VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 22/10/2007

Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 17/09/2007

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Kristien Vanmullem, schepen
Sandy Dobbelaere, raadslid

Bevoegdheid

•

Tussenkomsten

Raadslid Kristof Vermeire die opmerkt dat zijn vraag inzake het verder gebruik
door de bibliotheek van het lokaal waar nu de jeugddienst is ondergebracht en
het antwoord hierop van schepen Deroo, niet zijn opgenomen in het verslag.
Deze vraag en het antwoord hierop worden door de secretaris toegevoegd aan
dit verslag.

artikel 33 van het Gemeentedecreet

Burgemeester Willy Vanhooren die naar aanleiding van het erratum van het
verslag met betrekking tot punt 7 – voetpadenprogramma 2007 de raad
meedeelt dat van de directie Vrije Basisschool een mail werd ontvangen waarin
wordt gevraagd om de bomen in de Pr. Marie-Josélaan te verwijderen.
Raadslid William Hüppertz die vraagt om zijn opmerking over mogelijke
subusidiëring door de provincie van de herinrichtingswerken Blauwe Sluis (punt
6) op te nemen in het verslag.
Stemmen

Met algemene stemmen
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Besluit

Enig artikel
De notulen van de zitting van 17/09/2007 worden goedgekeurd.

Punt 2: secretariaat - Verkeer en mobiliteit.
Project netmanagement "Avondlijnen
Oostende". Goedkeuring van de voorwaarden van de overeenkomst Vlaams GewestVlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn-Gemeente Bredene, meerbepaald koepelmodule
35013/N5, bestaande uit de modules 7, 8 en 9.

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Kristien Vanmullem, schepen
Sandy Dobbelaere, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

beslissing d.d. 23/09/1996 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van
de voorwaarden van het mobiliteitsconvenant Vlaams Gewest-Vlaamse
Vervoersmaatschappij De Lijn-Gemeente Bredene
Decreet d.d. 20/04/2001 betreffende de organisatie van het
personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van
Vlaanderen
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 29/11/2002 betreffende de
basismobiliteit in het Vlaams Gewest
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 14/05/2004 betreffende de exploitatie
en de tarieven van de V.M.M.
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 13/12/2002 betreffende het
netmanagement

•
•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•

gemeentelijk mobiliteitsplan, conform verklaard door de provinciale
auditcommissie op 19/05/2004

Verslag gemeenteraadszitting 22/10/2007

2

•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•

Tussenkomsten

brief d.d. 06/09/2007 van Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn,
Nieuwpoortsesteenweg 110, 8400 Oostende betreffende het project
netmanagement “Avondlijnen Oostende”
overeenkomst Vlaams Gewest-Vlaamse Vervoersmaatschappij De LijnGemeente Bredene, meerbepaald koepelmodule 35013/N5, bestaande uit
modules 7, 8 en 9 met betrekking tot “Avondlijnen Oostende”
beslissing d.d. 19/09/2007 van het college van burgemeester en schepenen
houdende afsluiten van een overeenkomst Vlaams Gewest-Vlaamse
Vervoersmaatschappij De Lijn-Gemeente Bredene betreffende “Avondlijnen
Oostende”, onder voorbehoud evenwel van goedkeuring van de
voorwaarden ervan door de gemeenteraad

Door de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn werd het project
“Avondlijnen Oostende” voorgesteld tijdens een bijeenkomst op
13/09/2007. Ten behoeve van de steden Oostende, Gistel, Oudenburg en
de gemeenten Middelkerke en Bredene werd één en ander gewijzigd aan
het aanbod geregeld vervoer vanuit Oostende naar de omliggende zone.
Voor Bredene verandert er weinig of niets. Op zater- en zondagen wordt
een extra avondbus ingelegd, meerbepaald om 2u30 (vertrekpunt MarieJoséplein met tussenstop aan het station Oostende). Thans vertrekt de
laatste bus op voornoemde dagen om 1u30. De halte Marie-Joséplein in
Oostende werd geselecteerd als knooppunt, omdat dit de meest centrale
halte van de uitgaansbuurt in Oostende is.
De
desbetreffende
overeenkomst
Vlaams
Gewest-Vlaamse
Vervoersmaatschappij De Lijn-Gemeente Bredene, koepelmodule
35013/N5, bestaande uit modules 7 (Informatieverstrekking over en
promotie van het geregeld vervoer), 8 (Doorstromingsmaatregelen voor
het geregeld vervoer) en 9 (Verhoging van het aanbod van geregeld
vervoer) kon enkel worden afgesloten als de provinciale auditcommissie het
gemeentelijk mobiliteitsplan conform heeft verklaard. Dat was het geval
voor Bredene. Voornoemde koepelmodule betreffende “Avondlijnen
Oostende” diende voor goedkeuring voorgelegd aan de openbare
vervoerscommissie, die in vergadering bijeen kwam op 28/09/2007. Omdat
de gemeenteraad niet tijdig kon worden uitgenodigd de voorwaarden van
de overeenkomst goed te keuren, is het college van burgemeester en
schepenen inmiddels overgegaan tot het afsluiten van het contract, onder
voorbehoud van goedkeuring van de voorwaarden ervan door de
gemeenteraad. Er zijn geen financiële implicaties.

Raadslid Liesbeth Metsu die vraagt om er bij “De Lijn” op aan te dringen om de
laatste nachtbus eveneens de wijk “Maria Duyne” te laten aandoen. Er moet
immers worden vastgesteld dat op vrijdag en zaterdag de laatste tram richting
Bredene reeds rond 23u30 vertrekt vanuit Oostende.
Het college van burgemeester en schepenen dat antwoordt dat in het verleden
reeds diverse gesprekken werden gevoerd met “De Lijn” met betrekking tot de
bediening door de bussen van de wijk “Maria Duyne”
Raadslid William Hüppertz die opmerkt dat de bezetting van de nachtbussen

Verslag gemeenteraadszitting 22/10/2007

3

zeer beperkt is en die het gemeentebestuur vraagt om hierrond een
promotiecampagne te voeren.
Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden van de
overeenkomst Vlaams Gewest-Vlaamse Vervoersmaatschappij De LijnGemeente Bredene betreffende “Avondlijnen Oostende”, meerbepaald
koepelmodule 35013/N5, behorende bij het moederconvenant en samengesteld
uit de modules 7 (Informatieverstrekking over en promotie van het geregeld
vervoer), 8 (Doorstromingsmaatregelen voor het geregeld vervoer) en 9
(Verhoging van het aanbod van geregeld vervoer).
De koepelmodule 35013/N5, bestaande uit modules 7, 8 en 9, maakt
integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 3: secretariaat - Intergemeentelijke
vertegenwoordigers buitengewone algemene
statutenwijziging.

samenwerking.
IVOO.
vergadering 17/12/2007.

Aanduiding
Goedkeuring

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Kristien Vanmullem, schepen
Sandy Dobbelaere, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

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

•
•
•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 15/06/1973 houdende de beslissing tot
deelname aan de oprichting van IVOO
statuten IVOO
schrijven van de IVOO d.d. 06/09/2007 betreffende de buitengewone
algemene vergadering op 17/12/2007

Feiten, context De buitengewone algemene vergadering van IVOO, waarop o.m. zal overgegaan
en
worden tot de goedkeuring van de gewijzigde statuten, vindt plaats op
argumentatie
17/12/2007. Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking moet voor elke vergadering een
vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en moet zijn of haar
mandaat worden vastgesteld.
Hiervoor worden volgende kandidaten voorgedragen :
Lionel Clybouw
Françoise Praet

Stemmen

effectief vertegenwoordiger
plaatsvervangend vertegenwoordiger

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger
• 23 raadsleden nemen deel aan de stemming
• er worden 23 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
• Lionel Clybouw bekomt 14 stemmen als effectief vertegenwoordiger
• Françoise
Praet
bekomt
15
stemmen
als
plaatsvervangend
vertegenwoordiger
• er zijn 3 neen-stemmen
• er zijn 5 onthoudingen voor kandidaat Françoise Praet
• er zijn 6 onthoudingen voor kandidaat Lionel Clybouw
Met algemene stemmen wat betreft de goedkeuring van de statutenwijziging.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Lionel Clybouw en Françoise Praet aan te duiden
als respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de
buitengewone algemene vergadering van IVOO die doorgaat op 17/12/2007.
Artikel 2
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de wijziging van de statuten van de
intercommunale, zoals ter kennis gebracht aan de gemeenteraad
Artikel 3
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Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van IVOO van 17/12/2007.

Punt 4: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking.
IMEWO.
vertegenwoordigers buitengewone algemene vergadering 17/12/2007.
statutenwijziging.

Aanduiding
Goedkeuring

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Sandy Dobbelaere, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

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

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 12/12/1974 houdende de toetreding tot
IMEWO
statuten IMEWO
schrijven van de IMEWO d.d. 11/09/2007 betreffende de buitengewone
algemene vergadering op 17/12/2007

•
•

Feiten, context De buitengewone algemene vergadering van IMEWO, waarop o.m. zal
en
overgegaan worden tot de goedkeuring van de gewijzigde statuten, vindt plaats
argumentatie
op 17/12/2007. Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking moet voor elke vergadering een
vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en moet zijn of haar
mandaat worden vastgesteld.
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Hiervoor worden volgende kandidaten voorgedragen :
Françoise Praet
Valerie Degroodt

Stemmen

effectief vertegenwoordiger
plaatsvervangend vertegenwoordiger

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger
• 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
• er worden 24 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
• Françoise Praet bekomt 16 stemmen als effectief vertegenwoordiger
• Valerie Degroodt bekomt 16 stemmen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger
• er zijn 3 neen-stemmen
• er zijn 5 onthoudingen
Met algemene stemmen wat betreft de goedkeuring van de statutenwijziging.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Françoise Praet en Valerie Degroodt aan te duiden
als respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de
buitengewone algemene vergadering van IMEWO die doorgaat op 17/12/2007.
Artikel 2
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de wijziging van de statuten van de
intercommunale, zoals ter kennis gebracht aan de gemeenteraad
Artikel 3
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van IMEWO van 17/12/2007.

Punt 5: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. FINIWO.
vertegenwoordigers buitengewone algemene vergadering 17/12/2007.

Aanwezig

Aanduiding

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

Sandy Dobbelaere, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

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

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/04/1994 betreffende de deelname
aan de oprichting van FINIWO
statuten FINIWO
schrijven van de FINIWO d.d. 01/10/2007 betreffende de buitengewone
algemene vergadering op 17/12/2007

•
•

Feiten, context De buitengewone algemene vergadering van FINIWO vindt plaats op 17/12/2007.
en
Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de
argumentatie
intergemeentelijke samenwerking moet voor elke vergadering een
vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en moet zijn of haar
mandaat worden vastgesteld.
Hiervoor worden volgende kandidaten voorgedragen :
Valerie Degroodt
Tania Janssens

Stemmen

effectief vertegenwoordiger
plaatsvervangend vertegenwoordiger

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger
• 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
• er worden 24 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
• Valerie Degroodt bekomt 16 stemmen als effectief vertegenwoordiger
• Tania Janssens bekomt 16 stemmen als plaatsvervangend vertegenwoordiger
• er zijn 3 neen-stemmen
• er zijn 5 onthoudingen
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Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Valerie Degroodt en Tania Janssens aan te duiden
als respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de
buitengewone algemene vergadering van FINIWO die doorgaat op 17/12/2007.
Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van FINIWO van 17/12/2007.

Punt 6: secretariaat - Gemeentelijk wagenpark. Beslissing d.d. 08/10/2007 van het college van
burgemeester en schepenen betreffende de opdracht van levering van drie tweedehands
voertuigen (pick-ups), genomen bij dringende spoed. Kennisneming.

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Sandy Dobbelaere, raadslid

Bevoegdheid

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/09/2007 houdende het afbakenen
van het begrip “dagelijks bestuur”, zoals bedoeld door 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

•

beslissing d.d. 30/05/2002 van het college van burgemeester en schepenen
betreffende de toewijzing aan Locadif bvba van de opdracht van levering van
3 pick-ups bij wijze van operationele renting voor een periode van 60
maand
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•

•
•

•

Feiten, context •
en argumentatie

•

•

•

beslissing d.d. 19/09/2007 van het college van burgemeester en schepenen
houdende het algemeen vaststellen van de wijze van gunnen voor
overheidsopdrachten van dagelijks bestuur (onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking bij de aanvang van de procedure)
brieven d.d. 13/09/2007 van GE Capital Solutions (vroeger Locadif bvba)
betreffende de overnameprijzen van 3 pick-ups, waarvan de duur van de
overeenkomst operationele renting verstreken is
beslissing d.d. 01/10/2007 van het college van burgemeester en schepenen
houdende toewijzing van de opdracht van levering van een vrachtwagen,
merk Daf en diverse opties, aan Brugge Trucks & Trailers, PathoekewegGotevlietstraat 49, 8000 Brugge, voor de som van 107.811 EUR, btw
inclusief
beslissing d.d. 08/10/2007 van het college van burgemeester en schepenen
betreffende de toewijzing van de opdracht van levering van drie
tweedehands voertuigen bij dringende spoed.

Vanaf respectievelijk 17/10/2007, 22/10/2007 en 20/01/2008 liep/loopt de
overeenkomst met GE Capital Solutions (vroeger Locadif bvba),
Gemeenschappenlaan 5, 1140 Brussel betreffende de operationele renting
van 3 pick-ups Renault Master (60 maand) teneinde. Verlenging van dit
contract was niettemin mogelijk.
Operationele renting heeft als ontegensprekelijk voordeel dat de
leasemaatschappij quasi alles regelt: aankoop, verzekeringen, onderhoud,
herstellingen, bandenwissel, vervangwagen etc…. De klant heeft helemaal
geen beslommeringen, maar de keerzijde van de medaille is het
kostenplaatje. De kostprijs van de operationele renting van 3 pick-ups
bedraagt maar liefst 1.274,45 EUR/maand (btw inclusief) op basis van 60.000
km/60 maand/voertuig.
Ons bestuur had de mogelijkheid de 3 voornoemde voertuigen, die gebruikt
worden door het personeel van de technische dienst uitvoering en
gedurende 5 jaar, bij wijze van operationele renting, ter beschikking van ons
bestuur werden gesteld, aan te kopen jegens de leasingmaatschappij GE
Capital Solutions. De overnameprijzen bedroegen bij benadering 18.520
EUR, btw inclusief voor de 2 pick-ups met kipbak en 9.690 EUR, btw
inclusief voor de pick-up zonder kipbak. Door Geert Huyghe, ploegbaas
technische dienst, werd opgemerkt dat deze voertuigen in goede staat zijn,
nog minstens 5 jaar kunnen lopen en de kostprijzen niet buitensporig zijn.
Er is geen krediet beschikbaar in het budget 2007 (buitengewone dienst).
De administratie stelt voor volgende niet aangewende kredieten budget
2007 (buitengewone dienst) intern te verschuiven:
- saldo krediet vrachtwagen, meerbepaald 22.150 EUR
- saldo krediet aanhangwagens, meerbepaald 6.750 EUR
Beide kredieten (28.900 EUR) kunnen via een budgetwijziging
(buitengewone dienst) worden overgebracht naar de post “Aankoop
leasingwagens (restwaarde)”
Het college van burgemeester en schepenen is bijgevolg bij dringende spoed
(opdracht van levering van de vrachtwagen werd toegewezen door het
college van burgemeester en schepenen, in zitting van 01/10/2007,
waardoor pas zeer recent het saldo krediet gekend was - continuïteit van
de diensten mocht niet in het gedrang komen – zitting van de gemeenteraad
op 22/10/2007, m.a.w. na het verstrijken van een gedeelte van de
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•

Financiële
gevolgen

overeenkomst met de leasingmaatschappij) overgegaan tot:
- het vaststellen van de voorwaarde van de opdracht van levering van 3
tweedehands pick-ups Renault Master, thans gebruikt door de
gemeentelijke technische dienst uitvoering (overname door ons bestuur in
de staat, waarin de voertuigen zich bevinden, op het einde van het contract
operationele renting)
- het vaststellen van de wijze van gunnen, meerbepaald bij
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure
- het toewijzen van de opdracht van levering van voornoemde 3
tweedehands pick-ups Renault Master (2 met kipbak en 1 zonder kipbak)
aan GE Capital Solutions, Gemeenschappenlaan 5, 1140 Brussel, voor de
totale benaderende som van 28.210 EUR, btw inclusief
- het voorstellen aan de gemeenteraad akte te nemen van voornoemde
hoogdringende beslissing en over te gaan tot een budgetwijziging 2007
(buitengewone dienst)
Immers tot het “dagelijks bestuur”, afgebakend door de gemeenteraad, in
zitting van 17/09/2007, behoren ondermeer de besluiten tot vaststellen van
de wijze, waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten worden toegewezen en het vaststellen van de voorwaarden ervan,
indien de opdracht voortvloeit uit dringende spoed als gevolg van niet te
voorziene omstandigheden. Deze besluiten worden medegedeeld aan de
gemeenteraad, die er tijdens de eerstvolgende zitting kennis van neemt.

UITGAVEN
Omschrijving
Aankoop leasingwagens
(restwaarde)

Tussenkomsten

Raming (incl. btw) Begrotingscode +
Dienst
beschikbaar krediet
BD
28.210 EUR 421 07/07 743/52
Geen krediet
Voorstel
gemeenteraad
voorzien krediet bij
budgetwijziging
BD
2007 – 28.900 EUR

Raadslid Dany Hollevoet die bedenkingen formuleert over het hoogdringend
karakter van deze beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
Deze hoogdringendheid is volgens het raadslid het gevolg van het laattijdig
reageren van het gemeentebestuur. Een eerste mail aan de leasingmaatschappij
dateert immers van 13 september jl. Het raadslid betreurt het dat het college
van burgemeester en schepenen niet vroeger een standpunt heeft ingenomen
over de aankoop van deze wagens waardoor de gemeenteraad ten volle zijn
bevoegdheid zou kunnen uitoefenen.
Schepen Jacky Maes die erop wijst dat deze aankoop slechts mogelijk is door
een overschot op het krediet voor de aankoop van een vrachtwagen en dat het
niet mogelijk was om dit dossier tijdig voor te leggen aan de gemeenteraad.
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Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van het college van
burgemeester en schepenen d.d. 08/10/2007, genomen bij hoogdringendheid en
houdende:
- het vaststellen van de voorwaarde van de opdracht van levering van 3
tweedehands pick-ups Renault Master, thans gebruikt door de gemeentelijke
technische dienst uitvoering (overname door ons bestuur in de staat, waarin de
voertuigen zich bevinden, op het einde van het contract operationele renting)
- het vaststellen van de wijze van gunnen, meerbepaald bij
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure
- het toewijzen van de opdracht van levering van voornoemde 3 tweedehands
pick-ups Renault Master (2 met kipbak en 1 zonder kipbak) aan GE Capital
Solutions, Gemeenschappenlaan 5, 1140 Brussel, voor de totale benaderende
som van 28.210 EUR, btw inclusief
- voorstel aan de gemeenteraad akte te nemen van voornoemde
hoogdringende beslissing en over te gaan tot een budgetwijziging 2007
(buitengewone dienst)

Punt 7: technische dienst - Rioleringen.
gemeente Bredene.

Vaststelling van het ontwerp zoneringsplan

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Sandy Dobbelaere, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Decreet d.d. 18/07/2003 betreffende het integraal waterbeleid werd
nagegaan of er door het zoneringsplan schadelijke effecten op het
watersysteem optreden en er voorwaarden opgelegd dienen te worden om
deze effecten te voorkomen, te beperken of indien dit niet mogelijk is, te
herstellen of te compenseren
Besluit d.d. 10/03/2006 van de Vlaamse regering houdende vaststelling van
de regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke
saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen

•
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Verwijzingsdocumenten

•
•

•

•
•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•

•

•

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 25/03/2006
houdende principiële goedkeuring van het ontwerp zoneringsplan
opgemaakt door de Vlaamse Milieumaatschappij
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 15/01/2007
houdende principiële goedkeuring van het voorontwerp van het
zoneringsplan van de Vlaamse Milieumaatschappij met inbegrip van de
motivering geformuleerd in de overzichtslijst van clusters.
kennisname van het college van burgemeester en schepenen d.d.
25/06/2007 houdende sluiting van het openbaar onderzoek d.d. 04/06/2007
inzake
het zoneringsplan Bredene, opgemaakt door de Vlaamse
Milieumaatschappij en de opmerkingen, die tijdens dit onderzoek werden
geformuleerd.
bekendmaking openbaar onderzoek d.d. 05/04/2007
proces-verbaal van sluiting openbaar onderzoek d.d. 04/06/2007
brief d.d. 21/05/2007 van het Integraal Waterbeleid, Bekken van de Brugse
Polders, Zandstraat 255, 8200 Sint-Andries
brief d.d. 27/04/2007 van de Vlaamse Overheid, Agentschap voor Maritieme
Dienstverlening en Kust, Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende

Door de Vlaamse Milieumaatschappij werd in uitvoering van het Besluit d.d.
10/03/2006 van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de regels
voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke
saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen een
ontwerp zoneringsplan opgemaakt.
Dit zoneringsplan geeft aan, in welke zones van de gemeente nog riolering
zal worden aangelegd (donkergroen op plan – collectief te optimaliseren
buitengebied) en waar het aangewezen is om een individuele behandeling
voor afvalwater of IBA te plaatsen (rode kleur op plan – individueel te
optimaliseren buitengebied)
Doel van dit zoneringsplan is een systeem uit te bouwen waarbij meer
duidelijkheid wordt gecreëerd omtrent de wijze van inzameling, transport
en zuivering van het huishoudelijk afvalwater, dit afzonderlijk van de zone
waarbinnen een woongelegenheid gevestigd is.
Bij de opmaak van het zoneringsplan werd als randvoorwaarde een
verbetering van de huidige waterkwaliteit vooropgesteld. Deze verbetering
kan gerealiseerd worden door de bouw van een individuele
behandelingsinstallatie of door de aanleg van riolering, die wordt
aangesloten op een bestaande of nog te bouwen collectieve
zuiveringinstallatie. De keuze voor collectieve of individuele zuivering is
gebaseerd op economische afweging van beide keuzes, rekening houdend
met de lokale specifieke omstandigheden.
Bij de aanleg van het
zuiveringssysteem zal bovendien gekozen worden voor een maximale
scheiding van het afvalwater en het hemelwater. Na onderzoek blijkt het
voorliggende definitief zoneringsplan geen relevante nadelige invloed te
hebben op het watersysteem en geen significante schadelijke effecten te
veroorzaken. Er dienen in deze fase van het project dan ook geen extra
voorwaarden of maatregelen te worden opgelegd. Het definitief plan is
bovendien verenigbaar met de doelstellingen en beginselen zoals
opgenomen in artikel 5 en 6 van het decreet van 18/07/2003 betreffende
het integraal waterbeleid.
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Openbaar
onderzoek

•

Voor de gemeente Bredene zullen er in de toekomst 11 zones individueel
gezuiverd dienen te worden.

•

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek (vanaf 06/04/2007 tot en
met 04/06/2007) kon iedereen schriftelijke opmerkingen indienen bij het
college van burgemeester en schepenen. Dit onderzoek werd openbaar
gemaakt door aanplakking in het gemeentehuis, via de website en de
regionale krant.
Er werd 1 opmerking ingediend, meerbepaald door het Integraal
Waterbeleid, Bekken van de Brugse Polders, Zandstraat 255, 8200 SintAndries

•

Tussenkomsten

Raadslid Dany Hollevoet die mededeelt dat zijn fractie zich schaart achter het
advies van het “Integraal Waterbeleid, Bekken van de Brugse Polders” om het
collectief te optimaliseren buitengebied zoveel als enigszins mogelijk uit te
breiden. Het raadslid stelt tevens voor om een gemeentelijke tussenkomst te
voorzien voor de inwoners die straks zullen verplicht worden om een
individuele behandelingsinstallatie te installeren. Deze inwoners kunnen immers
geen gebruik maken van de collectieve voorzieningen wat, zo meent het
raadslid, een discriminatie inhoudt.

Stemmen

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

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het aangepaste ontwerp van
zoneringsplan. Dit ontwerp van zoneringsplan maakt integrerend deel uit van
dit besluit.

Punt 8: technische dienst - Openbare werken. Herstellingswerken Duinenstraat en Keerweg.
Vaststelling van de 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 ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Valerie Degroodt, Raf
Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
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Afwezig met
kennisgeving

Sandy Dobbelaere, raadslid

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 van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden
gewijzigd.

Verwijzingsdocumenten

•

bestek opgemaakt door Ontwerpbureau Plantec nv, Nieuwpoortsteenweg
399, 8400 Oostende betreffende wegdekvernieuwing in de Keerweg, tussen
Populierenlaan en hoek tracé Zeelaan en Duinenstraat.
plannen

•
Feiten, context •
en argumentatie

Van Ontwerpbureau Plantec nv, Nieuwpoortsteenweg 399, 8400 Oostende
ontvingen wij het bestek met kostprijsraming en de plannen voor de
herstellingswerken in de Duinenstraat (tussen Frankrijklaan en Fritz
Vinckelaan) en Keerweg (tussen Populierenlaan en hoek tracé Zeelaan).
• In de buitengewone dienst van de begroting 2007 is onder artikel nr.
421/731-60/07/07/07 een krediet van 90.000 EUR ingeschreven voor het
financieren van de renovatie toplaag van het wegdek Keerweg (tussen
Populierenlaan en Zeelaan) en de Duinenstraat (tussen Frankrijklaan en
Fritz Vinckelaan).
• Deze opdracht omvat het dichten van scheuren in de asfaltverharding,
plaatselijke heraanleg van de toplaag van de KWS-verharding en plaatselijke
herstellingen van de riolering in de Duinenstraat. In de Keerweg wordt de
toplaag heraangelegd.
• Kostprijsraming :
– Duinenstraat:
59.998,46 EUR (incl. btw)
– Keerweg:
27.893,53 EUR (incl. btw)
– Totaal
87.891,99 EUR (incl. btw)

Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Renovatie
toplaag
Keerweg (Populierenlaan
–
Zeelaan)
en
Duinenstraat/Sluizenstraat
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Tussenkomsten

Raadslid Gilbert Vanleenhove die stelt dat zijn fractie goedkeuring zal hechten
aan deze werken die een tijdelijke oplossing bieden voor de staat van het
wegdek in de Keerweg, dit in de veronderstelling dat hieraan binnenkort een
definitieve oplossing zal worden gegeven.
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat straks de aanleg van de Ebbelaan,
die is gekoppeld aan de doortrekking van de Zeelaan, een ontlasting zal
betekenen voor de Keerweg die dan nog enkel een weg van plaatselijk verkeer
zal zijn. De aanleg van deze Ebbelaan is evenwel slechts mogelijk na de
goedkeuring van het BPA Zeelaan.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt het bestek, de kostprijsraming en de wijze van gunning
(openbare aanbesteding) vast van de opdracht inzake het uitvoeren van
herstellingswerken in de Duinenstraat (gedeelte tussen Frankrijklaan en Fritz
Vinckelaan) en Keerweg (gedeelte tussen Populierenlaan en Zeelaan) opgemaakt
door nv Ontwerpbureau Plantec, Nieuwpoortsteenweg 399, 8400 Oostende,
vast. Het bestek en de plannen maken integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 9: cultuur - Reglement inzake de betoelaging van buurt- en straatfeesten. Vaststelling.

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Sandy Dobbelaere, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet
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Juridische grond

•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie
•

•

•
•

Decreet d.d. 28/01/1974 betreffende het cultuurpact
Decreet d.d. 13/07/2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en
integraal lokaal cultuurbeleid en het hierop van toepassing zijnde
uitvoeringsbesluit
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 11/01/2002 ter uitvoering van het
decreet van 13/07/2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en
integraal lokaal cultuurbeleid

beslissing van de gemeenteraad d.d. 25/11/2002 houdende de goedkeuring
van het cultuurbeleidsplan 2003-2007.
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 16/04/2007
houdende de goedkeuring van het werkingsverslag cultuur 2006 en het
actieplan cultuur 2007.
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 01/10/2007
betreffende het reglement voor betoelaging buurt- en straatfeesten
advies van de culturele raad d.d. 20/09/2007.

Werken aan gemeenschapsvorming is een basisdoelstelling van het lopende
cultuurbeleidsplan.
Gemeenschapsvorming is een topprioriteit van de Vlaamse Overheid. De
Commissie Cultuur van het Vlaamse parlement keurde op 21/06/2007 een
ontwerp van wijziging van het bestaande decreet lokaal cultuurbeleid van
13/07/2001 goed, waarin gemeenschapsvorming nog meer in de verf wordt
gezet. Met name de 1 euro-subsidiëring zal in de toekomst enkel nog
gelden voor bijzondere en vernieuwende projecten onder de noemer
gemeenschapsvorming.
Buurt- en straatfeesten, georganiseerd door inwoners, zijn belangrijke
evenementen in het opzicht van gemeenschapsvorming. Het kan als een
taak van de lokale overheid gezien worden om deze initiatieven te
ondersteunen. Deze ondersteuning kan logistiek zijn (advies cultuurdienst,
uitlenen materiaal) en ook financieel.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 01/10/2007
kennis genomen van het ontwerp van het reglement voor betoelaging
buurt- en straatfeesten.
Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om dit reglement
vast te stellen.

Advies

Deze aangelegenheid maakte het voorwerp uit van een adviesvraag gericht aan
de culturele raad op 20/09//2007. Het reglement werd unaniem gunstig
geadviseerd door de culturele raad.

Tussenkomsten

Raadslid Kristof Vermeire die enerzijds meent dat dergelijke toelage positief is
voor de gemeenschapsvorming en bijgevolg verzuring tegengaat, maar
anderzijds betreurt dat deze toelage niet mag aangewend worden voor de
aankoop van drank en voeding. Tevens meent hij dat de verplichting om een
aanvraag in te dienen vóór 30 april te rigide is. Raadslid Gilbert Vanleenhove
vult deze opmerking aan door er op te wijzen dat een straat- of buurtfeest
soms spontaan en bijgevolg niet altijd maanden vooraf wordt gepland. Het
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bijeenkrijgen van buren, het creëren van een sociaal weefsel moet immers het
opzet zijn van dergelijke toelage, zo meent het raadslid.
Schepen Jacky Maes die antwoordt dat deze toelage kosten voor drank en
voeding uitsluit om te vermijden dat straks aanvragen worden ingediend voor
allerlei privéfeestjes.
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat het gemeentebestuur zich niet zal
beperken tot het verstrekken van een toelage, maar aan de organisatoren ook
tips, adviezen en logistieke ondersteuning zal geven.
Schepen Kristien
Vanmullem geeft aan dat vanuit de wijkraden hierover uitgebreide informatie zal
worden verstrekt.
Voorzitter Eddy Gryson die meent dat dergelijke straat- en buurtfeesten
degelijk moeten worden voorbereid en bijgevolg voorstelt om de datum van 30
april te behouden in het reglement. Na een evaluatie kan deze datum
desgevallend worden aangepast.
Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt het
straatfeesten als volgt vast:

reglement inzake betoelaging van buurt- en

Artikel 1
Dit reglement regelt de betoelaging van buurt- en of straatfeesten die worden
georganiseerd door particulieren.
De betoelaging heeft tot doel een
meerwaarde te bieden aan het buurtfeest- en straatfeest en mag geenszins
dienen voor aankoop van drank of voeding.
Artikel 2
Ieder initiatief kan een aanvraag indienen om een betoelaging te bekomen. Het
buurt- of straatfeest moet openstaan voor de hele buurt of straat waarvoor het
feest georganiseerd wordt. De initiatiefnemer moet dit aantonen door middel
van uitnodigingen, affichage, affiches of dergelijke.
Artikel 3
De initiatiefnemer moet, om in aanmerking te komen voor betoelaging, een
aanvraag indienen bij de dienst cultuur vóór 30 april van het desbetreffende
kalenderjaar. De dienst cultuur kan de initiatiefnemer onmiddellijk bijstaan om
de organisatie van het buurt- of straatfeest te ondersteunen door bijvoorbeeld
informatie te geven over vergunningen, huren van tenten, uitleen feestmateriaal,
animatie en dergelijke.
Elke aanvraag moet volgende gegevens vermelden:
•

gegevens aanvrager
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•
•
•
•

gegevens over welke straat of straten het gaat
datum en uur van het feest
overzicht van het programma van het feest
overzicht van budget dat voorzien is en waarvoor specifiek een
betoelaging gevraagd wordt
Artikel 4

Het gemeentebestuur voorziet voor deze betoelaging een jaarlijks budget van
3.000 EUR. Het college van burgemeester en schepenen beslist autonoom over
de toewijzing van de toelagen na advies van het bestuur van de culturele raad.
Per initiatief kan er maximum 150 EUR betoelaagd worden na voorlegging van
de betreffende factuur.
Artikel 5
Deze betoelaging is cumuleerbaar met andere soortgelijke betoelagingen van
andere overheden of instanties.

Punt 10: cultuur - Retributiereglement op het uitlenen van materiaal. Opheffing en
hervaststelling.

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Sandy Dobbelaere, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

Decreet d.d. 28/01/1974 betreffende het cultuurpact
Decreet d.d. 13/07/2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en
integraal lokaal cultuurbeleid en het hierop van toepassing zijnde
uitvoeringsbesluit
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Verwijzingsdocumenten

•

Besluit van de Vlaamse regering d.d. 11/01/2002 ter uitvoering van het
decreet van 13/07/2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en
integraal lokaal cultuurbeleid

•

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 01/10/2007
betreffende het gemeentelijk retributiereglement uitleen materiaal.
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 16/04/2007
houdende de goedkeuring van het werkingsverslag cultuur 2006 en het
actieplan cultuur 2007.
beslissing van de gemeenteraad d.d. 28/06/1999 houdende vaststelling van
het retributiereglement inzake het uitlenen van gemeentelijk materiaal.
advies van de culturele raad d.d. 20/09/2007.

•
•
•
Feiten, context •
en argumentatie

•

•
•

Het huidig retributiereglement op het uitlenen van materiaal werd
vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in zitting van
28/06/1999. De dienst stelt voor om dit reglement op een aantal punten
aan te passen. De voorgestelde wijzigingen omvatten o.m. een beperking
van de personen en organisaties aan wie materiaal kan worden uitgeleend.
Particulieren van buiten Bredene en organisaties met winstoogmerk komen
hiervoor door het nieuwe reglement niet meer in aanmerking. Wat betreft
het vervoer wordt voorgesteld om de prijs vanaf het derde vervoer te
verlagen tot 25 EUR. Volgens het huidige reglement is hiervoor 37,50 EUR
verschuldigd.
De voorgestelde wijzigingen werden gunstig geadviseerd door de culturele
raad die er evenwel voor pleit om de prijs voor het vervoer vanaf het derde
vervoer vast te stellen op 15 EUR, wat overeenstemt met de prijs voor het
tweede vervoer per kalenderjaar.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 01/10/2007
kennis genomen van het ontwerp van het gemeentelijk retributiereglement
uitleen materiaal.
Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om dit reglement
goed te keuren.

Advies

Deze aangelegenheid maakte het voorwerp uit van een adviesvraag gericht aan
de culturele raad op 20/09//2007. Het reglement werd unaniem gunstig
geadviseerd door de culturele raad.

Tussenkomsten

Schepen Jacques Deroo die de raad vraag om de behandeling van dit dossier uit
te stellen, aangezien werd vastgesteld dat het een aantal hiaten en
tekortkomingen bevat

Stemmen

Met algemene stemmen
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Besluit

Enig artikel
De raad beslist om de behandeling van dit dossier uit te stellen tot een
eerstvolgende zitting.

Punt 11: beleidsondersteuning - Kinderopvang. Vaststellen van de statuten van de
gemeentelijke adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Sandy Dobbelaere, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Besluit van de Vlaamse regering d.d. 04/05/2007 houdende het lokaal beleid
kinderopvang
artikel 200 van het Gemeentedecreet

•
•

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 17/09/2007
houdende vaststellen ontwerp van statuten gemeentelijke adviesraad Lokaal
Overleg Kinderopvang

Feiten, context •
en argumentatie

Het besluit van de Vlaamse regering d.d. 04/05/2007 legt aan
gemeentebesturen de verplichting op om binnen de zes maanden na de
start van de legislatuur een Lokaal Overleg Kinderopvang op te richten.
Aangezien dit besluit slechts op 19/06/2007 in het Belgisch Staatsblad is
verschenen kon aan de opgelegde timing niet worden tegemoetgekomen.
Het genoemde besluit van de Vlaamse regering legt slechts een minimale
samenstelling en opdrachten op voor het Lokaal Overleg Kinderopvang:
− Het Lokaal Overleg Kinderopvang heeft de volgende wettelijke
opdrachten:
− het lokaal bestuur adviseren bij de opmaak van het lokaal

Verwijzingsdocumenten

•
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beleidsplan kinderopvang en eventuele bijsturingen ervan
het lokaal bestuur adviseren over de uitvoering van het lokaal
beleidsplan kinderopvang en eventuele bijsturingen ervan
− het lokaal bestuur adviseren met betrekking tot de uitbouw van
opvangvoorzieningen binnen de gemeente
− Het lokaal bestuur kan het Lokaal Overleg Kinderopvang aanvullende
opdrachten geven.
− Het Lokaal Overleg Kinderopvang is samengesteld uit minstens:
− een vertegenwoordiging van de lokale actoren, rekening houdend
met de verscheidenheid en representativiteit van de lokale actoren;
in de hoedanigheid van actor wordt het lokaal bestuur
vertegenwoordigd via ambtenaren
− een vertegenwoordiging van de gebruikers
− een vertegenwoordiging van het lokaal bestuur
In het besluit van de Vlaamse regering dient onder “lokaal bestuur” het
gemeentebestuur en/of OCMW te worden verstaan. Het is echter de
exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad om het Lokaal Overleg
Kinderopvang op te richten. De statuten moeten i.c. dus niet worden
voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn, alhoewel het kan
voorvallen dat het OCMW voor bepaalde aangelegenheden een advies
moet inwinnen bij het Lokaal Overleg Kinderopvang.
De minimale wettelijke omkadering laat vooral ruimte voor lokaal
maatwerk.
Momenteel bestaat reeds een min of meer informeel adviesorgaan Lokaal
Overleg. Het Lokaal Overleg Kinderopvang komt in de plaats van dit Lokaal
Overleg. Door de nieuwe wettelijke omkadering wordt het Lokaal Overleg
Kinderopvang een volwaardig gemeentelijk adviesorgaan.
−

•

•
•

Advies

Het ontwerp van statuten werd gunstig geadviseerd door het huidige Lokaal
Overleg in zitting van 02/10/2007.

Tussenkomsten

Raadslid Kristof Vermeire die opmerkt dat volgens artikel 4 §1 er geen
beperking is van het aantal vertegenwoordigers van het lokaal bestuur. Tevens
wijst hij op een onduidelijkheid inzake het “aanduiden” van nietstemgerechtigde leden (artikel 4 §2). Ook hier is het aantal niet beperkt.
Schepenen Doris Vermoortel en Jacky Maes die erop wijzen dat dit artikel moet
samen gelezen worden met artikel 3 dat stipuleert dat gemeenteraadsleden,
leden OCMW-raad en leden van het college van burgemeester en schepenen
geen stemgerechtigd lid kunnen zijn, ook niet als ze vertegenwoordiger zijn van
een lokale actor kinderopvang of van de gebruikers van de kinderopvang. Het
artikel 4 §2 somt de personen op die niet-stemgerechtigd zijn. Dit standpunt
wordt bijgetreden door de gemeentesecretaris.

Stemmen

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

Enig artikel
De gemeenteraad stelt onderstaande statuten vast van het Lokaal Overleg
Kinderopvang:
Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang
Oprichting
Artikel 1
De gemeenteraad van Bredene richt een Lokaal Overleg Kinderopvang op. Het
Lokaal Overleg Kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad.
Doelstellingen
Artikel 2
Het Lokaal Overleg Kinderopvang geeft als gemeentelijke adviesraad aan het
lokaal bestuur minstens advies:
• Bij de opmaak van het lokaal beleidsplan kinderopvang en de eventuele
bijsturingen ervan. Wanneer het lokaal sociaal beleidsplan, of een wijziging
ervan, ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het lokaal bestuur, wordt het
advies van het Lokaal Overleg Kinderopvang met betrekking tot het lokaal
beleid kinderopvang, daarbij gevoegd.
• Over de uitvoering van het lokaal beleidsplan kinderopvang en eventuele
bijsturingen ervan. In deze heeft het Lokaal Overleg Kinderopvang een
opdracht inzake beleidsopvolging en -evaluatie en bewaakt het de
dwarsverbindingen naar beleidsplannen uit aanverwante beleidsdomeinen.
• Met betrekking tot de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de
gemeente. Het Lokaal Overleg Kinderopvang kan daarbij ook vragen aan het
lokaal bestuur dat zij als lokaal bestuur het initiatief nemen om de Vlaamse
overheid te informeren en adviseren over de uitbouw van de
opvangvoorzieningen in de gemeente.
Samenstelling
Artikel 3
Het Lokaal Overleg Kinderopvang is samengesteld uit stemgerechtigde en nietstemgerechtigde leden.
Om stemgerechtigd lid te zijn, dient men een vertegenwoordiger te zijn van de
in artikel 4 § 1. genoemde categorieën.
Gemeenteraadsleden, leden van de OCMW-raad en leden van het college van
burgemeester en schepenen kunnen geen stemgerechtigd lid zijn van het Lokaal
Overleg Kinderopvang. Zelfs indien ze optreden als vertegenwoordigers van de
in artikel 4 § 1. genoemde categorieën, doen ze dit als niet-stemgerechtigd lid.
Artikel 4
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§ 1. Het Lokaal Overleg Kinderopvang is samengesteld uit minstens:
• Een vertegenwoordiging van de lokale actoren kinderopvang.
− Onder vertegenwoordiging van de lokale actoren kinderopvang wordt
verstaan: al wie plaatselijk een functie vervult in de opvang van kinderen
en al wie invulling geeft aan de vrije tijd van kinderen voor en zolang ze
naar de basisschool gaan. Deze vertegenwoordiging wordt vastgelegd
rekening houdend met de verscheidenheid en representativiteit van de
lokale actoren.
• Een vertegenwoordiging van de gebruikers, bestaande uit minimaal 8 en
maximaal 12 personen.
− Onder vertegenwoordigers van gebruikers wordt verstaan al wie
plaatselijk een beroep doet op kinderopvang en behoefte heeft aan
kinderopvang of een vertegenwoordiger van een organisatie die
representatief is voor gebruikers inzake kinderopvang.
• Een vertegenwoordiging van het lokaal bestuur.
§ 2. Als niet-stemgerechtigde lid van het Lokaal Overleg Kinderopvang worden
volgende personen aangeduid:
• de afgevaardigde van Kind en Gezin
• de schepen bevoegd voor kinderopvang
• de OCMW-voorzitter (of zijn vervanger)
• gemeente- en OCMW-raadsleden
• deskundigen
Artikel 5
Hoogstens 2/3 van de stemgerechtigde leden zijn van hetzelfde geslacht.
Procedure voor het aanduiden van leden
Artikel 6
Bij het begin van elke gemeentelijke bestuursperiode worden alle in artikel 4 §
1. genoemde lokale actoren en gebruikers door het gemeentebestuur
aangeschreven en geïnformeerd over de opdrachten en interne werking van het
Lokaal Overleg Kinderopvang. Hierbij worden ze uitgenodigd om per actor en
per eventuele vereniging van gebruikers, twee kandidaat-leden voor te stellen
voor het Lokaal Overleg Kinderopvang.
Tevens wordt door het gemeentebestuur via het gemeentelijk informatieblad
een oproep gericht aan geïnteresseerde ouders om zich bij de bevoegde
ambtenaar kandidaat te stellen.
Artikel 7
Het Lokaal Overleg Kinderopvang stelt jaarlijks, tijdens de eerste vergadering na
1 september, een nominatieve lijst vast van de leden.
Deze lijst wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen,
die naziet of de nominatieve ledenlijst conform is met de statuten van het
Lokaal Overleg Kinderopvang.
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Artikel 8
Aan het mandaat van stemgerechtigd lid komt een einde:
• van ambtswege, bij de hersamenstelling van het Lokaal Overleg
Kinderopvang na de nieuwe bestuursperiode
• door ontslag van de betrokkene zelf
• door opnemen van politiek mandaat binnen de gemeente
• door verdwijnen van de organisatie, dienst of voorziening zelf
• door het verdwijnen van de link tussen de betrokkene en de organisatie,
dienst of voorziening die hij/zij vertegenwoordigt in het Lokaal Overleg
Kinderopvang
• door overlijden van de betrokkene
• door een beslissing van de gemeenteraad
Een ontslag wordt (in de drie eerstgenoemde gevallen) door de betrokkene zelf
schriftelijk en ondertekend bezorgd aan de secretaris van het Lokaal Overleg
Kinderopvang.
Indien de link tussen de betrokkene en de organisatie die hij/zij
vertegenwoordigt verdwijnt, wordt dit ontslag schriftelijk en ondertekend door
het betrokken organiserend bestuur of besturen, organisatie(s) of dienst(en)
bezorgd aan de secretaris van het Lokaal Overleg Kinderopvang.
De beslissing van ontslag door de gemeenteraad wordt aan de secretaris en
voorzitter van het Lokaal Overleg bezorgd. Het ontslag gaat in op de maand
volgend op de beslissing van de gemeenteraad.
Indien vervanging van het lid relevant is, dient binnen de twee maanden nadat
het mandaat van het lid beëindigd is, in zijn vervanging te worden voorzien.
Procedure voor het aanduiden van de voorzitter en de secretaris
Artikel 9
§ 1. Het Lokaal Overleg Kinderopvang kiest onder haar leden een voorzitter en
secretaris. Deze zijn belast met de voorbereidingen van de vergaderingen en het
opvolgen van de genomen beslissingen.
De voorzitter heeft geen binding met welke voorziening ook die in de gemeente
een opvangfunctie vervult. Kandidaatstelling als voorzitter of secretaris gebeurt
mondeling of schriftelijk ten laatste bij aanvang van de eerste vergadering.
De functies van voorzitter en secretaris worden bij afzonderlijke en geheime
stemming verkozen via een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen en
mits minstens de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Deze
functies worden aangeduid voor een periode tot de hersamenstelling van het
Lokaal Overleg Kinderopvang na de nieuwe bestuursperiode.
§ 2. Indien geen stemgerechtigd lid zich expliciet kandidaat stelt als secretaris,
wordt deze functie uitgeoefend door een vertegenwoordiger van het lokaal
bestuur.
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Werking
Artikel 10
Het Lokaal Overleg Kinderopvang vergadert minstens twee maal per jaar. Een
extra vergadering kan wanneer de voorzitter, gemeente- of OCMW-bestuur of
één derde van de stemgerechtigde leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang
daarom verzoekt.
Artikel 11
De bijeenroeping gebeurt door de voorzitter, schriftelijk en ten minste 7
kalenderdagen voor de vergadering. De uitnodigingsbrief bevat steeds de
agenda en het verslag van de vorige vergadering. De agenda wordt bepaald door
de voorzitter en de secretaris, in samenspraak met de schepen bevoegd voor
kinderopvang en/of de OCMW-voorzitter.
Elk lid van het Lokaal Overleg Kinderopvang heeft het recht bijkomende punten
de agenda te plaatsen. Deze worden schriftelijk bezorgd aan de secretaris ten
laatste bij aanvang van de vergadering.
Artikel 12
Bij afwezigheid van de voorzitter wordt door de aanwezige leden beslist bij de
aanvang van de vergadering wie de betreffende vergadering van het Lokaal
Overleg Kinderopvang zal voorzitten.
Artikel 13
Het is de secretaris die het verslag maakt van de vergadering van het Lokaal
Overleg Kinderopvang.
Artikel 14
Adviezen bij de opmaak van het lokaal beleidsplan kinderopvang en eventuele
bijsturingen ervan, over de uitvoering van het lokaal beleidsplan kinderopvang
en eventuele bijsturingen en met betrekking tot de uitbouw van
opvangvoorzieningen binnen de gemeente en/of voorstellen van het Lokaal
Overleg Kinderopvang aan het gemeentebestuur worden onder de vorm van
een goedgekeurd verslag ondertekend door de voorzitter en de secretaris
bezorgd aan het gemeente- en/of OCMW-bestuur.
Artikel 15
Om geldig te kunnen beslissen en adviseren moet tenminste de helft van de
stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Beslissingen worden genomen bij gewone
meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden. Ieder effectief lid of
zijn/haar plaatsvervanger beschikt over één stem.
Wanneer er geen beslissing kan genomen worden omdat er onvoldoende
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stemgerechtigde leden aanwezig zijn of er een staking van stemmen is, wordt
een volgend Lokaal Overleg Kinderopvang georganiseerd waarop opnieuw
gestemd wordt. Bij deze tweede stemming vervalt de voorwaarde van
aanwezigheid van tenminste de helft van het aantal stemgerechtigde leden. Er
kan dan ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden toch een
rechtsgeldig advies uitgebracht worden.
Wanneer zich bij een tweede stemming weer een staking van stemmen zou
voordoen zal de stem van de voorzitter doorslaggevend zijn, op voorwaarde dat
de voorzitter stemgerechtigd is.
Artikel 16
De vergaderingen van het Lokaal Overleg Kinderopvang zijn voor het publiek
toegankelijk. Om de openbaarheid van de vergaderingen te waarborgen zal het
Lokaal Overleg Kinderopvang de vergaderdata publiceren in het gemeentelijk
informatieblad en/of lokale pers en de gemeentelijke website. De voorzitter kan
te allen tijde voor de goede orde en verloop van de vergadering waarnemers en
publiek verzoeken de vergadering te verlaten.
Door het publiek kunnen de verslagen van het Lokaal Overleg Kinderopvang en
de uitgebrachte adviezen geraadpleegd worden op de website van de gemeente
er kan ook een afschrift van het verslag gevraagd worden bij de
gemeentesecretaris. Het lokaal bestuur stelt de relevante documenten zoals de
statuten, het huishoudelijk reglement en/of afsprakennota van het Lokaal
Overleg Kinderopvang en de verslagen van de vergaderingen ook ter
beschikking van Kind en Gezin.
Artikel 17
De gemeenteraad waakt er over dat de nodige middelen en informatie ter
beschikking worden gesteld voor de vervulling van de adviestaak van het Lokaal
Overleg Kinderopvang. Zo maakt het lokaal bestuur bijvoorbeeld de melding
van ontvangst van het lokaal beleidsplan kinderopvang die zij krijgt van Kind en
Gezin over aan het Lokaal Overleg Kinderopvang.
De gemeenteraad krijgt wanneer het lokaal sociaal beleidsplan of een wijziging
ervan ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het gemeente- en/of OCMWbestuur het advies van het Lokaal Overleg Kinderopvang toegevoegd. Dit op
voorwaarde dat dit advies tijdig werd bezorgd aan het gemeentebestuur (aan de
persoon van de secretaris). Via de notulen van de gemeente- en OCMW-raad
zal het Lokaal Overleg Kinderopvang geïnformeerd worden over de houding
van de gemeenteraad ten aanzien van het door het Lokaal Overleg
Kinderopvang geformuleerde advies.

Punt 12: beleidsondersteuning - Huisvesting. Vaststellen van het beleidsplan huisvesting 2007
- 2012
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Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Sandy Dobbelaere, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 08/06/2007 houdende goedkeuring van
de strategische nota 2007 - 2012
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 20/08/2007
houdende vaststellen voorontwerp beleidsplan huisvesting 2007 – 2012
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 18/10/2007
houdende vaststellen ontwerp beleidsplan huisvesting 2007 - 2012

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•

•

•

De strategische nota 2007 – 2012 heeft enkele grote lijnen uitgezet qua
huisvestingsbeleid. Meerbepaald werd de beslissing genomen om een
beleidsplan huisvesting 2007 – 2012 op te stellen (in de strategische nota
“woonplan” genoemd), om te werken aan kwaliteit en om te werken aan
een divers aanbod.
Het beleidsplan huisvesting 2007 – 2012 richt zich op volgende aspecten:
− de kwaliteit van de woningen bewaken, waar mogelijk door zelf op te
treden
− het creëren van voorwaarden die een divers woningaanbod toelaten
− stimuleren van duurzaam wonen
− scheppen van een leefomgeving die aangenaam is om in te wonen
Het beleidsplan richt zich grotendeels op de eigen gemeentelijke
bevoegdheden. Er werd niet langer geopteerd om het huisvestingsbeleid zo
integraal mogelijk in het beleidsplan op te nemen. De afstemming van het
huisvestingsbeleid op andere sectoren of actoren gebeurt ondermeer door
de strategische nota 2007 – 2012, het lokaal sociaal beleidsplan 2008 – 2013
en door overleg.
Het college van burgemeester en schepenen stelde in zitting van 20/08/2007
een voorontwerp vast van het beleidsplan huisvesting 2007 – 2012. Dit
voorontwerp werd ter informatie en voor eventuele feedback worden
overgemaakt aan:
− Oostendse haard
− Gelukkige Haard
− C.V. Eigen Haard is Goud Waard
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−
−
−
−

Tussenkomsten

De huurdersbond West-Vlaanderen
Sociaal verhuurkantoor Oostende - Bredene
Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen
Provincie West-Vlaanderen

Raadslid Kristof Vermeire die wenst te vernemen of het gemeentebestuur zelf
zal instaan voor het bewaken van de kwaliteit van de woningen.
Schepenen Doris Vermoortel en Jacky Maes die antwoorden dat inderdaad het
gemeentelijke woonbureau reeds enige tijd intensief de kwaliteit van de
woningen opvolgt en hiervoor met het oog op ongeschikt- en
onbewoonbaarverklaring beroep doet op de Afdeling Wonen van de Vlaamse
Overheid.
Raadslid Gilbert Vanleenhove die opmerkt dat uit het beleidsplan (pag.10) blijkt
dat er geen continue, structurele meting is van de woonkwaliteit.
Schepen Maes die antwoordt dat ook los van de klachten van bewoners
onderzoek wordt gedaan naar de kwaliteit van de woningen. Hierbij moet het
gemeentebestuur evenwel rekening houden met problemen van praktische aard
(slechts 2 ambtenaren die binnen de afdeling Wonen van de Vlaamse Overheid
bevoegd zijn voor woningonderzoeken) en van juridische aard (privacy).
Raadslid Tania Janssens die er op wijst dat ook het conformiteitsattest een
instrument is in de bewaking van de kwaliteit van woningen.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt het beleidsplan huisvesting 2007 – 2012 vast. Het
beleidsplan huisvesting 2007 – 2012 maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 13: secretariaat - Financiën. Verkoop aandelen Telenet. Goedkeuring.

Aanwezig

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

Sandy Dobbelaere, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Decreet d.d. 06/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/04/1994 houdende de deelname aan
de oprichting van FINIWO
brief d.d. 01/10/2007 waarin FINIWO ons bestuur uitnodigt om een
standpunt in te nemen met betrekking tot het beheer van de TELENETaandelen.
document van FINIWO met ref. DOC/FINIWO/RVB/2007/119/jl
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 08/10/2007
betreffende de verkoop van aandelen TELENET

•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie

De Raad van Bestuur van FINIWO heeft in zijn vergadering van 28/09/2007
het beheer van de aandelen TELENET besproken. Reeds in 2002 heeft
TEVEWEST beslist dat de uitbating van kabeltelevisie voor de verdeling van
analoog televisiesignaal niet langer een gemeentelijke kerntaak is. De
technologische evoluties van het kabelnetwerk werden geacht boven de
mogelijkheden van de lokale overheden en TEVEWEST uit te stijgen. In
deze geest werd destijds door TEVEWEST en alle bij deze intercommunale
aangesloten besturen beslist om het kabelnetwerk en het klantenbestand
over te dragen aan TELENET. De vergoeding voor deze overdracht
gebeurde voor ongeveer de helft in cash en voor de helft in aandelen in
TELENET.
Inmiddels werden door de groep Liberty, de
hoofdaandeelhouders van TELENET, de opties op een deel van de
gemeentelijke aandelen gelicht. Deze operaties waren voor de gemeenten
financieel voordelig. Door FINIWO worden momenteel nog steeds
416.120 gemeentelijke TELENET-aandelen beheerd. Ons bestuur heeft
hierin een participatie van 5.066 aandelen. FINIWO meent dat, gelet op de
fundamentele beslissing om het uitbaten van een kabelnetwerk niet als een
kerntaak te beschouwen en omdat is gebleken dat de TELENET-aandelen
geen gunstig rendement opleveren en ook de verwachtingen hierover
ongunstig zijn, het aangewezen is om over te gaan tot de verkoop van deze
aandelen. Voor de verkoop van deze aandelen wordt door FINIWO
volgende strategie voorgesteld: verkoop bij overschrijding van een “floor”
van 22 EUR of “bottom” van 20,5 EUR. Hierbij worden de aandelen
verkocht indien de beurskoers hoger is dan 22 EUR en wordt
zekerheidshalve tot verkoop overgegaan indien de waarde van de aandelen
onder de 20,5 EUR zakt. Deze verkoop zal voor ons bestuur buitengewone
inkomsten genereren ten bedrage van ongeveer 5.066 x 22 EUR = 111.452
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EUR. Deze opbrengst kan minder bedragen indien dient te worden
verkocht bij de overschrijding van de “bottom”.
Het college van
burgemeester en schepenen stelt de gemeenteraad voor om onder
voornoemde voorwaarden over te gaan tot de verkoop van 5.066
TELENET-aandelen
Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
INKOMSTEN
Omschrijving
Verkoop
TELENET

aandelen

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

Raming Begrotingscode
5.066 x 22 EUR = 780/272-01
111.452 EUR (dividenden
deelnemingen)

Dienst
BD
uit

De gemeenteraad beslist om goedkeuring te hechten aan de verkoop van de
5.066 TELENET-aandelen die worden beheerd door FINIWO en om FINIWO
te belasten met de uitvoering van deze beslissing. Deze verkoop mag gebeuren
conform de beslissing van de Raad van Bestuur van FINIWO d.d. 28/09/2007
i.c. overschrijding van een “floor” en “bottom” van resp. 22 EUR en 20,50 EUR

Punt 14: financiële dienst - Financiën.
Kennisneming van het proces-verbaal van
kasonderzoek van de gemeenteontvanger over het tweede kwartaal 2007.

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Sandy Dobbelaere, raadslid
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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

Verwijzingsdocumenten

•

kasverslag per 30/06/2007

Feiten, context •
en argumentatie
•
•

•
•

Neemt kennis

Het verslag van kasonderzoek werd opgesteld aan de hand van het dag- en
kasboek.
Het totaal te verantwoorden saldo werd vastgesteld op 6 756 877,88
EUR (bedrag 31/03/2007: 8 533 650,73 EUR).
De beschikbare gelden werden maximaal belegd ( 5 462 947,51 EUR)
- effectendossiers: 1 000 000 EUR
- termijnrekening: 1 900 000 EUR
- publimix: 0 EUR
- ING-monetair fonds: 2 552 947,51 EUR
- ING-business account: 10 000 EUR
Het bedrag op rekening courant bedraagt 428 005,76 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 tweede kwartaal 2007, waarbij een vermogen
verantwoord wordt van 6 756 877,88 EUR. Dit proces-verbaal maakt
integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 15: financiële dienst - Financiën. Opdracht voor het leveren van een omslagvulmachine
ten behoeve van diverse administratieve diensten.
Vaststelling van de lasten,
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 ;

Verslag gemeenteraadszitting 22/10/2007

32

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

Sandy Dobbelaere, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

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

Verwijzingsdocumenten

•

bestek levering van een omslagvulmachine ten behoeve van diverse
administratieve diensten.

Feiten, context •
en argumentatie

Op de buitengewone begroting 2007 is onder art. 104/742-98 een krediet
van 10 000 EUR ingeschreven voor de opdracht van het leveren van een
omslagvulmachine.
Deze omslagvulmachine zal ter beschikking staan van de diverse diensten
(o.a. cultuur, financiële dienst, technische dienst, informatiedienst,…) die
geconfronteerd worden met het regelmatig versturen van diverse
poststukken (o.a. aanslagbiljetten, facturen, brieven,…). Het tijdrovende
plooien en in omslagen stoppen wordt vervangen door een efficiënte
omslagvulmachine.
De opdracht van deze levering omvat:
- Levering van een omslagvulmachine
De hoofdfunctie van de machine bestaat erin het automatisch vouwen en in
enveloppen steken van poststukken (brieven, facturen, ongevouwen A4
papier,
voorgevouwen
folders,
kleine
brochures,
overschrijvingsformulieren) van diverse afmetingen en volumes.
- Levering van een handleiding en technisch handboek in het Nederlands
Er moet een duidelijke handleiding geleverd worden met de uiteenzetting
van de functies, de gebruiksmodaliteiten en de technische specificaties.
- Opleiding personeel
Er moet een theoretische en praktische opleiding worden voorzien van
minstens twee personeelsleden voor het optimaal gebruik van het toestel.
Kostprijsraming: 10.000 EUR, incl. btw
De gemeenteraad wordt gevraagd de lasten en voorwaarden en
kostprijsraming (10.000 EUR – incl. btw) van de opdracht van levering van

•

•

•
•
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een omslagvulmachine ten behoeve van diverse administratieve diensten en
de wijze van gunnen van deze opdracht vast te stellen. Er wordt
voorgesteld de opdracht toe te wijzen bij onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking bij aanvang van de procedure.
Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Leveren
van
een
omslagvulmachine ten
behoeve van diverse
administratieve diensten

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Raming (incl. btw) Begrotingscode +
beschikbaar krediet
10.000 EUR 104/742-98 – 07/07
10.000 EUR

Dienst
BD

De gemeenteraad stelt het bestek (nr. 2007/FIN/02) vast van de opdracht voor
het leveren van een omslagvulmachine ten behoeve van diverse administratieve
diensten. Het bestek nr. 2007/FIN/02 maakt integrerend deel uit van dit besluit.
Artikel 2
Deze opdracht zal worden toegewezen na onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure.

Punt 16: financiële dienst - Financiën. Vaststelling van de wijzigingen van de financiële nota
en de beleidsnota van het budget nr. 1 in gewone dienst en nr. 2 in buitengewone dienst.

Aanwezig

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

Sandy Dobbelaere, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 15 van het Koninklijk Besluit d.d. 02/08/1990 houdende het
Algemeen Reglement op de Gemeentelijke Comptabiliteit

Juridische grond

•

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
Omzendbrief d.d. 07/08/2006 van de Vlaamse Minister van Binnenlandse
Aangelegenheden betreffende de opmaak van de gemeentebegroting 2007
en het meerjarig financieel beleidsplan

•

Verwijzingsdocumenten

•
•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 18/12/2006 houdende de vaststelling
van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 2007
brief d.d. 07/09/2006 van de Heer Provinciegouverneur, houdende
specifieke aandachtspunten voor de opmaak van de begroting 2007

Feiten, context •
en argumentatie

De invoering van het Gemeentedecreet heeft de financiële cyclus grondig
gewijzigd. Vanaf 2007 wordt de vroegere gemeentebegroting vervangen
door het budget. Dit budget bestaat uit een exploitatiebudget (vroegere
gewone dienst), investeringsbudget (vroegere buitengewone dienst) en
liquiditeitenbudget (latere invoering).
Omdat art. 151 van het
gemeentedecreet op vandaag nog niet is ingevoerd, blijft de terminologie
gewone en buitengewone dienst gehandhaafd. De invoering van het ‘budget’
houdt niet enkel een naamsverandering in, maar veronderstelt een andere
aanpak en nieuwe werkwijze.

•

Deze wijzigingen hebben reeds hun invloed op de begrotingswijziging van het
dienstjaar 2007. De begrotingswijziging wordt vervangen door de wijziging
van de financiële nota van het budget. De financiële nota vormt het
vroegere begrotingsdocument. Volledig nieuw is nu ook een beleidsnota aan
de budgetwijziging moet worden toegevoegd. Deze beleidsnota omvat o.a.
het doelstellingenbudget. In het doelstellingenbudget wordt een onderscheid
gemaakt tussen het gelijkblijvend beleid en de actieplannen.
Deze
actieplannen werden omschreven in het beleidsprogramma en vinden nu hun
uitvoering in het budget. Deze opsplitsing wordt in eerste instantie enkel
gemaakt voor de buitengewone dienst. In een latere fase volgt ook de
gewone dienst. De beleidsnota omvat ook nog een aansluitingstabel. Deze
aansluitingstabel maakt de cijfermatige vergelijking tussen het
doelstellingenbudget en de financiële nota.
Een derde bijlage aan de
beleidsnota is de doelstellingennota. Deze nota heeft een overzicht van alle
lange (LT) en korte (KT) termijndoelstellingen die zijn opgenomen in het
budget. Alle actieplannen worden in deze nota ingedeeld per LT en KTdoelstellingen. De laatste bijlage heeft een detail per actieplan, met name
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welke uitgaven (zowel gewone als buitengewone) er aan een actieplan zijn
gekoppeld. Voorlopig zijn hier enkel buitengewone uitgaven geboekt.
Voorstel tot wijziging van de financiële nota van het budget in gewone dienst en
buitengewone dienst
•

Gewone dienst
volgens
de
oorspronkelijke verhoging +
budget of de
vorige wijziging

verlaging -

na
de
voorgestelde
wijziging

Resultaat
begrotingsrekening
2005

3 850 773,83

0,00

Resultaat
begrotingsrekening
2006

- 484 059,00

486 456,55

0,00

(definitief)
Alg.resultaat
begrotingsrekening
2006

3 366 714,83

486 456,55

0,00 3 853 171,38

0,00 3 850 773,83

2 397,55

(definitief)
Budgetwijziging
2007
Ontvangsten van het
eigen dienstjaar
18 665 939,00
Uitgaven van het eigen
dienstjaar
18 661 806,00

192 140,00

114 480,00 18 743 599,00

282 755,00

207 988,00 18 736 573,00

Ontvangsten
jaren

40 000,00

160 400,00

0,00

200 400,00

60 390,00

22 750,00

0,00

83 140,00

0,00

1 085 000,00

0,00 1 085 000,00

0,00

1 571 450,00

0,00 1 571 450,00

- 16 257,00

- 439 415,00

- 93 508,00 -362 164,00
Geraamd
algemeen
budgetresulta
at 2007 3 491 007,38

vorige

Uitgaven vorige jaren
Ontvangsten
overboekingen
Uitgaven
overboekingen
Geraamd resultaat van
de budget 2007

•

Buitengewone dienst
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volgens
de
oorspronkelijke verhoging +
budget of de
vorige wijziging

na
de
voorgestel
de
wijziging

verlaging -

Resultaat
begrotingsrekening
2005

28 489,39

0,00

0,00 28 489,39

Resultaat
begrotingsrekening
2006

9 025,00

80 396,66

0,00 89 421,66

(definitief)
Alg.resultaat
begrotingsrekening
2006

37 514,39

80 396,66

0,00

2 453 250,00

290 000,00

1 224 650,00

2 379 300,00

2 687 425,00

612 900,00

1 518
600,00
4 453
825,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73 950,00

141 750,00

0,00

2 986 450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

447 275,00

(definitief)
Wijziging fin.nota
van het budget
2007
Ontvangsten van het
eigen dienstjaar
Uitgaven van het eigen
dienstjaar
Ontvangsten
jaren

117
911,05

vorige

Uitgaven vorige jaren
Ontvangsten
overboekingen
Uitgaven
overboekingen
Geraamd resultaat van
de budget 2007

48 950,00166 750,00
2 986
450,00
0,00
-115
525,00

562 800,00
Geraamd
algemeen
budgetresultaat
2007 2 386,05

Stemmen

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

Besluit

Artikel 1
De wijzigingen van de financiële nota en de beleidsnota van het budget nr. 1 in
gewone dienst en nr. 2 in buitengewone dienst voor het jaar 2007 worden
vastgesteld. Deze wijzigingen van de financiële nota en de beleidsnota van het
budget maken integrerend deel uit van dit besluit.
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Artikel 2
Een exemplaar van de wijziging van de financiële nota en de beleidsnota van het
budget nr. in gewone dienst en nr. 2 in buitengewone dienst worden
toegestuurd aan de heer gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen en aan
het bevoegde Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Punt 17: beleidsondersteuning - Financiën. Dading met betrekking tot de Vlaamse heffing ter
bestrijding van leegstand van gebouwen en/of woningen. Goedkeuring

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Sandy Dobbelaere, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Decreet d.d. 07/05/2004 houdende de wijziging van het decreet van 2
december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996
Decreet d.d. 24/12/2004 houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 2005

•

Verwijzingsdocumenten

•

•

Feiten, context •
en argumentatie

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 08/10/2007
houdende het principieel akkoord verklaren met voorstel van dading met
betrekking tot de Vlaamse heffing ter bestrijding van leegstand van
gebouwen en/of woningen
brief d.d. 20/09/2007 van Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van financiën
en begroting

In 2004 werd de regelgeving rond de Vlaamse heffing op leegstand,
verwaarlozing en verkrotting retroactief gewijzigd. De wijziging hield onder
meer in dat gemeenten voor de jaren 2002, 2003 en een deel van 2004 een
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•

•

•

onkostenvergoeding misliepen en bovendien dat de gemeentelijke
opcentiemen op die Vlaamse heffing niet werden geïnd. Een aantal
gemeenten stapte naar het Arbitragehof (thans Grondwettelijk Hof) om de
wettelijkheid van de aanpassing van de regelgeving aan te vechten. Het
Arbitragehof stelde dat de wijziging van de regelgeving wettelijk is, maar dat
de Vlaamse regering ook in een compensatiemechanisme had moeten
voorzien.
Door de uitspraken van het Arbitragehof (arrest 180/2005 en arrest
41/2006) is de kans groot dat gemeentebesturen bij verdere gerechtelijke
procedures een schadevergoeding kunnen bedingen. Om verdere
procedures te vermijden werd door de Vereniging van Vlaamse Steden en
Gemeenten (VVSG) en de Vlaamse regering een dading onderhandeld, die
voorziet in financiële tegemoetkoming door de Vlaamse regering vanwege
de genoemde derving van inkomsten.
Bredene heeft geen opcentiemen gevestigd op de Vlaamse heffing. Hierdoor
heeft ons bestuur geen noemenswaardige financiële schade geleden onder
de wijziging van de regelgeving. Artikel 44 van het decreet d.d. 07/05/2004
stelt echter dat gemeenten een jaarlijkse aandeel van de heffing zullen
krijgen als vergoeding voor de gemaakte administratiekosten in het kader
van het decreet. Dit gaat dan over bijvoorbeeld het opsporen van
verwaarloosde gebouwen. Het voorstel van dading voorziet in een
compensatie
voor
het
mislopen
van
deze
administratieve
onkostenvergoeding.
In een brief van 20/09/2007 van minister Dirk Van Mechelen wordt het
definitieve bedrag van het voorstel tot dading voor Bredene bevestigd:
vergoedingen 2002
vergoedingen 2003
vergoedingen 2004
totaal

•

Financiële
gevolgen

443,77 EUR
586,62 EUR
33,18 EUR
1.063,57 EUR

Minister Van Mechelen vraagt dat de gemeenteraad voor 1 november
beslist over de voorgestelde dading. Er is beloofd dat de uitbetaling dan nog
voor het einde van dit jaar zou plaatsvinden.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
INKOMSTEN
Omschrijving
Vergoedingen
voor
kleine schade vanwege
hogere overheden

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

Raming Begrotingscode
1.063,57 EUR 040/469-01

Dienst
GD

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van dading door de
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Vlaamse regering met betrekking tot de Vlaamse heffing ter bestrijding van
leegstand van gebouwen en/of woningen.

namens de gemeenteraad,
Yannick Wittevrongel
secretaris
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voorzitter
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