VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 26/11/2007

Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 22/10/2007

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

Aanwezig

Bevoegdheid

•

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

artikel 33 van het Gemeentedecreet

De notulen van de zitting van 22/10/2007 worden goedgekeurd.

Punt 2: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking.
vergadering der aandeelhouders van WVI op 19/12/2007.
vertegenwoordigers

Aanwezig

Buitengewone algemene
Aanduiding gemeentelijke

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

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

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

Verwijzingsdocumenten

•

aangetekend schrijven WVI d.d. 17/10/2007 betreffende de buitengewone
algemene vergadering op 19/12/2007
beslissing van de gemeenteraad d.d. 15/09/1999 houdende goedkeuring van
de fusie van de intercommunales WIER, WITAB en WIH tot West-Vlaamse
Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en
Technische Bijstand, afgekort WVI en de goedkeuring van de statuten van
de WVI

•

Feiten, context Met haar schrijven d.d.17/10/2007 nodigt de WVI ons bestuur uit tot de
en argumentatie buitengewone algemene vergadering van deze intercommunale op woensdag
19/12/2007. Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking moet voor elke algemene
vergadering een vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en
moet zijn of haar mandaat worden vastgesteld. Het college van burgemeester
en schepenen draagt volgende kandidaten voor :
Sandy Dobbelaere
Lionel Clybouw

Stemmen

effectief vertegenwoordiger
plaatsvervangend vertegenwoordiger

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger:
• 25 raadsleden nemen deel aan de stemming
• Er worden 25 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
• Sandy Dobbelaere bekomt 17 stemmen als effectief vertegenwoordiger
• Lionel
Clybouw
bekomt
17
stemmen
als
plaatsvervangend
vertegenwoordiger
• Er zijn 3 neen-stemmen
• Er zijn 5 onthoudingen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Sandy Dobbelaere en Lionel Clybouw aan te
duiden als respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in
de buitengewone algemene vergadering van de WVI die doorgaat op
19/12/2007.

Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van de WVI van 19/12/2007.

Punt 3: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking.
vergadering der aandeelhouders van IKWV op 20/12/2007

Aanwezig

Buitengewone algemene

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

Bevoegdheid

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

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

Verwijzingsdocumenten

aangetekend schrijven IKWV d.d. 31/10/2007
beslissing van de gemeenteraad d.d. 07/10/1981 houdende de toetreding als
mede-oprichtend vennoot bij IKWV
statuten IKWV

Feiten, context Met haar schrijven d.d. 31/10/2007 nodigt IKWV ons bestuur uit tot de
en argumentatie buitengewone algemene vergadering van deze intercommunale op woensdag
20/12/2007. 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.
Het college van burgemeester en schepenen draagt volgende kandidaten voor :
Rudi Debeuckelaere
Valerie Degroodt

Effectief vertegenwoordiger
Plaatsvervangend vertegenwoordiger

Stemmen

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger:
• 25 raadsleden nemen deel aan de stemming
• Er worden 25 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
• Rudi Debeuckelaere bekomt 17 stemmen als effectief vertegenwoordiger
• Valerie Degroodt bekomt 17 stemmen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger
• Er zijn 3 neen-stemmen
• Er zijn 5 onthoudingen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Rudi Debeuckelare en Valerie Degroodt aan te
duiden als respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de
buitengewone algemene vergadering van IKWV, die doorgaat op 20/12/2007
Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van de IKWV van 20/12/2007.

Punt 4: secretariaat - Gemeentelijk wagenpark. Bruikleen van een aanhangwagen, twee
voertuigen Suzuki en een tuintractor.
Goedkeuring van de voorwaarden van de
overeenkomst O.C.M.W. Bredene-Gemeente Bredene.

Aanwezig

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

Bevoegdheid

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

artikels 1875 tot 1891 van het Burgerlijk Wetboek d.d. 21/03/1804 en
latere wijzigingen

Verwijzingsdocumenten

beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 23/10/2007
betreffende afsluiten overeenkomsten O.C.M.W. Bredene- Gemeente
Bredene met als voorwerp bruikleen om niet door laatstgenoemde
contractant van diverse roerende goederen, eigendom van eerstgenoemde
contractant + desbetreffende ontwerpen van overeenkomsten

Feiten, context
en argumentatie

Het O.C.M.W. Bredene is eigenaar van een aantal roerende goederen, die
momenteel niet gebruikt worden door dit bestuur, meerbepaald een
aanhangwagen, twee voertuigen Suzuki en een tuintractor. Voornoemd
bestuur is bereid deze goederen voor onbepaalde tijd en tot
wederopzegging kosteloos in bruikleen te geven aan het gemeentebestuur
van Bredene. De technische dienst uitvoering kan deze voertuigen
gebruiken.
Ontwerp overeenkomst O.C.M.W. Bredene-Gemeente Bredene
Artikel 1
Het O.C.M.W. Bredene geeft op heden aan het gemeentebestuur Bredene
in bruikleen om niet een aanhangwagen, merk Packo, type P.2000-2KWM,
een kleine tuintractor, merk TORO-WHEEL HORSE 264-5 en twee lichte
vrachtauto’s,
merk
SUZUKI
(chassisnrs.
en
nummerplaten
JSAFDA32V00106345 – SEB301 en JSAFDA32V00100890 – SEB302) en dit
voor onbepaalde tijd en tot wederopzegging. De bruikleen eindigt op de
datum, waartegen wordt opgezegd.
Het gemeentebestuur Bredene verklaart de genoemde goederen in
gebruikte, doch goede staat van onderhoud van het O.C.M.W. Bredene in
ontvangst te hebben genomen.
Artikel 2
Het gemeentebestuur Bredene is verplicht als een goede huisvader voor de
genoemde goederen te zorgen en deze te onderhouden, deze slechts in
overeenstemming met de bestemming te gebruiken, deze op zijn kosten te
verzekeren en verzekerd te houden en deze bij het einde van de
bruikleenovereenkomst aan het O.C.M.W. Bredene terug te geven.
Alle kosten, gemaakt aan de genoemde goederen tijdens de duur van deze
overeenkomst, voor zover een gevolg van het gebruik van de zaken en
strekkende tot normaal onderhoud, alsmede de kosten van deze
onderhandse akte, zijn voor rekening van het gemeentebestuur Bredene.
Alle andere kosten met daarbij alle kosten tot verbetering van deze zaken
zijn eveneens voor rekening van het gemeentebestuur Bredene, indien
deze kosten door het gemeentebestuur zonder voorafgaande instemming
van het O.C.M.W. Bredene worden gemaakt, zonder dat zulks aan het
gemeentebestuur Bredene bij het einde van de bruikleenovereenkomst
recht geeft tot enige verrekening met het O.C.M.W. Bredene.
Artikel 3
Schade door verlies of beschadiging van de zaken, voor zover het
gemeentebestuur Bredene kan bewijzen dat hem geen schuld treft en voor
zover niet gedekt door een verzekering, als bedoeld in artikel 2, komt voor
rekening van het O.C.M.W. Bredene.

Artikel 4
Het is aan het gemeentebestuur Bredene verboden om genoemde
goederen hetzij om niet, hetzij tegen een vergoeding aan een ander in
gebruik af te staan of aan een ander te verhuren.
De gemeenteraad wordt voorgesteld over te gaan tot de goedkeuring van
de voorwaarden van de desbetreffende bruikleenovereenkomst O.C.M.W.
Bredene-Gemeente Bredene
Tussenkomsten

Raadslid Dany Hollevoet merkt op dat de tekst van artikel 4 van deze
overeenkomst als volgt dient aangevuld: Het is aan het gemeentebestuur
Bredene verboden om genoemde goederen hetzij om niet, hetzij tegen een
vergoeding (…). Het raadslid merkt tevens op dat er geen termijn bepaald is
voor de opzeg.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden van de
overeenkomst O.C.M.W. Bredene-Gemeente Bredene met als voorwerp
bruikleen om niet door laatstgenoemde contractant van diverse roerende
goederen, eigendom van eerstgenoemde contractant, detail hierna
Artikel 1
Het O.C.M.W. Bredene geeft op heden aan het gemeentebestuur Bredene in
bruikleen om niet een aanhangwagen, merk Packo, type P.2000-2KWM, een
kleine tuintractor, merk TORO-WHEEL HORSE 264-5 en twee lichte
vrachtauto’s,
merk
SUZUKI
(chassisnrs.
en
nummerplaten
JSAFDA32V00106345 – SEB301 en JSAFDA32V00100890 – SEB302) en dit
voor onbepaalde tijd en tot wederopzegging. De bruikleen eindigt op de
datum, waartegen wordt opgezegd.
Het gemeentebestuur Bredene verklaart de genoemde goederen in gebruikte,
doch goede staat van onderhoud van het O.C.M.W. Bredene in ontvangst te
hebben genomen.
Artikel 2
Het gemeentebestuur Bredene is verplicht als een goede huisvader voor de
genoemde goederen te zorgen en deze te onderhouden, deze slechts in
overeenstemming met de bestemming te gebruiken, deze op zijn kosten te
verzekeren en verzekerd te houden en deze bij het einde van de
bruikleenovereenkomst aan het O.C.M.W. Bredene terug te geven.
Alle kosten, gemaakt aan de genoemde goederen tijdens de duur van deze
overeenkomst, voor zover een gevolg van het gebruik van de zaken en
strekkende tot normaal onderhoud, alsmede de kosten van deze onderhandse
akte, zijn voor rekening van het gemeentebestuur Bredene.
Alle andere kosten met daarbij alle kosten tot verbetering van deze zaken zijn
eveneens voor rekening van het gemeentebestuur Bredene, indien deze kosten
door het gemeentebestuur zonder voorafgaande instemming van het
O.C.M.W. Bredene worden gemaakt, zonder dat zulks aan het

gemeentebestuur Bredene bij het einde van de bruikleenovereenkomst recht
geeft tot enige verrekening met het O.C.M.W. Bredene.
Artikel 3
Schade door verlies of beschadiging van de zaken, voor zover het
gemeentebestuur Bredene kan bewijzen dat hem geen schuld treft en voor
zover niet gedekt door een verzekering, als bedoeld in artikel 2, komt voor
rekening van het O.C.M.W. Bredene.
Artikel 4
Het is aan het gemeentebestuur Bredene verboden om genoemde goederen
hetzij om niet, hetzij tegen een vergoeding aan een ander in gebruik af te staan
of aan een ander te verhuren.

Gemeentelijk sportcentrum.
Renovatie van de
Punt 5: secretariaat - Gebouwen.
stookplaats van het sportcentrum. Vaststellen van het bestek, de kostprijsraming en wijze
van gunnen van de opdracht van werken.

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

Aanwezig

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

•

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 12/03/2007
houdende toewijzing van de studieopdracht voor het vernieuwen van de
verwarmingsinstallatie sportcentrum aan Studiebureau Clauwaert & Co
bvba, Sint-Catharinapolderstraat 24, 8400 Oostende
brieven d.d. 05/09/2007 en 02/10/2007 van Studiebureau Clauwaert & Co,

•

•

Feiten, context •
en argumentatie

•

•

Financiële
gevolgen

Sint-Catharinapolderstraat 24, 8400 Oostende inzake renovatie verwarming
sportzaal
bestek en plan van de renovatie stookplaats in het gemeentelijk
sportcentrum.

In de begroting 2007 (buitengewone dienst) is een krediet van 12.500 EUR
ingeschreven voor het financieren van het vernieuwen van de
verwarmingsinstallatie in het gemeentelijk sportcentrum “Ter Polder”. Het
betreft het vervangen van de klassieke verwarmingsketel, die instaat voor
de verwarming van de cafétaria en kleedkamers. De verwarming van de
cafétaria en kleedkamers kan gebeuren door luchtgroepen te plaatsen op de
hoogrendementsketel die werd geplaatst bij de bouw van de polyvalente
sportzaal.
Het studiebureau Clauwaert stelt voor om op dit
ventilatiesysteem de meest recente technieken inzake warmterecuperatie
toe te passen. Volgens de berekeningen van dit studiebureau kan hierdoor
4410 m³ gas per jaar worden bespaard. Dit betekent een vermindering van
het verbruik voor de verwarming van kleedkamers en cafétaria met 21%.
Naast de besparing op energetisch gebied impliceert dit ook een
vermindering van CO2 uitstoot. Voor ventilatiesystemen met
warmterecuperatie wordt door Eandis een premie toegekend met een
maximum van 2500 EUR per aanvraag.
De kostprijs van deze ingreep wordt geraamd op 33.000 EUR (incl. btw en
ereloon). In het budget 2007 is nog een krediet van 11.800 EUR
beschikbaar. Aanvullende kredieten kunnen voorzien worden in de
begroting 2008
De gemeenteraad wordt uitgenodigd om :
− bestek, kostprijsraming en wijze van gunnen van deze opdracht vast te
stellen
− hiervoor in de begroting 2008 aanvullende kredieten in te schrijven

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
INKOMSTEN
Omschrijving
Premie Eandis

Raming Begrotingscode
2.500 EUR 764/560-52

Dienst
BD

UITGAVEN
Omschrijving
Verwarmingsinstallatie
sportcentrum

Raming (incl. btw) Begrotingscode +
beschikbaar krediet
33.000 EUR 764/723-54 07/07
11.800 EUR
764/723-54 08/07
Voorstel
gemeenteraad
voorzien van een
krediet van 25.000
EUR

Dienst
BD

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De raad beslist :
• vast te stellen het bestek, de kostprijsraming (33.000 EUR) en de wijze van
gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij aanvang van
de procedure) van de opdracht van werken tot renovatie van de
stookplaats van het sportcentrum. Dit bestek maakt integrerend deel uit
van dit besluit.
• hiervoor in de begroting 2008 de nodige aanvullende kredieten in te
schrijven

Punt 6: cultuur - Cultuurbeleidsplan 2008-2013. Vaststelling

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

Aanwezig

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
Decreet d.d. 13/07/2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en
integraal lokaal cultuurbeleid
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

•
•
•

Verwijzingsdocumenten

voorstel van cultuurbeleidsplan 2008-2013

Feiten, context
en argumentatie

•
•
•
•

Het gemeentebestuur Bredene diende in 2002 een cultuurbeleidsplan
2003-2007 in bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en stelde
een cultuurbeleidscoördinator aan.
Op deze manier verwerft de gemeente jaarlijks subsidiëring in het kader
van het decreet op het lokaal cultuurbeleid van 2001.
Tegen 31/12/2007 moet een nieuw cultuurbeleidsplan 2008-2013 ingediend
worden.
Het ontwerp van cultuurbeleidsplan 2008-2013 werd opgesteld volgens de
inhoudelijke en de vormelijke voorschriften van het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap.

Advies

Het ontwerp van cultuurbeleidsplan 2008-2013 werd gunstig geadviseerd door
de algemene vergadering van de culturele raad op 05/11/2007

Tussenkomsten

Schepen Jacques Deroo die de raad vraagt om de behandeling van dit dossier uit
te stellen aangezien het beheersorgaan van de bibliotheek hierover nog geen
advies heeft verstrekt.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

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

Punt 7: technische dienst - Milieu - Subsidiereglement kleine landschapselementen (KLE) .
Vaststelling.

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

Aanwezig

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

Verwijzingsdocumenten

•

Feiten, context •
en argumentatie

Tussenkomsten

Gemeentelijk Natuur OntwikkelingsPlan (GNOP), goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 18/11/1996
artikelen 45 en 46 van het decreet d.d. 21/10/1997 betreffende het
natuurbehoud en het natuurlijk milieu (natuurdecreet)

ontwerp subsidiereglement

De begroting 2007 voorziet een krediet ten bedrage van 1.000,00 EUR voor
de subsidiëring van de aanleg en het onderhoud van kleine
landschapselementen (KLE) . Het vroegere subsidiereglement inzake kleine
landschapselementen was geldig tot eind 1999 . Aangezien hiervoor geen
aanvragen meer werden ingediend, werd dit reglement niet opnieuw
vastgesteld . Van vzw Natuurpunt ontvingen wij nu evenwel een aanvraag
tot het bekomen van een toelage voor de aankoop van weidepalen en
prikkeldraad . Bijgevolg dient een nieuw subsidiereglement voor kleine
landschapselementen vastgesteld .

Raadslid Kristof Vermeire die meent dat het opportuun is om het advies van de
MINA-raad te vragen over dit ontwerp van reglement.
Schepen Erwin Feys die bijgevolg voorstelt om de behandeling van dit punt uit
te stellen.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

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

Punt 8: technische dienst - Milieu – Bekrachtiging advies van het college van burgemeester en
schepenen over het ontwerp Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke
Afvalstoffen

Aanwezig

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

Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en
Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Bevoegdheid

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

Wet d.d. 22/07/1974 inzake het giftig afval
Koninklijk Besluit d.d. 09/02/1976 houdende algemeen reglement op het
giftig afval
Decreet d.d. 02/07/1981 betreffende de voorkoming en het beheer van
afvalstoffen, gewijzigd bij decreet van 20/04/1994
Decreet d.d. 05/04/1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
Vlaams reglement d.d. 30/04/2004 inzake afvalvoorkoming- en beheer
(VLAREA), zoals tot op heden gewijzigd
principiële goedkeuring d.d. 07/09/2007 door de Vlaamse regering van het
ontwerp van sectoraal uitvoeringsplan milieuverantwoord beheer van
huishoudelijke afvalstoffen

Verwijzingsdocumenten

brief d.d. 19/09/2007 van OVAM met het ontwerp uitvoeringsplan
milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen, principieel
goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 07/09/2007
advies over het ontwerp Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van
Huishoudelijke Afvalstoffen, uitgebracht door:
− het college van burgemeester en schepenen d.d. 29/10/2007
− de gemeentelijke Mina-raad d.d. 14/11/2007

Feiten, context
en argumentatie

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 29/10/2007
advies uitgebracht over het ontwerp Uitvoeringsplan Milieuverantwoord
Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen .
Op 14/11/2007 werd het ontwerp Uitvoeringsplan Milieuverantwoord
Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen aan de gemeentelijke Mina-raad
voorgelegd . De MiNaraad besliste het advies van het college van
burgemeester en schepenen d.d. 29/10/2007 over het ontwerp te volgen .
Het advies, dat werd uitgebracht, luidt als volgt :
− Inspraakprocedure
− De inspraakmogelijkheid voor burgers en lokale besturen was
slecht georganiseerd . De gemeenten ontvingen de informatie pas
dagen nadat het openbaar onderzoek gestart was.
Concreet voor Bredene ontvingen wij het ontwerpplan op
26/09/2007 hoewel het openbaar onderzoek op 11/09/2007 gestart
was .
Ondanks het feit dat dit ontwerpplan op de gemeentelijke website
vermeld staat is er nog geen reactie gekomen van het publiek .
− Uitvoeren afvalbeleid
− Het
stopzetten
van
de
gemeentelijke
ophaling
van
bedrijfsafvalstoffen bij KMO’s zal stapsgewijs moeten gebeuren .

−

−

−

Tussenkomsten

Uiteindelijk moeten de KMO’s de tijd krijgen om de nodige
maatregelen (contracten met private ophalers, infrastructuur,
enz…) te treffen. PMD en papier/karton zullen uiteraard nog
intercommunaal geregeld worden
Wat betreft de taakstelling om tegen 2010 maximum 180 kg per
inwoner op gemeenteniveau te halen, zal voor de toeristische
gemeenten en steden de correctiefactor drastisch moeten worden
verhoogd .
Uit de in het ontwerp opgenomen berekeningsformule van de
correctiefactoren is dit nog niet duidelijk .
Het voorzien binnen de gemeente van 1 textielcontainer per 1.000
inwoners is te veel . Na de sanering van het aantal textielcontainers
gedurende de vorige jaren, lijkt dit nieuw element onlogisch .
Tevens dient in het plan voorzien en vermeld dat erkende
textielinzamelaars de toelating moeten krijgen van de gemeenten
om op dit grondgebied textiel in te zamelen .
Verplichte inzameling van gebonden asbest op containerparken zou
in principe vanaf 01/01/2008 een feit moeten zijn .
Deze verplichte gratis acceptatie zal leiden tot een grote aanvoer,
die de kosten voor het containerpark zal opdrijven .
Momenteel wordt dit materiaal op het Bredens containerpark
minimaal aangevoerd door inwoners en in speciale zakken verpakt .
Aannemers zullen hiervan misbruik maken en de asbest laten
aanvoeren door hun klanten, waardoor hun afvoerkosten door
gespecialiseerde bedrijven zullen wegvallen .

Raadslid Kristof Vermeire die opmerkt dat het college van burgemeester en
schepenen adviseert om het stopzetten van de gemeentelijke ophaling van
bedrijfsafvalstoffen stapsgewijs te laten gebeuren, maar dat dit blijkbaar niet
geldt voor de campings die verplicht worden om vanaf 01/01/2008 zelf in te
staan voor de ophaling en verwerking van hun afval. Het raadslid meent dat
deze termijn te kort is waardoor bepaalde kampeerterreinen met problemen
zullen worden geconfronteerd. Het raadslid meent tevens dat niet alle hoop
mag gevestigd worden op een verhoging van de correctiefactor om de norm
van 180kg/inwoner te halen en dat nu reeds een aantal maatregelen inzake
selectieve ophaling c.q. alternatieve verwerking dienen onderzocht. Wat
betreft de acceptatie van asbest stelt raadslid voor om dit niet gratis te doen of
de gratis aanvaarding te beperken tot een bepaalde hoeveelheid.
Met betrekking tot het bedrijfsafval vestigt raadslid Vermeire er tevens de
aandacht op dat de Vlaamse Overheid niet oplegt dat deze ophaling niet langer
door de lokale besturen en/of intercommunales mag gebeuren. Tevens meent
hij dat het een gerechtvaardigde vraag is van de campinguitbaters om, ingevolge
het niet meer ophalen van het bedrijfsafval vanaf 01/01/2008, de belasting op de
kampeerterreinen te verlagen. Deze belasting werd immers bij de afschaffing
van de huisvuilbelasting in 2004 aanzienlijk verhoogd, dit ter compensatie van
deze huisvuilbelasting.
Raadslid Sandy Dobbelaere die er de aandacht op vestigt dat vanuit de IVOO
eveneens de afschaffing van de ophaling van bedrijfsafval door de lokale
besturen wordt gepromoot. Tevens merkt ze op dat blijkt dat veel initiatieven

inzake selectieve ophaling (bvb. luiers) niet het gewenste effect oplevert en
hiervoor bij veel jonge gezinnen de bereidheid en de mogelijkheden i.c.
voldoende plaats ontbreken. Schepen Erwin Feys die in verband met de
ophaling van luiers opmerkt dat de firma die hiervoor instond in een aantal
gemeenten gestopt is met deze ophalingen wegens niet rendabel.
Raadslid Gilbert Vanleenhove die ingevolge de opmerking van schepen Feys
wenst te weten hoeveel campings reeds initiatieven hadden genomen om zelf in
te staan voor de ophaling en verwerking van het bedrijfsafval. Schepen Feys die
antwoordt dat het hier vier campings betreft.
Burgemeester Willy Vanhooren die opmerkt dat de problematiek van de
bedrijfsafval van de campings niet zo acuut is als het wordt voorgesteld,
aangezien pas tegen het paasverlof de nodige maatregelen dienen genomen.
Tevens vraagt hij om de cijfers van restafval en selectieve ophalingen positief te
benaderen. Er zijn immers heel wat Bredenaars en toeristen die heel wat
inspanningen doen op dit vlak. De burgemeester merkt ook nog op de
oplossing die steeds werd voorgesteld door de CD&V-fractie, in het bijzonder
het afschaffen van de huisvuilbelasting en het verhogen van de kostprijs van de
restafvalzakken, blijkbaar niet het gewenste resultaat oplevert.
Raadslid Kristof Vermeire die nog repliceert dat de vaststelling dat we met zijn
allen nog steeds te veel restafval produceren niet onmiddellijk betekent dat de
meeste Bredenaars niet voldoende inspanningen leveren.
Stemmen

Met 17 stemmen voor en 8 onthoudingen (Gilbert Vanleenhove, Kristof
Vermeire, Dany Hollevoet, Raf Pyra, Liesbeth Metsu, William Hüppertz, Cindy
Versluys en Jon Devos)

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad bekrachtigt het advies van het college van burgemeester en
schepenen
d.d.
29/10/2007
over
het
ontwerp
Uitvoeringsplan
Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen .

Punt 9: jeugddienst - Opdracht voor het leveren van speelpleintoestellen ten behoeve van de
verschillende
gemeentelijke
speelpleinen.
Vaststelling
lasten,
voorwaarden
en
kostprijsraming. Vaststelling van 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, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre,

Valerie Degroodt, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu,
Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en
Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

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

•

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 05/11/2007
betreffende de aankoop van speelpleintoestellen ten behoeve van de
verschillende gemeentelijke speelpleinen
beslissing van de gemeenteraad d.d. 07/10/2004 houdende de goedkeuring
van het jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007

•

Feiten, context •
en argumentatie
•
•

•

Financiële
gevolgen

Op de buitengewonde dienst van de begroting is nog 43.049,20 EUR ter
beschikking voor de aankoop van speelpleintoestellen.
De jeugddienst zat daarom samen met de technische dienst om een korte
inventaris op te maken van de toestand van de speelpleinen en –toestellen
en om een aantal voorstellen uit te werken
De jeugddienst stelt voor om van het resterende budget nog een aantal
speelpleintoestellen aan te kopen, meerbepaald:
− voor het speelplein Zeesterlaan: 1 schommel
− voor het speelplein Duinenplein: 1 (middel)groot speelpleintoestel
+ 1 schommel
− voor het speelplein Sluisvlietlaan: 1 (middel)groot speelpleintoestel
− voor het speelplein Reigerstraat: 1 klein speelpleintoestel
− voor het speelplein Zandheuvel: 1 klein speelpleintoestel
De toestellen die momenteel op het speelplein Zeesterlaan staan, zijn niet
meer bruikbaar. Ze zullen daarom worden afgebroken en vervangen door
de nog bruikbare speelpleintoestellen van het speelplein Sluisvlietlaan. Voor
het speelplein Sluisvlietlaan zou momenteel 1 (middel)groot
speelpleintoestel worden aangekocht. Het zou de bedoeling zijn om ook in
de komende jaren nog een aantal toestellen aan te kopen om dit speelplein
te vernieuwen.

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

Raming (incl. btw) Begrotingscode +
beschikbaar krediet

Dienst

Aankoop
speelpleintoestellen

Tussenkomsten

43.049,20 EUR 761/725-54
43.049,20 EUR

BD

Raadslid Liesbeth Metsu die tijdens de rondgang op de speelpleintjes met de
kindergemeenteraad heeft vastgesteld dat het speelpleintje van het
Roodborstjeserf zeer dicht bij de aanpalende vijver ligt, wat volgens haar niet
ongevaarlijk is voor de spelende kinderen.
Schepen Jacky Maes die antwoordt dat dit in het verleden reeds werd
besproken met de betrokken sociale woonmaatschappijen en met de inwoners
uit deze wijk en dat de conclusie hiervan was dat geen beveiliging noodzakelijk
is. Tevens merkt hij op dat de voorbije 10 jaar nog geen enkel ongeval is
gebeurd.
Raadslid Liesbeth Metsu die ook nog wenst te weten welke type schommels zal
worden aangekocht. Schepenen Kristien Vanmullem en Steve Vandenberghe
die antwoorden dat steeds wordt gekozen voor toestellen met een hoge
esthetische- en speelwaarde, die volledig voldoen aan alle veiligheidsnormen.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad stelt het bestek nr. 2007/JEUGD02 en de kostprijsraming
(43.049,20 EUR) vast van de opdracht voor het leveren en plaatsen van
speelpleintoestellen ten behoeve van de verschillende gemeentelijke
speelpleinen. Het bestek nr. 2007/JEUGD02 maakt integrerend deel uit van dit
besluit.
Artikel 2
Deze opdracht zal worden toegewezen na onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij aanvang van de procedure.

Punt 10: beleidsondersteuning - Sport. Sportbeleidsplan 2008 - 2013. 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, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre,
Valerie Degroodt, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu,

Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en
Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Decreet d.d. 09/03/2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en
provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren
van een Sport voor Allen-beleid

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 05/11/2007
houdende vaststellen ontwerp sportbeleidsplan 2008-2013
verslag algemene vergadering gemeentelijke sportraad d.d. 26/10/2007

•
Feiten, context •
en argumentatie
•

•

Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap heeft via het decreet van
09/03/2007 enkele wijzigingen aangebracht in het sportlandschap. Het
decreet regelt meerbepaald de manier waarop het lokaal en provinciaal
niveau moet worden ingeschakeld in het zogenaamd sport voor allen-beleid.
Centraal in het decreet staat dat het sportbeleidsplan, dat op een
interactieve manier tot stand moet komen, uitgevoerd en geëvalueerd moet
worden. Het sportbeleidsplan omvat het totale lokale sportbeleid van een
gemeente voor een periode van zes jaar en legt decretaal bepaald een extra
accent op volgende hoofdstukken:
− een hoofdstuk dat handelt over meer en betere subsidies voor lokale
sportverenigingen (pagina 56 e.v. in het ontwerp van sportbeleidsplan)
− een hoofdstuk dat aandacht schenkt aan de anders georganiseerde
sport (pagina 58 e.v. in het ontwerp van sportbeleidsplan)
− een hoofdstuk dat aandacht schenkt aan de sociale component, zijnde
toegankelijkheid en diversiteit in de sportparticipatie (pagina 60 e.v. in
het ontwerp van sportbeleidsplan)
− een hoofdstuk dat handelt over een meerjarenplan inzake
sportinfrastructuur (pagina 62 e.v. in het ontwerp van sportbeleidsplan)
− een facultatief hoofdstuk dat verband houdt met de zogenaamde
impulssubsidie. Deze impulssubsidie behandelt een door het Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap voorgeschreven thema. Voor deze
beleidsperiode is dit thema het verhogen van de kwaliteit van de
jeugdsportbegeleiding. Aangezien het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap hiervoor nog uitvoeringsbesluiten moet uitvaardigen,
werd op aanraden van de externe Bloso-coach enkel een geraamte
opgezet voor dit hoofdstuk. De concrete invulling zal ten gepaste tijde
via een bijsturing van het sportbeleidsplan moeten gebeuren.
Het sportbeleidsplan werd inhoudelijk voorbereid door een stuurgroep. De
samenstelling van de stuurgroep is opgenomen in het ontwerp van
sportbeleidsplan (pagina 22 in het ontwerp van sportbeleidsplan). Eén van
de leden van de stuurgroep was een externe procesbegeleider die door
Bloso werd ter beschikking gesteld.

Advies

•

Tussenkomsten

Raadslid Raf Pyra die vaststelt dat de uitbreiding van de parkings van het
sportcentrum slechts gepland is in 2012 en vraagt om deze werken vroeger uit
te voeren aangezien het sportcentrum steeds drukker wordt gebruikt.

De algemene vergadering van de sportraad heeft in zitting van 26/10/2007
een gunstig advies uitgebracht over het ontwerp van sportbeleidsplan 2008
– 2013.

Burgemeester Willy Vanhooren en schepen Jacky Maes die antwoorden dat de
sportraad hierover in zijn advies geen opmerkingen heeft geformuleerd en dat
steeds de mogelijkheid bestaat om bepaalde werken vroeger uit te voeren dan
gepland, dit evenwel onder de voorwaarde dat hiervoor voldoende middelen
beschikbaar zijn.
Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt het sportbeleidsplan 2008-2013 vast.
sportbeleidsplan 2008-2013 maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Het

Punt 11: secretariaat - Retributies en belastingen. Retributiereglement op werken aan
nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein voor de dienstjaren 2008 tot en met
2010. Vaststelling

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

Aanwezig

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Omzendbrief BA-2004-03 d.d. 14/07/2004 houdende coördinatie van de
onderrichtingen van de Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden
betreffende de gemeentefiscaliteit

Verwijzingsdocumenten

•
•
•
•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 20/12/2004 houdende vaststelling van
het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk
openbaar domein voor de periode van 28/12/2004 tot en met 31/12/2006
beslissing van de gemeenteraad d.d. 18/12/2006 houdende vaststelling van
het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk
openbaar domein voor het jaar 2007-11-08
brieven d.d. 2/10/2007 en 11/10/2007 van IMEWO betreffende de
verlenging tot 30/12/2010 van het retributiereglement op werken aan
nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein.
beslissing van de gemeenteraad d.d. 20/12/2004 houdende goedkeuring van
de Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen.

Feiten, context Regelmatig dienen aan verschillende nutsleidingen werken uitgevoerd. Deze
en argumentatie leidingen bevinden zich op het openbaar domein, waardoor werken enerzijds
een hinder vormen voor het verkeer en omwonenden en anderzijds dienen
uitgevoerd in gemeentelijke infrastructuur (wegen, voetpaden, wegbermen…)
Op het vlak van het onderhoud en de herstellingen dienen er ook geregeld
dringende werken uitgevoerd, die verband houden met de continuïteit van de
dienstverlening. Daarnaast zijn er een aantal werken, zoals aansluitingswerken,
herstellingen en andere kleine onderhoudswerken, die omzeggens constant een
impact hebben op het openbaar domein.
Sedert 01/01/2004 wordt door ons bestuur aan de distributienetbeheerders een
retributie aangerekend voor de hinder, veroorzaakt door gebruik van het
openbaar domein naar aanleiding van de uitvoering van werken aan
nutsvoorzieningen (gas en elektriciteit), in uitvoering van de “Code voor
infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen”. Deze code werd door
de gemeenteraad goedgekeurd in zitting van 20/12/2004
De retributie is verschuldigd door alle maatschappijen, die werken op
gemeentelijk domein uitvoeren. De opeisbaarheid echter is afhankelijk van het
feit of deze maatschappijen op basis van statuten, decretale of wettelijke
bepalingen al dan niet vrijgesteld zijn van heffingen door de gemeenten (voor
IMEWO is dit geregeld in artikel 38 van haar statuten)
Het invoeren van dergelijke retributie werd destijds geïnitieerd door IMEWO
die nu opnieuw voorstelt om deze retributie te verlengen tot eind 2010

Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
INKOMSTEN
Omschrijving
Raming Begrotingscode Dienst
Retributie
2008 – 2009 – 2010 040/367-48
GD
3x 39.000 EUR
nutsvoorziening op
gemeentelijk
openbaar domein

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt het retributiereglement op werken aan
nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein voor de dienstjaren 2008,
2009 en 2010 als volgt vast.

RETRIBUTIEREGELEMENT
Artikel 1- Algemeen
Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend
op de gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk
openbaar domein naar aanleiding van werken aan permanente
nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met
toepassing van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen.
Permanente nutsvoorzieningen zijn :
- alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,…), inclusief hun
aanhorigheden (zoals kabel-, verdeel-, aansluit-, e.a. kasten , palen, masten,
toezichts-, verbindings-, e.a. putten…) dienstig voor het transport van
elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en afvalwater,
warm water, brandstof,
- telecommunicatie,
- radiodistributie en kabeltelevisie,
- de transmissie van enigerlei data,
ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die installaties kan
aangesloten worden,
- alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden
eveneens aanzien als nutsvoorzieningen.
De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen
met of onmiddellijk voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd
door de gemeente of indien het werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek
van de gemeente.
Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2008 voor een termijn
eindigend op 31 december 2010.
Artikel 2 - Retributie naar aanleiding van sleufwerken
De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per

lopende meter openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt
voor werken in rijwegen 2,0 EUR, voor werken in voetpaden 1,5 EUR en voor
werken in aardewegen 0,9 EUR.
Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of
meer nutsvoorzieningen bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van
elke nutsvoorziening 60 % van hogervermelde bedrag(en).
Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.
Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in
rekening gebracht.

Artikel 3 - Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken,
herstellingen en kleine onderhoudswerken
Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken,
herstellingen en kleine onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3m², wordt per kalenderjaar een retributie geheven van 1 EUR per op het
grondgebied van de gemeente aanwezig aansluitingspunt.
Deze retributie is verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet
iedere nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal
aansluitingspunten op het grondgebied van de gemeente.
Artikel 4 – Inning
De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na
toezending van de facturen.
Artikel 5 – Definitief karakter
Indien geen bezwaren worden ingediend gedurende het openbaar onderzoek zal
deze verordening als definitief worden aanzien en aan een de hogere overheid
worden toegezonden voor toepassing van het algemeen toezicht.

Punt 12: financiële dienst - OCMW. Kennisneming budgetwijziging nr. 3 - 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 ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre,

Valerie Degroodt, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu,
Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en
Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Bevoegdheid

•

Juridische grond

• Decreet d.d. 17/12/1997 betreffende de boekhouding en administratie van
het OCMW

Verwijzingsdocumenten

• kennisname door de gemeenteraad in zitting d.d. 18/12/2006 van het budget
van het OCMW Bredene voor het jaar 2007
• beslissing van de budgetcommissie d.d. 17/10/2007 houdende de
budgetwijziging nr. 3 – gewone exploitatie – van het OCMW Bredene voor
het boekjaar 2007
• beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 23/10/2007
houdende de budgetwijziging nr. 3 – gewone exploitatie – van het OCMW
Bredene voor het boekjaar 2007
• brief van het OCMW Bredene d.d. 07/11/2007 betreffende de
budgetwijziging nr. 3 –gewone exploitatie- van het OCMW Bredene voor
het boekjaar 2007

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

Feiten, context • In de budgetwijziging nr. 3 (gewone exploitatie) van het OCMW van
en argumentatie
Bredene, met betrekking tot het boekjaar 2007, worden een aantal interne
verschuivingen van kredieten doorgevoerd. Deze wijzigingen werden
doorgevoerd op diverse activiteitencentra. Het uiteindelijke resultaat van
het boekjaar 2007 blijft ongewijzigd.
• 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 vastgesteld op
2.163.436 EUR, maar werd bij de opmaak van de begroting verminderd tot
1.900.000 EUR. Overeenkomstig de beslissingen 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.
Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging nr. 3 – gewone
exploitatie – van het OCMW over het boekjaar 2007.

Punt 13: financiële dienst - OCMW.
Kennisneming budgetwijziging
investeringsprojecten - van het OCMW Bredene over het boekjaar 2007.

nr.

4

-

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

Aanwezig

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

Juridische grond

•

Decreet d.d. 17/12/1997 betreffende de boekhouding en administratie van
het OCMW

Verwijzingsdocumenten

•

kennisname door de gemeenteraad in zitting d.d. 18/12/2006 van het budget
van het OCMW Bredene voor het jaar 2007
beslissing van de budgetcommissie d.d. 17/10/2007 houdende de
budgetwijziging nr. 4 – investeringsprojecten – van het OCMW Bredene
voor het boekjaar 2007
beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 23/10/2007
houdende de budgetwijziging nr. 4 – investeringsprojecten – van het
OCMW Bredene voor het boekjaar 2007
brief van het OCMW Bredene d.d. 07/11/2007 betreffende de
budgetwijziging nr. 4 – investeringsprojecten - van het OCMW Bredene
voor het boekjaar 2007

•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie

In de budgetwijziging nr. 4 (investeringsprojecten) van het OCMW van
Bredene, met betrekking tot het boekjaar 2007, worden volgende budgetten
van nieuwe investeringsprojecten ingeschreven:
Projectnr.
2007/23
2007/24

Omschrijving

Bedrag
na
budgetwijziging
Diepvries+koelkasten 28.000 EUR
Herstellen
glazen 25.00 EUR
wanden

Financiering
budgetwijziging
Lening 10 jaar
Lening 10 jaar

Verantwoording wijziging investeringsprojecten budgetwijziging 2007 nr. 4

Project 23/2007: Kamerdiepvries + frigo’s wordt noodzakelijkerwijze nog
ingeschreven in het budget 2007 omdat van 1 januari 2008:
- 1ste: De koude lijn wordt opgestart en er wordt overgeschakeld naar het
gebruik van diepvriesgroenten.
Een ruime kamerdiepvries is hiervoor
noodzakelijk. Bij het gebruik van diepvriesgroenten is er geen kwaliteitsverlies.
Het is ook minder arbeidsintensief. De tijdswinst hierdoor zal o.a. gebruikt
worden als aanvulling voor de uitbating van de cafetaria in eigen beheer.
- 2de : De huidige frigo’s zijn na 10 jaar intensief gebruik versleten en dienen
vervangen te worden.
Project 24/2007: Herstel groene glazen wanden wordt noodzakelijkerwijze
nog ingeschreven in het budget 2007 omdat het herstellen als dringend wordt
beschouwd wegens het insijpelen van water op alle plaatsen waar zich de groene
glaswanden bevinden.
•

Neemt kennis

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 vastgesteld op
2.163.436 EUR, maar werd bij de opmaak van de begroting verminderd tot
1.900.000 EUR. Overeenkomstig de beslissingen 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.

4

–

Punt 14: financiële dienst - OCMW. Kennisneming van het budget van het OCMW voor het
werkingsjaar 2008.

Aanwezig

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

Bevoegdheid

•

artikel 88§2 van de organieke 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

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 22/10/2007
houdende het positief advies over de ontwerpbeslissing OCMW
betreffende het budget voor het boekjaar 2008
beslissing van de budgetcommissie d.d. 17/10/2007 houdende de vaststelling
van het budget voor het boekjaar 2008 van het OCMW Bredene
beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 23/10/2007
houdende de vaststelling van het budget voor het boekjaar 2008 van het
OCMW Bredene
exemplaar van het budget 2008 van het OCMW Bredene ontvangen op
05/11/2007

•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie

Het bedrag van de gemeentelijke bijdrage ingeschreven in het budget van
het OCMW voor het boekjaar 2008 bedraagt 1 957 000 EUR. Dit bedrag
werd opgenomen conform de principebeslissing van het college van
burgemeester en schepenen d.d. 23/04/2007 en van de gemeenteraad d.d.
14/05/2007, waarbij het bedrag van de gemeentelijke bijdrage in de
werkingskosten van het OCMW reeds voor de ganse legislatuur werd
vastgesteld (basis = 2007 : 1 900 000 EUR + jaarlijkse verhoging 3%).

•

Het bedrag van 1 957 000 EUR blijft eveneens binnen de gemeentelijke
bijdrage die werd opgenomen in het meerjarenplan 2008-2012 voor het
boekjaar 2008.

•

In het budget 2008 van het OCMW wordt een gedetailleerde opgave
gegeven van alle kosten en opbrengsten.

•

De financiële toestand van het OCMW zal in de loop van 2008 gekenmerkt
worden door volgende specifieke elementen :
Æ personeel :
- De uitbating van de cafetaria zal vanaf 2008 in eigen beheer gebeuren,
hiervoor wordt een bijkomend personeelslid voorzien.
- Voorzieningen voor vakantiegeld worden jaarlijks aangepast
- Stijging loonmassa met 3% (index + baremaverhogingen)
Æ werkingskosten :
- Indexatie voorzien van 2%
- Kosten ophaling afvalcontainers : +15 300 EUR
- Huur nieuwe loods (archief) voorzien vanaf 01/07/2008 : +27 000
EUR
Æ leninglasten :
- Leninglasten i.v.m. nieuwe investeringen werden opgenomen (o.a.
leninglasten van het sociaal huis)
Æ ontvangsten :

- Indexatie van tarieven ligdagen voorzien (2%)
•

Overzicht van de geplande investeringen:
Project
2008/01

Omschrijving
Sociaal huis

2008/02
Containerpark (*)
2008/03
Ligberrie voor bad
(*) i.h.k.v. hygiëne en afvalsortering

Raming
2 120 000
EUR
20 000 EUR
6 000 EUR

Financiering
Lening
Lening
Lening

Alle investeringen werden toegelicht in het budget 2008.
•

Financiële
gevolgen

Beleidsdoelstellingen van het OCMW:
Æ Sociale dienst – sociaal huis
- Evolueren van OCMW naar het concept “Sociaal Huis”
- Individuele hulpverlening afstemmen op de noden van de individuele
hulpvrager
-Versterken van de eigen competenties van de cliënten en bevorderen
van de ontplooiingskansen op sociaal en cultureel vlak
ÆThuiszorg
- Afstemmen van het zorgaanbod op de toenemende en wijzigende
zorgvraag
Æ Bejaardenvoorzieningen
- Omvorming bejaardencentrum Wackerbout naar een woon- en
zorgcentrum
- Herinrichting Wackerbout (uitbreiding kamerbestand rustoord)
- Uitbreiding bejaardenvoorzieningen (bejaardenwoningen en
serviceflats)
Æ Beleids- en organisatiemanagement
- Het personeelsbeleid beoogt het maximaal aantrekken en ontwikkelen
van “human resources” in functie van kwalitatief hoogstaande arbeid en
dienstverlening
- Het voeren van een effectief en efficiënt intern en extern
communicatiebeleid

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

Dienst
Raming (incl. btw) Begrotingscode +
beschikbaar krediet
1 957 000 EUR 831/435-01 08/08
GD
Opgenomen in het
ontwerp van budget
2008

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van het budget van het OCMW voor het
werkingsjaar 2008.

Goedkeuring van de vijfde wijziging van het
Punt 15: financiële dienst - OCMW.
meerjarenplan 2005-2006-2007 van het OCMW Bredene.

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

Aanwezig

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

•
•

•
•
•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 20/12/2004, houdende de goedkeuring
van het meerjarenplan 2005-2006-2007 van het OCMW Bredene
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 22/10/2007
houdende het positief advies over de ontwerpbeslissing OCMW
betreffende de wijziging nr. 5 van het meerjarenplan 2005-2006-2007 van
het OCMW Bredene
beslissing van de budgetcommissie d.d. 17/10/2007 houdende de wijziging
nr. 5 van het meerjarenplan 2005-2006-2007 van het OCMW Bredene
beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 23/10/2007
houdende de wijziging nr. 5 van het meerjarenplan 2005-2006-2007 van het
OCMW Bredene
exemplaar wijziging nr. 5 van het meerjarenplan 2005-2006-2007 van het
OCMW Bredene ontvangen op 07/11/2007

Voorgeschiedenis

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
goedkeuring wijziging nr. 4
van het meerjarenplan 20052006-2007 van het OCMW
Bredene

Feiten, context •
en argumentatie

Datum
19/12/2005

Gemeenteraadsbeslissing

27/03/2006

Gemeenteraadsbeslissing

18/12/2006

Gemeenteraadsbeslissing

07/08/2007

In het meerjarenplan 2005-2006-2007, met betrekking tot het boekjaar
2007, dienen de budgetten van de volgende investeringsprojecten te
worden ingeschreven:
Nr. project
2007/23
2007/24

•

Actie
Gemeenteraadsbeslissing

Omschrijving
Budget
Diepvries+koelkasten
28.000 EUR
Herstellen
glazen
25.000 EUR
wanden
53.000 EUR

Financiering
Lening 10 jaar
Lening 10 jaar

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 de vijfde wijziging van het meerjarenplan 2005-20062007 van het OCMW Bredene goed.

Punt 16: financiële dienst - OCMW. Goedkeuring van het meerjarenplan 2008-2012 van het
OCMW Bredene.

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

Aanwezig

Bevoegdheid

•

artikel 88§1 van de organieke 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

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 22/10/2007
houdende het positief advies over de ontwerpbeslissing OCMW
betreffende het meerjarenplan 2008-2012 van het OCMW Bredene
beslissing van de budgetcommissie d.d. 17/10/2007 houdende de
goedkeuring van het meerjarenplan 2008-2012 van het OCMW Bredene
beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 23/10/2007
houdende de goedkeuring van het meerjarenplan 2008-2012 van het
OCMW Bredene
exemplaar meerjarenplan 2008-2012 van het OCMW Bredene ontvangen
op 07/11/2007

•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie

Volgens de wettelijke bepalingen geformuleerd in artikel 88 § 1 van de
OCMW-wet, dient het meerjarenplan 2008-2012 ter goedkeuring
voorgelegd te worden aan de gemeenteraad.

•

Het OCMW dient verplicht een meerjarenplan op te stellen. De periode
van het huidig meerjarenplan verstrijkt na afloop van dit jaar. Het nieuwe
plan wordt opnieuw opgesteld conform de wettelijke bepalingen, alsook
conform de budgetonderrichtingen (omzendbrief van Vlaams minister van
Binnenlands Bestuur Marino Keulen dd 19 juli 2007) die bepaalt dat het
meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de volledige bestuursperiode.

•

In de strategische nota, die een onderdeel vormt van het meerjarenplan

2008-2012, worden de accenten, doelstellingen en intenties verwerkt voor
de komende periode. Deze doelstellingen kunnen worden samengevat als
volgt :
Æ Sociale dienst – sociaal huis
- Evolueren van OCMW naar het concept “Sociaal Huis”
- Individuele hulpverlening afstemmen op de noden van de individuele
hulpvrager
- Versterken van de eigen competenties van de cliënten en bevorderen
van de ontplooiingskansen op sociaal en cultureel vlak
ÆThuiszorg
- Afstemmen van het zorgaanbod op de toenemende en wijzigende
zorgvraag
Æ Bejaardenvoorzieningen
- Omvorming bejaardencentrum Wackerbout naar een woon- en
zorgcentrum – aanvraag van een subsidiebeslissing vormt hier een
onderdeel van
- Herinrichting Wackerbout (uitbreiding kamerbestand rustoord)
- Uitbreiding bejaardenvoorzieningen (bejaardenwoningen en
serviceflats)
Æ Beleids- en organisatiemanagement
- Het personeelsbeleid beoogt het maximaal aantrekken en ontwikkelen
van “human resources” in functie van kwalitatief hoogstaande arbeid en
dienstverlening
- Het voeren van een effectief en efficiënt intern en extern
communicatiebeleid
•

Alle nieuwe investeringen voor de periode 2008-2012 dienen gefinancierd
met vreemde middelen (leningen), gezien op heden geen eigen middelen uit
verkopen meer beschikbaar zijn.

•

Overzicht van de toekomstige gemeentelijke bijdragen in de werkingskosten
van het OCMW:
2007: 1 900 000 EUR
2008: 1 957 000 EUR
2009: 2 015 710 EUR
2010: 2 076 181 EUR
2011: 2 138 466 EUR
2012: 2 202 620 EUR

•

Stemmen

Deze bedragen werden opgenomen conform de principebeslissing van het
college van burgemeester en schepenen d.d. 23/04/2007 en de beslissing van
de gemeenteraad d.d. 14/05/2007, waarbij de bedragen van de
gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten van het OCMW reeds voor de
ganse legislatuur werd vastgesteld (basis = 2007 : 1 900 000 EUR + jaarlijkse
verhoging 3%).

Met 20 stemmen voor en 5 onthoudingen (Gilbert Vanleenhove, Kristof
Vermeire, Dany Hollevoet, Raf Pyra en Liesbeth Metsu)

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2008-2012 van het OCMW Bredene
goed.

Punt 17: financiële dienst - Goedkeuring beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
met betrekking tot de oprichting van de vzw Kringloopcentrum Kust.

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

Aanwezig

Bevoegdheid

•

artikel 135decies van de organieke wet d.d. 08/07/1976, betreffende de
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn

Juridische grond

•

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

Verwijzingsdocumenten

•

ontwerpbeslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 28/08/2007
houdende de oprichting van de VZW Kringloopcentrum ‘Kust’
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 24/09/2007
houdende het advies over de ontwerpbeslissing van de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn waarbij de VZW Kringloopcentrum Kust wordt
opgericht
beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 23/10/2007
houdende de oprichting van de VZW Kringloopcentrum Kust

•

•

Feiten, context •
en argumentatie

Om de plannen tot omschakeling van de CVBA Kringloopcentrum Kust van
invoegbedrijf naar sociale werkplaats te concretiseren moet hiervoor een
nieuwe VZW Kringloopcentrum “Kust” opgericht worden. Dit houdt een
vereffening van de CVBA Kringloopcentrum “Kust”, waarvan het OCMW
Bredene een onderschreven aandeel van 247,90 EUR bezit. Het OCMWbestuur krijgt het aandeel terug en moet verder geen financiële inbreng
doen.

•

De omschakeling van een CVBA naar een VZW-structuur maakt het
mogelijk om meer subsidiebronnen aan te snijden en om de
personeelsomkadering gevoelig uit te breiden en te verbeteren.

•

Het OCMW heeft momenteel een samenwerkingsovereenkomst met de
CVBA Kringloopcentrum “Kust” waarbij het OCMW :
- als hoofdhuurder van het pand gelegen Duinenstraat 114 te Bredene
(vestiging van de kringwinkel), dit winkelcomplex met loods aan kostprijs
onder verhuurt aan de CVBA Kringloopcentrum “Kust”
- 7 personeelsleden, tewerkgesteld met toepassing van artikel 60 § 7 van de
OCMW-wet, ter beschikking stelt van de kringwinkel

•

Het is dus opportuun om deze samenwerking verder te zetten na de
omschakeling van de rechtsvorm. Het OCMW draagt geen enkele
financiële- of beheersverantwoordelijkheid. Enkel een symbolische inbreng
wordt gevraagd. Het aandeel dat vrijkomt uit de CVBA (247,90 EUR)
volstaat hiervoor.

•

De onderhuurovereenkomst afgesloten met de CVBA Kringloopcentrum
“Kust” op 31/03/2003, voor het winkelpand met loods gelegen te Bredene,
Duinenstraat 114, wordt in onderling akkoord op 1 oktober 2007
beëindigd.

•

Deze ontwerpbeslissing werd reeds positief geadviseerd door het college
van burgemeester en schepenen in zitting van 24/09/2007. In zitting van
23/10/2007 heeft de raad voor maatschappelijk welzijn definitief beslist om
over te gaan tot de oprichting van de VZW Kringloopcentrum ’Kust’

Tussenkomsten

Raadslid Dany Hollevoet die opmerkt dat er tegenspraak is tussen enerzijds het
feit dat het lidmaatschap van deze vereniging gratis is en anderzijds de
symbolische inbreng van het aandeel van de vroegere CVBA. Volgens het
raadslid blijkt uit de statuten evenmin expliciet dat oprichtende / stichtende
leden onmiddellijk ook werkende leden zijn.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de beslissing van de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn d.d. 23/10/2007 houdende de oprichting van de VZW
Kringloopcentrum Kust.

Punt 18: financiële dienst - OCMW.
Goedkeuring beslissing van de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn met betrekking tot de uitbreiding van de capaciteit voor kortverblijf
- aanvraag tot het bekomen van een erkenning met opschorting.

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

Aanwezig

Bevoegdheid

•

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

Juridische grond

•

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

Verwijzingsdocumenten

•

ontwerpbeslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 28/08/2007
betreffende de realisatie van een centrum voor kortverblijf verbonden aan
het rusthuis Wackerbout te Bredene en de erkenning met opschorting als
centrum voor kortverblijf voor 10 woongelegenheden
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 24/09/2007
houdende advies over de ontwerpbeslissing van de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn waarbij een aanvraag wordt ingediend voor het
bekomen van een erkenning met opschorting n.a.v. de uitbreiding van de
capaciteit voor kortverblijf
beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 23/10/2007
betreffende de uitbreiding van de capaciteit voor kortverblijf – aanvraag tot
het bekomen van een erkenning met opschorting

•

•

Feiten, context •
en argumentatie

•

Op 28 augustus 2007 nam de Raad voor Maatschappelijk Welzijn de
ontwerpbeslissing tot realisatie van een centrum voor kortverblijf,
verbonden aan het rusthuis Wackerbout te Bredene en hiertoe een
erkenning met opschorting als centrum voor kortverblijf aan te vragen voor
10 woongelegenheden. Deze tijdelijke opschorting van de behandeling van
de erkenningsaanvraag is noodzakelijk omdat eerst nog de nodige
verbouwingswerken uitgevoerd moeten worden. De opschortingtermijn
bedraagt in principe 5 jaar.
Deze ontwerpbeslissing werd reeds positief geadviseerd door het college

van burgemeester en schepenen in zitting van 24/09/2007. In zitting van
23/10/2007 heeft de Raad voor Maatschappelijk Welzijn definitief beslist om
een aanvraag tot het bekomen van een erkenning met opschorting m.b.t.
de uitbreiding van de capaciteit voor kortverblijf in te dienen.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de beslissing van de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn d.d. 23/10/2007 betreffende de uitbreiding van de
capaciteit voor kortverblijf – aanvraag tot het bekomen van een erkenning met
opschorting.

Goedkeuring beslissing van de Raad voor
Punt 19: financiële dienst - OCMW.
Maatschappelijk Welzijn met betrekking tot de aanvraag van de voorafgaande vergunning
voor de realisatie van een serviceflatgebouw of woningcomplex met dienstverlening.

Aanwezig

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

Bevoegdheid

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

Juridische grond

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

Verwijzingsdocumenten

ontwerpbeslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 27/09/2007
houdende de aanvraag tot het bekomen van een voorafgaande vergunning
voor de realisatie van een serviceflatgebouw of woningcomplex met
dienstverlening

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 22/10/2007
houdende de aanvraag van de voorafgaande vergunning voor de realisatie
van een serviceflatgebouw of woningcomplex met dienstverlening
beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 23/10/2007
houdende de aanvraag van de voorafgaande vergunning voor de realisatie
van een serviceflatgebouw of woningcomplex met dienstverlening
Feiten, context
en argumentatie

Tussenkomsten

De vergrijzing van de bevolking is een feit. Steeds meer ouderen kiezen
ervoor om zolang mogelijk onafhankelijk te blijven. Bijna de helft van de
ouderen verwacht niet opgenomen te worden in het gezin van de kinderen.
Ouderen hebben angst voor onafhankelijkheidsverlies.
Het voorzieningennetwerk van het OCMW Bredene bestaat momenteel uit
thuiszorg (maaltijden aan huis en personenalarmeringssystemen) en
residentiële zorg (rusthuis en rust- en verzorgingstehuis).
De mogelijkheid moet gecreëerd worden om semi-residentiële zorg te
realiseren, met name serviceflats. Deze woonvorm richt zich op ouderen
die in staat zijn om, mits ondersteuning door dienstverlening, nog zelfstandig
te wonen. Het is een beschermde woonvorm waarbij een aan de noden
van de oudere aangepaste huisvesting gecombineerd wordt met hulp- en
zorgverlening op maat en een zorgzame aanwezigheid van een
verantwoordelijke.
Geen serviceflatgebouw of woningcomplex met dienstverlening mag
worden gebouwd zonder de voorafgaande vergunning van de Vlaamse
regering. Dergelijke vergunning – welke voor 5 jaar geldt en éénmalig kan
verlengd worden voor een periode van 3 jaar – kan enkel worden
toegestaan voor zover het initiatief past in het programma dat door de
Vlaamse regering is vastgesteld.
Het programmacijfer voor de serviceflatgebouwen voor de Gemeente
Bredene laat 49 bijkomende wooneenheden toe.
Deze ontwerpbeslissing werd reeds positief geadviseerd door het college
van burgemeester en schepenen in zitting van 22/10/2007. In zitting van
23/10/2007 heeft de Raad voor Maatschappelijk Welzijn definitief beslist om
een aanvraag tot het bekomen van de voorafgaande vergunning voor de
realisatie van een serviceflatgebouw of woningcomplex met dienstverlening,
bestaande uit 49 wooneenheden, in te dienen.

Raadslid Kristof Vermeire die wenst te vernemen of deze serviceflats zullen
gebouwd worden op de site Wackerbout of op een andere locatie.
Schepen Jacky Maes die antwoordt dat de serviceflats moeten gebouwd worden
op eigen grond waardoor de realisatie hiervan op de site Wackerbout het
meest plausibel is.
Burgemeester Willy Vanhooren die de schepen / voorzitter van het OCMW
feliciteert met het vrijwaren van deze plaatsen voor Bredene.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de beslissing van de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn d.d. 23/10/2007 houdende de aanvraag van de
voorafgaande vergunning voor de realisatie van een serviceflatgebouw of
woningcomplex met dienstverlening.

Kennisneming van het proces-verbaal van
Punt 20: financiële dienst - Financiën.
kasonderzoek van de gemeenteontvanger over het derde kwartaal 2007.

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

Aanwezig

Bevoegdheid

•

artikel 169 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

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

Verwijzingsdocumenten

•

kasverslag per 30/09/2007

Feiten, context •
en argumentatie
•
•

•

Het verslag van kasonderzoek werd opgesteld aan de hand van het dag- en
kasboek.
Het totaal te verantwoorden saldo werd vastgesteld op 7 957 906,37
EUR (bedrag 30/06/2007: 6 756 877,88 EUR).
De beschikbare gelden werden maximaal belegd ( 7 062 954,74 EUR)
- effectendossiers: 2 100 000 EUR
- termijnrekening: 2 400 000 EUR
- publimix: 0 EUR
- ING-monetair fonds: 2 552 947,51 EUR
- ING-business account: 10 007,23 EUR
Het bedrag op rekening courant bedraagt 264 308,18 EUR. Dit bedrag

•

Neemt kennis

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 derde kwartaal 2007, waarbij een vermogen
verantwoord wordt van 7 957 906,37 EUR. Dit proces-verbaal maakt
integrerend deel uit van dit besluit.

