VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 4/02/2008
Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 17/12/2007

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, 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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid

•

Tussenkomsten

Raadslid Kristof Vermeire die opmerkt dat de naam van raadslid Raf Pyra
ontbreekt bij de stemming over punt 33 (vaststelling belastingsreglement
tweede verblijven).

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

artikel 33 van het Gemeentedecreet

De notulen van de zitting van 17/12/2007 worden goedgekeurd.

Punt 2: financiële dienst - Algemeen. Opheffen en hervaststellen van het reglement inzake
toekenning van een gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers.

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, 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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Koninklijk Besluit d.d. 09/01/2007 tot wijziging van het Koninklijk Besluit
d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en het gebruik van de openbare weg

Verwijzingsdocumenten

•

brief d.d. 27/08/2007 van de heer Provinciegouverneur betreffende de
invoering van een parkeerkaart voor zorgverstrekkers
beslissing van het college van burgemeester d.d. 03/12/2007 houdende het
voorstel tot invoering van een gemeentelijke parkeerkaart voor huisartsen,
thuisverpleegkundigen, kinesisten en persoonsverzorgers
beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/12/2007 houdende de vaststelling
van het regelement inzake toekenning van een gemeentelijke parkeerkaart
voor zorgverstrekkers
mail d.d. 15/01/2008 van Karel Hofman, attaché FOD mobiliteit en vervoer,
houdende advies inzake de gemeentelijke parkeerkaart voor
zorgverstrekkers

•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•

Op basis van een nieuw ingevoerde regelgeving werd in de
gemeenteraadszitting van 17/12/2008 een nieuw reglement ingevoerd
waarbij het gemeentebestuur de doelgroep ‘zorgverstrekkers’, in de
mogelijkheid heeft gesteld een gemeentelijke parkeerkaart te bekomen
waarbij zij voor een beperkte tijdsduur kunnen gebruik maken van diverse
specifieke parkeerzones (betalend parkeren en blauwe zone), met de
bedoeling hun zorgverstrekkende taken naar behoren te kunnen uitvoeren.
In het gemeentelijk reglement werd opgenomen om de beperkte tijdsduur

•

•

Tussenkomsten

van één uur te controleren a.d.h.v. de parkeerschijf. Via de parkeerschijf
kan de begintijd worden vastgesteld
De combinatie van het gezamenlijk gebruik van de gemeentelijke
parkeerkaart en de parkeerschijf is echter niet toegestaan. De hogere
wetgeving verbiedt dergelijke combinatie. Er wordt ofwel gebruik gemaakt
van de parkeerkaart ofwel van de parkeerschijf. De parkeerkaart vervangt
de parkeerschijf en mag dus niet tegelijkertijd gebruikt worden met de
parkeerschijf. De aanduiding ‘De begintijd wordt aangeduid a.d.h.v. de
parkeerschijf.’ dient bijgevolg in het gemeentelijk reglement weggelaten.
De controle van de beperkte tijdsduur van één uur kan dus niet gebeuren
a.d.h.v. de parkeerschijf.

Raadslid Gilbert Vanleenhove die vaststelt dat de maximumtijd voor een
huisbezoek is behouden op één uur maar er, door het onwettelijk karakter van
het gezamenlijk gebruik van een parkeerkaart voor zorgverstrekkers en een
parkeerschijf, eigenlijk geen controle meer mogelijk is. Het raadslid wenst te
vernemen hoe deze controle zal gebeuren.
Burgemeester Willy Vanhooren die de raad mededeelt dat deze controle zal
gebeuren door de parkeerwachters en de nodige vaststellingen zullen worden
gedaan door middel van foto’s.

Stemmen

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

Besluit

Enig artikel
Het gemeentelijk reglement d.d. 17/12/2007 inzake de toekenning van een
gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers wordt opgeheven met ingang
van de inwerkingtreding van onderhavig reglement. Het gemeentelijk reglement
inzake de toekenning van een parkeerkaart aan zorgverstrekkers wordt als volgt
opnieuw vastgesteld:
Artikel 1
De gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers wordt op aanvraag door
het gemeentebestuur uitgereikt. Deze kaart wordt uitgereikt aan huisartsen,
thuisverpleegkundigen, kinesisten en persoonsverzorgers die werkzaam zijn in
de gemeente. Met persoonsverzorgers wordt bedoeld de personen die in
opdracht van een erkende dienst voor gezinszorg persoonsverzorging verstrekt
aan huis. Geenszins wordt bedoeld de poetshulp, het doen van boodschappen
en het uitvoeren van klusjes in huis of huishoudelijke hulp in het algemeen.
Artikel 2
De voorwaarden voor het bekomen van de gemeentelijke parkeerkaart voor
zorgverstrekkers zijn:
• het afleggen van een verklaring op eer dat huisbezoeken gedaan worden in
de gemeente

•

het verstrekken van het eigendomsbewijs of gebruikrecht van het voertuig
kunnen aantonen.

Artikel 3
De gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers mag enkel gebruikt
worden voor het voertuig of de voertuigen waarvan de nummerplaat erop
aangeduid is en voor die gemeente, zone of straat die op de kaart is aangeduid.
Het aantal nummerplaten per parkeerkaart wordt beperkt tot twee.
Artikel 4
De gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers mag enkel gebruikt
worden tijdens de uitoefening van de beroepswerkzaamheden, in casu
huisbezoeken. De maximumtijd van een huisbezoek wordt vastgesteld op één
uur.
Artikel 5
De gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers wordt terugbezorgd aan
het gemeentebestuur dat ze heeft uitgereikt:
• bij het verstrijken van de geldigheidstermijn op de kaart aangeduid door het
gemeentebestuur, waarvan de geldigheidstermijn wordt vastgesteld op één
kalenderjaar;
• wanneer de nummerplaat aangeduid op de gemeentelijke parkeerkaart voor
zorgverstrekkers teruggezonden moet worden aan de Dienst Inschrijving
Voertuigen;
• bij overlijden van de houder;
• wanneer de houder van de gemeentelijke parkeerkaart voor
zorgverstrekkers niet meer voldoet aan de voorwaarden als bedoeld in
artikel 2
De gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers wordt teruggezonden
binnen acht dagen na het feit dat de terugzending rechtvaardigt. Wanneer het
gemeentebestuur een maatregel vaststelt die tot gevolg heeft dat de
gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers ongeldig wordt, zendt de
houder de kaart terug binnen acht dagen na de kennisgeving van de maatregel.
Artikel 6
De houder van de gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers kan er
een duplicaat van bekomen wanneer de kaart verloren, vernietigd, beschadigd
of onleesbaar is. De beschadigde of onleesbare kaart wordt teruggegeven bij
het uitreiken van het duplicaat.
Artikel 7
De vrijstelling van de belasting op betalend parkeren of de belasting op het
parkeren in een blauwe zone wordt slechts verleend als de gemeentelijke
parkeerkaart voor zorgverstrekkers duidelijk zichtbaar achter de voorruit
wordt geplaatst. Indien dit niet het geval is, wordt steeds geacht dat de
belastingplichtige opteert voor het bedoelde forfaitaire bedrag van de belasting.

Artikel 8
De parkeerkaarten die door andere gemeenten aan de doelgroep huisartsen,
thuisverpleegkundigen, kinesisten en persoonsverzorgers werden verstrekt
genieten eveneens van de bijzondere parkeerregeling die voorzien is in dit
reglement op voorwaarde dat ze werkzaam zijn in de gemeente.

Punt 3: secretariaat - Gemeentelijk patrimonium. Verbouwing en uitbreiding van het
Ryckewaertshof tot vrijzinnig centrum. Vaststellen van de voorwaarden van de opdracht van
diensten tot opmaak van een ontwerp, leiding van de werken, veiligheidscoördinatie ontwerp
en uitvoering en wijze van gunnen.

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens, 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
Welzijnswet d.d. 04/08/1996
Koninklijk Besluit d.d. 25/01/2001 betreffende de tijdelijke en mobiele
bouwplaatsen
Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 20/04/2007 betreffende de invoering
van het energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen

•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/09/2007 houdende vaststelling van
de voorwaarden van de opdracht van diensten tot opmaak van een
ontwerp, leiding van de werken, veiligheidscoördinatie ontwerp en

•

Feiten, context •
en argumentatie
•

•
•

uitvoering + wijze van gunnen betreffende de bouw van een vrijzinnig
centrum, gelegen Spuikomlaan 2
ontwerp bestek van de opdracht van diensten tot opmaak van een ontwerp,
leiding van de werken + veiligheidscoördinatie ontwerp en uitvoering van de
verbouwing en uitbreiding van het Ryckewaertshof tot vrijzinnig centrum

In de buitengewone begroting 2008 is een krediet van 400.000 EUR
ingeschreven voor het financieren van de realisatie van een vrijzinnig
centrum (ontwerpopdracht inclusief)
Aanvankelijk was het de bedoeling een nieuw gebouw op te trekken in de
Spuikomlaan 2 (vroegere locatie gemeentelijke werkhuizen). Het college
van burgemeester en schepenen opteert thans voor het verbouwen en
uitbreiden van het Ryckewaertshof, gelegen Bosduivenstraat 22, tot
vrijzinnig centrum.
De kostprijs van dit project wordt geraamd op 400.000 EUR, btw en
ontwerp inclusief. De kostprijs van de studieopdracht wordt geraamd op
40.000 EUR, btw inclusief
Detail van de indeling van het vrijzinnig centrum
1. Polyvalente zaal
Deze zaal moet kunnen worden gebruikt voor vrijzinnige
plechtigheden, voordrachten, studiedagen, koffietafels, recepties,
gezellig samenzijn,…
2. Inkomruimte
bestaande uit info- en documentatieruimte, en wachtplaats
3. Publieke dienstfuncties
• sanitair dames, heren en mensen met een beperkte mobiliteit
4. Interne dienstfuncties
• technische ruimte
• voorraad- en bergruimte
• keuken en bedieningsruimte
• ontvangst- en gesprekruimte (wachtkamer plechtigheden)
• kleedruimte, wc, lavabo

•

•

5. Administratieve cel
• bureel
• vergaderruimte
• archief
Concept
De woonfunctie van de omgevende wijk dient gerespecteerd te worden. Er
dient voldaan te worden aan de vigerende regelgeving inzake geluids- en
warmteïsolatie. Over de wenselijkheid en economische rentabiliteit van
fotovoltaïsche panelen dient een studie voorgelegd.
Inhoud ontwerpopdracht
− Het opmaken van een studie en het ontwerp voor het verbouwen en
uitbreiden van bestaand gebouw tot vrijzinnig centrum, advies inzake
geluids- en warmteïsolatie, alsook over gebruik fotovoltaïsche
zonnepanelen.
− Het technisch en administratief opvolgen van de uitvoering van het
ontwerp tot en met de definitieve oplevering.

−

•

Financiële
gevolgen

Het verstrekken van adviezen en bijstand in de leiding van de werken
aan de leidende ambtenaar van de opdrachtgevende overheid.
− Veiligheidscoördinatie ontwerp en uitvoering
− Opmaak van een energieprestatieaangifte
De gemeenteraad wordt voorgesteld over te gaan tot de vaststelling van
voorwaarden van de opdracht van diensten tot opmaak van een ontwerp,
leiding van de werken, veiligheidscoördinatie ontwerp en uitvoering (bestek
nr. 2008/VC) + wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure) betreffende het verbouwen
en uitbreiden van het Ryckewaertshof tot vrijzinnig centrum.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Opmaak studie VC ‘De
Fakkel’-gebouw

Tussenkomsten

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
40.000 EUR 76204 08/08 722-60
(A.P.-code 10.4.03)
400.000 EUR

Dienst
BD

Raadslid Gilbert Vanleenhove die de raad vraagt om geen beslissing te nemen
over dit voorstel om reden dat de culturele raad hierover geen advies heeft
verstrekt.
De gemeentesecretaris antwoordt dat de gemeenteraad wordt gevraagd om de
voorwaarden vast te stellen om straks het college van burgemeester en
schepenen in staat te stellen een studieopdracht toe te wijzen. Deze
studieopdracht en zeker het vaststellen van de voorwaarden van dergelijke
opdracht, houdt geen beslissing in inzake een definitieve bestemmingswijziging
van het Ryckewaertshof waardoor het formeel advies van de culturele raad hier
niet vereist is.
Schepen Jacques Deroo die verwijst naar de verslagen van de vergaderingen van
de culturele raad van 17 september 2007 en 14 januari 2008 tijdens dewelke
door de culturele raad reeds adviezen en meningen werden geformuleerd over
een mogelijks nieuwe bestemming voor het Ryckewaertshof en meer in het
bijzonder inzake het gebruik door het Vrijzinnig Centrum van dit patrimonium.
Raadslid Gilbert Vanleenhove die stelt dat over de huidige plannen van het
college van burgemeester en schepenen geen formeel advies werd gevraagd van
de culturele raad, wat hem ook werd bevestigd door de voorzitter van deze
raad.
Burgemeester Willy Vanhooren die aangeeft dat de situatie inzake culturele
accommodatie in Bredene, ingevolge de bouw van het Staf Versluyscentrum en
de ingebruikname van het Gemeenschapscentrum “Sas”, volledig is gewijzigd
waardoor er minder vraag is naar activiteiten, vergaderingen en

tentoonstellingen in het Ryckewaertshof. De meerderheid, zo stelt de
burgemeester, wil een nieuw elan geven aan het Ryckewaertshof waarbij
tegemoet wordt gekomen aan de verwachtingen van de culturele raad i.c.
behoud Anto Diezcentrum en mogelijkheid voor de verenigingen om hier nog
activiteiten en tentoonstellingen te kunnen organiseren. Het huidig voorstel
komt, aldus de burgemeester, tegemoet aan deze verwachtingen en is een
goede en financieel voordelige oplossing.
Raadslid Gilbert Vanleenhove die ook nog de aandacht vestigt op artikel 4 van
het gebruikersreglement van het gemeenschapscentrum dat o.m. stipuleert dat
“het beheersorgaan met adviserende stem dient betrokken bij de voorbereiding
en de uitvoering van het volledig beheer van het gemeenschapscentrum
inzonderheid bij veranderings- of vergrotingswerken, …”
Stemmen

Met 8 stemmen voor en 16 tegen (Eddy Gryson, Willy Vanhooren, Jacques
Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien
Vanmullem, Jacky Maes, Lionel Clybouw, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet,
Etienne Vercarre, Valerie Degroodt, Rudi Debeuckelaere, Kimberley Rousselle
en Emily Baert) wat betreft de vraag van raadslid Gilbert Vanleenhove om geen
beslissing te nemen over dit voorstel.
Met 16 stemmen voor, 5 stemmen tegen (Gilbert Vanleenhove, Kristof
Vermeire, Dany Hollevoet, Raf Pyra en Liesbeth Metsu) en 3 onthoudingen
(William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos) wat betreft de hoofdvraag.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad stelt vast de voorwaarden van de opdracht van diensten tot
opmaak van een ontwerp, leiding van de werken + veiligheidscoördinatie
ontwerp en uitvoering (bestek nr. 2008/VC) betreffende het verbouwen en
uitbreiden van het Ryckewaertshof tot vrijzinnig centrum. Het bestek maakt
integrerend deel uit van dit besluit.
Artikel 2
De gemeenteraad stelt vast de wijze van gunnen van deze opdracht van
diensten, meerbepaald bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij
de aanvang van de procedure.

Punt 4: cultuur - Gebouwen. Goedkeuring van de voorwaarden van overeenkomst met de
Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Bredene voor bruikleen lokalen in het dienstencentrum
Sas.

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, 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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens, 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
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

•
•

Feiten, context •
en argumentatie
•

•
•

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 01/08/2005
houdende de goedkeuring van de praktische organisatie van het
dienstencentrum Sas
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 03/12/2007
betreffende de overeenkomst met de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie
Bredene voor bruikleen lokalen in het dienstencentrum Sas

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 01/08/2005 de
praktische organisatie goed van het dienstencentrum Sas.
Voor de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Bredene is er een vaste
locatie voorzien in het dienstencentrum Sas.
De lokalen van het
dienstencentrum Sas zijn modern en functioneel.
De Koninklijke
Gemeentelijke Harmonie maakte voorheen gebruik van de bovenverdieping
van het oud gemeentehuis.
De dienst stelt voor om met de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie
Bredene een bruikleenovereenkomst af te sluiten om het gebruik van de
toegekende lokalen te regelen.
De voorwaarden van de overeenkomsten bevatten bepalingen inzake gratis
gebruik, inzake het gebruik als een goede huisvader, inzake het exclusieve
gebruik door de vereniging zelf en inzake het afsluiten van verzekeringen.

Tussenkomsten

Raadslid Dany Hollevoet die meent dat de lokalen die met voorliggende
overeenkomst definitief worden toegewezen aan de Koninklijke Gemeentelijke
Harmonie deel uitmaken van het Gemeenschapscentrum, wat impliceert dat het
beheersorgaan van dit gemeenschapscentrum hierover advies dient te
verstrekken.
Schepen Jacques Deroo die stelt dat de bestemming van de lokalen in het
gemeenschapscentrum, o.m. het permanent gebruik door de Harmonie,
uitvoerig werd besproken in de schoot van het beheersorgaan.
Burgemeester Willy Vanhooren die stelt dat discussies over dergelijk formeel
detail weinig te maken heeft met goed bestuur.
Raadslid Gilbert Vanleenhove die repliceert dat goed bestuur ook betekent dat
er respect is voor de eigen regels, hier i.c. het gebruikersreglement van het
gemeenschapscentrum.
Raadslid Dany Hollevoet die nog volgende opmerkingen formuleert over de
inhoud van de overeenkomst:
• artikel 3 en artikel 11, 1°zin hebben dezelfde inhoud waardoor één van de
bepalingen overbodig is
• artikel 11 – voorstel om als volgt aan te vullen: Politieke propaganda en/of
politieke vergaderingen zijn er niet toegelaten
• artikels 6 en 7 houden een dubbele verzekering in van het gebouw,
enerzijds door de Harmonie wat betreft brand en storm en anderzijds door
het gemeentebestuur wat betreft alle risico’s.

Stemmen

Met 23 stemmen voor en 1 onthouding (Dany Hollevoet)

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de hiernavolgende voorwaarden
van overeenkomst met de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Bredene voor
bruikleen lokalen van het dienstencentrum Sas

Overeenkomst
Artikel 1 : Het gemeentebestuur van Bredene geeft in bruikleen aan
Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Bredene volgende lokalen in het
Dienstencentrum Sas, Pr. Elisabethlaan 47 te 8450 Bredene:
• lokalen op de eerste verdieping van de noordelijk gelegen vleugel van
dit dienstencentrum (zie aanduiding op plan).
De plannen waarvan sprake in dit artikel maken integrerend deel uit van dit
besluit.
Artikel 2 : De overeenkomst geldt voor de periode van 01 januari 2008 tot en
met 31 december 2012 en kan op vraag van Koninklijke Gemeentelijke

Harmonie verlengd worden met een periode die door het Gemeentebestuur
wordt bepaald.
Opzeg door beide partijen dient te gebeuren per aangetekend schrijven, ten
minste 6 maanden voor de vervaldatum.
Een vroegtijdige beëindiging van deze overeenkomst is slechts mogelijk met
wederzijdse toestemming of bij niet-naleving van de overeenkomst, bij
inactiviteit of ontbinding van Koninklijke Gemeentelijke Harmonie.
Artikel 3 : Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Bredene verbindt er zich
uitdrukkelijk toe om de lokalen voor geen andere doeleinden te gebruiken dan
deze die in overeenstemming zijn met zijn eigen statuten. Gebeurt dit niet, dan
moet daarvoor de schriftelijke toestemming van het Gemeentebestuur gevraagd
worden, minstens 14 dagen voor de geplande gebeurtenis.
Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Bredene zal de lokalen als een goede
huisvader gebruiken.
Het gebruik van de lokalen moet gebeuren in
overeenstemming met alle voorschriften inzake brandveiligheid. Zo mag er in
de lokalen geen eten klaar gemaakt worden en mag er in de lokalen niet
gerookt worden.
Artikel 4 : Het is Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Bredene verboden de
lokalen aan andere verenigingen af te staan zonder uitdrukkelijke en schriftelijke
toestemming van het gemeentebestuur.
Artikel 5 : Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Bredene zal het
gemeentebestuur onmiddellijk verwittigen wanneer er onderhoudswerken
dienen uitgevoerd te worden.
Artikel 6 : Het gemeentebestuur zal het gebouw verzekeren tegen alle risico’s.
Artikel 7 : Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Bredene verbindt zich ertoe
zich voldoende te laten verzekeren tegen brandrisico’s en stormschade,
inbegrepen met verhaal van de eigenaar en gebeuren. Het verzekerd risico
moet door het gemeentebestuur goedgekeurd worden. Een afschrift van de
polis en van de jaarlijkse kwijting dienen aan het Gemeentebestuur te worden
bezorgd.
Artikel 8 : Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Bredene is verantwoordelijk
voor elke schade door zijn leden of gasten aangebracht aan het pand. De
herstellingen dienen te gebeuren op kosten van de verantwoordelijke.
Artikel 9 : Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Bredene zal instaan voor de
binneninrichting en het onderhoud van de lokalen.
Artikel 10 : Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Bredene zal op elk ogenblik,
mits voorafgaande afspraak, toegang moeten verlenen tot de lokalen aan een
afgevaardigde van het gemeentebestuur die in staat moet gesteld worden zich
rekenschap te geven van de manier waarop de lokalen gebruikt worden.
Artikel 11 : In het pand mogen geen activiteiten uitgeoefend worden vreemd
aan de doelstellingen van Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Bredene.
Politieke propaganda en/of vergaderingen zijn er niet toegelaten.

Artikel 12 : Koninklijke Gemeentelijke Harmonie zal de verwarming in de
lokalen zelf regelen, d.w.z. dat de vereniging instaat voor het aanzetten en
afzetten van de verwarming (minimumstand).
Het gemeentebestuur verbindt er zich toe de toevoer van water, elektriciteit,
gas en verwarming te waarborgen en in te staan voor het onderhoud uit hoofde
van eigenaar.
Artikel 13 : Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Bredene is verantwoordelijk
voor het sluiten van de deur van de lokalen en van de inkomdeur van het
dienstencentrum Sas.
Artikel 14 : Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Bredene kan gratis gebruik
maken van de hem toegewezen infrastructuur.

Punt 5: secretariaat - Stedenbouw en ruimtelijke ordening.
Opmaak Ruimtelijk
Uitvoeringsplan "Breeweg". Vaststelling bestek, kostprijsraming en wijze van gunnen.

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Wet van 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de hier
van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd
artikels 37 tot en met 53 van het decreet d.d. 18/05/1999 houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening
Richtlijn R-ARP-0013-1.0 d.d. 01/10/2001 voor de digitale uitwisseling van
ruimtelijke uitvoeringsplannen in vectorformaat
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 20/10/2000 tot bepaling van de
voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de
opmaak van gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen, gemeentelijke
ruimtelijke uitvoeringsplannen en plannen van aanleg

•
•
•

•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie
•

•

•
•

Financiële
gevolgen

Besluit van de Vlaamse regering d.d. 23/09/1999 houdende definitieve
vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 12/12/2003 houdende definitieve
vaststelling van een herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Gewestplan “Oostende-Middenkust”, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit
d.d. 26/01/1977 en latere wijzigingen
beslissing van de gemeenteraad d.d. 12/06/2006 houdende definitieve
vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
beslissing van de bestendige deputatie d.d. 09/10/2006 houdende
goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Bredene
ontwerp van bestek voor de opdracht tot opmaak van een ruimtelijk
uitvoeringsplan “Breeweg”

Voor het gebied, gelegen langs de Breeweg, begrensd door Patrijzenstraat,
Driftweg en achterzijde Schoonheidsleerlaan, zijn de voorschriften van het
gewestplan “Oostende-Middenkust” van toepassing, wat impliceert dat in
deze zone overwegend gemeenschapsvoorzieningen mogelijk zijn.
Door de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan kan de bestemming,
inrichting en beheer van deze ruimte worden geregeld op het gewenste
schaalniveau, meerbepaald enerzijds bestemming “wonen” en anderzijds
bestemming “gemeenschapsvoorzieningen”, rekening houdend met het
richtinggevend gedeelte van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
daaromtrent (locatie ter hoogte van de Breeweg komt het meest in
aanmerking voor de inplanting van een nieuw bejaardencentrum, gezien de
grootte van het terrein en de bestemming volgens het gewestplan).
Omdat in de zone langs de Driftweg met begrenzing Schoonheidsleerlaan
en Parklaan, palend aan het gebied Breeweg, enkel de voorzieningen van het
gewestplan “Oostende-Middenkust” van toepassing zijn, zou het
aangewezen zijn ook dit gebiedsdeel (woonzone) te integreren in het RUP
“Breeweg”
In de buitengewone begroting 2008 is een krediet van 30.000 EUR
ingeschreven voor de opmaak van het RUP “Breeweg”
De gemeenteraad wordt voorgesteld het bestek, de kostprijsraming (30.000
EUR, btw inclusief) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking bij de aanvang van de procedure) vast te stellen.

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

Raming (incl. btw) Budgetcode +
Dienst
beschikbaar krediet
30.000 EUR 930 08/08 733-60 BD
(A.P.-code 3.1.06)
30.000 EUR

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt het bestek (RUP0801), de kostprijsraming (30.000 EUR,
btw inclusief) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure) van de opdracht voor opmaak
van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Breeweg” vast.
Het bestek maakt
integrerend deel uit van dit besluit.

Punt
6:
beleidsondersteuning
gemeentepersoneel.

-

Personeel.

Vaststelling

deontologische

code

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, 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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 112 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikels 105 (rechtspositieregeling), 107 t.e.m. 112 (deontologische rechten
en plichten) en 116 (vaststelling minimale voorwaarden rechtspositieregeling
door de Vlaamse Regering) van het Gemeentedecreet
Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden
van haar personeel d.d. 19/12/1974 en latere wijzigingen
Koninklijk Besluit d.d. 28/09/1984 tot uitvoering van de Wet d.d.
19/12/1974 en latere wijzigingen

•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

verslag vergadering d.d. 01/03/2007 van het managementteam
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 29/05/2007
houdende principieel akkoord verklaren met inhoud ontwerp

•

Feiten, context •
en argumentatie

•

•

•
•

deontologische code gemeentepersoneel
protocol d.d. 14/12/2007, van het Bijzonder Onderhandelingscomité, inzake
het voorstel tot vaststelling van het arbeidsreglement (en de deontologische
code) voor het gemeentepersoneel

Artikel 112 legt aan de gemeenten de verplichting op om een
deontologische code op te stellen voor het gemeentepersoneel. De code
moet worden vastgesteld door de gemeenteraad. Het ontwerp van de code
moet worden opgemaakt door de gemeentesecretaris in overleg met het
managementteam.
− In zitting van 01/03/2007 werd op voordracht van de
gemeentesecretaris door het managementteam een ontwerp van
deontologische code voor het gemeentepersoneel opgesteld.
− Het college van burgemeester en schepenen heeft zich in zitting van
29/05/2007 principieel akkoord verklaard met het ontwerp van
deontologische code.
− Het voorgestelde ontwerp van deontologische code werd goedgekeurd
door de vakorganisaties.
De deontologische code verduidelijkt de grote principes van de
beroepsplichten en beroepsrechten van het gemeentepersoneel. Een
deontologische code is, vooral in vergelijking met een arbeidsreglement,
vooral educatief bedoeld. In de code wordt met name aandacht besteed aan
gedragsregels die moeilijk zwart op wit zijn vast te leggen in reglement. De
code schrijft meer een attitude voor en verduidelijkt “gewenst” of
“ongewenst” gedrag waar mogelijk met concrete voorbeelden.
Een deontologische code heeft geen directe rechtskracht, maar kan
bijvoorbeeld wel een belangrijke rol spelen bij de evaluatie van personeel of
de organisatie van het werk. Een opvallend kenmerk van een
deontologische code is haar subjectiviteit: een bepaald gedrag (zelfs in het
privéleven) kan voor het ene personeelslid worden aanzien als een inbreuk
tegen de deontologie, terwijl identiek hetzelfde gedrag voor een ander
personeelslid perfect door de beugel kan. De code moet de
personeelsleden toch een zeker houvast geven als tegengewicht voor deze
subjectiviteit.
Belangrijke bronnen van deontologie zijn bijvoorbeeld de artikels 107 t.e.m.
111 van het Gemeentedecreet en tal van concrete arresten door de Raad
van State.
Er wordt voorgesteld om de deontologische code als bijlage te voegen bij
het arbeidsreglement. Hierdoor wordt de formaliteit van de code toch een
stuk verhoogd.

Advies

Met betrekking tot de deontologische code voor het gemeentepersoneel werd
door het Bijzonder Onderhandelingscomité op 14/12/2007 een protocol van
akkoord afgesloten.

Tussenkomsten

Raadslid William Hüppertz die meent dat twee aspecten ontbreken in deze
deontologische code. Zo dient volgens het raadslid een richtlijn opgenomen in
geval een ambtenaar wordt geconfronteerd met een inmenging van een
mandataris die in strijd is met de deontologische code. Tevens mist de Vlaams

Belang – fractie in deze code een aantal onderrichtingen inzake zuinig en
efficiënt beheer van middelen, duurzaamheid en aankoop duurzame producten.
Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt een deontologische code voor het gemeentepersoneel
vast. De deontologische code voor het gemeentepersoneel maakt integrerend
deel uit van dit besluit.

Punt 7: personeelsdienst - Personeel. Vaststelling van het arbeidsreglement:
- voor het personeel (m.u.v. de jobstudenten en de monitoren);
- voor de jobstudenten en monitoren.

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, 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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

Wet d.d. 08/04/1965 betreffende het arbeidsreglement
Wet d.d. 18/12/2002 tot wijziging van de wet d.d. 08/04/1965 tot instelling
van de arbeidsreglementen
toepasselijke artikels van het Gemeentedecreet m.b.t. het personeel: artikel
105 (rechtspositieregeling); artikels 107 tot en met 112 (deontologische
rechten en plichten); artikels 118 tot en met 144 (tucht)
artikel 253 van het Gemeentedecreet (toezendingsplichtige besluiten)
Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden
van haar personeel d.d. 19/12/1974 en latere wijzigingen
Koninklijk Besluit d.d. 28/09/1984 tot uitvoering van de wet d.d. 19/12/1974
en latere wijzigingen

•
•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Arbeidswet d.d. 16/03/1971 en latere wijzigingen
Wet d.d. 03/07/1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, en latere
wijzigingen
Koninklijk Besluit d.d. 12/02/1963 betreffende de toekenning van een
vergoeding wegens buitengewone prestaties aan het gemeentepersoneel, en
latere wijzigingen
Koninklijk Besluit d.d. 15/01/1975 tot vaststelling van de algemene
bepalingen betreffende de toekenning van een toelage voor nachtwerk aan
sommige personeelsleden van de provincies, gemeenten, agglomeraties en
federaties van gemeenten, en latere wijzigingen
beslissing van de gemeenteraad d.d. 08/12/1982, houdende hervaststelling
van het verlofstatuut en latere wijzigingen
jaarlijkse dienstnota betreffende het jaarlijks vakantieverlof
infofiche overuren (met compensatieregeling bijzondere prestaties)
administratief statuut van het gemeentepersoneel, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad in zitting d.d. 27/12/1995, en latere wijzigingen
reglement betreffende het contractueel personeel, zoals vastgesteld door
de gemeenteraad in zitting d.d. 27/12/1995, en latere wijzigingen
geldelijk statuut, zoals vastgesteld door de gemeenteraad in zitting d.d.
27/12/1995, en latere wijzigingen
toelichtende nota uitgegeven door de federale overheidsdienst
werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg inzake de toepassing van de Wet
d.d. 08/04/1965 tot instelling van de arbeidsreglementen in de openbare
sector
Wet d.d. 10/01/2007 tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende
het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk waaronder
deze betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst
seksueel gedrag op het werk
Koninklijk Besluit d.d. 17/05/2007 betreffende de voorkoming van
psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder geweld,
pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
Organieke wet d.d. 08/07/1976 betreffende de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn, en latere wijzigingen
Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 07/12/2007 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel
beslissing van de gemeenteraad d.d. 04/02/2008 houdende vaststelling van
de deontologische code voor het gemeentepersoneel
protocol d.d. 14/12/2007, van het Bijzonder Onderhandelingscomité, inzake
het voorstel tot vaststelling van het arbeidsreglement (en de deontologische
code) voor het gemeentepersoneel

Feiten, context Regelgeving arbeidsreglement
en argumentatie Vroeger waren alleen de privé-sector en bepaalde openbare diensten (zoals
rusthuizen die afhangen van een OCMW) bij wet verplicht om een
arbeidsreglement op te stellen voor hun personeelsleden.
Nu is de wet d.d. 08/04/1965 betreffende het arbeidsreglement niet langer
alleen van toepassing voor de privé-sector, maar ook voor vrijwel alle

werkgevers uit de openbare sector (m.u.v. landsverdediging en de politie).
Met het arbeidsreglement wordt voldaan aan de verplichting van de
werkgever om de werknemer te informeren over de voorwaarden die op
de arbeidsovereenkomst of -verhouding van toepassing zijn.
Het arbeidsreglement vervult dus in essentie een informatierol en dient
volgende zaken verplicht te vermelden:
• de werkroosters;
• de wijze, het tijdstip en de plaats van betaling van het loon;
• de opzeggingstermijnen en de dringende redenen die een beëindiging
zonder opzegging rechtvaardigen;
• de rechten en plichten van het toezichthoudend personeel;
• de straffen (en geldboeten), de tekortkomingen die zij bestraffen en de
beroepsmogelijkheden;
• EHBO-gegevens (hulpverleners, plaats verbandkist) en procedure bij
arbeidsongeval;
• gegevens omtrent de jaarlijkse vakantie (duur, modaliteiten opname);
• de namen van de leden van het comité voor preventie en bescherming op
het werk en van de leden van de syndicale afvaardiging;
• het adres van de diensten van de Inspectie van de Sociale Wetten;
• andere vermeldingen opgelegd door andere wettelijke en reglementaire
bepalingen.
Ontwerp-teksten gemeentebestuur
De voorgestelde tekst van het arbeidsreglement werd opgemaakt voor
enerzijds het gemeentepersoneel en anderzijds de jobstudenten en monitoren
die door het gemeentebestuur tewerkgesteld worden.
In de ontwerp-tekst voor de jobstudenten en monitoren - die tevens individueel
tegen ontvangstbewijs een exemplaar van het arbeidsreglement moeten
ontvangen - worden een aantal bepalingen uit het algemene reglement, die niet
of in mindere mate van toepassing zijn, geschrapt.
De ontwerp-tekst komt grotendeels overeen met wat nu reeds van
toepassing is voor het gemeentepersoneel.
Samenvatting wijzigingen t.o.v. de huidige bepalingen
In de voorgestelde algemene tekst van het reglement voor het personeel (m.u.v.
de jobstudenten en monitoren) kunnen in vergelijking met de bestaande - al dan
niet expliciet verwoorde of geschreven - bepalingen, volgende wijzigingen
opgemerkt worden:
• (artikel 2, p. 4) verwijzing naar de deontologische code (voorzien door het
Gemeentedecreet en ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad in de
huidige zitting van 04/02/2008), voor de code zelf verwijzen wij naar de
bijlage 1 van het arbeidsreglement;
• (artikel 13, p. 8) vastleggen afspraken voor het binnenbrengen van
attesten van voorgaande tewerkstellingen bij de indiensttreding;
• (artikel 18, p. 10) voorzien van een gelijke pauzeregeling voor alle

personeelsleden (dit houdt in dat de huidige tweede koffiepauze voor het
personeel van het sportcentrum afgeschaft wordt);
• (artikel 19, p. 10 - 14) de procedure betreffende geweld, pesterijen of
ongewenst seksueel gedrag op het werk werd aangepast aan de nieuwe
wetgeving;
• (hoofdstuk V) voorzien van een regeling rond het gebruik van alcohol en
andere roesmiddelen;
• (artikel 27, p. 20) regeling van de toegangscontrole voor gebouwen met
elektronische sleutels;
• (artikel 31, p. 21 - 22) compensatieregeling bijzondere prestaties,
meer bepaald i.v.m.:
o de nachtprestaties: enerzijds is er de vaststelling van de nachtprestaties
als prestaties geleverd tussen 22.00 uur en 06.00 uur (voor nietregelmatige prestaties werd op heden ook een compensatie als
nachtprestaties toegekend van 06.00 uur tot 07.00 uur) en anderzijds is
een gelijkstelling voorzien voor prestaties die doorlopend geleverd
worden vanaf 18.00 uur - voor zover deze prestaties eindigen om of na
22.00 uur, en tot 08.00 uur - voor zover deze prestaties aanvangen vóór
of om 04.00 uur;
o toevoeging van een algemene opmerking dat de diverse compensaties
niet gelden wanneer de bijzondere prestaties uitdrukkelijk op
verzoek van het personeelslid geleverd worden.
• (hoofdstuk VIII, p. 26) jaarlijks vakantieverlof, meer bepaald de wijze
waarop de duur van dit verlof vastgesteld wordt voor de gesubsidieerde
contractuele personeelsleden (dit dient voor deze personeelscategorie
wettelijk te gebeuren op basis van de geleverde prestaties tijdens het
voorgaande - en dus niet het lopende - dienstjaar);
• (hoofdstuk XII, p. 30) afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid ten
gevolge van ziekte of ongeval, meer bepaald i.v.m. de verplichting om
voortaan steeds - dus óók ingeval van een ééndagsafwezigheid wegens
ziekte - een geneeskundig getuigschrift af te leveren (op heden moet
een afwezigheid van één dag voor het gemeentepersoneel niet gestaafd
worden door een doktersattest, terwijl dit voor het OCMW-personeel wel
het geval is).
Consultatie personeelsleden
Conform artikel 11 van de Wet van 08/04/1965 betreffende het
arbeidsreglement is het ontwerp ter kennis gebracht van de
personeelsleden, die gedurende een termijn van minstens 15 dagen individueel of door toedoen van een personeelsafvaardiging of
vakbondsafvaardiging - hun opmerkingen betreffende het ontwerparbeidsreglement konden noteren in een register.
Door het personeel werd enkel een opmerking gemaakt over de aanvankelijke

voorziene voorrangsregeling bij verlofopname door personeelsleden met
kinderen tijdens schoolvakanties. Deze voorrangsregeling werd uiteindelijk niet
weerhouden in het ontwerp.
Akkoord vakorganisaties
Het voorgestelde arbeidsreglement werd vervolgens goedgekeurd door de
vakorganisaties.
In het protocol van akkoord (zie bijlage) merken de vakorganisaties op dat zij
tegen de afschaffing zijn van de 2de koffiepauze voor het personeel van het
sportcentrum en tegen de afschaffing van de mogelijkheid om voor een
ééndagsafwezigehid wegens ziekte geen medisch attest af te leveren.
Gevolgen voor bestaande statuten en reglementeringen personeel
Het arbeidsreglement en de overige statuten en reglementeringen betreffende
de arbeidsorganisatie van de personeelsleden, zijn documenten met een gelijke
waarde en mogen niet van elkaar afwijken. Anderzijds kunnen er in het
arbeidsreglement bepalingen worden opgenomen die niet in het statuut vermeld
staan en omgekeerd.
Teneinde tegenstrijdigheden op te heffen, worden - daar waar de bepalingen van
het arbeidsreglement afwijken van de bepalingen in de bestaande statuten of
reglementen - de statuten en reglementen vanaf de vaststelling van het
arbeidsreglement geacht gewijzigd te zijn door de bepalingen van het
arbeidsreglement.
Advies

Met betrekking tot het arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel werd
door het Bijzonder Onderhandelingscomité op 14/12/2007 een protocol van
akkoord afgesloten.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
Het arbeidsreglement voor enerzijds het personeel (m.u.v. de jobstudenten en
de monitoren) en voor anderzijds de jobstudenten en monitoren van het
gemeentebestuur wordt vastgesteld.
Het arbeidsreglement voor het personeel (m.u.v. de jobstudenten en de
monitoren) is een document bestaande uit 59 artikels, 39 pagina’s (exclusief
bijlagen), met 5 bijlagen, waaronder de deontologische code voor het
gemeentepersoneel (bijlage 1, 14 pagina’s).
Het arbeidsreglement voor de jobstudenten en monitoren is een document
bestaande uit 48 artikels, 32 pagina’s (exclusief bijlagen), met 2 bijlagen.
Deze documenten maken integrerend deel uit van deze beslissing.
Artikel 2
Daar waar de bepalingen van het arbeidsreglement afwijken van de bepalingen in
de bestaande statuten of reglementen, worden de betrokken statuten en
reglementen vanaf de vaststelling van het arbeidsreglement geacht gewijzigd te

zijn door de bepalingen van het arbeidsreglement.
Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de gouverneur en aan
de Inspectie van de Sociale Wetten.

Punt 8: personeelsdienst - Personeel. Hospitalisatieverzekering. Hervaststelling toetreding
tot de collectieve verzekering “Verzorgingskosten bij hospitalisatie of ernstige ziekte” van de
Gemeenschappelijke Sociale Dienst met ingang van 01/01/2008.

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, 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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

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

•
•

Verwijzingsdocumenten

• beslissing van de gemeenteraad d.d. 01/06/1999, houdende toetreding tot de
collectieve verzekering ‘Verzorgingskosten bij hospitalisatie of ernstige
ziekte’ via de Gemeenschappelijke Sociale Dienst
• sectoraal akkoord 1999-2001 voor het personeel van de lokale overheden,
afgesloten in datum van 13/04/2001
• omzendbrief nr. BA.201/03 d.d. 27/04/2001 met een toelichting bij het
sectoraal akkoord 1999 -2001 voor het personeel van de lokale overheden
• beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/12/2001, houdende hervaststelling van

de toetreding tot de collectieve verzekering ‘Verzorgingskosten bij
hospitalisatie of ernstige ziekte’ van de Gemeenschappelijke Sociale Dienst
• schrijven van de RSZ-PPO d.d. 19/11/2007 (ingekomen bij ons bestuur op
23/11/2007) met kennisgeving van het resultaat van de nieuwe
offerteaanvraag en bedragen premies vanaf 01/01/2008
• protocol d.d. 14/12/2007, van het Bijzonder Onderhandelingscomité, inzake
het voorstel tot hervaststelling van de toetreding tot de collectieve
verzekering “verzorgingskosten bij hospitalisatie of ernstige ziekte” via de
Gemeenschappelijke Sociale Dienst met ingang van 01/01/2008
• advies van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 18/12/2007 inzake de
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 03/12/2007,
houdende principiële keuze van de waarborgformule n.a.v. de nieuwe
overeenkomst voor de hospitalisatieverzekering via de Gemeenschappelijke
Sociale Dienst
Voorgeschiedenis

Fase
toetreding per 01/10/1999
tot
de
collectieve
verzekering via de GSD,
aangeboden
aan
de
personeelsleden mits (eigen)
betaling
premie
die
goedkoper is ingevolge het
collectieve karakter van de
polis
hervaststelling
toetreding
per 01/01/2002, met de ten
laste neming van de premie
(66,23 EUR) voor alle
personeelsleden die op 1
januari
van
het
verzekeringsjaar over een
dienstanciënniteit
van
minstens
12
maanden
beschikken
kennisneming
van
het
schrijven van de RSZ-PPO
m.b.t. de verhoging van het
bedrag van de premies (129
EUR) vanaf 01/01/2005
kennisneming schrijven RSZPPO m.b.t. de nieuwe
overeenkomst
(periode
01/01/2008 - 31/12/2010) en
principiële
keuze
waarborgformule

Actie
gemeenteraad

Datum
01/06/1999

gemeenteraad

27/12/2001

college

22/11/2004

college

03/12/2007

Feiten,
Verplichtingen uit sociaal akkoord 1999 - 2001 en beslissing
context
en gemeenteraad
argumentatie Volgens de tekst van het sectoraal akkoord waren de besturen verplicht om
uiterlijk op 01/01/2002 een hospitalisatieverzekering af te sluiten, waarvan de
premie voor personeelsleden volledig ten laste van het bestuur komt.
Door de RSZ-PPO werd aangeboden om via de hervaststelling van de reeds
bestaande aansluiting tot de collectieve ETHIAS-verzekering (vroeger OMOB)
‘Verzorgingskosten bij hospitalisatie of ernstige ziekte’ via de Gemeenschappelijke
Sociale Dienst (beslissing G.R. d.d. 01/06/1999) tegemoet te komen aan de in het
akkoord opgenomen bepalingen betreffende de hospitalisatieverzekering. Dit kon
door het voorstel van de RSZ-PPO gebeuren zonder dat er door het bestuur
individueel moest overgegaan worden tot een marktonderzoek voor het afsluiten
van een aparte polis.
Het aanbod van de RSZ-PPO was immers tot stand gekomen n.a.v. een door hen
georganiseerde offerteaanvraag (m.b.t. 3 aspecten, vgl. omvang van de waarborg,
prijs en dienstverlening), waarbij gekozen werd voor de ETHIAS. De bedragen van
de aansluitingspremies daalden t.o.v. de bestaande verzekering met ongeveer 20 %,
terwijl de waarborgen minstens gelijk bleven of zelfs uitgebreider werden.
De bepalingen in de polis waren geldig tot en met 31/12/2004.
De gemeenteraad heeft in zitting van 27/12/2001 de toetreding tot de verzekering
hervastgesteld (met enkel de ten laste neming van de premie voor de
personeelsleden (anc. 12 maanden) en het voorzien van de mogelijkheid tot
aansluiting nevenverzekerden op eigen kosten).
Eerste aanpassing tarieven in 2005
De RSZ-PPO had via een openbare aanbesteding een nieuwe overeenkomst
afgesloten bij ETHIAS voor de periode van 01/01/2005 tot en met 31/12/2007.
De aansluitingspremie steeg hierbij van 66,23 EUR naar 129 EUR, wat door
de RSZ-PPO toegeschreven werd aan een algemene prijsverhoging binnen de
sector van de hospitalisatieverzekeringen.
Nieuwe overeenkomst (periode 01/01/2008 - 31/12/2010)
De RSZ-PPO meldt dat er een openbare aanbesteding gebeurd is voor het afsluiten
van een nieuwe overeenkomst voor de periode van 01/01/2008 tot
31/12/2010. Naar aanleiding hiervan heeft de GSD opnieuw de
verzekeringsmaatschappij ETHIAS weerhouden.
De nieuwe overeenkomst legt een keuze op tussen twee formules: een
basisformule of een uitgebreide formule.
De basisformule is qua premie goedkoper (nl. 99,83 EUR i.p.v. 160,60 EUR) en
biedt dezelfde waarborgen als de uitgebreide formule m.u.v. de oplegkosten
en erelonen verbonden aan een éénpersoonskamer (*).
Bij toetreding van de hoofdverzekerde tot de uitgebreide formule dient ingeval
van aansluiting van gezinsleden (nevenverzekerden) eveneens verplicht gekozen
te worden voor deze hogere aansluitingspremie.

De aangeslotene die voor de uitgebreide formule heeft gekozen kan vanaf de
volgende jaarlijkse vervaldag op eenvoudig schriftelijk verzoek overstappen naar de
basisformule. Deze verandering van waarborgformule geldt zonder uitzondering
voor alle verzekerde gezinsleden. Deze overstap kan ook omgekeerd. Meer dan
twee keer wijzigen van waarborgformule wordt evenwel niet aanvaard.
(*) Opmerking: De uitgebreide formule dekt de extra kosten verbonden aan een
éénpersoonskamer m.u.v. een franchise van 75,00 EUR (éénmalig
per jaar te betalen door de aangeslotene bij hospitalisatie).
In vergelijking met de vorige overeenkomst is er nu tevens een inperking van de
periode van de terugbetaling van de medische kosten voor pre- en
posthospitalisatie tot 60 dagen vóór en 90 dagen na (vroeger: 180 dagen na) de
opname.
Overzicht tarieven naargelang formule en leeftijd nevenverzekerden:
Jaarlijkse premies op 01/01/08
Hoofdverzekerde
Nevenverzekerde minder dan 21 jaar
Nevenverzekerde van 21 tot 64 jaar
Nevenverzekerde van 65 tot 70 jaar
Nevenverzekerde meer dan 70 jaar

Basisformule
99,83 EUR
44,00 EUR
99,83 EUR
374,00 EUR
429,00 EUR

Uitgebreide formule
160,60 EUR
57,20 EUR
160,60 EUR
495,00 EUR
605,00 EUR

Voorstel keuze waarborgformule
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om m.b.t. de collectieve verzekering
‘hospitalisatie’ afgesloten via de GSD bij ETHIAS, voor de periode van 01/01/2008
tot en met 31/12/2010 voor de hoofdverzekerden de premie van de waarborg
‘uitgebreide formule’ voor rekening van het gemeentebestuur te nemen.
Dit voorstel werd goedgekeurd door de vakorganisaties en gunstig geadviseerd
door de raad voor maatschappelijk welzijn.
Advies

Met betrekking tot het voorstel inzake de hervaststelling van de toetreding tot
de collectieve verzekering “verzorgingskosten bij hospitalisatie of ernstige
ziekte” via de Gemeenschappelijke Sociale Dienst met ingang van 01/01/2008
werd in het Bijzonder Onderhandelingscomité op 14/12/2007 een protocol van
akkoord afgesloten.
Het voorstel tot hervaststelling van de toetreding tot de collectieve verzekering
“verzorgingskosten bij hospitalisatie of ernstige ziekte” via de
Gemeenschappelijke Sociale Dienst met ingang van 01/01/2008 werd gunstig
geadviseerd door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting d.d.
18/12/2007.

Financiële
gevolgen

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

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet

Dienst

meerkosten
hospitalisatieverzekering
2008 bij keuze voor de
uitgebreide formule en
bijkomende
aansluitingen

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Voorzien 050/117-01
GD
130 Voorzien in begroting
personeelsleden x 2008: 16.900 EUR
129,00 EUR =
16.770,00 EUR
Te voorzien in begroTe voorzien tingswijziging 2008:
136 5.071,60 EUR extra
personeelsleden
x160,60 EUR =
21.841,60 EUR
Verschil
+ 5.071,60 EUR

De toetreding tot de collectieve verzekering “verzorgingskosten bij
hospitalisatie of ernstige ziekte” via de Gemeenschappelijke Sociale Dienst, zoals
vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 17/12/2001, wordt
hervastgesteld met ingang van 01/01/2008.
Artikel 2
Het bestuur zal de premies van de collectieve verzekering ten behoeve van de
aangesloten statutaire personeelsleden en van de aangesloten contractuele
personeelsleden die in dienst zijn op 1 januari van het verzekeringsjaar met een
dienstanciënniteit van minstens 12 maanden, met ingang van 01/01/2008 ten
laste nemen in de UITGEBREIDE FORMULE. Indien de hoofdverzekerden ingevolge de verplichting om de nevenverzekerden volgens dezelfde
waarborgformule aan te sluiten - ervoor opteren om niet via de uitgebreide
formule, maar via de basisformule aangesloten te worden, dan neemt het
gemeentebestuur voor deze hoofdverzekerden de premie voor de basisformule
ten laste.
Artikel 3
Aan de nevenverzekerden - waarvan de mogelijke leden opgesomd worden in
de speciale voorwaarden van de verzekeringspolis -, alsook aan de contactuele
personeelsleden die op 1 januari van het verzekeringsjaar over een
dienstanciënniteit van minder dan 12 maanden beschikken of die in dienst
treden na 1 januari van het verzekeringsjaar, blijft de sedert 01/01/2002
geboden mogelijkheid bestaan om zich bij deze verzekering aan te sluiten onder
dezelfde waarborgen als de onder artikel 2 vermelde hoofdverzekerden. De
Onderlinge maatschappij staat in voor de rechtstreekse en individuele inning van
de premie bij deze nevenverzekerden.
Artikel 4

De vrijwillige toetreding tot de bovenvermelde hervastgestelde verzekering
houdt voor het aangesloten bestuur de verplichting in, te zullen voldoen aan de
speciale
en
algemene
voorwaarden
van
de
collectieve
verzekeringsovereenkomst.
Artikel 5
De financiële aspecten worden geregeld als volgt:
Omschrijving +
Leverancier
meerkosten
hospitalisatieverzekering
2008 bij keuze voor de
uitgebreide formule en
uitbreiding
aantal
geraamde aangeslotenen

Bedrag (incl. btw) Budgetcode
5.071,60 EUR 050/117-01
(te
voorzien
in
begrotingswijziging 2008)

Artikel 6
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de gouverneur en aan
de Gemeenschappelijke Sociale Dienst.

Punt 9: personeelsdienst - Personeel. Toepassing van de wet betreffende de
arbeidsherverdeling in de openbare sector voor het gemeentepersoneel. Hervaststelling van
het reglement (n.a.v. de Wet d.d. 04/06/2007 - wijziging halftijds vervroegde uittreding en
ingevolge het K.B. d.d. 23/11/2007 - verlenging duurtijd tot 31/12/2008).

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, 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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•
•
•
•
•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•
•

artikels 105 (rechtspositieregeling), 253 (toezendingsplichtige besluiten) en
270 (samenwerking met het OCMW) van het Gemeentedecreet
Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden
van haar personeel d.d. 19/12/1974 en latere wijzigingen
Koninklijk Besluit d.d. 28/09/1984 tot uitvoering van de wet d.d. 19/12/1974
en latere wijzigingen
Wet d.d. 10/04/1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de
openbare sector en latere wijzigingen
Koninklijk Besluit d.d. 10/04/1995 betreffende de uitvoering van de wet d.d.
10/04/1995
Wet d.d. 04/06/2007 tot wijziging van de wet d.d. 10/04/1995 betreffende
de herverdeling van de arbeid in de openbare sector (verschenen in het
Belgisch Staatsblad van 24/08/2007)
Omzendbrief d.d. 12/07/2007 nr. 575 - uitbreiding van de halftijds
vervroegde uittreding
Koninklijk Besluit d.d. 23/11/2007 ter uitvoering van artikel 27, § 3, van de
wet d.d. 10/04/1995, betreffende de herverdeling van de arbeid in de
openbare sector

beslissing van de gemeenteraad d.d. 31/05/1995 en latere wijzigingen,
waarbij de Wet d.d. 10/05/1995, betreffende arbeidsherverdeling in de
openbare sector voor het gemeentepersoneel van toepassing wordt
beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/12/2003 en latere wijzigingen,
waarbij het reglement betreffende de arbeidsherverdeling, zoals vastgesteld
door de gemeenteraad in zitting d.d. 31/05/1995, hervastgesteld wordt
protocol d.d. 14/12/2007, van het Bijzonder Onderhandelingscomité, inzake
het voorstel tot hervaststelling van het reglement betreffende de
arbeidsherverdeling in de openbare sector
advies van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 18/12/2007 inzake het
voorstel tot hervaststelling van het reglement betreffende de
arbeidsherverdeling in de openbare sector

Feiten, context Huidige regeling halftijds vervroegde uittreding
en argumentatie Alle statutaire personeelsleden (*) hebben op heden het recht op een halftijdse
vermindering van hun arbeidsprestaties gedurende een periode van
maximum 5 jaar (ononderbroken en onomkeerbaar) voorafgaand aan de
pensionering (met definitieve vaststelling van de datum van de al dan niet
vervroegde opruststelling).
Het bestuur betaalt tijdens de periode van halftijdse tewerkstelling aan het
betrokken personeelslid een maandelijks weddecomplement van 295,98 EUR
(het bedrag wordt niet geïndexeerd). Vervanging is niet verplicht.
De afwezigheidsduur telt mee voor de berekening van de pensioenen mits een
bepaald percentage (± 20%) van de werkelijk gepresteerde diensten niet
overschreden wordt.
(*) M.u.v. de wettelijke graden, stagiairs, en functies met weddenschaal A1a-A3a
die hiertoe een voorafgaande toestemming moeten krijgen om redenen die
inherent zijn aan de goede werking van de dienst.

Facultatieve wijzigingen ingevolge Wet d.d. 04/06/2007
Het bestuur kan het huidige reglement aanpassen aan de gewijzigde bepalingen
betreffende de duur en de mogelijkheid om de halftijds vervroegde
uittreding op te zeggen, zoals voorzien bij de Wet d.d. 04/06/2007.
Hierdoor ontstaat het recht vanaf de leeftijd van 55 jaar tot aan de al dan
niet vervroegde opruststelling. Bijgevolg kan men voortaan gedurende
maximum 10 jaar van het stelsel genieten (nl. tot aan de verplichte
pensioenleeftijd van 65 jaar).
Bovendien wordt er ingevolge de wetswijziging een opzegmogelijkheid
voorzien, meerbepaald 3 maand (de werkgever mag ook een kortere
opzegtermijn toestaan). Deze opzegging is evenwel definitief en onomkeerbaar,
waardoor men later niet opnieuw kan instappen in het stelsel.
Indien het bestuur ervoor opteert om deze wijzigingen door te voeren, moet
hiertoe een aanvraag ingediend worden bij het Vlaams Gewest (dat op zijn
beurt de aanvraag indient bij de federale Minister van Ambtenarenzaken).
De gewijzigde regeling wordt mits goedkeuring van toepassing voor alle
personeelsleden (dus ook voor de eventuele personeelsleden die vóór de
aanpassing van het reglement reeds van het stelsel gebruik zouden maken).
Algemene verlenging duur maatregelen (vrijwillige vierdagenweek en
halftijds vervroegde uittreding)
Het gemeentebestuur voorziet sedert het invoeren van de maatregelen van de
wet op de arbeidsherverdeling dat het personeel van deze maatregelen gebruik
kan maken, zolang er verminderde patronale RSZ-bijdragen voorzien zijn voor
de vervangers (huidige einddatum recht: 31/12/2007).
In het Koninklijk Besluit d.d. 23/11/2007 ter uitvoering van artikel 27, § 3 van de
wet van 10/04/1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare
sector,
wordt
de
vrijstelling
van
de
betaling
van
de
werkgeversbijdragen sociale zekerheid voor de vervangers verlengd
tot en met 31/12/2008.
De gemeenten kunnen bepalen dat aan de lopende periodes van vrijwillige
vierdagenweek ambtshalve een einde gesteld wordt met ingang van
01/01/2009 (opmerking : de eventuele stelsels van halftijdse vervroegde
uitdiensttreding die nog van kracht zijn op 31/12/2008 blijven gelden tot het
einde van hun looptijd).
Hierdoor wordt de mogelijkheid voor het personeel om tijdens het dienstjaar
2008 gebruik te maken van deze maatregelen van arbeidsduurvermindering
opnieuw gekoppeld aan de mogelijkheid voor het bestuur om te genieten van
de voorziene RSZ-vrijstelling (geldig voor de tewerkstelling van de vervangers).
Opmerking:
In afwachting van de verschijning van het betrokken K.B. werd m.b.t. het
komende dienstjaar 2008 aan de geïnteresseerde personeelsleden - telkens
onder voorbehoud van verlenging van de duurtijd van de vier vijfden-regeling
met ingang van 01/01/2008 - reeds de toelating verleend om van het stelsel
van de vrijwillige vierdagenweek gebruik te maken.

Advies

Met betrekking tot het voorstel tot hervaststelling van het reglement
betreffende de arbeidsherverdeling in de openbare sector werd in het Bijzonder
Onderhandelingscomité op 14/12/2007 een protocol van akkoord afgesloten.
Het voorstel tot hervaststelling van het reglement betreffende de
arbeidsherverdeling in de openbare sector werd gunstig geadviseerd door de
raad voor maatschappelijk welzijn in zitting d.d. 18/12/2007.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
Artikel 1 en artikel 5 van het reglement betreffende de arbeidsverdeling in de
openbare sector voor het gemeentepersoneel, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad in zitting van 19/12/2003 en latere wijzigingen, worden ingevolge
de wet d.d. 04/06/2007 (halftijds vervroegde uittreding) en onder voorbehoud
van goedkeuring van de aanvraag door de federale Minister van
Ambtenarenzaken, als volgt hervastgesteld (cursief gedrukte tekst: te schrappen;
vetgedrukte tekst: toe te voegen)
•

Artikel 1: Het recht op de halftijdse vervroegde uittreding wordt
toegekend aan alle vastbenoemde personeelsleden die voltijds
tewerkgesteld zijn. Dit recht geldt (gedurende een ononderbroken periode van
maximaal vijf jaar voorafgaand: te schrappen) vanaf de leeftijd van 55 jaar
tot aan de datum van hun al dan niet vervroegde opruststelling.

•

Artikel 5: De aanvraag voor de halftijdse vervroegde uittreding moet
minstens 3 maanden voor de aanvang van de periode van de halftijdse
vervroegde uittreding ingediend worden. (De betrokkene vermeldt in de
aanvraag de datum waarop hij op rust gesteld wenst te worden. Op de datum van
opruststelling kan na het indienen van die aanvraag niet meer teruggekomen
worden, tenzij die datum om welke reden ook, naar een vroeger tijdstip
teruggebracht wordt. De bepalingen met betrekking tot het aanvragen van het
pensioen blijven gelden : te schrappen). Het vastbenoemd personeelslid
kan een einde maken aan de arbeidsregeling van de halftijds
vervroegde uittreding met een opzegging van 3 maanden, tenzij
de overheid waaronder de betrokkene ressorteert op zijn verzoek
een kortere termijn aanvaardt. In dat geval kan betrokkene geen
nieuwe aanvraag meer indienen voor een halftijds vervroegde
uittreding.

Artikel 2
De gemeenteraad bevestigt, ingevolge het Koninklijk Besluit d.d. 23/11/2007, de
hervaststelling van artikel 8 van het reglement betreffende de
arbeidsherverdeling in de openbare sector voor het gemeentepersoneel, zoals
vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 19/12/2003 en latere
wijzigingen, met ingang van 01/01/2008 (cursief gedrukte tekst: te schrappen;

vetgedrukte tekst: toe te voegen):
•

Artikel 8: De duurtijd van de vier vijfden-regeling en de halftijdse
vervroegde uittreding wordt beperkt tot (31 december 2007 : te schrappen
en vervangen door) 31 december 2008.

Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de gouverneur en - ter
goedkeuring van de wijzigingen ingevolge de wet d.d. 04/06/2007 (halftijds
vervroegde uittreding) - aan het Vlaams Gewest (dat op zijn beurt de aanvraag
indient bij de federale Minister van Ambtenarenzaken).

Punt 10: beleidsondersteuning
kinderopvang 2008 - 2013.

-

Algemeen.

Vaststelling

beleidsplan

buitenschoolse

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, 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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 4 van het decreet d.d. 19/03/2004 betreffende het lokaal sociaal
beleid

Juridische grond

•
•

Decreet d.d. 19/03/2004 betreffende het lokaal sociaal beleid
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 04/05/2007 houdende het lokaal beleid
kinderopvang

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/12/2007 houdende vaststelling van
het lokaal sociaal beleidsplan 2008 – 2013
verslag vergadering d.d. 14/01/2008 van het Lokaal Overleg

•

Feiten, context •
en argumentatie
•

•

•

Door het besluit van de Vlaamse regering van 04/05/2007 doet het lokaal
sociaal beleidsplan voortaan ook dienst als beleidsplan kinderopvang. Het
besluit vereist dat een advies wordt gevraagd aan het Lokaal Overleg
omtrent het luik kinderopvang in het lokaal sociaal beleidsplan.
De gemeenteraad stelde in zitting van 17/12/2007 het lokaal sociaal
beleidsplan 2008 – 2013 vast zonder bijgaand advies van het Lokaal Overleg.
Het adviesorgaan was op dat moment namelijk nog in oprichting (de
statuten waren reeds vastgesteld, maar de leden moesten nog worden
aangeduid). Dit werd toen gedaan om het lokaal sociaal beleidsplan voor
01/01/2008 vast te kunnen stellen, zoals vereist in het decreet van
19/03/2004.
Door het ontbreken van het advies kon het lokaal sociaal beleidsplan
formeel geen dienst doen als beleidsplan kinderopvang. Het Lokaal Overleg
heeft in zitting van 14/01/2008 het luik kinderopvang ondertussen gunstig
geadviseerd, mits enkele kleine correcties in de situatieschets.
Om formeel over een lokaal sociaal beleidsplan te beschikken dat dienst kan
doen als beleidsplan kinderopvang, wordt het luik kinderopvang opnieuw
voorgelegd aan de gemeenteraad (inclusief de correcties in de
situatieschets).

Advies

Het luik kinderopvang van het lokaal sociaal beleidsplan 2008 – 2013 werd
gunstig geadviseerd door het Lokaal Overleg in zitting van 14/01/2008.

Tussenkomsten

Raadslid Cindy Versluys die opmerkt dat haar fractie goedkeuring zal hechten
aan dit beleidsplan, maar anderzijds ook een oplossing vraagt voor de wachtlijst
bij de dienst onthaalgezinnen.
Schepen Doris Vermoortel die antwoordt dat de dienst onthaalgezinnen
momenteel 35 onthaalmoeders telt, maar er niettemin sprake is van een
beperkte wachtlijst. Voor de ouders die dringend op zoek zijn naar
kinderopvang wordt door de dienst telkens naar een oplossing gezocht. Tevens
werd vanuit de dienst buitenschoolse kinderopvang en dienst onthaalgezinnen,
met o.m. het project middagslapers, een aantal initiatieven genomen om
kinderen van 2,5 jaar te laten doorstromen naar de kleuterklas.
Raadslid Kristof Vermeire die opmerkt dat dit beleidsplan moest zijn vastgesteld
vòòr 31/12/2007 en dat de laattijdige voorlegging van dit plan aan de raad
volgens hem het gevolg is van het laattijdig opstarten van de opmaak van de
statuten en de samenstelling van het Lokaal Overleg Kinderopvang. Tevens
betreurt het raadslid dat de werknemersorganisaties, die toch een groot deel
van de gebruikers van de kinderopvang vertegenwoordigen, niet werden
opgenomen in dit overleg.
Schepen Doris Vermoortel die antwoordt dat via verschillende kanalen, o.m. via
het gemeentelijk informatieblad, een oproep werd gedaan aan de gebruikers van
de kinderopvang om deel uit te maken van dit overlegorgaan.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt het luik kinderopvang van het lokaal sociaal beleidsplan
2008 – 2013 opnieuw vast. Het luik kinderopvang van het lokaal sociaal
beleidsplan 2008 – 2013 maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 11: technische dienst - Concessies . Strandconcessie voor het jaar 2008 . Voorstel
overeenkomst Gemeente Bredene - Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust

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, 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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Koninklijk Besluit d.d. 14/12/1959 tot bepaling van de voorwaarden, na te
leven door de strandconcessiehouders
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 26/04/1995 betreffende de
strandconcessies

•

•

brief d.d. 23/11/2007 van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening
en Kust met het plan A3 nr. KOC.6002 versie 20/11/2007

Feiten, context •
en argumentatie

Jaarlijks worden door de gemeenteraad de voorwaarden van de
overeenkomst Gemeente Bredene – Agentschap voor Maritieme
Dienstverlening & Kust betreffende de strandconcessie goedgekeurd .
Deze concessie is geldig voor het aanbrengen en exploiteren van installaties
voor zee- en zonnebaden, sport en spelen .
In de brief d.d. 23/11/2007 vraagt het Agentschap voor Maritieme
Dienstverlening en Kust de voorwaarden van strandconcessie voor het jaar

Verwijzingsdocumenten

•

2008 aan de gemeenteraad ter goedkeuring voor te leggen .

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de voorwaarden van
een overeenkomst met het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en
Kust, Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende betreffende de strandconcessie 2008 .
OVEREENKOMST
Artikel 1
De partijen gaan akkoord dat de bepalingen van het besluit van de Vlaamse
regering d.d. 26/04/1995 zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad van
29/08/1995 onverkort van toepassing zijn op onderhavige overeenkomst .
Artikel 2
Voor het aanbrengen en het exploiteren van installaties voor zee- en
zonnebaden, sport en spelen, overeenkomstig de voorwaarden van het besluit
van de Vlaamse regering d.d. 26/04/1995 betreffende de strandconcessies,
wordt aan de gemeente Bredene op haar grondgebied het strand in concessie
gegeven over een afstand van 3.225 meter, zoals aangegeven op plan A3 nr.
KOC.6002 periode 2008 .
Artikel 3
De concessie neemt aanvang op 01/01/2008 en eindigt op 31/12/2008, zonder
enige vorm van schadevergoeding toe te kennen aan de concessiehouder .
Artikel 4
De verschuldigde cijns moet betaald worden op rekeningnr. 091-2206042-97
van de rekenplichtige der ontvangsten van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, Afdeling Kust, Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende, ten behoeve
van het Vlaams Gewest .
Artikel 5
Onder verwijzing naar artikel 7 van het besluit van de Vlaamse regering van
26/04/1995 wordt aan de concessiehouder geen toelating verleend om vanuit de
in concessie gegeven zone jetski’s of waterscooters in zee te laten steken,
behoudens uitdrukkelijke machtiging van de concessiegever.
Artikel 6
Onder verwijzing naar artikel 6 van het besluit van de Vlaamse regering van
26/04/1995 waakt de concessiehouder er over om haar vergunningenbeleid
m.b.t. het strand af te stemmen op de richtlijnen zoals verwoord in het
“Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Strand en Dijk”, goedgekeurd door de
Provincieraad West-Vlaanderen op 12/05/2005, bekrachtigd bij Ministerieel
Besluit d.d. 19/09/2005 .

Artikel 7
Met betrekking tot de aangeduide zones bestemd voor plankvliegeren, mogen

de wandelaars op het
plankvliegeractiviteiten.

strand

niet

gehinderd

worden

door

de

Artikel 8
Deze overeenkomst treedt in werking met ingang van 01/01/2008 .

Punt 12: technische dienst - Concessies - Concessie zeedijk en strand niet gedekt door de
strandconcessie 2008 . Goedkeuring van de voorwaarden van de overeenkomst Gemeente
Bredene - Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust .

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, 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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Besluit van de Vlaamse regering d.d. 29/03/2002 betreffende het toekennen
van vergunningen, het vaststellen en innen van retributies voor het privatief
gebruik van het openbaar domein van de wegen, de waterwegen en hun
aanhorigheden, de zeewering en de dijken

Verwijzingsdocumenten

•

brief d.d. 11/12/2007 van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening
en Kust, Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende

Feiten, context •
en argumentatie

Sedert 2003 legt het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust,
Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende, de voorwaarden van de
concessieovereenkomst zeedijk & strand, niet gedekt door de
strandconcessie, ter goedkeuring voor .
Ten opzichte van 2007 werden volgende minieme aanpassingen
aangebracht:
− Artikel 6 §15
− toegevoegd : voor kerstboomverbrandingen dient steeds vooraf

•

−

toelating verkregen
gewijzigd : van de afdeling Scheepvaartbegeleiding,
Oostende, Maritiem Plein 3, 8400 Oostende

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

locatie

De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de voorwaarden van
de concessieovereenkomst 2008 zeedijk en strand niet gedekt door de
strandconcessie die dient afgesloten met het Vlaams Gewest .
Deze voorwaarden met referentienummer 2008/TA/0204p02 maken
integrerend deel uit van dit besluit .

Punt 13: technische dienst - Markten en kermissen - Vaststelling van de voorwaarden
betreffende de toekenning van de standplaatsen paaskermis 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, 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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Wet d.d. 25/06/1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten
en de organisatie van openbare markten, zoals tot op heden gewijzigd
Koninklijk Besluit d.d. 24/09/2006 betreffende de uitoefening en organisatie
van kermis en ambulante activiteiten in kermisgastronomie
Koninklijk besluit d.d. 24/09/2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van
03/02/2003 tot vrijstelling van bepaalde categorieën van vreemdelingen van
de verplichting houder te zijn van een beroepskaart voor de uitoefening van
een zelfstandige beroepsactiviteit

•
•

•

voorwaarden voor standplaatsen op de Paaskermis 2008 (ref. nr.
2008/TA/0204p03)

Feiten, context •
en argumentatie

De Paaskermis kan ook dit jaar plaatsgrijpen op de parking langs de
Kapelstraat rechtover het M&EC Staf Versluys, van vrijdag 21/03 t.e.m.
maandag 07/04/2008 .
Het lastenboek werd aangepast aan de verplichtingen, opgelegd in het
Koninklijk besluit d.d. 24/09/2006 betreffende uitoefening en organisatie van
kermissen .
Ten einde het basisbedrag en de eenheidsprijs per lopende meter van 2008
te actualiseren werd de indexatie toegepast (geldig op 30/09/2007) .

Verwijzingsdocumenten

•
•

Tussenkomsten

Raadslid Kristof Vermeire die van het college van burgemeester en schepenen
wenst te vernemen of met betrekking tot de locatie van de Paasfoor, i.c.
parkeerterreinen tegenover het Staf Versluyscentrum, een bevraging werd
gedaan van de foorkramers en de handelaars van de Kapelstraat. Tevens wenst
het raadslid te vernemen of het de bedoeling is om ook de volgende jaren de
Paasfoor te laten plaatsgrijpen op de parkings tegenover het Staf
Versluyscentrum.
Schepen Erwin Feys die antwoordt dat het inderdaad de bedoeling is om de
locatie van de Paasfoor te behouden op de terreinen tegenover het Staf
Versluyscentrum en dat uit een rondvraag is gebleken dat de foorkramers hier
ook voorstander van zijn. Bij de handelaars uit de Kapelstraat zijn de meningen
hierover verdeeld.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden betreffende de
toekenning van de standplaatsen tijdens de kermissen 2008.
Deze lasten en voorwaarden met referentienummer 2008/TA/0204p03 maken
integrerend deel uit van dit besluit .

Punt 14: financiële dienst - Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen van
het belastingreglement op het parkeren in een blauwe zone voor de dienstjaren 2008-2012.
(040/366-07)

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, 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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Wet d.d. 22/02/1965, waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan
parkeergeld op motorvoertuigen in te voeren
Wet d.d. 24/12/1996 betreffende de vestiging en de invordering van de
provincie- en gemeentebelastingen en alle hierop van toepassing zijnde
uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd
Wet d.d.15/03/1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen
Programmawet d.d. 20/07/2006, in het bijzonder de artikelen 7 t.e.m. 9
houdende wijziging bezwaartermijn van 3 naar 6 maanden
Koninklijk Besluit d.d. 12/04/1999 tot bepaling van de procedure voor de
gouverneur of het college van burgemeester en schepenen inzake
bezwaarschrift tegen een provincie- of gemeentebelasting
Ministerieel Besluit d.d. 07/05/1999 betreffende de parkeerkaart voor
personen met een handicap
Verkeersveiligheidwet d.d. 07/02/2003 betreffende verschillende bepalingen
inzake verkeersveiligheid met inwerkingtreding vanaf 01/03/2004
Omzendbrief BA – 2004-03 d.d. 14/07/2004 houdende coördinatie van de
onderrichtingen van de Vlaamse Minister van Binnenlandse
Aangelegenheden betreffende gemeentefiscaliteit
Koninklijk Besluit d.d. 09/01/2007 tot wijziging van het Koninklijk Besluit
d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
financiële toestand van de gemeente

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/12/2007 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het belastingreglement op het parkeren in een
blauwe zone voor de dienstjaren 2008-2012.

Feiten, context •
en argumentatie

In zitting van 17/12/2007 werd het belastingreglement op het parkeren in
een blauwe zone voor de dienstjaren 2008-2012 aangepast - in toepassing
van het K.B. d.d. 09/01/2007 tot wijziging van het K.B. d.d. 01/12/1975 -

Verwijzingsdocumenten

•

waarbij een bijkomende vrijstelling werd opgenomen voor personen die
beschikken over een gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers.
De toezichthoudende overheid deelde ons bestuur telefonisch mede dat in
het betreffende reglement artikel 5, nl. “De retributie is ondeelbaar en voor de
gekozen geldigheidsduur verschuldigd, ongeacht of de titulairis, om welke reden
ook, gehouden is de uitgereikte kaart aan het gemeentebestuur terug te
bezorgen.” verkeerdelijk werd opgenomen.
Deze opmerking van de
toezichthoudende overheid is terecht. Bijgevolg wordt voorgesteld om dit
reglement opnieuw vast te stellen.

Stemmen

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

Besluit

Artikel 1
Het belastingreglement d.d. 17/12/2007 op het parkeren in een blauwe zone
voor de dienstjaren 2008-2012 wordt opgeheven met ingang van de
inwerkingtreding van onderhavig reglement.
Artikel 2
Er wordt voor de dienstjaren 2008-2012 een belasting geheven op het parkeren
van motorvoertuigen op de openbare weg of op plaatsen gelijkgesteld aan de
openbare weg.
Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar
parkeren toegelaten is én waar een blauwe zone-reglementering van toepassing
is.
Onder openbare weg verstaat men de wegen en hun trottoirs of nabijgelegen
bermen die eigendom zijn van de gemeentelijke, provinciale of gewestelijke
overheden.
Onder met een openbare weg gelijkgestelde plaatsen verstaat men de
parkeerplaatsen gelegen op de openbare weg, zoals vermeld in artikel 4, §2, van
de wet van 25/12/1993, betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en
de organisatie van openbare markten.
Artikel 3
De belasting wordt als volgt vastgesteld:
• Gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de
verkeersborden.
• Een forfaitair bedrag van 25,00 EUR per dag voor elke periode die
langer is dan deze die gratis is.
De door de gebruiker gewenste parkeerduur wordt vastgesteld door het
zichtbaar aanbrengen achter de voorruit van het voertuig van de parkeerschijf,
overeenkomstig artikel 27.1.1. van het K.B. van 01/12/1975. Deze beperkte
parkeertijd zoals bedoeld in artikel 27.1.1 is niet van toepassing op de

voertuigen die geparkeerd staan voor de inrij van eigendommen en waarvan het
inschrijvingsteken van dit voertuig leesbaar op die inrij is aangebracht zoals
omschreven in het K.B. 09/01/2007 tot wijziging van het K.B. 01/12/1975.
Indien dit niet het geval is, wordt steeds geacht dat de belastingplichtige opteert
voor het bedoelde forfaitaire bedrag.
Artikel 4
De belasting is verschuldigd zodra het voertuig langer is geparkeerd dan de tijd
die toegelaten is door de verkeersborden en is verschuldigd door de eigenaar
van het voertuig.
De belasting wordt gekweten door storting of overschrijving op de rekening
van de gemeente. De betaling gebeurt overeenkomstig de richtlijnen die
vermeld zijn op de uitnodiging tot betaling dat werd aangebracht door de
aangestelde van de gemeente op de voorruit van het voertuig.
Artikel 5
Van deze belasting zijn vrijgesteld:
•
personen met een handicap die beschikken over een parkeerkaart
overeenkomstig het M.B. van 07/05/1999,
•
bewoners die beschikken over een bewonerskaart overeenkomstig
artikel 2.52 van het K.B. d.d. 09/01/2007 tot wijziging van het K.B. d.d.
01/12/1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg,
•
personen die beschikken over een gemeentelijke parkeerkaart voor
zorgverstrekkers overeenkomstig de modaliteiten vastgesteld in het
gemeentelijk reglement
De vrijstelling van de belasting wordt slechts verleend als de parkeerkaart voor
personen met een handicap, de bewonerskaart of de gemeentelijke
parkeerkaart voor zorgverstrekkers duidelijk zichtbaar achter de voorruit
wordt geplaatst. Indien dit niet het geval is, wordt steeds geacht dat de
belastingplichtige opteert voor het in artikel 3 bedoelde forfaitaire bedrag.
Artikel 6
Bij toepassing van het hierboven vermelde forfaitair tarief, dient de belasting te
worden betaald binnen de tien dagen na ontvangst van de uitnodiging tot
betaling.
In geval van niet-betaling innen de tien dagen, wordt de belasting ingekohierd en
is ze onmiddellijk eisbaar.
Artikel 7
De belastingplichtige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het
college van burgemeester en schepenen.
Het bezwaarschrift moet worden gemotiveerd en op straffe van nietigheid
schriftelijk worden ingediend. De indiening kan gebeuren door verzending of
door overhandiging.
Het moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van zes

maanden vanaf datum van de inning van de belasting.

Punt 15: ontvangerij - Kennisneming van het rapport van de financieel beheerder/ontvanger
inzake de voorafgaande controle van de wettigheid en de regelmatigheid van de
voorgenomen verbintenissen gedurende het jaar 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, 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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 166 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikels 94-1° en 160 §2 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

rapport van de financieel beheerder/ontvanger aan de gemeenteraad
betreffende de wettelijkheidscontrole die voorafgaat aan de verbintenis

Feiten, context •
en argumentatie

Het artikel 166 van het Gemeentedecreet schrijft voor dat de financieel
beheerder minstens éénmaal per semester in volle onafhankelijkheid
rapporteert aan de gemeenteraad over de uitvoering van zijn taak van
voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de
voorgenomen verbintenissen. Hij stelt tegelijkertijd een afschrift van dat
rapport ter beschikking aan het college van burgemeester en schepenen, de
gemeentesecretaris en de externe auditcommissie.
Dit rapport is het eerste in de reeks en omvat het volledige jaar 2007, om
reden dat de regelgeving inzake de rapportering ook opgenomen is op de
lijst waarbij de inwerkingtreding van de bepalingen voorzien in het
Gemeentedecreet, kon worden uitgesteld tot 1 oktober 2007.

•

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van het rapport van de financieel
beheerder/ontvanger inzake de voorafgaande controle van de wettigheid en de

regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen gedurende het jaar 2007.

Punt 16: ontvangerij - Vereffening vzw Sportcentrum Bredene - Ter Polder. Afsluiting

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, 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

Afwezig met
kennisgeving

Tania Janssens, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

concessieovereenkomst van 01/08/1973 tussen de gemeente Bredene en de
vzw Sportcentrum Bredene houdende de exploitatie van het gemeentelijk
sportcentrum
besluit van de gemeenteraad d.d. 24/08/1983 houdende goedkeuring van de
beëindiging van de concessieovereenkomst per 31/08/1983

•

Feiten, context •
en argumentatie
•

•
•

Tussenkomsten

Het bureel “Accounting & Consulting Sanders”, Nieuwpoortsesteenweg
855 te 8400 Oostende werd op het einde van 1983 aangesteld als
vereffenaar voor de vzw Sportcentrum Bredene - Ter Polder
In datum van 28/12/2007 heeft de vereffenaar een bijzonder verslag
overgemaakt. Hieruit blijkt dat de schulden van de “massa” werden
vereffend en na rekening te hebben gehouden met te verwachten kosten
voor de administratieve afwerking van de vereffening, is de activa volledig
opgebruikt.
Het Zakenkantoor stelt voor om de vereffening af te sluiten bij gebrek aan
activa
Er zijn geen nieuwe kosten ten laste van de gemeente

Raadslid Dany Hollevoet die opmerkt dat de gemeenteraad in dit dossier wordt
gevraagd om al dan niet bezwaar te formuleren inzake de vereffening van de
vzw Sportcentrum en dat dit slechts met kennis van zaken kan gebeuren indien
de stavingsstukken eveneens ter inzage worden gelegd van de raad, wat hier
evenwel niet het geval was. Het raadslid stelt tevens vast dat het college van

burgemeester en schepenen, door het niet reageren binnen een termijn van 1
maand op de brief van de accountant, de facto geen bezwaar heeft
geformuleerd en dat dit gebeurde zonder inzage te hebben gevraagd van de
bewijsstukken. Er wordt, aldus het raadslid, geen bewijs geleverd van het feit
dat de activa niet kunstmatig werden opgesoupeerd.
Schepen Jacky Maes die antwoordt dat het college, op basis van de
deskundigheid en expertise van de accountant, meent dat deze vereffening op
correcte wijze is gebeurd. Tevens vestigt hij er de aandacht op dat het
gemeentebestuur niet met kosten wordt geconfronteerd ingevolge deze
vereffening.
Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van het bijzonder verslag van het bureel
“Accounting & Consulting Sanders”, Nieuwpoortsesteenweg 855 te 8400
Oostende inzake de vzw Sportcentrum Bredene in vereffening.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad formuleert geen bezwaren tegen het voorstel van de
vereffenaar om de vereffening van de vzw Sportcentrum Bredene - Ter Polder
te sluiten bij gebrek aan activa.

