VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 17-3-2008

Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 25/02/2008

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

Aanwezig

Bevoegdheid

•

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

artikel 33 van het Gemeentedecreet

De notulen van de zitting van 25/02/2008 worden goedgekeurd.

Punt 2: secretariaat - Algemeen. Aanstelling van Ulrike De Ridder als gemeenteraadslid.
Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging

Aanwezig

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

•

artikel 16 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•
•

artikel 7 § 3 van het Gemeentedecreet
artikels 6 en 7 van de wet van 12/04/1894 (Kieswetboek) en latere wijzigingen
artikels 1 § 1, 58 en 65 van de Gemeentekieswet, gecoördineerd op 04/08/1932
en latere wijzigingen

Verwijzingsdocumenten

•

aanwijzing van de gemeenteraadsleden-opvolgers (gemeenteraadsverkiezingen
van 08/10/2006)
brief d.d. 26/02/2008 van Evelyn Vermont houdende verzaking aan het
opengevallen mandaat van gemeenteraadslid
oproep gericht aan Ulrike De Ridder, 4de opvolger op de lijst sp.a, om het
mandaat van Valerie Degroodt verder te zetten
kennisneming door de gemeenteraad d.d. 25/02/2008 van het ontslag van Valerie
Degroodt

•
•
•

Feiten, context De gemeenteraad heeft in zitting van 25/02/2008 kennis genomen van het ontslag
en argumentatie van Valerie Degroodt, verkozen op de lijst sp.a. Evelyn Vermont, eerste opvolger op de
lijst sp.a, verzaakt aan het mandaat van gemeenteraadslid. De tweede opvolger,
Ulrike De Ridder, kan worden geïnstalleerd als raadslid voor zover zij onafgebroken
aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden heeft voldaan en zich niet in één der gevallen
van onverenigbaarheid bevindt. Uit het verslag van de secretaris blijkt dat aan deze
voorwaarden is voldaan.
Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de geloofsbrieven van Ulrike De Ridder,
4de opvolger op de lijst sp.a (gemeenteraadsverkiezingen van 8/10/2006), waarbij
wordt bevestigd dat de betrokkene sedert voornoemde verkiezingen onafgebroken
heeft voldaan en nog voldoet aan de verkiesbaarheidsvereisten en het niet bekend is
dat zij zich bevindt in één der gevallen van onverenigbaarheid.
Ulrike De Ridder legt in openbare vergadering in handen van de voorzitter de volgende
eed af :
“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”
Artikel 2
Ulrike De Ridder wordt als gemeenteraadslid geïnstalleerd
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Punt 3: secretariaat - OCMW. Kennisneming van :
a. het ontslag van Ulrike De Ridder als raadslid van het OCMW
b. de verzaking aan dit mandaat door Yves De Saedeleer

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

Aanwezig

Bevoegdheid

•

artikel 19 van de organieke wet van 08/07/1976, betreffende de Openbare
Centra voor Maatschappelijk Welzijn

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing d.d. 02/01/2007 van de gemeenteraad betreffende de verkiezing van
de leden van de raad van het OCMW waarbij o.a verkozen werd tot werkend lid
van deze raad Ulrike De Ridder die als opvolgers heeft, respectievelijk Yves De
Saedeleer en Magda Claeys
brief d.d. 26/02/2008 van Ulrike De Ridder houdende ontslag als raadslid van het
OCMW
brief van Yves De Saedeleer houdende verzaking aan het opengevallen mandaat
van OCMW-raadslid

•
•

Feiten, context Ulrike De Ridder heeft met haar schrijven d.d 26/02/2008 ontslag aangeboden als
en argumentatie OCMW-raadslid.
De 1ste opvolger, meerbepaald Yves De Saedeleer, deelt mee dat hij verzaakt aan het
opengevallen mandaat van OCMW-raadslid
Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van
• het ontslag van Ulrike De Ridder als raadslid van het OCMW
• de verzaking aan dit mandaat door Yves De Saedeleer

Punt 4: secretariaat - OCMW. Onderzoek van de geloofsbrieven en aanstelling van Magda
Claeys als werkend lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Verslag gemeenteraadszitting 17-3-2008

3

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

Aanwezig

Bevoegdheid

•

artikel 7 en 11 § 2 van de organieke wet van 08/07/1976 betreffende de
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn

Feiten, context De gemeenteraad heeft in dezelfde zitting kennis genomen van het ontslag van Ulrike
en argumentatie De Ridder als lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en de verzaking aan dit
opengevallen mandaat door Yves De Saedeleer.
Magda Claeys, 2de opvolger, die niet verzaakt aan dit mandaat, voldeed onafgebroken
aan de verkiesbaarheidsvereisten en bevindt zich niet in een geval van
onverenigbaarheid. De geloofsbrieven van Magda Claeys kunnen bijgevolg worden
goedgekeurd.
Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De geloofsbrieven van Magda Claeys, 2de opvolger van Ulrike De Ridder als lid van de
Raad voor Maatschappelijk Welzijn, worden goedgekeurd.
Artikel 2
Magda Claeys, Molenstraat 40, 8450 Bredene, wordt aangesteld als lid van de Raad
voor Maatschappelijk Welzijn.

Punt 5: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. cvba Oostendse Haard. Aanduiding
vertegenwoordigers. Voordracht kandidaat voor een mandaat binnen de raad van bestuur.

Aanwezig

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

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikel 35 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)

Verwijzingsdocumenten

•
•

statuten van de cvba “De Oostendse Haard”
beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/01/2007 houdende voordracht van een
kandidaat voor een mandaat binnen de raad van bestuur

Feiten, context De cvba “De Oostendse Haard” is een sociale huisvestingsmaatschappij met Oostende
en argumentatie en Bredene als werkgebied.
Naar aanleiding van het ontslag van Valerie Degroodt uit de gemeenteraad dient aan
de cvba “De Oostendse Haard” een nieuwe kandidaat te worden voorgedragen voor
een mandaat binnen de raad van bestuur.
Het college van burgemeester en schepenen draagt hiervoor de volgende kandidaat
voor:
Ulrike De Ridder

Stemmen

Effectief vertegenwoordiger

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de voordracht van een
kandidaat voor een mandaat in de raad van bestuur van de cvba “De Oostendse
Haard”
•
•

25 raadsleden nemen deel aan de stemming
er worden 25 briefjes in de stembus gevonden

De stemming geeft volgende uitslag:
•
•

Besluit

Ulrike De Ridder bekomt 17 stemmen
er zijn 8 onthoudingen

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om Ulrike De Ridder, raadslid, wonende te Bredene,
Toekomststraat 52/003 voor te dragen als kandidaat voor een mandaat in de raad
van bestuur van de cvba “De Oostendse Haard”.
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Punt 6: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Breendonklaan). Her vaststelling.

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

Aanwezig

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•
•

artikel 200 van het Gemeentedecreet (instellen adviesraden)
artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet
Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de
politie van het wegverkeer
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer
Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976, waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende reglementen
en de plaatsing van de verkeerstekens

•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 16/10/2006 houdende vaststelling van het
aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
gemeentewegen (Breendonklaan)
verslag van de vergadering van de gemeentelijke verkeerscommissie d.d.
12/02/2008

Feiten, context De gemeentelijke verkeerscommissie, in vergadering bijeen op 12/02/2008, heeft
en argumentatie gunstig advies uitgebracht over het voorstel van Clara Lenaers, Noordhofstraat 2,
8450 Bredene, tot het voorbehouden van een parkeerplaats voor personen met een
beperkte mobiliteit in de Breendonklaan, meerbepaald ter hoogte van het huis nr. 2
(domein De Caproen)
Stemmen

Met algemene stemmen
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Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 16/10/2006 houdende vaststelling van
een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende de
Breendonklaan
Artikel 2
In de Breendonklaan wordt een oversteekplaats voor voetgangers ingericht, haaks over
de rijbaan, ter hoogte van de ingangspoort van het parochiaal centrum “De Caproen”
(nr. 2).
Deze reglementering wordt gesignaleerd door dwarse witte banden, evenwijdig met de
as van de rijbaan, overeenkomstig artikel 76.3 van het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 3
In de Breendonklaan, meerbepaald ter hoogte van het parochiaal
centrum “De Caproen” (nr. 2), is het parkeren voorbehouden aan
personen met een beperkte mobiliteit.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden
E9a, voorzien van een onderbord, waarop het symbool van artikel
70.2.1.3.c van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer van 01/12/1975 voorkomt.

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

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

Aanwezig

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•
•

artikel 200 van het Gemeentedecreet (instellen adviesraden)
artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet
Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de
politie van het wegverkeer
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•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer
Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976, waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende reglementen
en de plaatsing van de verkeerstekens

beslissing van de gemeenteraad d.d. 20/04/1999 houdende vaststelling van het
aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
gemeentewegen (Kerkstraat)
verslag van de vergadering van de gemeentelijke verkeerscommissie d.d.
12/02/2008

Feiten, context De gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 12/02/2008, heeft gunstig
en argumentatie advies uitgebracht over het voorstel van Clara Lenaers, Noordhofstraat 2, 8450
Bredene, tot het voorbehouden van een parkeerplaats voor personen met een
beperkte mobiliteit in de omgeving van de St. Rikierskerk
Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 20/04/1999 houdende vaststelling van
een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende de Kerkstraat.
Artikel 2
In de Kerkstraat wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd met verboden rijrichting van het
gedenkteken ‘Zegher Janszoone’ naar de kerk.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden C1 en F19
Artikel 3
In de Kerkstraat is het parkeren voorbehouden aan ceremoniewagens op de eerste
parkeerhaven op de parking voor het jeugdhuis.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a, voorzien van een
onderbord, waarop het symbool van artikel 70.2.1.3.c van het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer van 01/12/1975 voorkomt.
Artikel 4
In de Kerkstraat, meerbepaald op de tweede parkeerhaven op de
parking voor het jeugdhuis is het parkeren voorbehouden aan
personen met een beperkte mobiliteit.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden
E9a, voorzien van een onderbord, waarop het symbool van artikel
70.2.1.3.c van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer van 01/12/1975 voorkomt.
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Artikel 5
In de Kerkstraat is het parkeren verboden in de bocht ter hoogte van het jeugdhuis.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep,
aangebracht op de trottoirband.

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

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

Aanwezig

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•
•

artikel 200 van het Gemeentedecreet (instellen adviesraden)
artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet
Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de
politie van het wegverkeer
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer
Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976, waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende reglementen
en de plaatsing van de verkeerstekens

•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/12/2007 houdende vaststelling van het
aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
gemeentewegen (Fritz Vinckelaan)
verslag van de vergadering van de gemeentelijke verkeerscommissie d.d.
12/02/2008

De gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 12/02/2008, heeft
gunstig advies uitgebracht over het voorstel van de lokale politie Bredene/De Haan
voor het markeren van individuele parkeerplaatsen op de parkeerstrook, die zich
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bevindt in de Fritz Vinckelaan, meerbepaald tegenover het huis nr. 75, teneinde
deze parkeerruimte optimaal te benutten.
Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 17/12/2007 houdende her vaststelling
van een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende de Fritz
Vinckelaan.
Artikel 2
In de Fritz Vinckelaan wordt een verplicht fietspad ingericht langs beide zijden, vanaf
het huis nr. 88 tot 78 meter voorbij het huis nr. 170, langs de kant van de onpare
huisnummers en tot 41 meter voorbij het huis nr. 170, langs de kant van de pare
huisnummers.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door evenwijdige onderbroken witte
strepen, die het fietspad aanduiden, overeenkomstig artikel 74 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975
Artikel 3
In de Fritz Vinckelaan wordt een oversteekplaats voor voetgangers ingericht, haaks
over de rijbaan :
- Aan de oostelijke zijde van het kruispunt met de Nukkerwijkstraat (Nukkerbrug);
- Ter hoogte van het huis nr. 26;
- Ter hoogte van het huis nr. 63;
- Ter hoogte van de zijgevel van het huis August Plovieplein nr. 22 tot aan de
vluchtheuvel en in het verlengde daarvan tot aan het huis nr. 78;
- Ten zuidwesten van het kruispunt met de Rode Kruisstraat;
- Ter hoogte van de inrijpoort van het huis nr. 171;
- Tussen huis Duinenstraat nr. 4 en huis nr. 2
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door witte banden, evenwijdig met de as
van de rijbaan, overeenkomstig artikel 76.3 van het algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer van 01/12/1975
Artikel 4
De Fritz Vinckelaan wordt verdeeld in twee rijstroken door middel van :
* Een doorlopende witte streep, overeenkomstig artikel 72.2 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975
- Over een afstand van 11 meter ter hoogte van het voorsorteringskader tegenover de
aansluiting met de Louis Vanderschaeghestraat;
- Vanaf het huis nr. 171 tot aan de verkeersgeleider kruispunt Duinenstraat, met
uitzondering van het gedeelte tegenover de uitrit van het huis nr. 173
* Onderbroken witte strepen, overeenkomstig artikel 72.3 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975
- Vanaf de Nukkerbrug tot 11 meter voor het voorsorteringskader ter hoogte van de

Verslag gemeenteraadszitting 17-3-2008

10

aansluiting met de Louis Vanderschaeghestraat;
- Vanaf het voorsorteringskader ter hoogte van het August Plovieplein tot 78 meter
voorbij het huis nr. 170;
- Over een afstand van 3 meter ter hoogte van de uitrit van het huis nr. 173.
Artikel 5
De Fritz Vinckelaan wordt verdeeld in drie rijstroken door middel van onderbroken
witte strepen ter hoogte van de aansluiting August Plovieplein/Louis
Vanderschaeghestraat over een afstand van 40 meter vanaf de oversteekplaats voor
voetgangers, gelegen ter hoogte van de zijgevel van het huis August Plovieplein nr. 22.
De middelste rijstrook wordt voorbehouden voor het verkeer naar links, aangeduid
door witte pijlen, die de richting aanduiden die de voertuigen moeten volgen.
Deze reglementering zal aangeduid worden overeenkomstig artikel 72.3 en artikel
77.1 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975
Artikel 6
In de Fritz Vinckelaan wordt de denkbeeldige rand van de rijbaan aangeduid door een
doorlopende witte streep:
- Vanaf het kruispunt Noord-Edestraat/Nukkerwijkstraat tot aan de respectievelijke
huizen nrs. 62 en 63 aan weerszijden van de rijbaan en uitvloeiend naar de
kruispunten toe;
- Vanaf het huis nr. 88 tot 78 meter voorbij het huis nr. 170, langs de kant van de
onpare huisnummers en tot 41 meter voorbij het huis nr. 170, langs de kant van de
pare huisnummers, aan weerszijden van de rijbaan, uitgezonderd ter hoogte van de
aansluitingen met openbare wegen;
- Vanaf het huis nr. 182 tot aan het huis nr. 244, aan weerszijden van de rijbaan.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden overeenkomstig artikel 75.1.1° van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975
Artikel 7
In de Fritz Vinckelaan worden een verkeersgeleider of verdrijvingsvlak ingericht:
- Ter hoogte van de zijgevel van het August Plovieplein nr. 22, aan weerszijden van de
oversteekplaats voor voetgangers op 6,5 meter van het verhoogd trottoir en uitvloeiend
in beide richtingen naar de boordsteen toe;
- Vanaf het huis nr. 198 tot het huis nr. 204 in een vloeiende lijn, beginnend en
eindigend naast de gelijkgrondse berm met een maximum breedte van 3 meter ter
hoogte van de scheiding der huizen nrs. 200-202;
- In de as van de rijbaan, ter hoogte van de aansluiting met de Duinenstraat, zijde
Bredene-Sas;
- Op de parkeerstrook Fritz Vinckelaan, meerbepaald ter hoogte van de Unescostraat.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden overeenkomstig artikel 77.4 van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975
Artikel 8
In de Fritz Vinckelaan is de toegang verboden voor bestuurders van voertuigen,
waarvan het gewicht in beladen toestand hoger is dan maximum 16 ton, vanaf de
hoek van de Fritz Vinckelaan /Duinenstraat (gedeelte doodlopende weg) tot het einde.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door de verkeersborden C21 - 16 T.
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Artikel 9
In de Fritz Vinckelaan is het links afslaan verboden ter hoogte van het huis nr. 54 voor
het August Plovieplein.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het verkeersbord C31.
Artikel 10
In de Fritz Vinckelaan is het rechts afslaan verboden ter hoogte van de zuidoosthoek
van het August Plovieplein.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het verkeersbord C31.
Artikel 11
In de Fritz Vinckelaan is het toegestaan de vluchtheuvel ter hoogte van het huis nr. 66
en ter hoogte van het huis nr. 76, zowel links als rechts voorbij te rijden.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door de verkeersborden F21.
Artikel 12
In de Fritz Vinckelaan is het verboden te parkeren vanaf het huis nr. 254 tot op het
einde van de straat.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door de verkeersborden E1.
Artikel 13
In de Fritz Vinckelaan is het parkeren voorbehouden aan personen met een beperkte
mobiliteit ter hoogte van het huis nr. 150
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door de verkeersborden E9a met
onderbord.
Artikel 14
In de Fritz Vinckelaan is het parkeren toegelaten van 07.00 uur tot 00.00 uur, voor de
duur van maximum 30 minuten, op de eerste twee parkeerplaatsen van de buiten de
rijbaan gelegen parking in het doodlopende gedeelte van de Fr. Vinckelaan voorbij de
Duinenstraat, dit overeenkomstig de bepalingen van artikel 27.1 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het verkeersbord E9a met
pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord "Van 07.00 uur tot 00.00 uur max. 30 min."
Artikel 15
In de Fritz Vinckelaan is het parkeren toegelaten van 07.00 uur tot 19.00 uur, voor de
duur van maximum 30 minuten, op de twee parkeerplaatsen, gelegen op de
gelijkgrondse berm ter hoogte van het huis nr. 169A, dit overeenkomstig de bepalingen
van artikel 27.1 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het verkeersbord E9a met
pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord “Van 07.00 uur tot 19.00 uur –
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max. 30 min.”
De twee parkeerplaatsen zullen worden aangeduid door middel van witte
markeringen, overeenkomstig artikel 77.5 van voornoemd reglement.
Artikel 16
In de Fritz Vinckelaan is het parkeren toegelaten van 07.00 uur tot 19.00 uur, voor de
duur van maximum 30 minuten, op de twee parkeerplaatsen, gelegen op de
parkeerstrook ter hoogte van het huis nr. 57, dit overeenkomstig de bepalingen van
artikel 27.1 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het verkeersbord E9a met
pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord “Van 07.00 uur tot 19.00 uur –
max. 30 min.”
De twee parkeerplaatsen zullen worden aangeduid door middel van witte
markeringen, overeenkomstig artikel 77.5 van voornoemd reglement.
Artikel 17
In de Fritz Vinckelaan is het verboden te parkeren ter hoogte van het huis nr. 86.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door gele onderbroken strepen,
aangebracht op de werkelijke rand van de rijbaan, op een trottoirband of op de
boordstenen van een verhoogde berm, overeenkomstig artikel 75.1.2° van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975
Artikel 18
In de Fritz Vinckelaan worden op de parkeerstrook, gelegen
tegenover het huis nr. 75, individuele parkeerplaatsen ingericht.,
evenwijdig met de as van de rijbaan.
Deze reglementering wordt aangeduid door witte markeringen, die
de plaats afbakenen, waar de voertuigen moeten staan,
overeenkomstig artikel 77.5 van het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer van 01/12/1975
Artikel 19
In de Fritz Vinckelaan, vanaf de aansluiting Buurtspoorwegstraat (Nukkerbrug) tot aan
het August Plovieplein wordt permanent zone 30 ingevoerd (snelheidsbeperking tot 30
km/uur).
Deze reglementering zal worden gesignaleerd door de verkeersborden F4a, F4b en
A23.

Punt 9: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Eendenstraat). Her vaststelling.
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Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien
Vanmullem en Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany
Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi
Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William
Hüppertz, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Martine Lauwereyns, secretaris wnd.

Aanwezig

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•
•

artikel 200 van het Gemeentedecreet (instellen adviesraden)
artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet
Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de
politie van het wegverkeer
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer
Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976, waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende reglementen
en de plaatsing van de verkeerstekens

•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie
•

Tussenkomsten

beslissing van de gemeenteraad d.d. 07/08/2007 houdende her vaststelling van
een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende de
Eendenstraat
verslag van de vergadering van de gemeentelijke verkeerscommissie d.d.
12/02/2008

De gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 12/02/2008, heeft
kennis genomen van de opmerking van Marc Vandekerckhove, Groenendijkstraat
81, 8450 Bredene over hinder, veroorzaakt door gestationeerde mobilhomes, in
de omgeving Groenendijkstraat.
Voornoemd adviesorgaan heeft gunstig advies uitgebracht over het invoeren van
voorbehouden parkeren aan personenauto’s in de zone Groenendijkstraat,
Eendenstraat, Doornenbilkstraat en Eksterstraat.

Kristof Vermeire, raadslid, merkt op dat het invoeren van voorbehouden parkeren aan
personenwagens, teneinde de hinder, veroorzaakt door gestationeerde mobilhomes, te
vermijden en dit enkel in een viertal straten, niet zo efficiënt is en de problematiek
beter globaal wordt bekeken (cfr. Middelkerke)
Burgemeester Willy Vanhooren repliceert dat door de gemeentelijke
verkeerscommissie, in zitting bijeen op 12/02/2008, gunstig advies werd uitgebracht
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over deze verkeersmaatregel en de problemen, die zich vooral stellen in de
Groenendijkstraat, wel heel prangend zijn (smalle rijweg en weinig garages met als
gevolg enorme parkeerdruk). Hij oppert bovendien dat een pasklare oplossing voor
dergelijk probleem niet zo vanzelfsprekend is, maar deze aangelegenheid gerust het
voorwerp kan uitmaken van een aanvullende bespreking in de gemeentelijke
verkeerscommissie.
1° schepen Jacques Deroo wijst er vervolgens op dat niet alle Bredenaars problemen
hebben met geparkeerde mobilhomes.
Stemmen

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

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 07/08/2007 houdende her vaststelling
van een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
gemeentewegen (Eendenstraat)
Artikel 2
In de Eendenstraat, vanaf de hoek ter hoogte van het perceel nummer 9 tot de
Groenendijkstraat, is het parkeren verboden langs de zijde van de onpare
huisnummers.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden E1.
Artikel 3
In de Eendenstraat, langs de zijde van de even huisnummers, ter hoogte van het huis
nr. 10, ten oosten van de oprit, is het parkeren verboden over een afstand van 2
meter.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep,
aangebracht op de trottoirband.
Artikel 4
In de Eendenstraat is het parkeren voorbehouden aan
personenwagens.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de zonale
verkeersborden ZE9b en ZE9b’.
Artikel 5
In de Eendenstraat, meerbepaald langs de zijde van de even huisnummers vanaf 11
meter van de hoek Groenendijkstraat, over een lengte van 6 meter, is het parkeren
voorbehouden aan personen met een beperkte mobiliteit.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden E9a, voorzien van
een onderbord, waarop het symbool van artikel 70.2.1.3.c. van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975 voorkomt.
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Punt 10: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Eksterstraat). Her vaststelling

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

Aanwezig

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•
•

artikel 200 van het Gemeentedecreet (instellen adviesraden)
artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet
Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de
politie van het wegverkeer
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer
Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976, waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende reglementen
en de plaatsing van de verkeerstekens

•
•
•
Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie
•

Tussenkomsten

beslissing van de gemeenteraad d.d. 20/04/1999 houdende vaststelling van een
aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende de
Eksterstraat
verslag van de vergadering van de gemeentelijke verkeerscommissie d.d.
12/02/2008

De gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 12/02/2008, heeft
kennis genomen van de opmerking van Marc Vandekerckhove, Groenendijkstraat
81, 8450 Bredene over hinder, veroorzaakt door gestationeerde mobilhomes, in
de omgeving Groenendijkstraat.
Voornoemd adviesorgaan heeft gunstig advies uitgebracht over het invoeren van
voorbehouden parkeren aan personenauto’s in de zone Groenendijkstraat,
Eendenstraat, Doornenbilkstraat en Eksterstraat.

Kristof Vermeire, raadslid, merkt op dat het invoeren van voorbehouden parkeren aan
personenwagens, teneinde de hinder, veroorzaakt door gestationeerde mobilhomes, te
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vermijden en dit enkel in een viertal straten, niet zo efficiënt is en de problematiek
beter globaal wordt bekeken (cfr. Middelkerke)
Burgemeester Willy Vanhooren repliceert dat door de gemeentelijke
verkeerscommissie, in zitting bijeen op 12/02/2008, gunstig advies werd uitgebracht
over deze verkeersmaatregel en de problemen, die zich vooral stellen in de
Groenendijkstraat, wel heel prangend zijn (smalle rijweg en weinig garages met als
gevolg enorme parkeerdruk). Hij oppert bovendien dat een pasklare oplossing voor
dergelijk probleem niet zo vanzelfsprekend is, maar deze aangelegenheid gerust het
voorwerp kan uitmaken van een aanvullende bespreking in de gemeentelijke
verkeerscommissie.
1° schepen Jacques Deroo wijst er vervolgens op dat niet alle Bredenaars problemen
hebben met geparkeerde mobilhomes.
Stemmen

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

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 20/04/1999 houdende vaststelling van
een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
gemeentewegen (Eksterstraat)
Artikel 2
In de Eksterstraat is op de volgende plaatsen de toegang verboden voor de
bestuurders van voertuigen, waarvan het gewicht in beladen toestand hoger is dan 5
ton:
- macadamweg ter hoogte van huis nr. 8
- klinkerweg ter hoogte van huis nr. 18
- klinkerweg ter hoogte van huis nr. 26
- klinkerweg ter hoogte van huis nr. 33
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden C21-‘5t’.
Artikel 3
In de Eksterstraat, tegenover de achteruitrit van het huis nr. 28 over een afstand van
11 meter, is het parkeren verboden.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door gele onderbroken strepen, aangebracht
op de boordsteen van de verhoogde berm.
Artikel 4
In de Eksterstraat is het parkeren voorbehouden aan
personenwagens.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de zonale
verkeersborden ZE9b en ZE9b’.
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Punt 11: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Groenendijkstraat). Her vaststelling.

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

Aanwezig

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•
•

artikel 200 van het Gemeentedecreet (instellen adviesraden)
artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet
Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de
politie van het wegverkeer
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer
Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976, waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende reglementen
en de plaatsing van de verkeerstekens

•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie
•

Tussenkomsten

beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/12/2007 houdende her vaststelling van
een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende de
Groenendijkstraat
verslag van de vergadering van de gemeentelijke verkeerscommissie d.d.
12/02/2008

De gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 12/02/2008, heeft
kennis genomen van de opmerking van Marc Vandekerckhove, Groenendijkstraat
81, 8450 Bredene over hinder, veroorzaakt door gestationeerde mobilhomes, in
de omgeving Groenendijkstraat.
Voornoemd adviesorgaan heeft gunstig advies uitgebracht over het invoeren van
voorbehouden parkeren aan personenauto’s in de zone Groenendijkstraat,
Eendenstraat, Doornenbilkstraat en Eksterstraat.

Kristof Vermeire, raadslid, merkt op dat het invoeren van voorbehouden parkeren aan
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personenwagens, teneinde de hinder, veroorzaakt door gestationeerde mobilhomes, te
vermijden en dit enkel in een viertal straten, niet zo efficiënt is en de problematiek
beter globaal wordt bekeken (cfr. Middelkerke)
Burgemeester Willy Vanhooren repliceert dat door de gemeentelijke
verkeerscommissie, in zitting bijeen op 12/02/2008, gunstig advies werd uitgebracht
over deze verkeersmaatregel en de problemen, die zich vooral stellen in de
Groenendijkstraat, wel heel prangend zijn (smalle rijweg en weinig garages met als
gevolg enorme parkeerdruk). Hij oppert bovendien dat een pasklare oplossing voor
dergelijk probleem niet zo vanzelfsprekend is, maar deze aangelegenheid gerust het
voorwerp kan uitmaken van een aanvullende bespreking in de gemeentelijke
verkeerscommissie.
1° schepen Jacques Deroo wijst er vervolgens op dat niet alle Bredenaars problemen
hebben met geparkeerde mobilhomes.
Stemmen

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

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 17/12/2007 houdende her vaststelling
van een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
gemeentewegen (Groenendijkstraat).
Artikel 2
In de Groenendijkstraat wordt de denkbeeldige rand van de rijbaan aangeduid door
middel van een doorlopende witte streep tussen de Eendenstraat en de Ganzenstraat,
aan de zijde van de oneven huisnummers.
Deze reglementering wordt gesignaleerd overeenkomstig artikel 75.2 van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 1 december 1975.
Artikel 3
In de Groenendijkstraat wordt een oversteekplaats voor voetgangers ingericht, haaks
over de rijbaan, op 5 m van de aansluiting met de Driftweg.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door dwarse witte banden, evenwijdig met de
as van de rijbaan, overeenkomstig artikel 76.3 van het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer van 1 december 1975.
Artikel 4
In de Groenendijkstraat, tussen de Turkeyenlaan en de Driftweg, wordt
éénrichtingsverkeer ingevoerd met verboden rijrichting van de Turkeyenlaan naar de
Driftweg.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden C1 en F19.
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Artikel 5
In de Groenendijkstraat is het parkeren verboden:
- aan de zijde van de oneven huisnummers vanaf de Driftweg tot aan de
Eendenstraat;
- aan de zijde van de oneven huisnummers vanaf de Ganzenstraat tot aan de
Zwanenstraat;
- aan de zijde van de even huisnummers tussen de Ganzenstraat en de Eendenstraat.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden E1.
Artikel 6
In de Groenendijkstraat ter hoogte van het huis nr. 84 is het parkeren voorbehouden
aan personen met een handicap.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door verkeersborden E9a, voorzien van een
onderbord, waarop het symbool van artikel 70.2.1.3.c van het algemeen
verkeersreglement voorkomt.
Artikel 7
In de Groenendijkstraat ter hoogte van het huis nr. 76 en rechtover het huis nr. 185 is
het parkeren voorbehouden aan personen met een handicap
Deze reglementering wordt gesignaleerd door verkeersborden E9a, voorzien van een
onderbord, waarop het symbool van artikel 70.2.1.3.c van het algemeen
verkeersreglement voorkomt.
Artikel 8
In de Groenendijkstraat is het parkeren verboden:
- langs de zijde van de even huisnummers vanaf hoek Doornenbilkstraat, richting
Driftweg, over een afstand van 6 m;
- langs de zijde van de even huisnummers, meerbepaald ter hoogte van het huis
Groenendijkstraat nr. 60
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep,
aangebracht op de trottoirband.
Artikel 9
In de Groenendijkstraat, langs de zijde van de even huisnummers, meerbepaald ter
hoogte van het huis nr. 98, over een afstand van 6 meter, is het parkeren van 7 u tot
19 u beperkt tot een maximum duur van 30 minuten, overeenkomstig de bepalingen
van artikel 27.1 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a met pictogram
parkeerschijf, voorzien van het onderbord “van 7 u tot 19 u – maximum 30 minuten”
Artikel 10
In de Groenendijkstraat is het parkeren voorbehouden aan
personenwagens.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de zonale
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verkeersborden ZE9b en ZE9b’.

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

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

Aanwezig

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•
•

artikel 200 van het Gemeentedecreet (instellen adviesraden)
artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet
Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de
politie van het wegverkeer
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer
Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976, waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende reglementen
en de plaatsing van de verkeerstekens

•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie
•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 08/03/1999 houdende vaststelling van een
aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende de
Doornenbilkstraat
verslag van de vergadering van de gemeentelijke verkeerscommissie d.d.
12/02/2008

De gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 12/02/2008, heeft
kennis genomen van de opmerking van Marc Vandekerckhove, Groenendijkstraat
81, 8450 Bredene over hinder, veroorzaakt door gestationeerde mobilhomes, in
de omgeving Groenendijkstraat.
Voornoemd adviesorgaan heeft gunstig advies uitgebracht over het invoeren van
voorbehouden parkeren aan personenauto’s in de zone Groenendijkstraat,
Eendenstraat, Doornenbilkstraat en Eksterstraat.
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Tussenkomsten

Kristof Vermeire, raadslid, merkt op dat het invoeren van voorbehouden parkeren aan
personenwagens, teneinde de hinder, veroorzaakt door gestationeerde mobilhomes, te
vermijden en dit enkel in een viertal straten, niet zo efficiënt is en de problematiek
beter globaal wordt bekeken (cfr. Middelkerke)
Burgemeester Willy Vanhooren repliceert dat door de gemeentelijke
verkeerscommissie, in zitting bijeen op 12/02/2008, gunstig advies werd uitgebracht
over deze verkeersmaatregel en de problemen, die zich vooral stellen in de
Groenendijkstraat, wel heel prangend zijn (smalle rijweg en weinig garages met als
gevolg enorme parkeerdruk). Hij oppert bovendien dat een pasklare oplossing voor
dergelijk probleem niet zo vanzelfsprekend is, maar deze aangelegenheid gerust het
voorwerp kan uitmaken van een aanvullende bespreking in de gemeentelijke
verkeerscommissie.
1° schepen Jacques Deroo wijst er vervolgens op dat niet alle Bredenaars problemen
hebben met geparkeerde mobilhomes.

Stemmen

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

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 08/03/1999 houdende vaststelling van
een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
gemeentewegen (Doornenbilkstraat).
Artikel 2
In de Doornenbilkstraat is op de volgende plaatsen de toegang verboden voor
bestuurders van voertuigen, waarvan het gewicht in beladen toestand hoger is dan 5
ton:
- klinkerweg tegenover huis nr. 17
- klinkerweg ter hoogte van huis nr. 42
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden C21-‘5t’
Artikel 3
In de Doornenbilkstraat vanaf de Groenendijkstraat tot aan de Eksterstraat is het
beurtelings parkeren van toepassing.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden E5 aan de kant van
de even huisnummers en door verkeersborden E7 aan de kant van de oneven
huisnummers.
Artikel 4
In de Doornenbilkstraat is het parkeren verboden langs weerszijden van de straat
vanaf de aansluiting met de Groenendijkstraat over een lengte van 10 meter.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep,
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aangebracht op de trottoirband.
Artikel 5
In de Doornenbilkstraat is het parkeren voorbehouden aan
personenwagens.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de zonale
verkeersborden ZE9b en ZE9b’.

Punt 13: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Watervliegpleinstraat). Her vaststelling.

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

Aanwezig

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•
•

artikel 200 van het Gemeentedecreet (instellen adviesraden)
artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet
Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de
politie van het wegverkeer
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer
Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976, waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende reglementen
en de plaatsing van de verkeerstekens

•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 28/12/1998 houdende vaststelling van het
aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
gemeentewegen (Watervliegpleinstraat)
besluit d.d. 30/08/2000 van de burgemeester houdende tijdelijke
politieverordening betreffende het verkeer in de Watervliegpleinstraat
verslag van de vergadering van de gemeentelijke verkeerscommissie d.d.
12/02/2008
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Feiten, context •
en argumentatie

•

De gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 12/02/2008, heeft
gunstig advies uitgebracht over de vraag van Davy Laga, Toekomststraat 52,
8450 Bredene, voor het accentueren van het parkeerverbod in de
Watervliegpleinstraat, meerbepaald ter hoogte van de garagetoegangsweg aldaar
(problemen bij in- en uitrijden van deze toegangsweg)
De burgemeester is op 30/08/2000 overgegaan tot het vaststellen, bij
hoogdringendheid, van een tijdelijke politieverordening houdende het
voorbehouden, in de Watervliegpleinstraat ter hoogte van het huis nr. 6, van een
parkeerplaats voor personen met een beperkte mobiliteit. Door een vergetelheid
werd verzuimd deze verkeersmaatregel op te nemen in het aanvullend reglement
op de politie van het wegverkeer nopens voornoemde gemeenteweg.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 28/12/1998 houdende vaststelling van
een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende de
Watervliegpleinstraat.
Artikel 2
In de Watervliegpleinstraat is het beurtelings parkeren van toepassing.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden E5 aan de kant van
de even huisnummers en door de verkeersborden E7 aan de kant van de oneven
huisnummers.
Artikel 3
In de Watervliegpleinstraat is het verboden te parkeren ter hoogte
van
de
garagetoegangsweg
aldaar,
tussen
de
percelen
Watervliegpleinstraat 26 en Spuikomlaan 28.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door gele onderbroken
strepen en dit overeenkomstig artikel 75.1.2° van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 4
In de Watervliegpleinstraat, meerbepaald ter hoogte van het huis nr.
6, is het parkeren voorbehouden aan personen met een beperkte
mobiliteit.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden
E9a, voorzien van een onderbord, waarop het symbool van artikel
70.2.1.3.c van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer van 01/12/1975 voorkomt.
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Punt 14: technische dienst - Grondverhandelingen . Kosteloze wederoverdracht van 696 m²
gemeentegrond, gelegen tussen de Frankrijklaan en de Berkenstraat te Bredene.
Goedkeuring ontwerpakte en metingplan.

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

Aanwezig

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Ministeriële omzendbrief B.A.-G-89.15 d.d. 06/09/1989 over de vervreemding van
onroerende goederen door de gemeente

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/02/2007 houdende de kosteloze
wederoverdracht van een perceel gemeentegrond gelegen tussen de Frankrijklaan
en de Berkenstraat aan de consoorten Philippe Kervyn de Volkaersbeke
metingplan d.d. 09/01/2003 van gezworen landmeter expert Koen De Volder van
nv Studiebureau Haegebaert, Nijverheidstraat 1, 8400 Oostende
ontwerp akte wederafstand van onroerend goed (dossier 35002 G 334)
brief d.d. 11/02/2008 van de Federale Overheidsdienst Financiën

•
•
•
Feiten, context •
en argumentatie

•
•
•

De gemeenteraad heeft in zitting van 19/02/2007 goedgekeurd de kosteloze
wederoverdracht aan de consoorten Philippe de Kervyn de Volkaersbeke van 696
m² gemeentegrond (volgens kadaster 705 m²), gelegen tussen de Frankrijklaan en
de Berkenstraat .
Dit gemeenteraadsbesluit werd aan het Aankoopcomité overgemaakt voor het
verlijden van de akte . Op verzoek van het Aankoopcomité werd op 06/04/2007
het metingplan van dit dossier door de dienst opgestuurd .
Vooraleer de akte van wederoverdracht te verlijden vraagt het Aankoopcomité
Brugge om de ontwerpakte en het metingplan door de gemeenteraad te laten
goedkeuren .
Tevens wordt de bemerking gemaakt dat de kadastrale gegevens 705 m²
bepalen, terwijl het metingplan 696 m² vermeldt . In dit geval primeert het
metingplan .
De gemeenteraad wordt uitgenodigd de ontwerpakte en het metingplan goed te
keuren .
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Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan :
• de verbeterde ontwerpakte van de kosteloze wederoverdracht van 696 m²
gemeentegrond gelegen tussen de Frankrijklaan en de Berkenstraat, kadastraal
gekend 1e afdeling sectie B nr. 283r1, aan de consoorten Philippe Kervyn de
Volkaersbeke
• het metingplan d.d. 09/01/2003, opgemaakt door gezworen landmeter-expert
Koen Devolder .
Deze ontwerpakte en bijhorend metingplan maken integrerend deel uit van dit besluit
.

Punt 15: toerisme - Aanstelling van de leden en plaatsvervangers van de adviesraad toerisme

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

Aanwezig

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

artikel 200 van het Gemeentedecreet
artikel 35 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 22/10/2007
houdende de principiële goedkeuring van de oprichting van de adviesraad
toerisme
beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/12/2007 houdende de vaststelling van de
statuten van de adviesraad toerisme

•

Feiten, context •
en argumentatie
•

De gemeenteraad heeft in zitting van 17/12/2007 de statuten van de adviesraad
toerisme vastgesteld.
Het behoort ook tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om de samenstelling
van deze adviesraad goed te keuren.
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•

•
•

Stemmen

De raad dienst samengesteld te worden uit:
- de schepen voor toerisme, zonder stemrecht
- 3 leden aangeduid door de sp.a - fractie, zonder stemrecht
- 1 lid aangeduid door de Vlaams Belang - fractie, zonder stemrecht
- 1 lid aangeduid door de CD&V - fractie, zonder stemrecht
- maximum 2 afgevaardigden van de handelsverenigingen, aan te duiden door de
gemeenteraad, met stemrecht
- maximum 2 afgevaardigden van de campingsector, aan te duiden door de
gemeenteraad, met stemrecht
- maximum 2 afgevaardigden van de HORECA-sector, aan te duiden door de
gemeenteraad, met stemrecht
- maximum 2 afgevaardigden van de op de gemeente actieve wijk- en
feestcomités, aan te duiden door de gemeenteraad, met stemrecht
- maximum 1 afgevaardigde van de strandclubs of stranduitbaters, aan te duiden
door de gemeenteraad, met stemrecht
- 1 verslaggever aangeduid door het college van burgemeester en schepen, zonder
stemrecht
Per brief en via de gemeentelijke website werd een oproep gericht voor het
indienen van de kandidaturen voor de adviesraad toerisme.
Volgende kandidaturen werden ingediend:
− schepen van toerisme: Jacques Deroo
− afgevaardigden van de politieke fracties:
− sp.a
− vertegenwoordiger: Emily Baert, vervanger: Françoise Praet
− vertegenwoordiger: Rudi Debeuckelaere, vervanger Kris Costenoble
− vertegenwoordiger: Eddy Gryson, vervanger Kimberley Rousselle
− Vlaams Belang
− vertegenwoordiger: William Hüppertz
− vervanger: Jon Devos
− CD&V
− vertegenwoordiger: Raf Pyra
− vervanger: Liesbeth Metsu
− afgevaardigden van handelsverenigingen
− vertegenwoordiger: Lien Casteur
− Afgevaardigden van campingsector
− vertegenwoordigers: Pieter Vitse
− vertegenwoordigers: Peter Metsu, vervanger: Frank Metsu
− Afgevaardigden van horecasector
− vertegenwoordiger: Chantal Jonckheere
− vertegenwoordiger: Elisabeth Wendrix
− Afgevaardigden van wijk- en feestcomités
− vertegenwoordiger: Gilbert Devos
− vertegenwoordiger: Timothy De Block, vervanger: Patrick Bolle
− Verslaggever aangeduid door het college van burgemeester en schepenen

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de samenstelling van de
adviesraad toerisme :
• 25 raadsleden nemen deel aan de stemming
• Er worden 25 briefjes in de stembus gevonden
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De stemming geeft volgende uitslag :
−

Afgevaardigden politieke fracties
− sp.a
Emily Baert (effectief) bekomt 22 stemmen
Françoise Praet (plaatsvervanger) bekomt 22 stemmen
Rudi Debeuckelaere (effectief) bekomt 22 stemmen
Kris Costenoble (plaatsvervanger) bekomt 22 stemmen
Eddy Gryson (effectief) bekomt 22 stemmen
Kimberley Rousselle (plaatsvervanger) bekomt 22 stemmen

Besluit

−

Vlaamse Belang
William Hüppertz (effectief) bekomt 13 stemmen
Jon Devos (plaatsvervanger) bekomt 13 stemmen

−

CD&V
Raf Pyra (effectief) bekomt 25 stemmen
Liesbeth Metsu (plaatsvervanger) bekomt 25 stemmen

−

Afgevaardigde handelsverenigingen
Lien Casteur bekomt 25 stemmen

−

Afgevaardigden campingsector
Pieter Vitse bekomt 25 stemmen
Peter Metsu bekomt 25 stemmen
Frank Metsu (plaatsvervanger) bekomt 24 stemmen

−

Afgevaardigden horecasector
Chantal Jonckheere bekomt 25 stemmen
Elisabeth Wendrix bekomt 25 stemmen

−

Afgevaardigden van wijk- en feestcomités
Gilbert Devos bekomt 24 stemmen
Timothy De Block bekomt 24 stemmen
Patrick Bolle (plaatsvervanger) bekomt 24 stemmen

Enig artikel
De gemeenteraad beslist de adviesraad toerisme als volgt samen te stellen:
− schepen van toerisme: Jacques Deroo
− afgevaardigden van de politieke fracties:
− sp.a
− vertegenwoordiger: Emily Baert, vervanger: Françoise Praet
− vertegenwoordiger: Rudi Debeuckelaere, vervanger Kris Costenoble
− vertegenwoordiger: Eddy Gryson, vervanger Kimberley Rousselle
− Vlaams Belang
− vertegenwoordiger: William Hüppertz
− vervanger: Jon Devos
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−

−
−

−

−

CD&V
− vertegenwoordiger: Raf Pyra
− vervanger: Liesbeth Metsu
afgevaardigden van handelsverenigingen
− vertegenwoordiger: Lien Casteur
afgevaardigden van campingsector
− vertegenwoordiger: Pieter Vitse
− vertegenwoordiger: Peter Metsu, vervanger: Frank Metsu
afgevaardigden van horecasector
− vertegenwoordigers: Chantal Jonckheere
− vertegenwoordiger: Elisabeth Wendrix
afgevaardigden van wijk- en feestcomités
− vertegenwoordiger: Gilbert Devos
− vertegenwoordiger: Timothy De Block, vervanger: Patrick Bolle

Punt 16: beleidsondersteuning - Gebouwen. Vaststellen van gebruikersreglement voor
"Creatuur".

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Feys, schepen

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

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

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 14/01/2008
houdende vaststellen ontwerp van gebruikersreglement voor "Creatuur"
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 17/03/2008
houdende kennisname diverse adviezen met betrekking tot het ontwerp van
gebruikersreglement voor Creatuur en innemen principieel standpunt

•
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Feiten, context •
en argumentatie
•

•

•

Het jeugdcentrum “Creatuur” wordt al enkele jaren slechts zeer sporadisch
gebruikt door het gemeentebestuur. Sedert de bouw van het Meeting- en
Eventcentrum Staf Versluys vinden veel activiteiten daar plaats. Ook de
jeugddienst is ondertussen verhuisd uit Creatuur.
Vanuit het verenigingsleven bestaat interesse om Creatuur te gebruiken als
werkingslokaal. Verenigingen kunnen hiervoor nu reeds terecht in het
Gemeenschapscentrum Sas, maar Creatuur kan door de inplanting in Bredene
Dorp wellicht een nieuwe doelgroep aan gebruikers aanboren.
Een dergelijke infrastructuur ter beschikking stellen kan echter slechts via een
gebruikersreglement. Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting
van 14/01/2008 een ontwerp van gebruikersreglement opgesteld. Dit ontwerp is
inhoudelijk zoveel mogelijk gebaseerd op het gebruikersreglement voor het
Gemeenschapscentrum Sas. Op die manier worden de gebruikers van beide
infrastructuren zoveel mogelijk gelijk behandeld.
Er werd door het college van burgemeester en schepenen advies gevraagd aan de
jeugdraad, de culturele raad, de sportraad en het beheersorgaan
gemeenschapscentrum over het ontwerp van reglement.

Advies

•

Het ontwerp van gebruikersreglement voor “Creatuur” werd
− gunstig geadviseerd door de jeugdraad in zitting van 12/02/2008. Er worden
wel enkele aanvullende opmerkingen geformuleerd.
− besproken door het beheersorgaan gemeenschapscentrum in zitting van
19/02/2008. Er wordt geen formeel gunstig of ongunstig advies gegeven,
maar wel concrete bedenkingen geformuleerd over het ontwerpreglement.
− gunstig geadviseerd door de sportraad in zitting van 21/02/2008.
− besproken door de culturele raad in zitting van 25/02/2008. Ook de culturele
raad geeft geen formeel gunstig of ongunstig advies, maar formuleert
concrete bedenkingen over het ontwerpreglement.

Tussenkomsten

•

Burgemeester Willy Vanhooren, namens het college van burgemeester en
schepenen, stelt de gemeenteraad voor het voorliggend gebruiksreglement
betreffende Creatuur vast te stellen, mits volgende wijzigingen:
− gratis gebruik van de infrastructuur (idem gemeenschapscentrum) in plaats
van betalend;
− integrale opname van alle adviezen van de raden.
Dany Hollevoet, raadslid, deelt de vergadering mede dat hij deze adviezen reeds
heeft samengevat.
Kristof Vermeire, raadslid, betreurt dat het pand, gelegen Kerkstraat 2, niet langer
fungeert als jeugdhuis
Burgemeester Willy Vanhooren wijst erop dat het gebruik van het desbetreffend
gebouw door de niet-georganiseerde jeugd mogelijk blijft en deze ruimte gratis ter
beschikking kan worden gesteld voor senioren- en jeugdactiviteiten, parochiale
werking enz….

•
•
•

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
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De gemeenteraad stelt onderstaand gebruikersreglement vast voor de gemeentelijke
infrastructuur “Creatuur”:
GEBRUIKERSREGLEMENT “CREATUUR”
Inleidende bepalingen
Artikel 1
Het gemeentelijk gebouw “Creatuur” is gelegen in de Kerkstraat 2 te Bredene. Het
omvat volgende lokalen (zie plan in bijlage):
•
•
•
•
•
•

instuifzaal
polyvalente zaal
tijdelijke opslagplaats
permanente opslagplaats
technische ruimten (inkomhall en sanitair blok)
berging

Artikel 2
De gebruikers dienen de hierna vermelde voorwaarden te respecteren, en deze
eveneens te doen naleven door de deelnemers en aanwezigen bij de door hen
georganiseerde activiteit in “Creatuur”.
Gebeurt dit niet of onvoldoende, dan kan het college van burgemeester en schepenen
desgevallend maatregelen treffen, vermeld onder de slotbepalingen van dit reglement.
Artikel 3
Bij het ter beschikking stellen van “Creatuur” aan een gebruiker wordt een
onderscheid gemaakt tussen structureel gebruik, gewoon gebruik en gebruik van de
permanente opslagplaats:
• Structureel gebruik betekent dat een gebruiker op een vast moment in de week
gebruik maakt van “Creatuur” (exclusief de permanente opslagplaats) en dit
minstens 10 maanden per jaar en minstens 1 keer per maand.
• Gewoon gebruik zijn alle vormen van gebruik van “Creatuur” (exclusief de
permanente opslagplaats) die niet onder het structureel gebruik vallen.
• Permanent gebruik: voor het permanent gebruik wordt de permanente
opslagplaats (zie plan) ter beschikking gesteld volgens de voorwaarden
omschreven in artikel 4.
Artikel 4
“Creatuur” wordt steeds ondeelbaar ter beschikking gesteld aan een gebruiker, met
uitzondering van de permanente opslagplaats en de berging volgens plan:
• De permanente opslagplaats wordt enkel op jaarbasis en per vierkante meter
vloeroppervlakte ter beschikking gesteld aan een gebruiker. Andere gebruikers
kunnen van deze toegewezen vierkante meters vervolgens geen gebruik meer
maken.
• De berging kan enkel worden gebruik door het gemeentebestuur.
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Aanvragen tot gebruik
Artikel 5
Wie gebruik wenst te maken van “Creatuur” dient hiervoor een aanvraag in bij de
dienst cultuur, (059/56.19.66, cultuur@bredene.be):
• voor gewoon gebruik gebeurt dit ten laatste 14 dagen voor de geplande activiteit
• voor structureel gebruik gebeurt dit ten laatste op 30 juni
• voor gebruik van de permanente opslagplaats gebeurt dit ten laatste op 30 juni
Artikel 6
Elke aanvraag tot gebruik van “Creatuur” (exclusief de permanente opslagplaats)
vermeldt minimaal:
• naam, adres en telefoonnummer van de gebruiker (indien de gebruiker een
particulier is)
• naam, adres en telefoonnummer van twee gemachtigde contactpersonen (indien
de gebruiker een vereniging of instelling is)
• aard van de activiteit
• daarenboven bij gewoon gebruik:
− datum, aanvangsuur en einde van de activiteit
• daarenboven bij structureel gebruik:
− het vast tijdstip in de week (vaste dag(en), aanvangsuur en einde van de
activiteit)
− de periodiciteit (bv: wekelijks, maandelijks, om de 3 weken…)
− de startdatum en de einddatum waarop gebruik wordt gemaakt van
“Creatuur”, of eventueel alle concrete datums
Artikel 7
Een aanvraag tot gebruik van de permanente opslagplaats vermeldt minimaal:
• naam, adres en telefoonnummer van de gebruiker en zijn vervanger (indien de
gebruiker een particulier is)
• naam, adres en telefoonnummer van twee gemachtigde contactpersonen (indien
de gebruiker een vereniging of instelling is)
• de startdatum waarop gebruik wordt gemaakt van de permanente opslagplaats
• het aantal gewenste m² vloeroppervlakte
• een beknopte omschrijving van het materiaal dat zal worden opgeslagen
Toewijzen van gebruik
Artikel 8
§ 1. Voor het structureel gebruik van “Creatuur” stelt het college van burgemeester en
schepenen jaarlijks voor 1 september een weekschema vast op voordracht van de
dienst cultuur. Dit schema duidt de bezetting aan op basis van de aanvragen voor
structureel gebruik.
Het nieuwe weekschema is van toepassing vanaf 1 september. De dienst cultuur dient
rekening te houden met volgende zaken:
• Enkel de structurele aanvragen ingediend voor 30 juni zijn geldig.
• Gebruikers die een verlenging van het gebruik aanvragen, hebben voorrang op
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•
•

eventuele andere aanvragen op hetzelfde tijdstip. Een verlenging betekent dat
dezelfde activiteiten, dagen, uren en periodiciteit die in het voorbije jaar in het
weekschema waren opgenomen, opnieuw worden aangevraagd.
Alle nieuwe aanvragen voor structureel gebruik die samenvallen op momenten
waarop het gebruik reeds vastligt voor andere gebruikers worden afgewezen.
Alle nieuwe aanvragen voor structureel gebruik die slaan op openstaande
momenten worden door de dienst cultuur in het weekschema ingevuld en dit
volgens de chronologie van de aanvragen.

§ 2. In de periode voor 1 september 2008 geldt volgende overgangsregeling:
• Aanvragen voor structureel gebruik in de periode voor 1 september 2008 zullen
door het college van burgemeester en schepenen worden toegewezen zonder
rekening te houden met de chronologie van het indienen van de aanvraag,
voorzover de aanvraag wordt ingediend vóór een door het college van
burgemeester en schepenen te bepalen datum Alle aanvragen die vóór deze
datum worden ingediend, zullen met andere woorden worden beschouwd als
gelijktijdig binnengekomen aanvragen.
• Indien aanvragen van verschillende gebruikers elkaar overlappen, en deze
overlapping niet in onderling overleg kan worden opgelost, zal het college van
burgemeester en schepenen voor de eerste toekenning van structureel gebruik zelf
een prioriteit toekennen aan de verschillende aanvragen, gebaseerd op de
meerwaarde die het structureel gebruik biedt voor het Bredense verenigingsleven
en de al dan niet beschikbaarheid van alternatieve oplossingen.
Artikel 9
Het gewoon gebruik van “Creatuur” wordt toegewezen door het college van
burgemeester en schepenen volgens de chronologie van de aanvragen en naargelang
het reeds vastgelegd structureel gebruik.
Is er reeds een gebruik toegewezen op de aangevraagde datum, dan wordt de
aanvrager hiervan binnen de week na de aanvraag schriftelijk verwittigd.
Artikel 10
Het college van burgemeester en schepenen kan een aanvraag voor gewoon of
structureel gebruik weigeren, omdat:
• de aanvrager in het verleden een zodanig nalatig gedrag heeft vertoond in
“Creatuur” of het gemeenschapscentrum, dat hem de toegang tot de
infrastructuur werd ontzegd (voor bepaalde of onbepaalde duur)
• de aanvraag niet in overeenstemming is met de materiële mogelijkheden van
“Creatuur”
• de aanvraag niet in overeenstemming is met de visie op het gebruik van
“Creatuur”:
− “Creatuur” wordt voorbehouden voor activiteiten die vallen onder de thema’s
die zijn opgesomd in artikel 4, 1° tot en met 10°, van de bijzondere wet van
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zijnde:
− 1° De bescherming en de luister van de taal;
2° De aanmoediging van de vorming van navorsers;
3° De schone kunsten;
4° Het cultureel patrimonium, de musea en de andere wetenschappelijkculturele instellingen (met uitzondering van de monumenten en
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−

landschappen;)
5° De bibliotheken, discotheken en soortgelijke diensten;
6° De radio-omroep en de televisie, het uitzenden van mededelingen van
de Nationale Regering (...) uitgezonderd;
(6°bis. De hulp aan de geschreven pers;)
7° Het jeugdbeleid;
8° De permanente opvoeding en de culturele animatie;
9° De lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven;
10° De vrijetijdsbesteding en het toerisme;
Feestelijkheden die de statutair of anders bepaalde doelstellingen van de
organiserende verenigingen of instellingen niet dienen, zoals familiefeesten of
vriendenfeesten met een privékarakter, zijn in “Creatuur” niet toegestaan.

De afgewezen aanvrager wordt van de redenen tot weigering schriftelijk op de hoogte
gesteld, binnen de week na de genomen beslissing tot afwijzing.
Artikel 11
Het gemeentebestuur kan, in geval van kennelijke overmacht, een reeds toegestaan
gewoon of structureel gebruik annuleren, zonder recht op enig verhaal of
schadevergoeding.
De gebruiker wordt hiervan binnen de week na de beslissing schriftelijk in kennis
gesteld. Wel engageert het gemeentebestuur er zich toe om een realistisch alternatief
te zoeken.
Artikel 12
Het gebruik van de permanente opslagplaats wordt toegewezen door het college van
burgemeester en schepenen voor één jaar en per m² vloeroppervlakte. De gewenste
startdatum van het gebruik, alsook het gewenste aantal m² wordt door de gebruiker
aangevraagd.
De permanente opslagplaats wordt toegewezen na advies van het beheersorgaan
gemeenschapscentrum volgens de chronologie van de binnengekomen aanvragen en
zolang de voorraad strekt.
Artikel 13
Het college van burgemeester en schepenen kan een aanvraag voor het gebruik van
de permanente opslagplaats weigeren, indien het van oordeel is dat het materiaal dat
zou worden opgeslagen een gevaar betekent voor het gebouw, de buurt of de
personen die gebruik maken van het gebouw.
Gebruiksvoorwaarden
Artikel 14
Overdracht of afstand van het gebruiksrecht aan derden is verboden. Het is eveneens
verboden de lokalen te gebruiken voor andere doeleinden dan deze vermeld op de
aanvraag.
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Personeelsleden van het gemeentebestuur moeten steeds toegelaten worden tot de
accommodatie tijdens een activiteit, zodat deze desgevallend controle kunnen
uitoefenen op de toepassing van het reglement.
Artikel 15
Vóór de activiteit stelt de gebruiker zich in regel inzake:
1. Verzekeringen:
− verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, voor schade veroorzaakt aan de
infrastructuur, aan personen of aan hun goederen door de gebruiker zelf,
leden van de vereniging, eventuele deelnemers of bezoekers aan de activiteit.
2. Fiscale verplichtingen:
− alle belastingen, taksen, auteursrechten en dergelijke, verschuldigd ingevolge
de uitgeoefende activiteit, vallen ten laste van de gebruiker in kwestie, tenzij
de gemeente bepaalde elementen hiervan ten laste neemt.
Artikel 16
De gebruiker is ertoe gehouden om het brandgevaar tijdens activiteiten te beperken.
De gemeente heeft een eigen brandverzekering, waarin –behalve bij kwaadwilligheid
of nalatigheid– wordt afgezien van verhaal tegen de gebruiker in geval van
brandschade. Indien de gebruiker toch aansprakelijk wordt geacht en hij geen
verzekering in deze heeft afgesloten, zal hij persoonlijk voor de desbetreffende schade
worden aangesproken.
De gebruiker moet steeds de toegangsdeuren en nooduitgangen vrij laten.
Artikel 17
De gebruiker verplicht er zich toe om toe te zien dat de wetgeving inzake openbare
dronkenschap, openbare moraliteit, de jeugdbescherming, de geluids- en milieunormen,
het gemeentelijk politiereglement, het verbod op gebruik van verdovende middelen, het
rookverbod op openbare plaatsen en andere relevante wetgeving stipt wordt
toegepast.
Indien het gemeentebestuur of de politiediensten vaststellen dat de gebruiker zich niet
houdt aan deze regels of aan het onderhavig reglement, kan de aan de gang zijnde
activiteit onmiddellijk worden stopgezet, zonder enig recht op schadevergoeding.
Artikel 18
De gebruiker is verplicht zelf toe te zien op het reglementair en duurzaam gebruik
van de infrastructuur.
Duurzaam gebruik houdt ondermeer in dat de infrastructuur niet wordt beschadigd of
in gevaar wordt gebracht.
Artikel 19
§ 1. De gebruiker zet zelf de zaal klaar in de door hem gewenste opstelling.
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§ 2. Na de activiteit zal de gebruiker:
• de gebruikte ruimtes opruimen
• de afwas doen
• de tafels en stoelen op de normale plaats terugzetten
• het gebruikte materiaal opruimen
Indien aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, zal dit gebeuren door het
gemeentebestuur met aanrekening van de kosten, aan te rekenen volgens het barema
gemeentepersoneel.
Artikel 20
De gebruiker kan gebruik maken van de aanwezige gemeentelijke voorzieningen in
het gebouw.
Indien het strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de activiteit, kunnen gebruikers
met het gemeentebestuur een regeling afspreken om in het gebouw op eigen kosten
en op een aangeduide locatie een koelkast te plaatsen (A+klasse).
Artikel 21
De gebruiker van de permanente opslagplaats dient zelf in te staan voor een
voldoende beveiliging tegen diefstal van het opgeslagen materiaal. Het
gemeentebestuur kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade aan
of diefstal van voorwerpen.
Om het materiaal voldoende te beveiligen mag door de gebruiker zelf afsluitbare
kasten of kooien worden geplaatst.
Gebruiksvergoeding en praktische schikkingen
Artikel 22
Het college van burgemeester en schepenen kan een arbitraire waarborg opleggen
voor het gebruik van “Creatuur”, indien het van oordeel is dat er verhoogde risico’s op
beschadiging van de infrastructuur zijn verbonden aan de activiteit.
Artikel 23
“Creatuur” wordt gratis ter beschikking gesteld aan de gebruikers.
Artikel 24
Gebruikers die gewoon gebruik maken van “Creatuur” kunnen de sleutels van het
gebouw ten vroegste vijf dagen voor de geplande activiteit ophalen bij de dienst cultuur
(Meeting & Eventcentrum Staf Versluys, Kapelstraat 76 te Bredene). De sleutels
worden ten laatste drie dagen na de activiteit terugbezorgd.
Gebruikers die structureel gebruik maken van “Creatuur” kunnen de sleutels bij zich
houden tot zolang het structureel gebruik duurt.
Gebruikers van de permanente opslagplaats kunnen de sleutels van het gebouw bij
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aanvang ophalen bij voormelde dienst cultuur en kunnen ze behouden tot het einde
van de periode van het permanent gebruik van de opslagplaats, waarop de sleutels
onmiddellijk moeten worden terugbezorgd.
Slotbepalingen
Artikel 25
De gebruiker neemt kennis van de hem overhandigde gebruiksvoorwaarden en stemt
er mee in. Dit wordt dan ook beschouwd als een impliciete aanvaarding van de
gebruiksvoorwaarden.
Betwistingen in verband met toepassing van onderhavig reglement worden beslecht
door het college van burgemeester en schepenen.
Het college van burgemeester en schepenen kan definitief beslechten:
• De verleende toelating wijzigen of intrekken. Indien van dit recht gebruik wordt
gemaakt zal vooraf overleg worden gepleegd met de betrokken gebruiker.
• Bij het niet naleven van de in dit reglement opgenomen voorschriften, aan nalatige
gebruikers de toegang tot de infrastructuur ontzeggen voor bepaalde of
onbepaalde tijd.
Artikel 26
Het gemeentebestuur kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor om het even
welke schade van lichamelijke of stoffelijke aard naar aanleiding van de toegestane
activiteiten of het gebruik van de lokalen en/of uitrusting. Het kan evenmin
aansprakelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of de diefstal van
persoonlijke bezittingen, en dergelijke tijdens de activiteit.
Het gemeentebestuur kan bovendien niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet
naleven, door de gebruiker, van wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Punt 17: secretariaat - Begraafplaatsen. Uitbreiding en herinrichting van de begraafplaats
"Priorij". Vaststelling 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, Kristien Vanmullem en
Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany
Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi
Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William
Hüppertz, Cindy Versluys? Jon Devos en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Martine Lauwereyns, secretaris wnd.
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Afwezig met
kennisgeving

Erwin Feys, schepen

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
Decreet van 16/01/2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging
Besluit van de Vlaamse regering van 14/05/2004 tot organisatie, inrichting en
beheer van begraafplaatsen en crematoria
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

•
•
•

B.P.A. nr. 7 “Dorpskom”, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 17/11/1994
beslissing d.d. 25/02/2008 van de gemeenteraad betreffende de aankoop van
14.921 m2 grond jegens Diane Fiers, nodig voor de uitbreiding van de
begraafplaats “Priorij”
ontwerp bestek van de opdracht van diensten tot opmaak van een ontwerp,
leiding van de werken + veiligheidscoördinatie ontwerp en uitvoering van de
uitbreiding en herinrichting van de begraafplaats “Priorij”

Feiten, context •
en argumentatie

In het budget 2008 is een krediet van 10.000 EUR ingeschreven voor het
financieren van de opdracht van diensten voor het maken van een studie van de
uitbreiding en herinrichting van de begraafplaats “Priorij”

•

De gemeenteraad is, in zitting van 25/02/2008, overgegaan tot de aankoop van
14.921 m2 grond, gekadastreerd 2° afdeling, sectie C, nr. 806/06b, nodig voor
de uitbreiding van de begraafplaats “Priorij”

•

Overeenkomstig artikel 2 van het decreet van 16/01/2004 op de begraafplaatsen
en de lijkbezorging moet iedere begraafplaats beschikken over een urnenveld
(bijzetten van één of twee asurnen in kleine grafkeldertjes, voorzien van
dekplaten). De begraafplaats “Priorij” beschikt momenteel enkel over een
columbarium en geen urnenveld.

•

Verder zijn volgende ingrepen noodzakelijk:
- Herinrichting bestaand dienstengebouw of optrekken nieuwe constructie (kleine
administratieve cel, bergplaats, nieuw sanitair (met inbegrip van sanitair mensen
met een beperkte mobiliteit) en lijkenruimte), na voorafgaande
doorlichting huidig gebouw door ontwerper
- Verruiming strooiweide en plaatsen zuil (vermelding namen overledenen). De
huidige weide voldoet immers absoluut niet en laat weinig sereniteit toe.
- Uitbreiding columbarium, gelet op het stijgend aantal crematies
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- Uitbreiding massagraf, zone grafkelders, zone geconcedeerde en nietgeconcedeerde volle grond
- Voorzien van een begroetingsplaats met afdak, waarin in een intieme sfeer een
laatste groet aan de overledene kan worden gebracht
- Groenvoorzieningen
•

Eventueel kan nog een herdenkingsconstructie worden geplaatst

•

Omschrijving ontwerpopdracht
- Het opmaken van een ontwerp (uitwerken ruimtelijke visie, vastleggen
inrichtingsprincipes voor de totaliteit van de begraafplaats en bespreking met
opdrachtgevend bestuur), kostprijsraming, uitvoeringsdossier, de aanbesteding,
dossier aanvraag stedenbouwkundige vergunning en de controle op de werken
- Het technisch en administratief opvolgen van de uitvoering van het ontwerp tot
en met de definitieve oplevering
- 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 (dienstengebouw)

•

Financiële
gevolgen

De gemeenteraad wordt voorgesteld over te gaan tot de vaststelling van de
voorwaarden van de opdracht van diensten tot opmaak van een ontwerp, leiding
van de werken, veiligheidscoördinatie ontwerp en uitvoering + wijze van gunnen
betreffende het uitbreiden en herinrichten van de begraafplaats “Priorij”

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Studieopdracht uitbreiding
en
herinrichting
begraafplaats “Priorij”

Tussenkomsten

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
10.000 EUR 878 08/08 733-60
A.P.-code 17.1.05 B
10.000 EUR

Dienst
BD

Gilbert Vanleenhove, raadslid, vestigt er de aandacht op dat het geplande urnenveld
dusdanig dient geconcipieerd dat bijzettingen mogelijk zijn (voldoende diepte) en dit
overigens ook voor de nieuwe columbaria.
Hij herinnert aan het voorstel van de fractie CD&V om een gedeelte van de oude
begraafplaats rond de Sint-Rikierskerk te ontruimen en de vrijgekomen gronden te
integreren in het dorpsplein en wijst erop dat, overeenkomstig de vigerende
regelgeving, deze begraafplaats vanaf 2015 een nieuwe bestemming kan krijgen (10
jaar vanaf laatste bijzetting), op voorwaarde echter dat de gemeenteraad zo vlug
mogelijk beslist dat in deze zone niet meer kan worden begraven.
Burgemeester Willy Vanhooren antwoordt dat de gemeenteadministratie volop bezig is
met deze problematiek en merkt op dat het overbrengen van stoffelijke resten van
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overledenen, begraven op de oude begraafplaatsen Dorp en Sas, naar de
begraafplaats “Priorij”, een dure aangelegenheid is.
Schepen Steve Vandenberghe wijst er bovendien op dat ook met het menselijk aspect
dient rekening gehouden.
Volgens Gilbert Vanleenhove, raadslid, biedt het decreet van 16/01/2004 betreffende
de begraafplaatsen en de lijkbezorging voldoende garanties voor een ontruiming met
respect voor de overledenen en hun nabestaanden.
Hij merkt vervolgens op dat zich nog tal van verwaarloosde graven op de oude
begraafplaatsen bevinden.
1° schepen Jacques Deroo repliceert dat sanering met de nodige omzichtigheid wordt
uitgevoerd, omdat vele grafkelders verzakken nadat aangrenzende kelders werden
verwijderd.

Stemmen

Met algemene stemmen

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/BEGRPL) betreffende het uitbreiden en herinrichten van de
begraafplaats “Priorij”
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 18: personeelsdienst - Personeel. Reglement betreffende het contractueel personeel.
Vaststellen van een overgangsbepaling inzake de aanwervings- en selectieprocedure voor
betrekkingen in het kader van een werkgelegenheidsmaatregel van de hogere overheid
(lokale diensteneconomie).

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem en
Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany
Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi
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Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William
Hüppertz, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Martine Lauwereyns, secretaris wnd.
Afwezig met
kennisgeving

Erwin Feys, schepen

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikels 87, §4 (managementteam), 105 (rechtspositieregeling) en 253
(toezendingsplichtige besluiten) van het Gemeentedecreet
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
Decreet d.d. 22/12/2006, houdende de lokale diensteneconomie
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 05/10/2007, betreffende de lokale
diensteneconomie
Ministerieel Besluit d.d. 01/01/2008 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse
regering d.d. 05/10/2007 houdende de lokale diensteneconomie
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 Vlaamse minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke
Kansen en van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, d.d.
24/12/2007, houdende erkenning als initiatief in de lokale diensteneconomie (van
01/03/2008 t.e.m. 29/02/2012)
reglement betreffende het contractueel personeel, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad in zitting d.d. 27/12/1995, en latere wijzigingen
beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/12/2007 houdende vaststelling van de
gemeentebegroting voor het dienstjaar 2008
gunstig advies d.d. 14/02/2008 van het managementteam over het voorstel tot
het vaststellen van een overgangsbepaling inzake de aanwervings- en
selectieprocedure
voor
betrekkingen
in
het
kader
van
een
werkgelegenheidsmaatregel van de hogere overheid (lokale diensteneconomie)
protocol d.d. 14/03/2008, van het Bijzonder Onderhandelingscomité, inzake het
betrokken voorstel

Feiten, context Erkenning als initiatief in de lokale diensteneconomie (LDE)
en argumentatie Het gemeentebestuur heeft voor het project buurt- en nabijheidsdiensten toerisme
subsidies van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap genoten voor de
tewerkstelling van 2 voltijdse equivalenten (technisch beambten) vanaf april 2002 tot
en met eind februari 2008.
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N.a.v. de algemene stopzetting van dit project heeft het bestuur ter vervanging een
aanvraag ingediend tot erkenning als initiatief in de lokale diensteneconomie Deze
aanvraag is goedgekeurd met ingang van 01/03/2008 voor een periode van 4 jaar.
Na deze periode kan de goedkeuring mogelijk voor onbepaalde duur verlengd worden.
De activiteiten die erkend worden zijn:
• onderhoud toeristische infrastructuur;
• sensibiliseren over en aanpak van de milieuproblematiek in de toeristische zone.
Ingevolge de erkenning moeten algemeen volgende verbintenissen nageleefd worden:
• bijkomende tewerkstelling creëren;
• maximale inspanningen leveren om kansengroepen aan te werven en
gelijkwaardige kansen te bieden in de organisatie;
• garanties bieden inzake kwaliteit van de arbeid voor kansengroepen;
• stimuleren en bevorderen van doorstroom- en doorgroeimogelijkheden van de
werknemers;
• ingebed zijn in het lokale socio-economische weefsel;
• aanvullend zijn t.o.v. het reeds bestaande aanbod;
• een kwaliteitsvolle en toegankelijke dienstverlening verstrekken;
• aandacht hebben voor milieuzorg;
• voorzien in een omkadering van minstens 1 voltijds personeelslid (d.w.z. met
voltijdse beschikbaarheid om omkadering te bieden en minstens 0,3 VE effectieve
invulling met omkaderings- en begeleidingstaken);
• als sui-generisafdeling werkzaam zijn.
De toegekende subsidies zijn op jaarbasis (totaal: 28.000 EUR) als volgt voorzien:
• 2 VE doelgroepwerknemers, goed voor een premiebedrag van 2 x 8.000 EUR;
• 1 VE omkadering, met een omkaderingspremie van 12.000 EUR.
Als erkend initiatief in de lokale diensteneconomie kan het bestuur tevens een beroep
doen op de SINE-betoelaging (via de RVA, op jaarbasis per VE: loonkosttoelage
van 6.000 EUR en RSZ-bijdragevermindering van 4.000 EUR). De duur van deze
toelage is afhankelijk van de leeftijd en de periode van inactiviteit van de
doelgroepwerknemer.
Een recent ministerieel besluit stelt de periodes van tewerkstelling in een project, dat
op 31/12/2007 erkend is in het kader van de buurt- en nabijheidsdiensten gelijk met
een periode van vergoede volledige werkloosheid, waardoor de betrokken werknemers
vermoedelijk eveneens in aanmerking komen voor deze SINE-betoelaging.
Tewerkstelling omkadering en doelgroepwerknemers
De verbintenis betreffende het creëren van bijkomende tewerkstelling geldt niet
voor:
• de werknemer die uitsluitend wordt ingeschakeld voor omkadering. Hier
moeten dan wel de extra taken of de verschuiving van de taken in het kader van
de persoonlijke en dagdagelijkse begeleiding en opleiding van de
doelgroepwerknemers aangetoond kunnen worden;
• de werknemers in de lopende projecten die reeds erkend zijn in het kader van
de buurt- en nabijheidsdiensten en die bijgevolg kunnen overgeheveld
worden naar het initiatief LDE.
De beslissing, houdende erkenning als initiatief LDE, vermeldt uitdrukkelijk dat de
doelgroepwerknemers in dienst genomen moeten worden met een
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arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
Gevolgen aard contract doelgroepwerknemers (onbepaalde duur)
Ingevolge de huidige bepalingen in het reglement van het contractueel personeel:
• is een aanwerving met een contract van onbepaalde duur enkel mogelijk na
geslaagd te zijn voor een (gewoon) aanwervingsexamen (zie artikel 2
(aanwervingsvoorwaarden), 3 §1);
• worden enkel de gesubsidieerde contractuelen met een contract van
6 maanden of minder van de bepalingen onder titel 4 (aanwervingsexamens,
examenprogramma’s, beoordeling, commissies) uitgesloten.
Bijgevolg kunnen op basis van de bepalingen uit het reglement de huidige werknemers
in het project buurt- en nabijheidsdiensten slechts overgeheveld worden naar het
nieuwe project LDE na de organisatie van een algemeen
aanwervingsexamen (met bekendmaking) en op voorwaarde dat zij als één van
de best gerangschikte kandidaten voor dit examen slagen.
Voorstel tot aanpassing aanwervings- en selectieprocedure
(conform bepalingen rechtspositieregeling besluit Vlaamse regering d.d. 05/10/2007)
Artikel 11 §1,2° van het rechtspositiebesluit, bepaalt dat, om in aanmerking te komen
voor aanwerving, de kandidaten moeten slagen voor de selectieprocedure.
Artikel 14 § 1 van het besluit bepaalt dat aan elke aanwerving een externe
bekendmaking van de vacature met een oproep tot kandidaten voorafgaat.
In afdeling VI van het betrokken besluit (specifieke bepalingen voor de aanwerving in
de betrekkingen, ingesteld ter uitvoering van werkgelegenheidsmaatregelen van de
hogere overheid, waarvan de tewerkstellingsduur onbepaald is), en meer bepaald in
artikel 25, wordt evenwel aan de raad de mogelijkheid geboden om voor de
aanwerving in betrekkingen zoals in het kader van de lokale diensteneconomie, de
algemene bepalingen te vervangen door een specifieke aanwervings- en
selectieprocedure, die aangepast is aan de doelgroep.
In de plaats van een externe bekendmaking van de vacature (momenteel: 2 plaatselijk
verschijnende kranten), kan dan bijvoorbeeld beslist worden dat via de VDAB een
oproep tot erkende kandidaten gericht wordt.
Artikel 18 van het rechtspositiebesluit bepaalt algemeen dat ten minste 1/3de van
de leden van de selectiecommissie deskundigen zijn, die extern zijn aan het
eigen bestuur. Vroeger moesten nog minstens 50% van de deskundigen extern zijn.
Zo voorzien de huidige bepalingen betreffende de samenstelling van de
examencommissie voor de functie van technisch beambte dat er 2
ervaringsdeskundigen zijn, vreemd aan het bestuur, van minstens het niveau van de te
begeven functie, en 1 selectiedeskundige.
Voor de selectie in het kader van de lokale diensteneconomie kan het aantal externe
deskundigen herleid worden tot ten minste 1/3de.
De selectieprocedure dient minstens een interview of test te omvatten die peilt
naar de motivatie, de belangstelling en de inzetbaarheid van de kandidaten bij de
gemeente.
Het huidige examenprogramma voor de functie van technisch beambte bestaat uit
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een praktische proef naar de aard van het werk waarvoor gepostuleerd wordt.
Vermoedelijk is ingevolge het algemene, niet-gespecialiseerde karakter van het
takenpakket, een interview meer aangewezen om een onderscheid tussen de
kandidaten te kunnen maken.
Een afwijking op de normaal geldende aanwervings- en selectieprocedure heeft wel
tot gevolg dat de aangeworven (contractuele) personeelsleden achteraf niet in
aanmerking komen voor een eventuele bevordering of interne
mobiliteit.
Voorstel tot aanpassing reglement contractueel personeel (overgangsbepaling)
Aangezien:
• via de opgenomen uitzonderingsbepalingen in het besluit van de Vlaamse Regering
d.d. 05/10/2007, betreffende de lokale diensteneconomie, expliciet de
mogelijkheid voorzien wordt om de werknemers tewerkgesteld in het voormalige
project buurt- en nabijheidsdiensten, in dienst te houden via het initiatief
LDE;
• de betrokken werknemers, die behoren tot de doelgroep, steeds gunstig
geëvalueerd zijn voor hun prestaties en het bestuur bijgevolg reeds over
geschikte kandidaten beschikt, wat een uitgebreide selectieprocedure met
een algemene bekendmaking overbodig maakt;
wordt met het oog op de continuïteit van de dienstverlening voorgesteld om in de
overgangsbepalingen van het reglement betreffende het contractueel
personeel, te voorzien dat n.a.v. de stopzetting van het project buurt- en
nabijheidsdiensten op 29/02/2008 en de overgang naar het initiatief in de lokale
diensteneconomie vanaf 01/03/2008 (*), de aanwervings- en selectieprocedure in
toepassing van artikel 25 van het rechtspositiebesluit Gemeente- en Provinciepersoneel
d.d. 07/12/2007 aan te passen, zodat de meest geschikte kandidaat uit de door de
hogere overheid beoogde doelgroep geselecteerd wordt.
(*) Deze uitzonderingsbepaling is hierdoor enkel van toepassing bij de
overgang van het project buurt- en nabijheidsdiensten naar het initiatief LDE. Bij
een eventuele aanstelling en uitdiensttreding van één van de huidige werknemers,
moet voor een nieuwe aanwerving wel aan de gangbare voorwaarden voor het
afsluiten van een contract van onbepaalde duur voldaan worden. De
gemeenteraad kan er bij de vaststelling van de rechtspositieregeling eventueel
voor opteren om bij dergelijke tewerkstellingen steeds afwijkende bepalingen te
voorzien.
Advies

•

Stemmen

Met algemene stemmen

De voorgestelde aanpassing van het reglement betreffende het contractueel
personeel is gunstig geadviseerd door het managementteam in vergadering
van 14/02/2008.
Het
betrokken
voorstel
wordt
besproken
in
het
Bijzonder
Onderhandelingscomité op 14/03/2008. De vakorganisaties hebben
ondertussen reeds gegarandeerd dat tijdens deze vergadering een protocol zal
afgesloten worden.
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Besluit

Artikel 1
De overgangsbepalingen in het reglement betreffende het contractueel personeel
worden als volgt aangevuld (zie uitbreiding titel hoofdstuk 3 (met vet- en cursief
gedrukte tekst) en toevoeging artikel 36 bis):
(…)
Titel 10 - overgangsbepalingen
Hoofdstuk 1 - Wervingsreserve (artikel 34)
Hoofdstuk 2 - Op proef aangestelden (artikel 35)
Hoofdstuk
3
Aanwervingsprocedures
en
examenprogramma’s, beoordeling, commissies

Aanwervingsexamens,

(Artikel 36)
Artikel 36 bis
N.a.v. de stopzetting van het project buurt- en nabijheidsdiensten op 29/02/2008 en
de overgang naar het initiatief in de lokale diensteneconomie vanaf 01/03/2008,
worden - in toepassing van artikel 25 van het rechtspositiebesluit Gemeente- en
Provinciepersoneel d.d. 07/12/2007 - voor deze betrekkingen de aanwervings- en
selectieprocedure uit het reglement betreffende het contractueel personeel als volgt
aangepast, zodat de meest geschikte kandidaat uit de door de hogere overheid
beoogde doelgroep geselecteerd kan worden:
• in afwijking op artikel 4 wordt via de VDAB een oproep tot erkende kandidaten
gericht;
• in afwijking op artikel 14 en de bijlage 1 van het reglement, bestaat de
examencommissie voor de aanwerving van een technisch beambte uit twee
ervaringsdeskundigen, waarvan minstens 1 vreemd aan het bestuur, van minstens
het niveau van de te begeven functie en een selectiedeskundige;
• in afwijking op de bijlage 1 van het reglement, dient de kandidaat voor de
aanwerving als technisch beambte (aanwervingsvoorwaarde) te slagen in een
aanwervingsexamen bestaande uit een interview en bestaat het examenprogramma
uit een interview dat peilt naar de motivatie, de belangstelling en de inzetbaarheid
van de kandidaten bij de gemeente (op 100 punten), waarvoor de kandidaten 60%
van de punten moeten behalen om geslaagd te zijn.
Artikel 2
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de gouverneur.

Punt 19: technische dienst - Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Verleggen gedeelte van de
voetweg nr. 13, gelegen tussen Kerk- en Zandstraat. Advies.
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Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Feys, schepen

Bevoegdheid

•

Wet d.d. 18/05/1841 op de buurtwegen

Juridische grond

•

Decreet d.d. 18/05/1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en
latere wijzigingen

Verwijzingsdocumenten

•

atlas van de buurtverbindingen van de gemeente Bredene opgemaakt op
01/10/1844
B.P.A. nr. 7 “Dorpskom”, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 17/11/1994
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 13/06/2005
houdende vergunning aan Immo Danneels nv, Markt 4, 8750 Wingene, voor het
verkavelen van gronden, gelegen in de doortrekking van de Fritz Vinckelaan
brief d.d. 22/08/2007 van de Bestendige Deputatie van de provincie WestVlaanderen betreffende het procedureverloop van buurtwegendossiers
bekendmaking door het college van burgemeester en schepenen d.d. 30/01/2008
van de voorgenomen verlegging van een gedeelte van voetweg nr. 13 tussen Kerken Zandstraat
proces-verbaal van sluiting van het desbetreffend openbaar onderzoek d.d.
18/02/2008

•
•
•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie
•

•

In zitting van 13/06/2005 van het college van burgemeester en schepenen werd
nv Immo Danneels, Markt 4, 8750 Wingene, vergunning verleend voor het
verkavelen van gronden, gelegen in de doortrekking van de Fritz Vinckelaan,
gekadastreerd 2° afdeling, sectie C, nrs. 626k2, 628k, 633b, 634w en 638g4
Een gedeelte van voetweg nr. 13 loopt over deze gronden, waardoor het
noodzakelijk is een gedeelte ervan te verleggen. Op het uittreksel uit de atlas van
de buurtwegen, opgemaakt door de Provinciale Technische Dienst Wegen, is het
gedeelte van de te verleggen voetweg aangeduid met de letters A en B en het
nieuwe tracé met de letters C en D. Deze nieuwe toestand is voor de
weggebruiker evenwaardig aan de bestaande en heeft tot gevolg dat de
desbetreffende voetweg blijft bestaan binnen het buurtwegentracé in de directe
omgeving
Tijdens de periode van het openbaar onderzoek werden geen bezwaarschriften
ingediend of opmerkingen geformuleerd
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•
•

De vraag van Immo Danneels nv tot het verleggen van een gedeelte van
voornoemde buurtweg kan worden ingewilligd.
De gemeenteraad wordt voorgesteld gunstig advies uit te brengen bij de
Bestendige Deputatie over het verleggen van een gedeelte van voornoemde
buurtweg.

Openbaar
onderzoek

Het verleggen van een gedeelte van de voetweg nr. 13, gelegen tussen Kerk- en
Zandstraat, werd onderworpen aan een openbaar onderzoek vanaf 31/01/2008 tot
en met 16/02/2008 – geen bezwaren

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad brengt gunstig advies uit over het verleggen van een gedeelte van
voetweg nr. 13, gelegen tussen Kerk- en Zandstraat, meerbepaald het deel op het
uittreksel uit de atlas van de buurtwegen, opgemaakt door de Provinciale Technische
Dienst Wegen, aangeduid met de letters A en B (bestaande toestand) en de letters C
en D (nieuw tracé). Het desbetreffend plan maakt integrerend deel uit van dit besluit.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen stuurt onderhavig besluit ter goedkeuring
door aan de Bestendige Deputatie van de provincie West-Vlaanderen

Punt 20: technische dienst - Concessies – Vaststelling van de voorwaarden van de
standplaatsen op het openbaar domein . Seizoenexploitaties 2008 .

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Feys, schepen
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Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

Besluit van de Vlaamse regering d.d. 26/04/1995 betreffende de strandconcessies
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 29/03/2002 houdende toekenning van
vergunningen voor het privatief gebruik van het openbaar domein van de wegen,
de waterwegen, de zeewering en de dijken

Verwijzingsdocumenten

•

ontwerp van de voorwaarden voor standplaatsen op het openbaar domein seizoenexploitaties 2008

Feiten, context •
en argumentatie
•
•

Jaarlijks worden de voorwaarden voor de standplaatsen op het openbaar domein
opnieuw vastgesteld . Hierbij worden vooral de concessieprijzen aangepast .
Onder deze concessies vallen eveneens de particuliere strandcabines .
Door de gemeenteontvanger werd vorig seizoen een onregelmatigheid in de
aangerekende basisindexen vastgesteld . Deze basisindexen werden in huidig
lastenboek aangepast .
De aan te rekenen concessieprijzen worden aangepast aan het indexcijfer d.d.
30/09/2007 (150,27)

•

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt de voorwaarden voor de standplaatsen op het openbaar
domein 2008 (seizoenexploitaties) vast .
Deze lasten en voorwaarden met referentienummer 2008/TA/0317p02 maken
integrerend deel uit van dit besluit .

Punt 21: sportdienst - Sport. Club Yellowracing. Erkenning als Bredense sportvereniging

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem en
Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany
Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi
Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William
Hüppertz, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Martine Lauwereyns, secretaris wnd.
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Afwezig met
kennisgeving

Erwin Feys, schepen

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

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

Verwijzingsdocumenten

•

beslissingen van de gemeenteraad d.d. 03/12/1983 en 10/09/1984 houdende
respectievelijk het vaststellen en wijzigen van een “gemeentelijk reglement nopens
de subsidiëring van verenigingen”
bewijsstukken i.f.v. erkenning

•
Feiten, context •
en argumentatie
•

Tussenkomsten

Club Yellowracing – p.a. Andy Van den Borre, Paaphoek 34, 8450 Bredene –
vraagt om erkend te worden als Bredense sportvereniging.
Aan de desbetreffende voorwaarden is voldaan, meerbepaald :
- de vereniging moet een welbepaald doel nastreven, opgericht zijn door privéinitiatief en geleid worden door een bestuurscomité
- geen winstoogmerk nastreven
- bij het indienen van de aanvraag om erkenning ten minste één jaar activiteiten
hebben uitgeoefend
- haar zetel op het grondgebied van de gemeente hebben
- administratieve en financiële controle door de gemeente aanvaarden
- geregeld manifestaties organiseren (éénmalige initiatieven worden gesubsidieerd
indien zij vooraf door de overheid als zodanig worden erkend en daarvoor krediet
is voorzien op de begroting – inschrijving onder een daartoe geëigend artikel)
- de sportvereniging moet lid zijn van de Gemeentelijke Sportraad

Dany Hollevoet, raadslid, merkt op dat uit het dossier niet blijkt vanaf welk tijdstip
Club Yellowracing lid is van de gemeentelijke sportraad, omdat de desbetreffende
beslissing van laatstgenoemd adviesorgaan ontbreekt
Kristien Vanmullem, schepen, antwoordt dat de sportvereniging lid is van de
gemeentelijke sportraad vanaf begin 2006

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om Club Yellowracing – p.a. Andy Van den Borre, Paaphoek
34, 8450 Bredene – toe te voegen aan de lijst van erkende sportverenigingen.
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Punt 22: financiële dienst - OCMW. Kennisname van het goedkeuringsbesluit en de
opmerkingen en aanbevelingen van Paul Breyne, gouverneur provincie West-Vlaanderen,
betreffende de jaarrekening 2006 van het OCMW Bredene, alsook het verslag van de externe
auditcommissie.

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Feys, schepen

Bevoegdheid

•

artikels 89§2 en 90§2 van de organieke wet d.d. 08/07/1976 betreffende de
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn

Juridische grond

•

Organieke wet van 08/07/1976 betreffende de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn
Decreet d.d. 17/12/1997 tot wijziging van de organieke wet op de Openbare
Centra voor Maatschappelijk Welzijn van 08/07/1976, waarbij werd voorzien in
de invoering van een nieuwe boekhouding voor de OCMW’s
Ministerieel Besluit d.d. 20/06/2004 tot vaststelling van de bijzondere
voorwaarden betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van
de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn

•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•

Voorgeschiedenis

kennisname door de gemeenteraad d.d. 07/08/2007 van de jaarrekening,
toelichting en jaarverslag 2006 van het OCMW in toepassing van de nieuwe
OCMW-boekhouding
brief d.d. 19/02/2008 betreffende het goedkeuringsbesluit, opmerkingen en
aanbevelingen van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, Paul Breyne,
van de jaarrekening 2006 van het OCMW Bredene
verslag van de externe auditcommissie van het OCMW Bredene, d.d. 16/01/2008
betreffende de jaarrekening per 31 december 2006

Fase
Bijeenkomst
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auditcommissie

Feiten, context •
en argumentatie
•
•

•
•

bewijsstukken betreffende de
jaarrekening

De gemeenteraad heeft op 07/08/2007 kennis genomen van de jaarrekening,
toelichting en jaarverslag 2006 van het OCMW. Er werden door de
gemeenteraad geen opmerkingen geformuleerd aan de heer provinciegouverneur,
Paul Breyne.
De jaarrekening wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het ambt van de
provinciegouverneur.
Vooraleer de gouverneur zijn goedkeuring hecht aan deze jaarrekening wordt een
externe audit met betrekking tot de gevoerde boekhouding in 2006 uitgevoerd.
De auditcommissie maakt van deze audit, die normaal gezien gedeeltelijk op het
kantoor van de diensten van de heer provinciegouverneur en gedeeltelijk in de
kantoren van het OCMW plaats vindt, een verslag op.
Op basis van dit verslag worden door de heer provinciegouverneur een aantal
opmerkingen en aanbevelingen aan de gemeenteraad meegedeeld.
Opmerkingen en aanbevelingen van de gouverneur.
• Administratief handboek
De secretaris en ontvanger dienden de administratieve procedures en interne
controles uit te werken voor wat betreft de materies behorende tot hun
bevoegdheden. Deze dienen te worden opgenomen in het administratief
handboek. De procedures dienen te worden uitgewerkt volgens een intern af
te spreken stappenplan.
• Interne audit
Er dient een interne audit georganiseerd te worden, bestaande uit een
nakomingsaudit (door de ontvanger) en een operationele audit (door de
interne auditcommissie), waarover telkens schriftelijk dient te worden
gerapporteerd aan de raad.
• Liquiditeitenbudget in budgetwijziging
Er dient in de toekomst een liquiditeitenbudget te worden opgesteld conform
de bijlagen van het Ministerieel Besluit. d.d. 20/06/2001. Deze verplichte
bijlagen zullen een wezenlijke meerwaarde vormen voor het budget.
• Beschrijvend gedeelte jaarverslag
Het beschrijvend gedeelte van het jaarverslag dient o.a. een overzicht van de
tijdens het boekjaar gerealiseerde investeringen en een stand van zaken van
de lopende investeringsprojecten te bevatten. In de toekomst dient dit
gedeelte van het jaarverslag tevens informatie te verstrekken over het
oorspronkelijk budget, en over de reeds aangegane verplichtingen.
• Pensioenvoorzieningen (ex-)voorzitters
Het bestaan van een pensioenverzekeringsfonds voor de wettelijke
pensioenen van de gemeente- en OCMW-mandatarissen en de bijhorende
administratieve diensten i.v.m. de pensioenen van deze mandatarissen neemt
niet weg dat het getrouw beeld van de boekhouding vereist dat er
voorzieningen worden gevormd om te voldoen aan de verplichtingen van het
OCMW inzake pensioenen ten opzichte van de (ex)voorzitter(s). Het
aanleggen van deze voorziening brengt op zich geen verhoging van de
gemeentelijke bijdrage met zich mee.

Verslag van de externe auditcommissie van het OCMW Bredene
betreffende de jaarrekening per 31 december 2006.
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Naar het oordeel van de externe auditcommissie, op basis van het steekproefsgewijze
nazicht en rekening houdend met de toepasselijke wetgeving geeft de jaarrekening ,
afgesloten op 31/12/2006, een waar en getrouw beeld van het vermogen, van de
financiële toestand en van de resultaten van het OCMW van Bredene en wordt de
passende verantwoording gegeven in de toelichting.
Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van Paul Breyne, gouverneur
provincie West-Vlaanderen, betreffende de vaststelling van de jaarrekening 2006 van
het OCMW van Bredene alsook het verslag van de externe auditcommissie.

namens de gemeenteraad,
Yannick Wittevrongel
secretaris
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Eddy Gryson
voorzitter
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