2 meter
Artikel 9
Op de Koninklijke Baan wordt de denkbeeldige rand van de rijbaan aangeduid
door een doorlopende witte streep, vanaf de grensscheiding Oostende tot de
grensscheiding De Haan, uitgezonderd ter hoogte van de aansluitingen met de
openbare wegen en de strandingangen.
Artikel 10
Op de Koninklijke Baan worden oversteekplaatsen voor voetgangers ingericht,
haaks over de rijbaan:
•
richting De Haan
- ter hoogte van de Groenendijkstraat aan weerszijden van het kruispunt
- ter hoogte van de Parklaan
- ter hoogte van de Zeelaan
- ter hoogte van de ingang naar zee Astrid
•
richting Oostende
- ter hoogte van de Groenendijkstraat aan weerszijden van het kruispunt
- ter hoogte van de Parklaan
- ter hoogte van de Zeelaan
- ter hoogte van de ingang naar zee Astrid
Deze reglementering wordt gesignaleerd door witte banden, evenwijdig met de
as van de rijbaan, overeenkomstig artikel 76.3 van het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer van 01/12/1975
Artikel 11
Op de Koninklijke Baan worden driekleurige verkeerslichten geplaatst:
•
richting De Haan
- links en rechts in de rijrichting en boven het kruispunt ter hoogte van de
Groenendijkstraat en op de oprit vanaf de Driftweg
- links en rechts in de rijrichting en boven de rijbaan ter hoogte van de ingang
naar zee Astrid
- links en rechts in de rijrichting en boven het kruispunt ter hoogte van de
Zeelaan
•
richting Oostende
- links en rechts in de rijrichting en boven de rijbaan ter hoogte van de ingang
naar zee, Astrid
- links en rechts in de rijrichting en boven het kruispunt ter hoogte van de
Groenendijkstraat
- links en rechts in de rijrichting en boven het kruispunt ter hoogte van de
Zeelaan
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden A33.
Artikel 12
Op de Koninklijke Baan wordt de voorrangsregeling ingevoerd ten opzichte van
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alle daarop uitkomende wegen vanaf de grensscheiding Oostende tot de
grensscheiding De Haan.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden B9 op de
Koninklijke Baan en de verkeersborden B1 op de ondergeschikte wegen.
Artikel 13
Op de Koninklijke Baan wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd :
•
aan de kant van de Driftweg met verboden rijrichting van De Haan naar
Oostende
•
aan de kant van de Duinen met verboden rijrichting van Oostende naar
De Haan.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden C1 en F19.
Artikel 14
Op de Koninklijke Baan is het op de volgende plaats verboden een gespan of
een voertuig met meer dan twee wielen, links in te halen :
•
richting De Haan
- vanaf 30 m voorbij hectometerpaal 28.8 tot aan de Zeelaan
- vanaf de Klemskerkestraat tot de Koerslaan
•
richting Oostende
- vanaf de Duinenstraat tot de Zeelaan
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden C35.
Artikel 15
Op de Koninklijke Baan, éénrichtingsbaan richting Oostende, is het verboden in
te slaan naar links, 40 m vóór hectometerpaal 27.7, naar de dwarsverbinding ter
hoogte van de Duinenstraat.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden C31.
Artikel 16
Op de Koninklijke Baan is iedere bestuurder verplicht een door de pijlen
aangeduide richting te volgen :
•
richting De Haan
- oprit ter hoogte van de Klemskerkestraat;
- oprit ter hoogte van de Parklaan
•
richting Oostende en De Haan
- oprit ter hoogte van de Koerslaan
- oprit ter hoogte van de Zeelaan
- oprit ter hoogte van de Groenendijkstraat
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden D1.
Artikel 17
Op de Koninklijke Baan, wordt een snelheidsbeperking ingevoerd :
•
richting De Haan
- tot maximum 70 km/uur vanaf de grensscheiding Oostende tot de aansluiting
met de Koerslaan
- tot maximum 90 km/uur vanaf de aansluiting met de Koerslaan tot
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grensscheiding De Haan
•
richting Oostende
- tot maximum 90 km/uur vanaf de grensscheiding De Haan tot hectometerpaal
25.7
- tot maximum 70 km/uur vanaf hectometerpaal 25.7 tot grensscheiding
Oostende
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden C43.
Artikel 18
Op de Koninklijke Baan wordt het parkeren op de parkeerstroken
voorbehouden aan voertuigen met een maximum toegelaten massa
van 3 ton:
- rijrichting De Haan, tussen aansluiting Groenendijkstraat en
hectometerpaal 27.5;
- rijrichting De Haan, tussen de voetgangersbrug van strandpost 3 en
hectometerpaal 26.5
- rijrichting Oostende, tussen de aansluiting Koerslaan en de
grensscheiding Oostende
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden
E9a met de vermelding ‘3t max’
Artikel 19
Op de Koninklijke Baan wordt het parkeren op de parkeerstroken
voorbehouden aan voertuigen met een maximum toegelaten massa
van 3 ton, uitgezonderd op dinsdagen van 6 u tot 14 u:
- rijrichting De Haan, tussen hectometerpaal 27.5 en de inrit van de
marktplaats.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden
E9a met de vermelding ‘3t max’, voorzien van een onderbord
‘Uitgezonderd op dinsdag van 6 u tot 14 u’
Artikel 20
Op de Koninklijke Baan, rijrichting De Haan, tussen hectometerpaal 26.7 en
hectometerpaal 26.3 wordt het parkeren op de parkeerstroken voorbehouden
aan vrachtauto’s en autobussen.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door middel van de verkeersborden
E9c en E9d.
Artikel 21
Op de Koninklijke Baan is het parkeren voorbehouden aan personen met een
handicap
•
twee parkeerplaatsen op de parkeerstrook juist voorbij het einde van
het stilstaan- en parkeerverbod ter hoogte van de toegang naar het strand
Hippodroom
•
twee parkeerplaatsen op de parkeerstrook juist voorbij het einde van
het stilstaan- en parkeerverbod ter hoogte van de toegang naar het strand
Astrid
•
twee parkeerplaatsen op de parkeerstrook juist voorbij het einde van
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het stilstaan- en parkeerverbod ter hoogte van de toegang naar het strand
Duingat;
•
twee parkeerplaatsen op de parkeerstrook juist voorbij de
oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte van de toegang naar het strand
Parklaan.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden E9a met
onderborden.
Artikel 22
Op de Koninklijke Baan is op de volgende plaatsen het stilstaan en parkeren
verboden
•
op de gelijkgrondse berm, richting De Haan
- vanaf 33 m vóór de aansluiting met de Parklaan tot aan de aansluiting;
- vanaf 34,3 m vóór de aansluiting met de Zeelaan tot aan de aansluiting;
- vanaf 25 m vóór de verkeerslichten Astrid tot aan de lichten;
- vanaf 47,5 m vóór de aansluiting met de Koerslaan tot aan de aansluiting
•
op de gelijkgrondse berm, richting Oostende
- vanaf 6 m vóór de ingang naar zee Hippodroom tot 6 m voorbij deze ingang;
- vanaf 6 m vóór de ingang naar zee Astrid tot 6 m voorbij deze ingang;
- vanaf 6 m vóór de ingang naar zee Espérance tot 6 m voorbij deze ingang;
- aan de zuidzijde 38 m vóór de aansluiting Zeelaan tot aan de Zeelaan
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden E3.

Punt 13: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen - niet gehercoördineerde materie (Kapelstraat).
Wijziging.

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Etienne Vercarre en Valerie Degroodt, raadsleden
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Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•

artikel 200 van het Gemeentedecreet (instellen adviesraden)
Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende
de politie van het wegverkeer
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer
Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976, waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens

•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•

•

•

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•

•

aanvullend gemeentelijk reglement op de politie van het wegverkeer
betrekking hebbend op gewestwegen, vastgesteld door de gemeenteraad, in
zitting van 05/04/1990 en goedgekeurd door het Ministerie van Openbare
Werken op 10/07/1990 en latere wijzigingen
beslissing d.d. 08/11/1999 van de gemeenteraad, houdende akkoord met de
overdracht door het Vlaams Gewest aan de Gemeente Bredene van een
gedeelte van de gewestweg N317 (Kapelstraat), meerbepaald tussen
Koerslaan en grensscheiding De Haan, alsook met de financiële tussenkomst
van het Vlaams Gewest, meerbepaald 519.797,79 EUR, B.T.W. inclusief
beslissing d.d. 10/03/2003 van de gemeenteraad, houdende akkoord met de
indeling, bij ministerieel besluit, van de gewestweg N317 (KapelstraatDriftweg), tussen grensscheiding Oostende en Koerslaan, bij de
gemeentewegen van de Gemeente Bredene met de eigendomsoverdracht
tot gevolg en dit onder bepaalde voorwaarden
tijdelijke politieverordening d.d. 13/04/2007 van de burgemeester
betreffende het parkeerregime op de parking markt, gelegen Kapelstraat
verslag van de vergadering d.d. 19/06/2007 van de gemeentelijke
verkeerscommissie

De verkeersregeling Kapelstraat ressorteert momenteel nog onder de
aanvullende gemeentelijke reglementering op de politie van het wegverkeer
betreffende gewestwegen. De coördinatie van alle bestaande aanvullende
reglementen op het wegverkeer met betrekking tot de Kapelstraat,
gemeenteweg, is nog niet gebeurd
Omdat in de omgeving Kapelstraat, waar zich het toeristisch centrum
bevindt, een tekort aan parkeergelegenheid is voor lichte vrachtauto’s, heeft
de burgemeester op 13/04/2007, om reden van openbare veiligheid, een
tijdelijke politieverordening vastgesteld houdende voorbehouden parkeren
aan voertuigen van maximum 3 ton op de parking markt, gelegen
Kapelstraat. Het is aangewezen deze regeling te bestendigen.
De gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 19/06/2007, heeft
gunstig advies uitgebracht over:
- het voorstel van Guy Tordeurs, Koerslaan 2 – bus 3, 8450 Bredene, tot
het voorbehouden van een zone met beperkte parkeerduur (2 à 3
parkeerplaatsen – maximum 30 minuten) langs de Kapelstraat,
meerbepaald vanaf de Koerslaan tot aan de bakkerij, gelegen Kapelstraat
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269
- het wijzigen van het stilstaan- en parkeerverbod, van kracht in de
Kapelstraat, meerbepaald vanaf hoek Klemskerkestraat tot hoek Koerslaan,
in parkeerverbod, op vraag van Gustaaf Vermeire, Kapelstraat 263, 8450
Bredene
- de vraag van Syndic Solutions (Fernand Alleman), Kapelstraat 56, 8450
Bredene, voor het invoeren van parkeerverbod in de Kapelstraat tussen
huizen nrs. 50 en 70
Tussenkomsten

Raadslid Kristof Vermeire die opmerkt dat de aanpassing van artikel 12 b van
het voorliggend reglement, waarbij het exclusief parkeren voor
personenvoertuigen wordt gewijzigd in een beperking van tonnenmaat,
aanleiding kan geven tot meer mobilhomes op de markt.
Burgemeester Willy Vanhooren die antwoordt dat deze wijziging wordt
ingevoerd om ook lichte bestelwagens toe te laten te parkeren op de markt en
dat deze nieuwe reglementering zal worden geëvalueerd. De burgemeester
vestigt er ook de aandacht op dat de wegcode in de huidige stand van zaken
niet toelaat om uitsluitend mobilhomes te weren van een bepaalde
parkeerzone, waardoor gebruik moet gemaakt worden van het instrument van
beperking van tonnenmaat.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
Het aanvullend gemeentelijk reglement op de politie van het wegverkeer
betrekking hebbend op gewestwegen, wordt als volgt gewijzigd
Hoofdstuk V – Stilstaan en parkeren – Verkeersborden
Artikel 11 – A (parkeerverbod)
Op de volgende wegen is het parkeren verboden.
Deze reglementering wordt gesignaleerd met de verkeersborden E1
Kapelstraat (toevoeging)
Langs de zuidzijde, vanaf Koerslaan tot Klemskerkestraat.
Artikel 12 – B (voorbehouden parkeren aan personenauto’s)
Opheffing van het voorbehouden parkeren aan personenauto’s op de
parking markt, gelegen Kapelstraat
Artikel 12 – E (beperkte parkeerduur)
In de Kapelstraat, meerbepaald langs de zijde van de oneven
huisnummers, vanaf 35 meter voorbij hoek Koerslaan, richting De
Haan, over een lengte van 20 meter, is het parkeren beperkt tot een
maximum duur van 30 minuten (maandag tot en met zondag), dit
overeenkomstig de bepalingen van artikel 27.1 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975 (blauwe
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zone).
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a
met pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord “van
maandag tot en met zondag – max. 30 min.”
Artikel 12 – F (voorbehouden parkeren aan voertuigen met een maximum
toegelaten massa van 3 ton)
Op de parking markt, gelegen Kapelstraat, wordt het parkeren
voorbehouden aan voertuigen met een MTM van 3 ton
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden
E9a met onderbord “3 ton maximum”
Hoofdstuk VI – Stilstaan en parkeren – Wegmarkeringen
Artikel 13 (parkeerverbod)
Op volgende plaatsen is het parkeren verboden.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door gele onderbroken strepen,
aangebracht op de werkelijke rand van de rijbaan, op een trottoirband of op de
boordstenen van een verhoogde berm.
Kapelstraat (toevoeging)
Langs de noordzijde, tussen huizen nrs. 50 en 70

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

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Etienne Vercarre en Valerie Degroodt, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•

Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende
de politie van het wegverkeer
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de

•
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•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•

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

beslissing d.d. 19/02/2007 van de gemeenteraad houdende vaststelling van
een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende de
Eendenstraat
tijdelijke politieverordening d.d. 18/09/2006 van de burgemeester
betreffende het reserveren van parkeerruimte voor personen met een
beperkte mobiliteit in de Eendenstraat

Op 18/09/2006 is de burgemeester, bij hoogdringendheid, overgegaan tot
het vaststellen van een tijdelijke politieverordening houdende reserveren
van parkeerruimte voor personen met een beperkte mobiliteit in de
Eendenstraat, meerbepaald langs de zijde van de even huisnummers vanaf 11
meter van de hoek Groenendijkstraat over een lengte van 12 meter. Door
een vergetelheid werd deze aangelegenheid niet voor advies voorgelegd aan
de gemeentelijke verkeerscommissie. De lokale politie stelt thans voor de
voorbehouden ruimte te reduceren tot 6 meter, omdat een bewoner van
deze straat met beperkte mobiliteit onlangs verhuisd is en gelet op de hoge
parkeerdruk in deze straat.
De gemeenteraad wordt voorgesteld deze verkeersmaatregel te
bestendigen (reglementeren van 6 meter voorbehouden parkeerruimte in
plaats van 12 meter)

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 19/02/2007 houdende her
vaststelling van een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende gemeentewegen (Eendenstraat)
Artikel 2
In de Eendenstraat, vanaf de hoek ter hoogte van het perceel nummer 9 tot de
Groenendijkstraat, is het parkeren verboden langs de zijde van de onpare
huisnummers.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden E1.
Artikel 3
In de Eendenstraat, langs de zijde van de even huisnummers, ter hoogte van het
huis nr. 10, ten oosten van de oprit, is het parkeren verboden over een afstand
van 2 meter.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep,
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aangebracht op de trottoirband.
Artikel 4
In de Eendenstraat, meerbepaald langs de zijde van de even
huisnummers vanaf 11 meter van de hoek Groenendijkstraat, over
een lengte van 6 meter, is het parkeren voorbehouden aan personen
met een beperkte mobiliteit.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden
E9a, voorzien van een onderbord, waarop het symbool van artikel
70.2.1.3.c. van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer van 01/12/1975 voorkomt.

Punt 15: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Veldstraat). Her vaststelling.

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Etienne Vercarre en Valerie Degroodt, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•

artikel 200 van het Gemeentedecreet (instellen adviesraden)
Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende
de politie van het wegverkeer
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer
Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976, waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens

•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing d.d. 31/01/2000 van de gemeenteraad houdende vaststelling van
een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende de
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•

Feiten, context •
en argumentatie

Veldstraat
verslag van de bijeenkomst d.d. 19/06/2007 van de gemeentelijke
verkeerscommissie

De gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 19/06/2007, heeft
kennis genomen van de opmerking van Bart Hamilton, Veldstraat 25, 8450
Bredene, over de beperkte zichtbaarheid bij het in- en uitrijden van de
toegang tot zijn garage, gelegen op voornoemd adres, omdat frequent tot
tegen de rand van de uitrit mobilhomes geparkeerd zijn. Voornoemd
adviesorgaan heeft gunstig advies uitgebracht over het invoeren van
parkeerverbod langs weerszijden van de uitrit

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 31/01/2000 houdende aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer betreffende de Veldstraat.
Artikel 2
In de Veldstraat wordt een oversteekplaats voor voetgangers ingericht, haaks
over de rijbaan ter hoogte van de aansluiting met de Buurtspoorwegstraat.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door witte banden, evenwijdig met de
as van de rijbaan, overeenkomstig artikel 76.3 van het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 3
In de Veldstraat is het parkeren verboden langs de zijde van de achtergebouwen
van de Buurtspoorwegstraat.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden E1.
Artikel 4
In de Veldstraat is het parkeren verboden over een afstand van 2
meter langs weerszijden van de uitrit van de garage, gelegen nr. 25.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken
streep, aangebracht op de trottoirband.

Punt 16: technische dienst - Verkeer en mobiliteit. Kennisneming van diverse tijdelijke
politieverordeningen van de burgemeester, houdende beperkende maatregelen inzake het
verkeer op openbare wegen.
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Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Etienne Vercarre en Valerie Degroodt raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 134 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•

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

•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•

•

tijdelijke politieverordening d.d 03/07/2007 van de burgemeester, houdende
beperkende maatregelen inzake het verkeer op de Koninklijke Baan, ter
hoogte van de parking Danckaertstraat, naar aanleiding van een
Internationaal Motor Toerisme “Bredene op Wielen” op 7 en 8 /07/2007
tijdelijke politieverordening 04/07/2007 van de burgemeester, houdende
beperkende maatregelen inzake het verkeer op de Koninklijke Baan, ter
hoogte van het Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys, naar aanleiding van
het Feest van de Zeegeus op 07/07/2007

Feiten, context Naar aanleiding van de organisatie van diverse activiteiten op openbare wegen
en argumentatie in de gemeente was het noodzakelijk om bij hoogdringendheid tijdelijke
politieverordeningen door de burgemeester te laten vaststellen
•
•

Neemt kennis

het feest van de Zeegeus op 07/07/2007
een Internationaal Motor Toerisme “Bredene op Wielen” op 6, 7 en
8/07/2007

De gemeenteraad neemt kennis van de tijdelijke politieverordeningen,
houdende beperkende maatregelen inzake het verkeer op openbare wegen in
de gemeente, vastgesteld door de burgemeester, naar aanleiding van:
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•
•

het feest van de Zeegeus op 07/07/2007
een Internationaal Motor Toerisme “Bredene op Wielen” op 6, 7 en
8/07/2007

Punt 17: secretariaat - Overheidsopdrachten. Opdracht huren, wassen, strijken en herstellen
kledij, bestemd voor de technische dienst uitvoering (periode 3 jaar). Vaststelling bestek,
ramingsprijs en wijze van gunnen.

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Etienne Vercarre en Valerie Degroodt, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

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

Verwijzingsdocumenten

•

ontwerp bestek (2007/KLEDIJ) betreffende het huren, wassen, strijken en
herstellen kledij, bestemd voor de technische dienst uitvoering (periode 3
jaar)

Feiten, context •
en argumentatie

In de gewone begroting 2007 (artikel nr. 421/124-05) is een krediet
ingeschreven voor het huren en onderhouden van kledij voor de technische
dienst uitvoering
Voornoemde opdracht wordt momenteel uitgevoerd door Wasserij St.Klara nv uit Wevelgem. De kostprijs, die hiervoor wordt aangerekend, is
echter peperduur en er is bovendien een sterk vermoeden dat de
hoeveelheid kledij, waarvoor huur en onderhoud wordt aangerekend, niet
strookt met de werkelijkheid
Lasten en voorwaarden (summiere opgave) van het huren, wassen,
strijken en herstellen kledij technisch personeel voor een periode

•

•
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•
•
•

Financiële
gevolgen

van 3 jaar
-Beheersysteem (aanbrengen van uniek stuknummer en barcode op elk
kledingstuk)
-Wekelijkse levering en afhaling van kledij
-Huur van circa 48 gewone broeken en vesten, 54 gewone shorts, 123
veiligheidsbroeken en veiligheidsvesten, 111 veiligheidsshorts, 4
brandvertragende broeken en vesten.
-Onderhoud van 100 à 130 stuks kledij per week (benaderend aantal)
-Onderschrijven door de leverancier van de 9 conventies van de
Internationale Arbeidsorganisatie (Schone Kleren Campagne)
Raming opdracht van levering: 1.250 EUR/maand, btw inclusief – 45.000
EUR/3 jaar, btw inclusief
Voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure
De gemeenteraad wordt voorgesteld het bestek, de kostprijsraming (45.000
EUR/3
jaar,
btw
inclusief)
en
de
wijze
van
gunnen
(onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure) vast te stellen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN 2007
Omschrijving
Huur en onderhoud
kledij technische dienst
uitvoering

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

Raming (incl. btw) Begrotingscode +
beschikbaar krediet
5.000 EUR 421/124-05
(4 maand) 5.000 EUR

Dienst
GD

De gemeenteraad stelt vast de lasten en voorwaarden, de kostprijsraming
(45.000 EUR, btw inclusief voor 3 jaar) en de wijze van gunnen
(onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure) van de opdracht tot huren, wassen, strijken en herstellen kledij
technisch personeel uitvoering voor een periode van 3 jaar. Het bestek maakt
integrerend deel uit van dit besluit

Punt 18: technische dienst - Gebouwen. Verlichting oefenterrein voetbal. Vaststellen van de
lasten en voorwaarden, kostprijsraming en de wijze van gunnen van de opdracht van levering
en plaatsing van verlichting.
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Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Etienne Vercarre en Valerie Degroodt, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

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

Feiten, context •
en argumentatie

In de buitengewone dienst van de begroting 2007 is een krediet van 20.000
EUR ingeschreven voor het financieren van de verlichting van het
voetbalterrein nr. 3
Beschrijving opdracht en raming

•

Omschrijving
Leveren en plaatsen van ± 400 m O.V.- kabel EXVB
4 x 10 mm² + afzonderlijke aardgeleider VOB 10
mm²
Leveren en plaatsen (te bepalen) van palen,
lichtpunthoogte, geschikt voor het dragen van
projectoren,
voorzien
van
veiligheidskabel,
klimhaken en opzetstuk aantal volgens studie
Leveren, plaatsen en aansluiten van projectoren
voorzien van lamp 3N400 V (80 lux)
Aanpassen van het bestaand sturingsbord
Afregelen van het geheel bij duisternis (80 lux)
Leveren van een as-built dossier tbv de uitbating
van de installatie door het gemeentebestuur.
Kosten voor keuring uitgevoerd door een erkend
controle organisme
Totaal exclusief btw
Recupbijdrage
± 8 armaturen à 0,331 EUR
± 8 lampen à 0,248 EUR
Totaal excl. btw
Totaal incl. btw
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Ten laste van
gemeentebestuur

het

29.982,11 EUR
2,65 EUR
1,98 EUR
29.986,74 EUR
36.283,96 EUR
35

Op de buitengewone begroting 2007 zijn onvoldoende kredieten voorzien voor
het financieren van voornoemde opdracht.
Voorstel om bij buitengewone begrotingswijziging 2007 voldoende kredieten te
voorzien.
Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Verlichting
voetbalterrein nr. 3

Tussenkomsten

Raming (incl. btw) Begrotingscode +
Dienst
beschikbaar krediet
36.283,96 EUR 764-725-54/07/07/07 BD
20.000 EUR
(Voorstel
gemeenteraad om bij
buitengewone
begrotingswijziging
2007 voldoende
kredieten te
voorzien)

Raadslid William Hüppertz die enerzijds stelt dat er een groeiend aantal
sporters is waardoor investeringen in infrastructuur noodzakelijk zijn, maar
anderzijds opmerkt dat de beschrijving van deze werken en de kostprijs ervan
onvoldoende gedetailleerd is.
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat de gemeenteraad een raming van de
kostprijs goedkeurt en dat de definitieve prijs maar zal gekend zijn bij het
toewijzen van de opdracht door het college van burgemeester en schepenen.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad stelt de volgende lasten en voorwaarden en kostprijsraming
(36.283,96 EUR) vast van de opdracht van levering en plaatsing van verlichting
op het oefenterrein voetbal van het gemeentelijk sportcentrum.
Omschrijving

Ten laste van
gemeentebestuur

het

Leveren en plaatsen van ± 400 m O.V.- kabel EXVB
4 x 10 mm² + afzonderlijke aardgeleider VOB 10
mm²
Leveren en plaatsen (te bepalen) van palen,
lichtpunthoogte, geschikt voor het dragen van
projectoren,
voorzien
van
veiligheidskabel,
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klimhaken en opzetstuk aantal volgens studie
Leveren, plaatsen en aansluiten van projectoren
voorzien van lamp 3N400 V (80 lux)
Aanpassen van het bestaand sturingsbord
Afregelen van het geheel bij duisternis (80 lux)
Leveren van een as-built dossier tbv de uitbating
van de installatie door het gemeentebestuur.
Kosten voor keuring uitgevoerd door een erkend
controle organisme
Totaal exclusief btw
Recupbijdrage
± 8 armaturen à 0,331 EUR
± 8 lampen à 0,248 EUR
Totaal excl. btw
Totaal incl. btw

29.982,11 EUR
2,65 EUR
1,98 EUR
29.986,74 EUR
36.283,96 EUR

Artikel 2
De gemeenteraad beslist om bij eerstvolgende begrotingswijziging 2007 de
nodige kredieten in te schrijven voor het financieren van voornoemde opdracht
van levering en plaatsing.
Artikel 3
Deze opdracht zal worden toegewezen na onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure.

Punt 19: technische dienst - Vervanging O.V.-palen in de Kapelstraat - Driftweg. Vaststelling
van de lasten en voorwaarden, kostprijsraming en de wijze van gunnen.

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove en Etienne Vercarre, raadsleden
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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,
inzonderheid artikel 17 § 2, 1°f, en de hierop van toepassing zijnde
uitvoeringsbesluiten zoals tot op heden gewijzigd.

Verwijzingsdocumenten

•

brief d.d. 25/07/2006 van Imewo, Scheepsdalelaan 56, 8000 Brugge
betreffende garantieregeling verlichtingsproject naar aanleiding van
heraanleg Driftweg - Kapelstraat

Feiten, context In de buitengewone dienst van de begroting 2007 is een krediet van 75.000 EUR
en argumentatie ingeschreven voor het financieren vervangen O.V.-palen Kapelstraat – Driftweg
(1e fase).
Van Imewo, Scheepsdalelaan 56, 8000 Brugge, ontving ons bestuur een voorstel
inzake de vervanging van de O.V.-palen in de Driftweg – Kapelstraat. Een
vervanging van deze palen is noodzakelijk door roestvorming.
De conclusie van het onderzoek uitgevoerd door Laborelec legt de
verantwoordelijkheid voor deze roestvorming bij de leverancier van palen
(slechts één arm van de paal is gegalvaniseerd onder de groene coating). De
afdichting aan de bovenkant van de palen ontbreekt soms of is niet goed
sluitend, hierdoor komt er water en vocht in de paalarmen. De schade aan de
verf van de armaturen Karl-Johann kan dan ook grotendeels ten laste gelegd
worden aan inwerking van roestwater dat afloopt langs de binnenkant van de
niet behandelde arm. Alle palen werden stuk per stuk nagezien en van de 139
geplaatste palen (102 dubbele en 37 enkele) blijken 135 stuks een
roestprobleem te hebben.
Deze conclusie sluit echter niet uit dat er geen probleem zou zijn met de
armaturen zelf. Sedert de installatie zijn er reeds revisies geweest omdat
meerdere armaturen spontaan naar beneden gevallen zijn. Dit is te wijten aan
het uitscheuren van de bevestigingbouten die de kap verbinden met de rest van
de armatuurbehuizing (vermoedelijk door trillingen bij hoge windsnelheden).
De leverancier van deze palen heeft Eandis medegedeeld te willen instaan voor
het herstellen van deze palen. In overleg met Eandis wordt evenwel geopteerd
voor het volledig vervangen van de palen om reden dat de kosten voor het
wegnemen van de bestaande palen en plaatsen van nieuwe palen volledig ten
laste valt van de firma Armamast en de voorgestelde herstellingen onvoldoende
garantie bieden voor de levensduur van deze palen. Ook is het uitzicht van de
omgeving sedert de heraanleg van de Driftweg-Kapelstraat dusdanig veranderd
dat een andere hedendaagse combinatie van paal en bijhorend armatuur een
betere optie blijkt.
De intentie is om de vervanging van de verlichtingspalen uit te voeren over een
periode van drie jaar om zowel de kosten langs de kant van de leverancier van
de palen als de nieuwe investering in armaturen en palen langs de kant van het
gemeentebestuur te spreiden. De nodige kredieten om een 1e fase uit te
voeren zijn voorzien in de begroting 2007 (75.000 EUR).
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De door Eandis voorgestelde regeling omvat het volgende :
Armaturen
- gratis vervanging van 3% van de armaturen
- korting van 10% op resterende hoeveelheid
Palen
- korting van 24,2% op de levering van nieuwe palen
- gratis wegnemen van oude palen + plaatsen van nieuwe palen.
Deze regeling omvat een opdracht van levering aan Eandis waarvan de lasten en
voorwaarden en wijze van gunnen dienen vastgesteld door de gemeenteraad.
Omschrijving van de opdracht :
- leveren en plaatsen van 241 armaturen Citea (lichtsterkte nog te bepalen
volgens studie) – ramingsprijs : 128.798,90 EUR
- leveren van 139 verlichtingspalen (102 stuks, dubbelarm - lichtpunthoogtes
6,30 en 5 meter en 37 stuks, enkelarm - lichtpunthoogte 6,30 meter. kleur
RAL 9006 (witaluminium) – ramingsprijs : 156.227,72 EUR
- verwijderen oude palen en plaatsen nieuwe palen : ten laste van Eandis/
Armamast
beschrijving paal
• conisch, gelaste langsnaad, uitsteekarm op 7m: 2 m
• uitsteekarm op 4,5m: 1,2 m
• gegalvaniseerd en gecoat (2 lagen)
• onderste deel (30 cm) beschermd met zuurvrije epoxy bitume
• ral kleur: 9006 (witaluminium)
• typebeschrijving armamast ST/LCU 80-89/2005.4DECO Assy 7-5
beschrijving armatuur
• rijbaan: Schreder Cit Midi, voorzien van lamp SON-T 150W (geel licht),
spiegel 1523
• fietspad: Schreder Cit nbsp: Midi, voorzien van lamp SON-T 100W (geel
licht), spiegel 1523
ral kleur: 9006 (witaluminium)
In toepassing van artikel 17 § 2, 1° f kan deze opdracht worden gegund na
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
opdracht. Deze opdracht die tevens een compensatieregeling inhoudt, kan
immers uitsluitend worden toegewezen aan de cvba Eandis.
Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
O.V.-Kapelstraat
–
Driftweg – vernieuwing
1° fase
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Raming (incl. btw) Begrotingscode +
beschikbaar krediet
285.026,62 EUR 426-732-54/07/07/07
75.000 (1e fase)

Dienst
BD

39

Tussenkomsten

Raadslid Dany Hollevoet die een aantal vragen en bedenkingen formuleert over
dit dossier. Het raadslid stelt dat, indien de palen gebreken vertonen en
bijgevolg niet conform zijn met het bestek, de herstelling moet kunnen worden
gevorderd van de betrokken firma die na deze herstelling opnieuw een garantie
moet bieden. Het raadslid meent dat de betrokken firma onvoldoende
verantwoordelijk wordt gesteld voor de gebreken aan de palen en slechts voor
een zeer beperkt gedeelte tussenkomt in de kosten van de vervanging. Het
raadslid meent dat dit een te grote toegeving is aan de leverancier die hiervoor
maximaal aansprakelijk dient gesteld.
Schepen Jacques Deroo die toelichting verstrekt bij dit dossier en antwoordt
dat hierover hard werd onderhandeld met alle betrokken partijen, dit met een
positief resultaat – waarbij werd gekozen voor een duurzame en zekere
oplossing – tot gevolg.

Stemmen

Met 16 stemmen voor en 7 onthoudingen (Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Raf Pyra, Liesbeth Metsu, William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos)

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad stelt de volgende lasten en voorwaarden en kostprijsraming
(285.026,62 EUR) vast van de opdracht van werken voor het vervangen van
openbare verlichtingspalen inde Kapelstraat en Driftweg
Omschrijving van de opdracht :
- leveren en plaatsen van 241 armaturen Citea (lichtsterkte nog te bepalen
volgens studie) – ramingsprijs : 128.798,90 EUR
- leveren van 139 verlichtingspalen (102 stuks, dubbelarm - lichtpunthoogtes
6,30 en 5 meter en 37 stuks, enkelarm - lichtpunthoogte 6,30 meter. kleur
RAL 9006 (witaluminium) – ramingsprijs : 156.227,72 EUR
- verwijderen oude palen en plaatsen nieuwe palen : ten laste van Eandis/
Armamast
Artikel 2
Deze opdracht zal worden toegewezen na onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure.

Punt 20: personeelsdienst - Personeel. Vaststelling van het reglement houdende toekenning
van een kilometervergoeding ter aanmoediging van het fietsgebruik in het woonwerkverkeer met ingang van 01/08/2007.

Aanwezig

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

Gilbert Vanleenhove en Etienne Vercarre, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikels 42 (reglementen)
Gemeentedecreet

Juridische grond

•

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

•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

•

•
•
•

en

105

(rechtspositieregeling)

van

het

Omzendbrief
BA
2006/05
d.d.
17/03/2006
betreffende
het
Gemeentedecreet van 15/07/2005 - art. 102 tot en met 117 - personeel,
inwerkingtreding op 01/01/2006
protocol d.d. 15/06/2007, van het Bijzonder Onderhandelingscomité, inzake
het voorstel tot vaststelling van het reglement houdende toekenning van
een kilometervergoeding ter aanmoediging van het fietsgebruik in het
woon-werkverkeer met ingang van 01/08/2007
advies van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 28/06/2007 inzake het
voorstel tot vaststelling van het reglement houdende toekenning van een
kilometervergoeding ter aanmoediging van het fietsgebruik in het woonwerkverkeer met ingang van 01/08/2007
Ministeriële Omzendbrief van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
d.d. 08/07/1997 betreffende de premie ter aanmoediging van het
fietsgebruik in woon-werkverkeer in de lokale besturen
Wet d.d. 08/08/1997 tot wijziging van artikel 38 van het wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 om het fietsgebruik voor het woonwerkverkeer fiscaal aan te moedigen
RSZ-PPO
mededeling
99/3
d.d.
19/03/1999
betreffende
de
kilometervergoeding voor de verplaatsingen per fiets van de woonplaats
naar het werk

Feiten, context Rechtspositieregeling (meer bepaald: toekenning vergoedingen)
en argumentatie personeel
De - door de gemeenteraad vast te stellen - rechtspositieregeling voor het
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personeel in statutair dienstverband regelt volgens artikel 105, §2 2° de
toekenning van toelagen en vergoedingen. Het bepaalde is van overeenkomstige
toepassing op de rechtspositie van de personeelsleden in contractueel verband.
Op heden zijn de te verwachten minimale voorwaarden inzake de
rechtspositieregeling nog niet vastgesteld door de Vlaamse Regering.
In de Omzendbrief BA 2006/05 van 17/03/2006 wordt in dit verband vermeld
dat dit in de praktijk geen aanleiding geeft tot problemen, aangezien de
opgesomde verplicht te regelen aangelegenheden nu reeds door de besturen
geregeld zijn in de bestaande statuten en reglementen voor het statutair en het
contractueel personeel.
Indien de bestaande regelingen zouden afwijken van dwingende bepalingen van
de decreten, moeten de huidige statuten en reglementen worden aangepast.
Toekenning vergoeding fietsgebruik woon-werkverkeer
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het reglement houdende
toekenning van een kilometervergoeding ter aanmoediging van het
fietsgebruik in het woon-werkverkeer vast te stellen met ingang van
01/08/2007.
Bespreking van het voorgestelde reglement:
• Diverse andere besturen voorzien expliciet dat ook de werknemers die te
voet naar het werk gaan, recht hebben op de betrokken vergoeding.
Aangezien de vergoeding voor voetgangers niet vrijgesteld is van RSZbijdragen (noch persoonlijke, noch patronale lasten) en evenmin
vrijgesteld is van belastingen, wordt de vergoeding enkel voor de fietsers
voorzien.
Vgl. argument wetgever om geen fiscale vrijstelling te voorzien voor
voetgangers: als de premie bedoeld is ter ontmoediging van het autoverkeer
en betrokkenen gaan te voet naar het werk omdat de afstand te beperkt is,
dan zullen betrokkenen deze afstand evenmin met de auto afleggen en is de
toekenning van een premie ter ontmoediging van het autoverkeer hier niet
op zijn plaats.
• (Artikel 2) Het toepassingsgebied is ± gelijklopend met het reglement
houdende toekenning van de maaltijdcheques, waardoor uit praktische
overwegingen in hoofdzaak het tijdelijk zomerpersoneel van de
vergoeding uitgesloten wordt.
• (Artikel 3) De hier voorgestelde vaststelling van de vergoeding is vrijgesteld
van RSZ-bijdragen (zowel van persoonlijke, als van patronale) en vrijgesteld
van belastingen.
• (Artikel 4) Vaststelling/controle aantal opgegeven kilometers is door het
bestuur mogelijk via het GIS-systeem.
• (Artikel 5) Betreffende de voorwaarden en perken voor de toekenning
van de vergoeding:
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o

De meeste reglementen die wij na rondvraag van andere besturen
ontvangen
hebben,
beperken
het
aantal
vergoedbare
verplaatsingen per dag tot 2 (nl. 1 x heen en 1 x terug).
Vermoedelijk gaat het om besturen met personeelsleden die te ver van
de werkplaats wonen en die bijgevolg hun maaltijd ter plaatse
verbruiken, wat evenwel niet opgaat voor ons bestuur.
Teneinde te vermijden dat de betrokken personeelsleden voor 1 van de
2 dagelijkse woon-werk trajecten (heen en terug) toch nog naar de
auto grijpen, wordt hier voorgesteld om het aantal vergoedbare
(enkele) verplaatsingen per dag vast te stellen op 4.

o

Sommige besturen bepalen dat de minimum af te leggen afstand
minstens 1 kilometer dient te bedragen. In het onderstaande reglement
bedraagt de minimum-afstand, ingevolge het groot aantal
personeelsleden dat in de nabije omtrek van de werkpost woont, 0,5
kilometer.

o

Sommige besturen leggen geen minimum aantal verplaatsingen met de
fiets (t.o.v. andere verplaatsingen) op; andere stellen een minimum vast
van 60, 70 of zelfs 80% van het aantal afgelegde verplaatsingen.
Een minimum (hier voorgesteld: 50% van de werkdagen (exclusief
afwezigheden)) lijkt ons in ieder geval aangewezen als extra motivatie
om de auto te laten staan en de fiets te gebruiken.

De ontwerp-tekst van het reglement werd goedgekeurd
vakorganisaties en door de raad voor maatschappelijk welzijn.

door

de

Raming kosten fietsvergoeding
Op basis van onderstaand reglement kan voor de huidige personeelsbezetting
van het gemeentebestuur (dus exclusief gegevens OCMW) volgende raming
gemaakt worden van de kosten verbonden aan de toekenning van de
fietsvergoeding.
Basisgegevens raming:
• gemiddeld aantal km per personeelslid = 8km/dag (totaal voor 4
verplaatsingen per dag;
• gedurende 150 dagen per jaar (= verminderd met verlofdagen en 1/3de
andere verplaatsingen);
• gemiddelde vergoeding per personeelslid op jaarbasis = 180 EUR.
Raming: totaal geraamd voor alle personeelsleden samen = 94 fietsers
(t.o.v. een 57-tal effectieve fietsers op heden) of een bedrag van 16.920 EUR
op jaarbasis.
Advies

•

•

Met betrekking tot het voorstel tot vaststelling van het reglement houdende
toekenning van een kilometervergoeding ter aanmoediging van het
fietsgebruik in het woon-werkverkeer met ingang van 01/08/2007 werd
door het Bijzonder Onderhandelingscomité op 15/06/2007 een
protocol van akkoord afgesloten.
Het voorstel tot vaststelling van het reglement houdende toekenning van
een kilometervergoeding ter aanmoediging van het fietsgebruik in het
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woon-werkverkeer met ingang van 01/08/2007 werd gunstig geadviseerd
door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting d.d. 28/06/2007.
Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Fietsvergoeding woonwerkverkeer
personeelsleden.

Tussenkomsten

Raming Begrotingscode +
Dienst
beschikbaar krediet
GD
16.920 EUR op diverse
jaarbasis (7.050 begrotingscodes (met
EUR periode economische
code
augustus - 115),
totaalbedrag
december 2007) van 16.920 EUR

Raadslid Liesbeth Metsu die wenst te weten waarom dit reglement niet van
toepassing is op contractuele personeelsleden met een contract van bepaalde
duur van minder dan 4 maanden.
Schepen Steve Vandenberghe die antwoordt dat het hier een regeling betreft
die analoog is met de toekenning van maaltijdcheques en die bedoeld is om de
administratieve last voor de personeelsdienst te beperken.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
Dit reglement betreft de toekenning met ingang van 01/08/2007 van een
kilometervergoeding als aanmoediging voor personeelsleden om zich met de
fiets te verplaatsen tijdens het woon-werkverkeer.
Dienstverplaatsingen vallen niet onder het toepassingsgebied van dit reglement.
Artikel 2
Dit reglement is van toepassing op:
- de statutaire personeelsleden;
- de contractuele personeelsleden met een contract voor onbepaalde duur;
- de contractuele personeelsleden met een contract voor bepaalde duur van
minstens 4 maanden (cumulatief in opeenvolgende contracten met
regularisatie van het laatste kwartaal).
Dit reglement is niet van toepassing op de contractuele personeelsleden met
een contract voor bepaalde duur van minder dan 4 maanden.
Artikel 3
De kilometervergoeding voor de verplaatsingen met de fiets in het woon-
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werkverkeer wordt vastgesteld op 0,15 EUR per kilometer (indexeerbaar voor
zover het bij wet van belasting vrijgestelde bedrag of het bij koninklijk besluit
van socialezekerheidsbijdragen vrijgestelde bedrag niet overschreden wordt).
Artikel 4
De aanvraag tot uitbetaling van deze vergoeding gebeurt door middel van een
aanvraagformulier.
Op dit formulier vermeldt het personeelslid het aantal af te leggen kilometers
(afgerond tot de volgende honderd meter) van de kortst mogelijke, meest
aangewezen en veilige reisweg tussen woon- en werkplaats.
Bij adreswijziging of wijziging van de werkplaats wordt door het personeelslid
uiterlijk de eerste werkdag na de wijziging een nieuw aanvraagformulier met de
gewijzigde afstand woon-werkplaats aan de personeelsdienst bezorgt.
De afstanden worden per werknemer vastgesteld door het college van
burgemeester en schepenen.
Artikel 5
De vergoeding wordt slechts toegekend voor maximaal 4 verplaatsingen per
werkdag en op voorwaarde dat:
• de minimum af te leggen afstand tussen de woonplaats en de werkplaats
minstens 0,5 kilometer bedraagt;
• het personeelslid op maandbasis minstens 50% van de werkdagen, waarop
het geacht wordt prestaties te leveren, gebruik maakt van de fiets voor de
verplaatsing in het woon-werkverkeer, waarbij:
o
o

er geen vergoeding uitbetaald wordt indien men niet aan dit minimum
aantal komt;
verlofdagen, ziektedagen en andere afwezigheden niet meegeteld worden
als dagen waarop men geacht wordt prestaties te leveren.

Artikel 6
Het personeelslid noteert dagelijks op het formulier “kilometervergoeding
woon-werkverkeer” het aantal afgelegde kilometers, met een globalisering per
kwartaal.
Met de ondertekening van dit formulier verklaart het betrokken personeelslid
op erewoord dat de opgegeven kilometers effectief met de fiets werden
afgelegd.
Dit formulier wordt maandelijks geviseerd door het diensthoofd - die hiermee
erkent dat het personeelslid op de aangeduide dagen effectief gebruik heeft
gemaakt van de fiets - en na afloop van het kwartaal vóór de 15de van de
daaropvolgende maand overgemaakt aan de personeelsdienst.
Artikel 7
De vergoeding wordt per kwartaal, samen met de eerstvolgende betaling van
het loon, uitbetaald op de post- of bankrekening van het personeelslid.
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Artikel 8
Alle geschillen in verband met de toepassing van het reglement worden
behandeld door het college van burgemeester en schepenen na het betrokken
personeelslid te hebben gehoord.
Misbruik of valse verklaringen kunnen, naast disciplinaire en/of strafvorderingen,
ook aanleiding geven tot tijdelijke of definitieve uitsluiting uit dit stelsel van
kilometervergoeding voor milieuvriendelijk woon-werkverkeer. Onrechtmatig
uitbetaalde vergoedingen worden door het college van burgemeester en
schepenen teruggevorderd.
Artikel 9
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de gouverneur.

Punt 21: sociale dienst - Sociale zaken. Opheffen en hervaststellen van het reglement inzake
de financiële tussenkomst in de kosten van het openbaar vervoer van schoolgaande jongeren
tot 18 jaar.

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove en Etienne Vercarre, raadsleden

Bevoegdheid

Verwijzingsdocumenten

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

•

brief d.d. 18/12/1998 van de heer Steve Stevaert, Minister-President van de
Vlaamse Regering, Vlaams Minister van Openbare Werken, Vervoer en
Ruimtelijke Ordening betreffende het uniform tariefsysteem voor alle
steden en gemeenten die als derdebetaler wensen op te treden ten
behoeve van hun inwoners
• beslissingen van de gemeenteraad d.d. 23/09/1996 en 9/02/1998 houdende
goedkeuring van resp. het mobiliteitsconvenant en bijakte nr. 10 bij dit
convenant betreffende de tegemoetkoming van de lokale overheid in de
exploitatiekosten van het openbaar vervoer.
• beslissing van de gemeenteraad d.d. 25/11/2002 houdende vaststelling van
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•
•

het reglement inzake toekenning van een financiële tussenkomst door het
gemeentebestuur in de kosten van het openbaar vervoer van haar
schoolgaande inwoners, van 18 jaar of jonger
beslissing van de gemeenteraad d.d. 20/10/2004 houdende het opheffen en
hervaststellen van het reglement inzake de financiële tussenkomst in de
kosten van het openbaar vervoer van schoolgaande jongeren tot 18 jaar.
beslissing van de gemeenteraad d.d. 25/06/2007 houdende goedkeuring van
de strategische nota van de meerjarenplanning 2007/2012

Feiten, context Het gemeentebestuur komt reeds sedert 1999 tussen in de financiële kosten
en argumentatie van het openbaar vervoer van schoolgaande inwoners, van 18 jaar of jonger.
Deze maatregel werd destijds ingevoerd om het gebruik van het openbaar
vervoer van schoolgaande jongeren te stimuleren.
De gemeenteraad heeft in zitting van 20/12/2004 het maximumbedrag van deze
tussenkomst met ingang van het schooljaar 2005-2006 verhoogd van 25 tot 50
EUR
Het stelselmatig verhogen van de gemeentelijke tussenkomst voor alle Bredense
leerplichtigen in de gemaakte kosten van het openbaar vervoer is opgenomen
als actie in de strategische nota van de meerjarenplanning 2007/2012. Het
college van burgemeester en schepenen stelt de raad bijgevolg voor om het
maximumbedrag van deze tussenkomst vanaf het schooljaar 2007-2008 te
verhogen tot 75 EUR.
Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Verhoging tussenkomst
openbaar vervoer

Raming Begrotingscode
15.000 EUR 422/331/01
46.000 EUR

Dienst
GD

Tussenkomsten

Burgemeester Willy Vanhooren die, naar aanleiding van de goedkeuring van een
fietsvergoeding voor personeel, suggereert om in de toekomst naast het
gebruik van het openbaar vervoer ook het gebruik van de fiets bij jongeren aan
te moedigen. Deze suggestie wordt bijgetreden door raadslid Françoise Praet
omdat moet vastgesteld worden dat heel wat kinderen zwaarlijvig zijn.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 20/10/2004 houdende het
hervaststellen van het reglement inzake de financiële tussenkomst in de kosten
van het openbaar vervoer van schoolgaande jongeren tot 18 jaar.
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Artikel 2
De gemeenteraad beslist het reglement inzake de financiële tussenkomst in de
kosten van het openbaar vervoer van schoolgaande jongeren tot 18 jaar als
volgt vast te stellen:
Artikel 1
Binnen de perken van de beschikbare kredieten, ingeschreven in de
gemeentebegroting, kent het college van burgemeester en schepenen elk
jaar een financiële tussenkomst aan personen van 18 jaar of jonger in de
kosten van een abonnement aangekocht bij een openbare
vervoersmaatschappij of in de kosten van gemeenschappelijk vervoer van
en naar een onderwijsinstelling of een instelling voor gehandicapten.
Artikel 2
Om in aanmerking te komen voor deze financiële tussenkomst moet de
betrokkene :
• de leeftijd van 18 jaar niet hebben bereikt bij het begin van het
schooljaar. Het begin van het schooljaar wordt in dit reglement verstaan
als 1 september.
• in de periode waarop de tussenkomst betrekking heeft voltijds of
deeltijds onderwijs volgen en/of gebonden zijn door een leerovereenkomst
• in de periode waarop de tussenkomst betrekking heeft ingeschreven zijn
in het bevolkingsregister van de gemeente
• tijdens het schooljaar (van 1 september tot 30 juni) een abonnement
hebben aangekocht bij een openbare vervoersmaatschappij of gebruik
hebben gemaakt van gemeenschappelijk vervoer van en naar een
onderwijsinstelling of een instelling voor gehandicapten.
Artikel 3
Met abonnement wordt in dit reglement verstaan een vervoersbewijs op
naam uitgereikt door een openbare vervoersmaatschappij om tijdens een
bepaalde periode onbeperkt te reizen op een bepaald traject of in een
bepaald gebied.
Met openbare vervoersmaatschappij wordt in dit reglement volgende
maatschappijen verstaan : De Lijn, N.M.B.S., M.I.V.B. en TEC.
Met de kosten voor gemeenschappelijk vervoer wordt in dit reglement
verstaan de kosten die worden aangerekend door onderwijsinstellingen,
instellingen voor gehandicapten of een organisatie zonder winstgevend doel
voor het vervoer per bus van en naar onderwijsinstellingen of instellingen
voor gehandicapte kinderen.
Artikel 4
De premie bedraagt de kostprijs van (het) de abonnement(en) die werden
aangekocht en/of de kosten voor gemeenschappelijk vervoer die werden
gemaakt in de periode waarop deze tussenkomst betrekking heeft. De
toelage wordt uitbetaald, ingeval van de toekenning van de tussenkomst

Verslag gemeenteraadszitting 7/08/2007

48

aan een minderjarige, aan de wettelijk vertegenwoordiger of bij betwisting
aan de persoon aan wie de kinderbijslag wordt uitbetaald. Het maximum
van deze tussenkomst wordt vastgesteld op :
Vanaf schooljaar 2007-2008

75 EUR

Artikel 5
De aanvragen tot het bekomen van de bij dit besluit bedoelde toelage
dienen gericht aan het college van burgemeester en schepenen,
Centrumplein 1 - Bredene. De aanvraag moet worden ingediend op een
formulier dat kosteloos bij deze dienst is te bekomen. Bij de aanvragen
moeten volgende stukken gevoegd worden :
1. voor de aanvragers die niet meer onderworpen zijn aan de leerplicht :
een attest van inschrijving in een onderwijsinstelling
2. een voor eensluidende verklaarde kopie van (het) de abonnement(en)
die werden aangekocht tijdens de periode waarop de tussenkomst
betrekking heeft
of
een attest afgeleverd door de instelling of organisatie die instaat voor het
vervoer van en naar de onderwijsinstelling of instelling voor gehandicapten.
Deze documenten dienen volgende gegevens te bevatten.
• naam van de titularis van het (de) abonnement(en) of van de persoon
die gebruik heeft gemaakt van het gemeenschappelijk vervoer
• de periode waarop het (de) abonnement(en) betrekking heeft (hebben)
of waarin gebruik werd gemaakt van het gemeenschappelijk vervoer
• de kostprijs van (het) de abonnement(en) of de vergoeding die werd
betaald voor het gemeenschappelijk vervoer.
Artikel 6
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt ter
kennis gebracht van de aanvrager van de financiële tussenkomst of zijn
wettelijke vertegenwoordiger. Een weigering moet gemotiveerd worden.
Artikel 7
Het college van burgemeester en schepenen beslist over alle niet voorziene
en betwiste gevallen.
Artikel 8
Tussenkomsten die worden uitbetaald op basis van een bedrieglijke
aanvraag, zullen teruggevorderd worden, ongeacht eventuele gerechtelijke
vervolging.
Artikel 9
De uitvoering van onderhavige beslissing wordt afhankelijk gesteld van de
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goedkeuring van de nodige begrotingskredieten.

Punt 22: technische dienst - Milieu - MiNaraad - Opheffen en hervaststellen van de statuten
van de MiNaraad

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove en Etienne Vercarre, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 200 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/03/2007 houdende het vaststellen
van de aangepaste statuten van de MiNaraad (Milieu- en Natuurraad)
beslissing van de gemeenteraad d.d. 14/05/2007 houdende de aanduiding van
de nieuwe leden en hun plaatsvervangers in de MiNaraad
verslag van de vergadering van de MiNaraad d.d. 26/06/2007

•
•
Feiten, context •
en argumentatie

De gemeenteraad heeft in zitting van 19/03/2007 de statuten van de MiNaraad opnieuw vastgesteld. In zitting van 14/05/2007 werd door de
gemeenteraad overgegaan tot de aanduiding van de leden van dit
adviesorgaan. Aangezien deze raad niet kan worden samengesteld conform
de statuten wordt voorgesteld om de bepalingen van de statuten inzake de
samenstelling van deze raad aan te passen aan de werkelijke samenstelling
van de MiNa-raad. In zitting van de gemeenteraad van 14/05/2007 werd
door de burgemeester voorgesteld om ook de geïnteresseerde burgers die
deel uitmaken van deze raad stemrecht te verlenen. Er wordt dan ook
voorgesteld om artikel 4 van de statuten van de MiNa-raad als volgt te
wijzigen:
Huidige tekst :
Artikel 4. : Samenstelling van de MINA- raad
De raad is samengesteld uit :
• de burgemeester, zonder stemrecht ;
• de schepen voor leefmilieu, zonder stemrecht ;
• 1 lid aangeduid door elke politieke fractie die is vertegenwoordigd in de
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gemeenteraad . Deze leden hebben geen stemrecht ;
1 afgevaardigde van het onderwijs met stemrecht ;
1 afgevaardigde uit socio- culturele organisaties met stemrecht ;
1 afgevaardigde uit vormingsorganisaties met stemrecht ;
1 afgevaardigde uit werkgeversorganisaties met stemrecht ;
2 afgevaardigden uit werknemersorganisaties met stemrecht ;
1 afgevaardigde uit de landbouwsector met stemrecht ;
8 afgevaardigden uit milieu- en natuurverenigingen met stemrecht ;
3 geïnteresseerde burgers op basis van hun deskundigheid of positieve
interesse .
Er wordt naar gestreefd dat ten minste één derde (1/3) van de leden van de
adviesraad van een verschillend geslacht is .

•
•
•
•
•
•
•
•

De raad kiest onder zijn leden een voorzitter bij geheime stemming .
Nieuwe tekst :
Artikel 4. : Samenstelling van de MINA- raad
De raad is samengesteld uit :
• de burgemeester, zonder stemrecht ;
• de schepen voor leefmilieu, zonder stemrecht ;
• 1 lid aangeduid door elke politieke fractie die is vertegenwoordigd in de
gemeenteraad . Deze leden hebben geen stemrecht ;
• 1 afgevaardigde uit socio- culturele organisaties met stemrecht ;
• 4 afgevaardigden uit milieu- en natuurverenigingen met stemrecht ;
• 9 geïnteresseerde burgers op basis van hun deskundigheid of positieve
interesse met stemrecht .
In toepassing van artikel 200 van het Gemeentedecreet mag ten hoogste
twee derde van de leden van deze raad van hetzelfde geslacht zijn .
De raad kiest onder zijn leden een voorzitter bij geheime stemming .

Advies

Over de wijziging van deze statuten werd gunstig advies uitgebracht door de
MiNa-raad op 26/06/2007

Tussenkomsten

Raadslid Kristof Vermeire die er de aandacht op vestigt dat de laatste
hervaststelling van de statuten dateert van 19/03/2007 en niet van 14/05/2007
zoals foutief vermeld in het ontwerp van beslissing. Daarnaast merkt het
raadslid ook op dat de voorliggende tekst van artikel 4 geen mogelijkheid meer
biedt tot uitbreiding van de MiNa-raad met de geledingen die momenteel niet
vertegenwoordigd zijn in deze raad. Volgens het raadslid kan hieraan een
oplossing worden gegeven door de statuten als volgt aan te passen : “Maximum
1 afgevaardigde uit …..”
Burgemeester Willy Vanhooren en Erwin Feys die antwoorden dat deze
aanpassing een signaal wil zijn naar de geledingen die geen gebruik hebben
gemaakt van de mogelijkheid om in de MiNa-raad te zetelen en dat, indien
nodig, de statuten opnieuw kunnen worden aangepast.

Stemmen

Met 16 stemmen voor en 7 onthoudingen (Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Raf Pyra, Liesbeth Metsu, William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos)
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Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om zijn beslissing d.d. 19/03/2007 betreffende de
statuten van de MiNa-raad op te heffen en deze statuten opnieuw vast te
stellen, waarbij de tekst van artikel 4 inzake samenstelling van deze raad en het
stemrecht van de leden wordt gewijzigd. De aangepaste tekst van de statuten
van de MiNa-raad maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 23: sportdienst - Sport. MTC De Blekker. Erkenning als Bredense sportvereniging

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove en Etienne Vercarre, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Decreet d.d. 28/01/1974 betreffende het cultuurpact

Verwijzingsdocumenten

•

beslissingen d.d. 03/12/1983 en 10/09/1984 van de gemeenteraad houdende
respectievelijk het vaststellen en wijzigen van een “gemeentelijk reglement
nopens de subsidiëring van verenigingen”
brief MTC De Blekker – p.a. Erick De Cauwer, Kapelstraat 307,8450
Bredene
bewijsstukken i.f.v. erkenning

•
•
Feiten, context •
en argumentatie
•

MTC De Blekker – p.a. Erick De Cauwer, Kapelstraat 307,8450 Bredene –
vraagt om erkend te worden als Bredense sportvereniging.
Aan de desbetreffende voorwaarden is voldaan, meerbepaald :
- de vereniging moet een welbepaald doel nastreven, opgericht zijn door
privé-initiatief en geleid worden door een bestuurscomité
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- geen winstoogmerk nastreven
- bij het indienen van de aanvraag om erkenning ten minste één jaar
activiteiten hebben uitgeoefend
- haar zetel op het grondgebied van de gemeente hebben
- administratieve en financiële controle door de gemeente aanvaarden
- geregeld manifestaties organiseren (éénmalige initiatieven worden
gesubsidieerd indien zij vooraf door de overheid als zodanig worden erkend
en daarvoor krediet is voorzien op de begroting – inschrijving onder een
daartoe geëigend artikel)
- de sportvereniging moet lid zijn van de Gemeentelijke Sportraad
Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om MTC De Blekker – p.a. Erick De Cauwer,
Kapelstraat 307, 8450 Bredene – toe te voegen aan de lijst van erkende
verenigingen.

Punt 24: financiële dienst - Financiën.
Kennisneming van het proces-verbaal van
kasonderzoek van de gemeenteontvanger over het vierde kwartaal 2006.

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove en Etienne Vercarre, raadsleden

Bevoegdheid

•
•

artikel 42 van het Gemeentedecreet
artikel 169 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikel 131 van de Provinciewet betreffende de controle van de openbare
kassen
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Verwijzingsdocumenten

•

Feiten, context •
en argumentatie
•
•

•
•

Neemt kennis

kasverslag per 31/12/2006

Het verslag van kasonderzoek werd opgesteld aan de hand van het dag- en
kasboek.
Het totaal te verantwoorden saldo werd vastgesteld op 7 750 608,30 EUR
(bedrag 30/09/2006: 6 441 388,89 EUR).
De beschikbare gelden werden maximaal belegd (7 150 000 EUR)
- effectendossiers: 5 850 000 EUR
- termijnrekening: 1 300 000 EUR
- publimix: 0 EUR
Het bedrag op rekening courant bedraagt 361 664,28 EUR. Dit bedrag
wordt steeds beperkt, in die mate dat alle geplande betalingen kunnen
worden uitgevoerd.
De kastoestand blijft aangedikt door de vertraging in de opvraging van de
bijdrage in de brandweerkosten (2001 tot 2006: 980 000 EUR).

De gemeenteraad neemt kennis van het kasonderzoek van de
gemeenteontvanger over het vierde kwartaal 2006, waarbij een vermogen
verantwoord wordt van 7 750 608,30 EUR. Dit proces-verbaal maakt
integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 25: financiële dienst - Financiën. Vaststelling van de dienstjaarrekening 2006 bestaande
uit de begrotingsrekening, de jaarrekening en de toelichting.

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw en Etienne Vercarre, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

artikel 174 van het Gemeentedecreet
artikels 72 t.e.m. 79 van het Koninklijk Besluit d.d. 02/08/1990 houdende
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•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

•

Voorgeschiedenis

het Algemeen Reglement op de Gemeentelijke Comptabileit
artikels 15 t.e.m. 19 van het Decreet d.d. 28/04/1993 houdende regeling
voor het Vlaams Gewest van het administratief toezicht op de gemeenten
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 07/07/1998 en omzendbrief BA-98/07
d.d. 15/10/1998, tot regeling van de toezending van besluiten van de
gemeenteraad betreffende de begrotingen en rekeningen naar de Vlaamse
regering

brief d.d. 16/02/2007 van de heer gouverneur van de provincie WestVlaanderen betreffende te verstrekken toelichting bij de jaarrekening en de
begrotingsrekening 2006
dienstjaarrekening 2006 bestaande uit:
- de begrotingsrekening
- de balans
- de resultatenrekening
- de toelichting
- het verslag over de begrotingsrekening
- de vereiste bijlagen
bijgevoegde documenten:
1. de lijst per artikel van de naar het volgend dienstjaar over te dragen
begrotingskredieten en vastleggingen
2. de lijst per individuele rekening en per dienstjaar van de nog te innen
vastgestelde invorderingsrechten waarbij de dubieuze debiteuren
afzonderlijk zijn vermeld

Fase
Vaststelling
van
de
gemeentebegroting 2006
Vaststelling
van
begrotingswijziging nr. 1 –
gewone dienst – en nr. 2 –
buitengewone dienst over
het dienstjaar 2006
Kennisname
van
de
dienstjaarrekening
2006,
bestaande
uit
de
begrotingsrekening,
de
jaarrekening
en
de
toelichting

Feiten, context •
en argumentatie

•

Actie
Gemeenteraadsbeslissing

Datum
19/12/2005

Gemeenteraadsbeslissing

16/10/2006

Collegebeslissing

16/07/2007

De jaarrekening wordt door de gemeenteontvanger toegezonden aan het
college van burgemeester en schepenen. Het college dient in toepassing van
artikel 78 van het A.R.G.C. de voorgelegde rekening te verifiëren en
bevestigen dat alle handelingen waarvoor zij bevoegd is, correct zijn
opgenomen in de rekening, in casu
- de vastgestelde rechten
- de vastleggingen
De begrotingsrekening omvat :
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•

- elk begrotingsartikel
- in volgorde van de functioneel-economische code
- waarbij het totaal van de uitgaven en ontvangsten van elk
begrotingsartikel wordt gemaakt
De vermelde resultaten :
- begrotingsresultaat : dit is het verschil tussen enerzijds de vastgestelde
rechten, verminderd met de onverhaalbare posten en de
oninvorderbare ontvangsten; en anderzijds de vastleggingen.

Gewone dienst

2004
3 305 014,82

2005
3 850 773,83

2006
3 853 171,38

Buitengewone dienst
2004
1 808 385,66

2005
28 489,39

2006
117 911,05

- Boekhoudkundig resultaat : dit is het verschil tussen de netto-vastgestelde
rechten (vastgestelde rechten verminderd met de onverhaalbare posten en
oninvorderbare ontvangsten) en de aangerekende uitgaven.
Gewone dienst

2004
4 514 880,84

2005
5 198 510,26

2006
5 317 919,53

Buitengewone dienst
2004
7 878 259,31

2005
4 901 077,29

2006
1 860 850,53

•

De begrotingsrekening van het jaar 2006 wordt in gewone dienst als
volgt afgesloten :
Ontvangsten van het eigen dienstjaar
Uitgaven van het eigen dienstjaar
Saldo van het eigen dienstjaar

:
:
:

17 951 529,42
16 135 068,98
+ 1 816 460,44

Ontvangsten vorige dienstjaren in 2006 :
Uitgaven vorige dienstjaren in 2006
:
Saldo van de vorige dienstjaren :

267 522,63
137 744,64
+ 129 777,99

Overboekingen :
Resultaat van de begrotingsrekening 2006
in gewone dienst :
Resultaat van de begrotingsrekening 2005
in gewone dienst

- 1 943 840,88

+ 2 397,55
+ 545 759,01

Het resultaat over het dienstjaar 2006 (gewone dienst) ligt 543 361,46 EUR
lager dan het resultaat gerealiseerd in 2005.
Dit resultaat werd
bekomen na berekening van het ‘saldo eigen dienstjaar’, het ‘saldo vorige
dienstjaren’ en de ‘overboekingen’. Ondanks het positief resultaat wordt
toch gewezen op het belang van de beheersing van de kredieten.
De
beperking van de uitgaven is een noodzaak om de geplande investeringen,
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opgenomen in de meerplanning, te kunnen realiseren.

Tussenkomsten

•

In de dienstjaarrekening werd een omstandig verslag toegevoegd
betreffende de begrotingsrekening 2006. Het verslag bevat de opgave van
de onverhaalbare en oninvorderbare posten, een overzicht van het
begrotings- en boekhoudkundig resultaat, de vergelijking rekening 20052006, de vergelijking begroting-rekening 2005 en een overzicht van de
buitengewone dienst 2006.

•

Bij de rekening worden gevoegd :
1. de lijst per artikel van de naar het volgend dienstjaar over te dragen
begrotingskredieten en vastleggingen
2. de lijst per individuele rekening en per dienstjaar van de nog te innen
vastgestelde invorderingsrechten waarbij de dubieuze debiteuren
afzonderlijk zijn vermeld

Raadslid Kristof Vermeire die stelt dat de rekening een loutere registratie is van
de uitvoering van de begroting en bijgevolg, in tegenstelling tot de begroting,
geen visie van het bestuur inhoudt. Om die reden kan de CD&V-fractie zijn
goedkeuring hechten aan deze rekening.
Schepen Jacky Maes die, ingevolge een vraag van de voorzitter, antwoordt dat
de achterstand in de inkohiering van de onroerende voorheffing wel voor een
vertraging zorgt in het doorstorten van de tegoeden door het Ministerie van
Financiën, maar zeker geen verlaging van de inkomsten uit onroerende
voorheffing inhoudt.
Raadslid Tania Janssens die uit de rekening 2006 concludeert dat er een hoge
realisatiegraad is en door het bestuur zeer voorzichtig wordt omgesprongen
met de beschikbare middelen. Volgens het raadslid blijkt uit de rekening ook
dat, in weerwil van de kritiek van de CD&V-fractie, de parkeerbelasting ook
heel wat inkomsten genereert. Raadslid Vermeire repliceert hierop dat de
kritiek van zijn fractie precies is dat parkeerbelasting een instrument moet zijn
van het parkeerbeleid en niet mag gericht zijn op het verwerven van inkomsten.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt de dienstjaarrekening 2006, bestaande uit de
begrotingsrekening met de hierna vermelde synthesetabel, de jaarrekening en de
toelichting, als volgt vast :
Gewone dienst
1. Vastgest. rechten ten
voordele
van
de
gemeente
Onverhaalbare
en
oninvorderbare
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23 493 793,95

10 792 281,33

76 177,64

0,00
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bedragen
Netto
rechten

vastgestelde

Vastgelegde uitgaven
Begrotingsresultaat van
het dienstjaar
Positief
Negatief
2. Vastgest. rechten ten
voordele
van
de
gemeente
Onverhaalbare
en
oninvorderbare
bedragen
Netto
vastgestelde
rechten
Aanrekeningen
Boekhoudkundig
resultaat
van
het
dienstjaar
Positief
Negatief
3. Vastgestelde uitgaven
Aanrekeningen
Naar
het
volgend
dienstjaar over te dragen
vastleggingen

23 417 562,31

10 792 281,33

19 564 390,93

10 674 370,28

3 853 171,38

117 911,05

23 493 739,95

10 792 281,33

76 177,64

0,00

23 417 562,31

10 792 281,33

18 099 642,78

8 931 430,80

5 317 919,53

1 860 850,53

19 564 390,93

10 674 370,28

18 099 642,78

8 931 430,80

1 464 748,15

1 742 939,48

De begrotingsrekening en bijlagen maken integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 26: financiële dienst - Brandbeveiliging. Kennisname en advies over het aandeel van de
gemeente in de kosten inzake brandbeveiliging voor het dienstjaar 2001, vastgesteld op
198.560,83 EUR.

Aanwezig

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

Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw en Etienne Vercarre, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikel 10 van de wet d.d. 31/12/1963 betreffende de civiele bescherming
gewijzigd door artikel 16 van de wet d.d. 29/07/2005 houdende diverse
bepalingen

Verwijzingsdocumenten

•

brief d.d. 26/06/2007 van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen
betreffende het definitief aandeel in de kosten inzake brandbeveiliging 2001

Feiten, context •
en argumentatie

Met zijn schrijven d.d. 06/07/2007, kenmerk F.D.O.H. nr. A/90/1/01, deelt
de heer Paul Breyne, provinciegouverneur West-Vlaanderen, het
gemeentelijk aandeel mee in de kosten voor de brandbeveiliging voor het
dienstjaar 2001. De gemeenteraad dient hierover binnen de 60 dagen advies
te geven. Het gunstig advies of ontstentenis van advies vanwege de
gemeenteraad geldt als akkoord met de opneming van de verschuldigde
som van de op naam van de gemeente geopende lopende rekening bij
Dexia.

•

Onze gemeente wordt beschermd door een Y-centrum en het aandeel
2001 wordt vastgesteld op 198 560,83 EUR of 8 009 924 BEF.

•

Overzicht jaarlijkse kosten:
1996:
186 032, 89 EUR
1997:
137 065, 86 EUR
1998:
188 752, 38 EUR
1999:
177 257, 75 EUR
2000:
172 354, 83 EUR
2001:
198 560,83 EUR

•

7 504 548 BEF
5 529 223 BEF
7 614 252 BEF
7 150 560 BEF
6 952 777 BEF
8 009 924 BEF

Beschikbare kredieten (art.nr. 07/01/01 - 351/435-01):
- Krediet overgebracht van dienstjaar 2001: 150 000 EUR
- Noodzakelijk bijkrediet: 48 560,83 EUR
Het overgedragen begrotingskrediet is ontoereikend en moet opgenomen
worden in een begrotingswijziging nr. 1 2007.

Financiële
gevolgen

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

Raming (incl. BTW) Begrotingscode
+ Dienst
beschikbaar krediet
150 000 EUR 351/435-01 07/01
GD
Bijdragen
in
de
werkingskosten
(gedeeltelijk
gedragen door andere
overgedragen via het
overheidsinstellingen
T-formulier)
via
48 575 EUR Krediet
begrotingswijziging nr.
1 2007

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van het definitief aandeel, ten bedrage van
198 560,83 EUR, in de kosten voor de brandbeveiliging voor het dienstjaar
2001. Er worden geen opmerkingen geformuleerd over dit aandeel.

Punt 27: financiële dienst - OCMW. Kennisname van de jaarrekening, de toelichting en het
jaarverslag 2006 van het O.C.M.W. in toepassing van de nieuwe OCMW-boekhouding.

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw en Etienne Vercarre, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 89§2 van de Wet d.d. 08/07/1976 betreffende de Openbare Centra
voor Maatschappelijk Welzijn

Juridische grond

•

artikel 151,4° van het Gemeentedecreet betreffende de verplichte opname
van de gemeentelijke bijdrage bedoeld in artikel 106 van de organieke wet
van 8 juli 1976 betreffende het OCMW in het exploitatiebudget
Decreet d.d. 17/12/1997 tot wijziging van de Organieke Wet op het
OCMW d.d. 08/07/1976, waarbij voorzien is in de invoering van een nieuwe
boekhouding voor het OCMW

•
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Verwijzingsdocumenten

•

Voorgeschiedenis

Fase
Goedkeuring van het budget
van het OCMW voor het
jaar 2006.
Kennisneming
budgetwijziging nr. 1 –
investeringsprojecten – van
het OCMW over het
boekjaar 2006.
Kennisneming
budgetwijziging nr. 2 –
exploitatie- van het OCMW
over het boekjaar 2006.
Kennisneming
budgetwijziging nr. 3 –
investeringen – van het
OCMW over het boekjaar
2006.
Goedkeuring
van
de
jaarrekening OCMW over
het boekjaar 2006.
Kennisname
van
de
jaarrekening, toelichting en
jaarverslag 2006 van het
OCMW.

jaarrekening, toelichting en jaarverslag van het OCMW Bredene ingekomen
op het gemeentebestuur op 26/06/2007

Actie
Gemeenteraadsbeslissing

Datum
19/12/2005

Gemeenteraadsbeslissing

27/03/2006

Gemeenteraadsbeslissing

13/11/2006

Gemeenteraadsbeslissing

13/11/2006

Beslissing door Raad voor 24/05/2007
Maatschappelijk Welzijn
Collegebeslissing

16/07/2007

Feiten,
Reeds jaren enkele werd bij het OCMW van Bredene de nieuwe OCMWcontext
en boekhouding geïntroduceerd (N.O.B.). De OCMW-boekhouding is gebaseerd op
argumentatie het principe van de algemene boekhouding met integratie van een analytische
boekhouding (kostenplaats en kostensoort).
De verschillende activiteitencentra zijn :
100 :
algemene administratie
13900 : keuken Æ wordt volledig intern doorgerekend aan andere AC’s
83200 : Sociale dienst – algemeen
83202 : Sociale dienst – warme maaltijden
83203 : Sociale dienst – verhuurkantoor
83204 : Sociale dienst – bejaardenwoningen
83206 : Sociale dienst – kringloopcenter
83207 : Sociale dienst – lokaal opvanginitiatief (LOI)
83410 : Instelling Wackerbout
999 :
geconsolideerd
In vergelijking met het dienstjaar 2005 werden volgende activiteitencentra
gesupprimeerd :
Æ 83411 : Rustoord
Æ 83412 : Rust- en verzorgingstehuis
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1. Jaarrekening (deel I)
bestaande uit :
1. de balans (geconsolideerd)
2. de resultatenrekening (geconsolideerd)
3. proef- en saldibalans per 31/12/2006
4. schema van de financiële stromen (cashflow)
5. toelichting
6. overzicht van de resultaten per activiteitencentra
7. verdeling van de gemeentelijke bijdrage
8. balans en resultatenrekening per activiteitencentra
9. bijlagen waaronder - verslag bij de jaarrekening 2006 + notulen
1.1. De Balans (geconsolideerd)
De balans is een momentopname van alle bezittingen en schulden.
1.1.1. Balanstotalen (actief = passief)
ACTIVA
Vaste activa
Vlottende activa
Totaal ACTIEF
PASSIVA
Eigen middelen
Voorzieningen
Vreemde
middelen
Totaal Passief

Per 31/12/2004
3 140 718
2 219 880
5 360 598

Per 31/12/2005
3 041 405
2 506 099
5 547 504

Per 31/12/2006
3 205 728
2 716 218
5 921 946

3 993 281
5 750
1 361 567

4 163 370
2 750
1 381 384

4 075 360
0
1 846 586

5 360 598

5 547 504

5 921 946

Æ Het balanstotaal 2006 stijgt aanzienlijk in vergelijking met vorig dienstjaar:
•
•
•

stijging van de vaste activa door nieuwe investeringen in 2006 – afschrijvingen
compenseren deze stijging niet
toename van het vlottend actief door stijging van de liquide middelen,
weliswaar afname van de openstaande vorderingen
toename van de vreemde middelen (opname leningen), i.v.m.
investeringsprojecten

Æ De gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen steeg, na vorig jaar, ook
dit jaar (nl. + € 89 533).
Door de stijging van de schulden is de verhouding
eigen/vreemd vermogen minder gunstig dan voorgaande jaren. De solvabiliteitsratio
blijft evenwel nog steeds zeer gunstig.
1.1.2. Belangrijke items op de balansposten
BALANS
Gemeentelijke bijdrage in de werking
geldbeleggingen
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2005
1665 781
250 000

2006
1 755 313
500 000

mutaties
89 533
250 000
62

934 491
Liquide middelen
779 439
1.1.3. Evolutie gemeentelijke bijdrage (onderdeel van de eigen middelen)

155 052

In de gemeenteboekhouding (art. 831/435-01)
2004 :
2005 :
2006 :

begrotingsrekening
begrotingsrekening
begrotingsrekening

1 786 957 EUR
1 833 721 EUR
1 625 501 EUR

In de OCMW-boekhouding
MUTATIES GEM.BIJDRAGE
Onttrekking gem. bijdrage
Ontvangen gem. bijdrage
andere
Toename
reserve
gemeentelijke bijdrage

2004
- 1 691 204
+ 1 786 957

2005
- 1 535 624
+ 1 833 721

95 753

298 097

2006
1 538 968 (*)
1 625 501
+ 3 000
89 533

(*) inclusief 2 750 EUR facultatieve bijdrage in de bijdrage in de werkingskosten –
aanleg provisie voor overige risico’s en kosten (regularisatie i.v.m. schenking Van
Gheluwe).
Het overschot op de gemeentelijke bijdrage 2006 bedraagt volgens het schema van
de financiële stromen 86 533 EUR. Op de balans (Passiva – Eigen vermogen – IV) is
het bedrag van de mutatie 89 533 EUR. Het verschil bedraagt 3 000 EUR, is werd
geboekt bij de gemeentelijk bijdrage als tussenkomst schenking Van Gheluwe.
Het overschot van 86 533 EUR, in het budget 2006, wordt niet teruggenomen via de
gemeentelijke bijdrage van 2007. De gemeenteraad besliste op 14/05/2007 immers
dat het voorziene bedrag van 1 900 000, voor 2007, EUR als enveloppenfinanciering
wordt beschouwd. Dit bedrag wordt binnen deze legislatuur jaarlijks geïndexeerd
met 3%. Deze enveloppenfinanciering heeft tot doel om de oprichting van een
‘sociaal huis’ mogelijk te maken en op langere termijn in de financiering van de
volledige renovatie van Wackerbout te voorzien.
1.2. De resultatenrekening
Een resultatenrekening geeft een overzicht van alle kosten en opbrengsten
ontstaan tijdens het boekjaar.
Vergelijking geconsolideerde jaarrekening 2006 t.o.v. 2005
Æ zonder interne doorfacturaties (pg 10 – 11)
RESULTATENREKENING GECONSOLIDEERD
Werkingsopbrengsten
Werkingskosten
Werkingsresultaat
Financiële opbrengsten
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2005

2005

4 993 400
6 646 634
- 1 653 234

4 757 416
6 485 161
- 1 727 745

74 460

77 684
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Financiële kosten
Resultaat v/d gewone activiteit

33 537
- 1 612 311

27 070
- 1 677 131

Uitzonderlijke opbrengsten
Uitzonderlijke kosten
Resultaat van het boekjaar

0
0
- 1 612 311

0
0
-1 677 131

Een algemene stijging van zowel de werkingskosten als –opbrengsten is vast te
stellen.
De stijgende opbrengsten :
1. ligdagen en maaltijden
2. RIZIV toelagen
3. terugbetaling persoonlijke onkosten
4. subsidie tewerkstelling
De dalende opbrengsten :
1. RIZIV toelagen
2. terugvordering sociale dienst
3. subsidie leefloon
4. subsidie vreemdelingen
De stijgende kosten :
1. voeding en dranken
2. med. pharma en verzorging
3. textiel en wasserij
4. loonkosten : stijging met 3% - binnen de gebudgetteerde grenzen
De dalende kosten :
1. energiekosten
2. specifieke kosten sociale dienst

Resultaatverwerking
2005

2005

resultaat van het boekjaar

- 1 612 311

- 1 677 131

A. te verwerken negatief resultaat
negatief resultaat van het boekjaar
gecumuleerd overschot van vorig boekjaar
gecumuleerd tekort van het vorig boekjaar

- 1 593 957
- 1 612 311
141 801
- 123 448

- 1 735 463
- 1 677 131
108 790
- 167 122

1 535 625

1 574 646

1 535 625

1 574 646

B. Onttrekking aan het kapitaal, reserves en gemeentelijke
bijdrage
2. Onttrekking aan de gemeentebijdrage
C. Toevoeging aan het kapitaal, reserves en gemeentelijke
bijdrage
2. Onttrekking aan de gemeentebijdrage
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35 677
35 677
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D. Over te dragen resultaat
1.Over te dragen bonus
2. Over te dragen negatief resultaat

58 333
- 108 790

196 495
- 76 185

167 122

272 680

Het negatief resultaat wordt via de resultaatverwerking aangevuld door de
onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage. Op deze manier wordt het tekort,
gerealiseerd door het OCMW, gecompenseerd door de jaarlijkse bijdrage
ingeschreven in de begroting van de gemeente. Het bedrag dat wordt onttrokken
aan de gemeentelijke bijdrage wordt berekend via de schema’s van de financiële
stromen.
1.3. Schema van de financiële stromen (cashflow)
Æ berekening gemeentelijke bijdrage – twee componenten
. de berekende gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen
. de gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen
Het verschil tussen beide componenten vormt de aangroei van de gemeentelijke
bijdrage op de balans (86 533 EUR). Een boeking als tussenkomst schenking Van
Gheluwe van 3 000 EUR werd ook geboekt.
Æ aansluiting tussen de kasstromen (liquiditeitentabel)
Basis voor deze berekening is het resultaat van het boekjaar.
Slotsom is het verschil tussen de beginstand (01/01/2006 : 779 439 EUR) van de
liquide middelen en de eindstand (31/12/2006 : 934 491 EUR) van de liquide middelen
– terug te vinden op de balans onder de groep 54/58. Om van de basis tot de
slotsom te komen worden verschillende zaken bijgeteld en afgetrokken die ofwel de
kas niet hebben beïnvloed maar wel de resultatenrekening (zoals afschrijvingen,
waardeverminderingen, verrekening van investeringssubsidies) ofwel de
resultatenrekening niet hebben beïnvloed en wel de kas (zoals aflossingen van
leningen, (des)investeringen, opname van nieuwe leningen). Het te verantwoorden
verschil moet nul zijn.
De liquide middelen stijgen per 31/12/2006 t.ov. het begin van het boekjaar met 487
227 EUR. Daarentegen daalt de rubriek geldbeleggingen (groep 50/53) met 250 000
EUR, wat de totale geldvoorraad brengt op 1 029 439 EUR. Er is een totale stijging
t.o.v. 2005 met 237 227 EUR. Deze stijging is te danken aan de toename van de
gemeentelijke bijdrage.
2. Toelichting (deel II)
De toelichting bevat van een gedetailleerde opgave van de rubrieken uit de balans,
zoals een gedetailleerde opgave van de schulden op korte termijn, detail van de
overlopende rekeningen, uitsplitsing van de niet in de balans opgenomen rechten en
verplichtingen (vb. onroerende goederen belast met hypothecaire inschrijvingen) en
het verslag ter verantwoording van de oninbaar geboekte ontvangsten, alsook een
lijst met de interne kredietaanpassingen.
Nieuwe investeringen 2006
2005/2
2005/3
2005/4

Snelkoeler keuken
Verfraaiing instelling
Branders centrale verwarming
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23 887,04
46 948,27
60 000,00
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2005/5
2005/8
2005/13
2006/4
2006/5
2006/6
2006/7

Ramen RVT
Oproepsysteem
Uitbreiding tijdsregistratie
TV voor RVT meerkamers
Nachttafels en koelkast
Branders 2e fase
Ramen RVT 2e fase
TOTAAL

100 000,00
89 316,13
2 506,88
7 640,61
53 499,30
25 846,68
41 457,23
451 102,14

3. Jaarverslag 2006 (deel III)
bestaande uit :
1. Algemeen gedeelte : identificatie en organisatie van het OCMW Bredene
2. Beschrijvend gedeelte : werking van het OCMW tijdens het bedoelde
dienstjaar – vergelijk beoogde en gerealiseerde doelstellingen
• Financieel gedeelte : vergelijking balansen en resultatenrekeningen – evolutie van
de gemeentelijke bijdrage
Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening, toelichting en jaarverslag
2006 van het OCMW. Er worden geen opmerkingen geformuleerd.

Punt 28: financiële dienst - OCMW. Kennisneming budgetwijziging nr. 1 - gewone exploitatie
- van het OCMW Bredene over het boekjaar 2007.

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw en Etienne Vercarre, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 88 §3 van de Wet van 08/07/1976 betreffende de Openbare Centra
voor Maatschappelijk Welzijn, inzonderheid de artikels 87, 88 en 106

Verwijzingsdocumenten

•

kennisname door de gemeenteraad in zitting van 18/12/2006 van het budget
van het OCMW Bredene voor het jaar 2007
brief van het OCMW Bredene d.d. 09/07/2007 betreffende de

•
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budgetwijziging nr. 1 –gewone exploitatie- van het OCMW Bredene voor
het boekjaar 2007
Voorgeschiedenis

Feiten,
•
context
en
argumentatie

Fase
Budgetwijziging nr. 1
gewone
exploitatie
OCMW boekjaar 2007
Budgetwijziging nr. 1
gewone
exploitatie
OCMW boekjaar 2007
Budgetwijziging nr. 1
gewone
exploitatie
OCMW boekjaar 2007
Budgetwijziging nr. 1
gewone
exploitatie
OCMW boekjaar 2007

Actie
– Gunstig
– budgetcommissie

Datum
advies 21/05/2007

– Goedkeuring Raad voor 24/05/2007
– maatschappelijk welzijn
– Gunstig advies college van 11/06/2007
– burgemeester en schepenen
– Goedkeuring Raad voor 28/06/2007
– maatschappelijk welzijn

In de budgetwijziging nr. 1 (gewone exploitatie) van het OCMW van Bredene, met
betrekking tot het boekjaar 2007, worden volgende bedragen van projecten aangepast:
Omschrijving

Budget

Verhoging

Terugbetaling
administratieve
prestatie
Erelonen, vergoedingen,
procedurekosten
Inrichten examens

1.000
EUR

5.500 EUR

Lidgeld VVSG, WIVO,
SBR, e.a.
Doc., abonn., folders

15.000
EUR
20.000
EUR
5.900
EUR
8.250
EUR

6.300 EUR
20.000 EUR
750 EUR

13.500
EUR
9.650
EUR

9.000 EUR

Intresten bankrekening

5.300
EUR
221.000
EUR

11.700 EUR

Recup staat LL 100%art.60

110.106
EUR

Transportkosten
geholpen personen

2.000
EUR

Verblijf

12.000

bejaarden
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Nieuw
budget
6.500
EUR
8.700
EUR
0 EUR
6.650
EUR

1.200 EUR

Receptie
–en
representatiekosten
Onroerende
voorheffing
+
belastingen

Voeding en dranken

Verlaging

6.500 EUR

5.000 EUR
19.002 EUR
10.000 EUR

22.500
EUR
3.150
EUR
17.000
EUR
216.000
EUR
91.104
EUR
12.000
EUR

5.000 EUR

7.000

Omschrijving
Vergoeding Dexia voor het
beheer van de rekeningen
systeem I van de risdenten
Aanpassing
ingeschreven
kosten
Geen inrichting examens
Verhoogd lidgeld
Aankoop
zakboekjes,
handboek nieuwe OCMWraadsleden
Activiteit SVC n.a.v. 25jarig bestaan Wackerbout
Belasting
op
waterverontreiniging
wordt aangerekend op
waterfactuur.
Cijfer
2006
wordt
overgenomen
Cijfer
2007
wordt
aangepast aan het cijfer
2006 + 2%
Bijsturing subsidie art.60 op
basis van ingeschreven
tewerkstelling
Resident,
waarvoor
onderstand door OCMW
Bredene, kost wegens
ziekte +/- €900/maand aan
verplaatsing
naar
ziekenhuis
Aanpassing
aan
aantal
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andere instellingen
Erelonen, vergoedingen,
procedurekosten

EUR
10.000
EUR

Minderwaarde
op
vorderingen
cliëntensteun
Vergoeding
warme
maaltijden
Brandstof voertuigen

20.000
EUR

Huur rollend materieel

6.000
EUR

3.000 EUR

3.000
EUR

Alg.onkosten technische
werking

5.600
EUR

2.300 EUR

3.300
EUR

Tussenkomsten in de
werkingskosten koepel
SVK
Subsidie LOI

40.000
EUR

20.000 EUR

20.000
EUR

106.000
EUR

3.000 EUR

103.000
EUR

Brandstof voertuigen

0 EUR

Steun in speciën

37.316
EUR

10.000 EUR

27.316
EUR

Integratie en culturele
ontwikkeling
Algemene
onkosten
technische werking
Kantoorkosten

3.875
EUR
7.720
EUR
6.620
EUR
15.077
EUR
4.353
EUR
672 EUR
1.500.000
EUR
224.034
EUR

2.000 EUR

1.875
EUR
5.720
EUR
4.620
EUR
13.788
EUR
3.954
EUR
749 EUR
1.478.519
EUR
233.034
EUR

Wedden sociale dienst contr
RSZ sociale dienst –
contr
Maaltijdcheques
Tegemoetkosten RIZIV
Tegemoetkomsten
RIZIVbovennormpersoneel
Opbrengst
bejaardenfeest
Tewerkstellingssubsidies
vrijst.arb. prest.+einde
lb
Incontinentie
Klein medisch materiaal
Onderhoudsproducten
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88.000
EUR
2.000
EUR

5.000 EUR
10.000 EUR
1.500 EUR
750 EUR

500 EUR

EUR
5.000
EUR
10.000
EUR
89.500
EUR
1.250
EUR

500 EUR

2.000 EUR
2.000 EUR
1.289 EUR
399 EUR
77 EUR
21.481 EUR
9.000 EUR

4.625
EUR

375 EUR

5.000
EUR

34.240
EUR

1.300 EUR

35.540
EUR

30.000
EUR
12.000
EUR
15.070

3.000 EUR
2.500 EUR
6.400 EUR

27.000
EUR
14.500
EUR
21.470

gekende dossiers op heden
Wegens
samenwerking
met OCMW-Brugge geen
dossierkost tot 2008
Cijfer wordt aangepast aan
het gekende cijfer van
2006.
Aanpassing aan huidige
gekende situatie
Opstart koudelijn met
frigowagen slechts mogelijk
tegen 1/09/2007
Opstart koudelijn met
frigowagen slechts mogelijk
tegen 1/09/2007
Opstart koudelijn met
frigowagen slechts mogelijk
tegen 01/09/2007 – cp
schalen
worden
verminderd
Cijfer
aangepast
aan
gekende situatie
Minder
verblijvers
gedurende 2007 waardoor
subsidie pro rata wordt
aangepast
Er was geen krediet
ingeschreven
Minder
verblijvers
gedurende 2007 waardoor
minder steun in de vorm
van
leefgeld
wordt
uitgegeven
Aanpassing cijfers 2006
Aanpassing uitgaven
Aanpassing uitgaven

Herberekening
tussenkomst
Aanpassing aan
cijfers 2006

gekende

Aanpassing wegens kosten
feest voor residenten n.a.v.
25
jaar
Wackerboutsponsoring

Aanpassing aan huidige
gekende patiëntentoestand
Nog beperkte huur tot
aankoop 6 alpha exel in
investeringspakket
Microvezeldoekjes
voor
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gebouwen
Verwarming
Elektriciteit
Water
Huur rollend materiaal

EUR
48.000
EUR
50.000
EUR
14.490
EUR
10.000
EUR

10.000 EUR
10.000 EUR
6.500 EUR
860 EUR

EUR
38.000
EUR
40.000
EUR
20.990
EUR
9.140
EUR

Erelonen, vergoedingen,
procedurekosten

18.500
EUR

17.500 EUR

1.000
EUR

Algemene
onkosten
techn.werking

34.930
EUR

2.400 EUR

32.530
EUR

Algemene
onkosten
tuin
Algemene
onkosten
dementenwerking

15.000
EUR
6.670
EUR

2.500 EUR

12.500
EUR
3.300
EUR

Huur/onderhoud
herstellingen

39.720
EUR

3.720 EUR

en

3.370 EUR

185 EUR

36.000
EUR

Verzekering brand

3.315
EUR

Informatica

122.680
EUR

10.000 EUR

112.680
EUR

Bejaardenfeest

12.100
EUR

7.100 EUR

5.000
EUR

Resultaat van Budget
het boekjaar
- 2.331.903 EUR

3.500
EUR

Verhoging

Verlaging

168.467 EUR

nieuw kuissysteem
Nieuwe
ketel+gunstig
klimaat
CN wegens energiedecreet
VMM belasting verminderd
Stop huur bestelwagen
oktober – kringwinkel
eigen wagen
In 2007 geen ereloon voor
zorgstrategisch
plan+verbouwing
Wackerbout
Geen
aankoop
van
parasols, kolomventilator
en boorhamer
Aanpassing
plantprogramma voor tuin
Geen
aankoop
bloemenbakken
en
opbergmeubel en aanleg
terras
zie
investeringsprogramma
Stop
onderhoud
verzachter,
risicoanalyse
liften
en
huur
telefooncentrale
per
15/05/2007, start kuisen
ruiten
buitenzijde
Wackerbout
Verplichte
aanvullende
verzekering voor risico
natuurrampen
Aanpassing
wegens
indienstname
nieuw
materiaal vanaf mei ipv
januari
Aanpassing wegens kosten
feest voor residenten n.a.v.
25 jaar Wackerbout

Nieuw budget
-2.163.436
EUR

•

Deze aanpassingen hebben geen invloed op het bedrag van de gemeentelijke betoelaging,
1.900.000 EUR, ingeschreven in het budget 2007 van het OCMW van Bredene. Het
bedrag was oorspronkelijk voorzien op 2.163.436 EUR, maar werd bij de opmaak van de
begroting verminderd tot 1.900.000 EUR. Volgens de beslissing van het college van
burgemeester en schepenen d.d. 23/04/2007 en van de gemeenteraad d.d. 14/05/2007
blijft dit bedrag bevroren op 1.900.000 EUR en wordt aanzien als het bedrag van de
enveloppenfinanciering voor 2007.

•

Afzonderlijke nota wijziging personeelsbudget 2007 nr. 1.
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Omschrijving

Budget
2007 Budget 2007 na BW nr. 1
oorspronkelijk
en
560.811,35 EUR
555.556,66 EUR

Algemeen
bestuur
centrale administratie
Keuken
Sociale dienst-algemeen
Sociale
dienstkringloopcenter
Sociale dienst – lokaal
opvanginitiatief-LOI
Instelling Wackerbout
TOTAAL

Totaal klasse 6 – klasse 7

Neemt kennis

473.394,28 EUR
432.154,97 EUR
159.032,11 EUR

479.855,21 EUR
431.372,12 EUR
147.802,92 EUR

42.743,45 EUR

41.133,18 EUR

3.179.738,24 EUR
4.847.874,40 EUR

3.142.844,28 EUR
4.798.564,37 EUR

4.144.550,16 EUR

4.103.942,13 EUR

De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging nr. 1 – gewone
exploitatie – van het OCMW over het boekjaar 2007.

Punt 29: financiële dienst - OCMW.
Kennisneming budgetwijziging
investeringsprojecten - van het OCMW Bredene over het boekjaar 2007.

nr.

2

-

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw en Etienne Vercarre, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 88 §3 van de Wet van 08/07/1976 betreffende de Openbare Centra
voor Maatschappelijk Welzijn

Verwijzingsdocumenten

•

kennisname door de gemeenteraad in zitting van 18/12/2006 van het budget
van het OCMW voor het werkingsjaar 2007
brief d.d. 09/07/2007 van het OCMW Bredene betreffende de
budgetwijziging nr. 2 –investeringsprojecten- van het OCMW Bredene voor
het boekjaar 2007

•
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Voorgeschiedenis

Fase
Budgetwijziging nr.
investeringsprojecten
OCMW boekjaar 2007
Budgetwijziging nr.
investeringsprojecten
OCMW boekjaar 2007
Budgetwijziging nr.
investeringsprojecten
OCMW boekjaar 2007
Budgetwijziging nr.
investeringsprojecten
OCMW boekjaar 2007

Feiten, context •
en argumentatie

Datum
advies 21/05/2007

2

– Goedkeuring Raad voor 24/05/2007
– maatschappelijk welzijn

2

– Gunstig advies college van 11/06/2007
– burgemeester en schepenen

2

– Goedkeuring Raad voor 28/06/2007
– maatschappelijk welzijn

In de budgetwijziging nr. 2 (investeringsprojecten) van het OCMW van
Bredene, met betrekking tot het boekjaar 2007, worden volgende bedragen
van projecten aangepast:
Projectnr.

Omschrijving

2007/01
2007/02

Steamers keuken
Meubilair
animatie
Meubilair zithoek
ROB
Menger klopper
Cp-schalen
Microgolfovens
Plaatsing
verlichting
Renovatie groene
glazen wanden
Aanpassing
accommodatie
instelling

2007/03
2007/04
2007/05
2007/07
2007/09
2007/10
2007/11

•

2

Actie
– Gunstig
– budgetcommissie

Bedrag
na
budgetwijziging
21.000 EUR
0 EUR

Financiering
budgetwijziging
Lening 10 jaar
Nihil

17.500 EUR Lening 10 jaar
6.400 EUR
0 EUR
5.000 EUR
36.900 EUR

Lening 10 jaar
Nihil
Lening 10 jaar
Lening 10 jaar

0 EUR Nihil
65.500 EUR Lening 10 jaar

In de budgetwijziging nr. 2 (investeringsprojecten) van het OCMW van
Bredene, met betrekking tot het boekjaar 2007, worden volgende budgetten
van nieuwe investeringsprojecten ingeschreven:
Projectnr.

Omschrijving

2007/12

Matrassen
cell
Heraanleg
terras 10.500 EUR
binnentuin
Wasmachine
en 12.500 EUR
droogkast

2007/13
2007/14
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Bedrag
na Financiering
budgetwijziging budgetwijziging
alpha-x- 15.000 EUR
Lening 10 jaar
Lening 10 jaar
Lening 10 jaar
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2007/15
2007/16
2007/17
2007/18
2007/19
2007/20
2007/21
2007/22

•

Neemt kennis

Elektriciteitswerken
vaatwas
Afvoerleidingen
bedpanreinigers
Diverse
elektriciteitswerken
Ereloon
opmaak
voorontwerp sociaal
huis
Aankoop parasols
Omvorming
schoonmaaksysteem
Vervangen
transformator
hoogspanningscabine
Vervangen
noodvoedingen
telefooncentrale en
personenoproep

14.000 EUR

Lening 10 jaar

9.100 EUR

Lening 10 jaar

24.000 EUR

Lening 10 jaar

16.900 EUR

Eigen middelen

20.000 EUR
12.000 EUR

Lening 10 jaar
Lening 10 jaar

30.000 EUR

Lening 10 jaar

4.000 EUR

Lening 10 jaar

Deze aanpassingen hebben geen invloed op het bedrag van de gemeentelijke
betoelaging, 1.900.000 EUR, ingeschreven in het budget 2007 van het
OCMW van Bredene. Het bedrag was oorspronkelijk voorzien op
2.163.436 EUR, maar werd bij de opmaak van de begroting verminderd tot
1.900.000 EUR. Volgens de beslissing van het college van burgemeester en
schepenen d.d. 23/04/2007 en van de gemeenteraad d.d. 14/05/2007 blijft dit
bedrag bevroren op 1.900.000 EUR en wordt aanzien als het bedrag van de
enveloppenfinanciering voor 2007.

De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging
investeringsprojecten – van het OCMW over het boekjaar 2007.

nr.

2

–

Punt 30: financiële dienst - OCMW. Goedkeuring van het gewijzigd meerjarenplan 20052006-2007 van het OCMW Bredene.

Aanwezig

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

Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw en Etienne Vercarre, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 88 §1 van de wet d.d. 08/07/1976 betreffende de Openbare Centra
voor Maatschappelijk Welzijn

Juridische grond

•

Decreet d.d. 17/12/1997 betreffende de boekhouding en administratie van
het OCMW
Organieke wet d.d. 08/07/1976 betreffende de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn

•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•
•

Voorgeschiedenis

Feiten,
•
context
en
argumentatie

beslissing van de gemeenteraad d.d. 20/12/2004 houdende de goedkeuring
van het meerjarenplan 2005-2006-2007 van het OCMW Bredene
advies van de budgetcommissie van het OCMW d.d. 21/05/2007, over
wijziging nr. 4 van het meerjarenplan 2005-2007 van het OCMW Bredene
beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 24/05/2007,
houdende de wijziging nr. 4 van het meerjarenplan 2005-2006-2007 van het
OCMW Bredene-ontwerpbeslissing
brief van het OCMW Bredene d.d. 09/07/2007 betreffende de wijziging nr.
4 van het meerjarenplan 2005-2006-2007 van het OCMW Bredene

Fase
Goedkeuring wijziging nr. 1
van het meerjarenplan 20052006-2007 van het OCMW
Bredene
Goedkeuring wijziging nr. 2
van het meerjarenplan 20052006-2007 van het OCMW
Bredene
Goedkeuring wijziging nr. 3
van het meerjarenplan 20052006-2007 van het OCMW
Bredene
Advies
over
ontwerpbeslissing OCMW
betreffende de wijziging nr. 4
van het meerjarenplan 20052006-2007.

Actie
Gemeenteraadsbeslissing

Datum
19/12/2005

Gemeenteraadsbeslissing

27/03/2006

Gemeenteraadsbeslissing

18/12/2006

Gunstig advies college van 11/06/2007
burgemeester en schepenen

In het meerjarenplan 2005-2006-2007, met betrekking tot het boekjaar 2007, dienen de
budgetten van de volgende investeringsprojecten te worden hervastgesteld:

Verslag gemeenteraadszitting 7/08/2007

73

Nr.
project

Omschrijving

Budget

2007/01

Steamers keuken

2007/02

Meubilair animatie

2007/03
2007/04

Meubilair
zithoek
ROB
Menger klopper

2007/05

Cp-schalen

2007/06

Waterverzachter

10.000 EUR

2007/07

Microgolfovens

12.500 EUR

2007/08

WC-brillen

2007/09

Verhoging

Verlaging

Nieuw
budget

Financiering

28 .000 EUR

7.000 EUR

21.000 EUR

Lening 10 jaar

5.000 EUR

5.000 EUR

0 EUR

Lening 10 jaar

12.500 EUR

5.000 EUR

17.500 EUR

Lening 10 jaar

5.300 EUR

1.100 EUR

6.400 EUR

Lening 10 jaar

4.600 EUR
-

4.600 EUR

0 EUR

-

-

10.000 EUR

Lening 10 jaar

7.500 EUR

5.000 EUR

Lening 10 jaar

-

4.000 EUR

Lening 10 jaar

36.900 EUR

Lening 10 jaar

4.000 EUR

-

Plaatsing verlichting

21.000 EUR

15.900 EUR

2007/10

Renovatie
groene
glazen wanden

45.000 EUR

45.000 EUR

0 EUR

2007/11

Aanpassing
accommodatie
instelling

70.000 EUR

4.500 EUR

65.500 EUR

Lening 10 jaar

2007/12

6 matrassen alpha-xcell
Heraanleg
terras
binnentuin

0 EUR

15.000 EUR

15.000 EUR

Lening 10 jaar

0 EUR

10.500 EUR

10.500 EUR

Lening 10 jaar

2007/14

Wasmachine
droogkast

0 EUR

12.500 EUR

12.500 EUR

Lening 10 jaar

2007/15

Elektriciteitswerken
vaatwas

0 EUR

14.000 EUR

14.000 EUR

Lening 10 jaar

2007/16

Afvoerleidingen
bedpanreinigers

0 EUR

9.100 EUR

9.100 EUR

Lening 10 jaar

2007/17

Diverse
elektriciteitswerken

0 EUR

24.000 EUR

24.000 EUR

Lening 10 jaar

2007/18

Ereloon
opmaak
voorontwerp sociaal
huis

0 EUR

16.900 EUR

16.900 EUR

Eigen middelen

2007/19

Aankoop parasols

0 EUR

20.000 EUR

20.000 EUR

Lening 10 jaar

2007/20

Omvorming
schoonmaaksysteem

0 EUR

12.000 EUR

12.000 EUR

Lening 10 jaar

2007/21

Vervangen
transformator
hoogspanningscabine

0 EUR

30.000 EUR

30.000 EUR

Lening 10 jaar

2007/22

Vervangen
noodvoedingen
telefooncentrale
personenoproep

0 EUR

4.000 EUR

4.000 EUR

Lening 10 jaar

2007/13
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TOTAAL

•

217.900
EUR

334.300
EUR

Deze aanpassingen van de investeringsprojecten hebben geen invloed op het bedrag van
de gemeentelijke betoelaging ingeschreven in het meerjarenplan 2005-2006-2007 voor het
boekjaar 2007.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad keurt het gewijzigd meerjarenplan 2005-2006-2007 van het
OCMW Bredene goed.

namens de gemeenteraad,
Yannick Wittevrongel
secretaris
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Eddy Gryson
voorzitter
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