VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 23/06/2008
Toevoeging van een punt aan de agenda van de gemeenteraad in toepassing van artikel 29
van het Gemeentedecreet

Aanwezig

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, Etienne
Vercarre, Raf Pyra, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert,
William Hüppertz, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder,
raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Françoise Praet, raadslid

Bevoegdheid

•

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

artikel 29 van het Gemeentedecreet

Hiernavolgend punt wordt in toepassing van artikel
Gemeentedecreet toegevoegd aan de agenda van deze zitting :

29

van

het

“Beleidsondersteuning. Straatnamen.
Voorlopige vaststelling van een straatnaam voor de nieuw aangelegde straat
tussen Fritz Vinckelaan en Dorpsstraat. Hervaststelling”
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Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 19/05/2008

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Françoise Praet, raadslid

Bevoegdheid

•

Tussenkomsten

Raadslid Liesbeth Metsu die, met betrekking tot haar tussenkomst inzake de
EHBO-opfrissing voor de redders, wenst te verduidelijken dat zij heel wat
belang hecht aan dergelijke cursus maar dat haar opmerking vooral bedoeld was
tegen de datum waarop deze cursus plaatsvond, dit midden in de
examenperiode.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

artikel 33 van het Gemeentedecreet

De notulen van de zitting van 19/05/2008 worden goedgekeurd.

Punt 2: secretariaat - Autonoom gemeentebedrijf. Advies aan Vlaamse Regering over
statutenwijziging

Aanwezig

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

Françoise Praet, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikel 27 ter van het decreet van 28/04/1993 houdende regeling, voor het
Vlaams Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten
artikel 3 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene

•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•

•

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 09/05/2005 houdende goedkeuring van
de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
brief van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene d.d. 30/04/2008 i.v.m.
o.a. statutenwijziging

De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene heeft op
24/04/2008 de tekst van artikel 38 van de statuten geschrapt en vervangen
door een nieuwe tekst. Deze wijziging werd voorgesteld door de
boekhouder van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene en is
noodzakelijk om duidelijkheid te scheppen over het karakter van de
financiële inbreng van het gemeentebestuur in het
Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene.
Conform artikel 3 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf
Bredene kan de raad van bestuur de statuten wijzigen. Binnen de 20 dagen
wordt de beslissing gestuurd naar het college van burgemeester en
schepenen dat ze voor advies doorzendt naar de gemeenteraad.
De bepalingen van het Gemeentedecreet zijn momenteel nog niet van
toepassing voor het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene. Artikel 27 ter
van het decreet van 28/04/1993 houdende regeling, voor het Vlaams
Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten, dat inmiddels is
opgeheven maar waarvan de bepalingen nog van toepassing zijn op de
gemeentebedrijven die werden opgericht in toepassing van het
Gemeentedecreet, bepaalt dat het advies van de gemeenteraad over de
statutenwijziging door de raad van bestuur van het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene, moet worden overgemaakt aan de Vlaamse
Regering die het goedkeuringstoezicht uitoefent
De tekst van artikel 38 van de statuten zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad op 9/05/2005 :
Art. 38 Resultaatbestemming.
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•

•
•

De nettowinsten worden jaarlijks in de gemeentekas gestort. De verliezen
worden jaarlijks overgedragen.
Wanneer ten gevolge van een geleden verlies het netto-actief gedaald is tot
minder dan de helft van het door de gemeente ingebracht kapitaal , dan
moet de raad van bestuur het college van burgemeester en schepenen
notificeren van dit feit en het college van burgemeester en schepenen
verzoeken de gemeenteraad uit te nodigen om binnen een termijn van ten
hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld bijeen te komen
teneinde in voorkomend geval te beraadslagen en te besluiten over de
maatregelen die de raad van bestuur voorstelt ter sanering van de financiële
toestand.
De tekst van artikel 38 van de statuten na de wijziging door de raad van
bestuur op 24/04/2008 :
Art. 38 : resultaatbestemming
“Alle inbrengen van de gemeentelijke overheid moeten als kapitaal aanzien
worden, tenzij anders bepaald. Dit kapitaal mag niet worden vervreemd,
uitgekeerd of overgedragen, behoudens bij ontbinding.
Een
kapitaalvermindering is enkel mogelijk om exploitatieverliezen,
minderwaarden of duurzame waardeverminderingen te compenseren.
De nettowinsten worden jaarlijks gereserveerd. De verliezen worden
jaarlijks overgedragen.”
De controlemogelijkheden van het gemeentebestuur op de kapitaalstromen
blijven onaangetast, bijvoorbeeld bij de opmaak van de gemeentebegroting
De gemeenteraad wordt uitgenodigd om een advies uit te brengen over de
wijziging van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om gunstig advies te verlenen aan de Vlaamse Regering
over de wijziging van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
door de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene op
24/4/2008.

Punt 3: secretariaat - Autonoom gemeentebedrijf. Kennisneming van de jaarrekening,
activiteitenverslag en verslag van het college van commissarissen van het boekjaar 2007 en
ondernemingsplan 2008-2010

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,
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Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi
Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William
Hüppertz, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig met
kennisgeving

Françoise Praet, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikel 263 septies van de Nieuwe Gemeentewet

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 09/05/2005 houdende goedkeuring van
de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
artikels 37 en 39 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf
Bredene goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 09/05/2005
jaarverslag en jaarrekening 2007 van het Autonoom Gemeentebedrijf
Bredene
verslag van het college van commissarissen van het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene
beslissing van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf
Bredene d.d. 24/04/2008 houdende vaststelling van het ondernemingsplan
2008-2010
beslissing van het college van burgemeester d.d. 22/04/2008 betreffende de
kapitaalstroom vanuit de gemeente aan het AGB over het dienstjaar 2007
en de boekhoudkundige regularisatie hieromtrent

•
•
•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•

Artikel 37 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
bepaalt dat de raad van bestuur een ontwerp van jaarrekening overmaakt
aan het college van commissarissen, dat binnen de vier weken bij de raad
van bestuur zijn verslag indient. De raad van bestuur stelt de jaarrekening
vast en maakt deze vóór 15 mei over aan het college van burgemeester en
schepenen, om te worden meegedeeld aan de gemeenteraad. Artikel 38
van deze statuten bepaalt dat inzake resultaatsbestemming de nettowinsten
jaarlijks in de gemeentekas worden gestort en de verliezen jaarlijks worden
overgedragen. Artikel 38 bepaalt tevens dat wanneer het netto-actief
gedaald is tot minder dan de helft van het door de gemeente ingebracht
kapitaal, de raad van bestuur het college van burgemeester en schepenen
moet notificeren van dit feit en het college van burgemeester en schepenen
moet verzoeken om de gemeenteraad uit te nodigen om binnen een termijn
van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld bijeen te
komen teneinde in voorkomend geval te beraadslagen en te besluiten over
de maatregelen die de raad van bestuur voorstelt ter sanering van de
financiële toestand.
De raad van bestuur stelt geen specifieke maatregelen voor. Na advies van
de boekhouder heeft de raad van bestuur op 24/04/2008 wel beslist om
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•

•

Neemt kennis

artikel 38 van de statuten te schrappen en te vervangen door
Artikel. 38 : resultaatbestemming
“Alle inbrengen van de gemeentelijke overheid moeten als kapitaal
aanzien worden, tenzij anders bepaald.
Dit kapitaal mag niet
worden vervreemd, uitgekeerd of overgedragen, behoudens bij
ontbinding.
Een kapitaalvermindering is enkel mogelijk om
exploitatieverliezen,
minderwaarden
of
duurzame
waardeverminderingen te compenseren.
De nettowinsten worden jaarlijks gereserveerd. De verliezen
worden jaarlijks overgedragen.”
Artikel 39 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
bepaalt inzake het ondernemingsplan en het activiteitenverslag dat de raad
van bestuur jaarlijks een ondernemingsplan opstelt dat de doelstellingen en
de strategie van het bedrijf op middellange termijn vastlegt, evenals een
activiteitenverslag dat minstens de jaarrekening omvat van het voorbije
boekjaar. Het ondernemingsplan, het activiteitenverslag, alsook het verslag
van het college van commissarissen, worden telkens na het afsluiten van het
betrokken boekjaar, en vóór 15 juni, overgemaakt aan het college van
burgemeester en schepenen, om te worden medegedeeld aan de
gemeenteraad. In vergadering van 24/04/2008 heeft de raad van bestuur
van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene kennis genomen van het
verslag van het college van commissarissen en het jaarverslag inclusief
activiteitenverslag en jaarrekening goedgekeurd.
In vergadering van
24/04/2008 heeft de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf
Bredene het ondernemingsplan 2007-2009 goedgekeurd
De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene heeft het
college van burgemeester en schepenen verzocht om de jaarrekening, het
activiteitenverslag, het verslag van het college van commissarissen en het
ondernemingsplan 2008-2010 mede te delen aan de gemeenteraad

De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening, activiteitenverslag, verslag
van het college van commissarissen van het boekjaar 2007 en het
ondernemingsplan 2008-2010 van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene en
van de daling van het netto-actief tot minder dan de helft van het door de
gemeente ingebracht kapitaal

Punt 4: technische dienst - Grondverhandelingen - Kosteloze overdracht van grond in de
Amazonelaan, Ritmeesterlaan en Jakobinessenlaan door de consoorten Leirens aan de
gemeente Bredene voor inlijving in het openbaar domein

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, 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 ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig met
kennisgeving

Françoise Praet, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 25/01/1994
houdende het verlenen van de verkavelingsvergunning met ref.
1994/10818/5/35002/1001.5
metingplan,
opgemaakt
door
Grontmij
vestiging
Brugge,
Oostendsesteenweg 146, 8000 Brugge d.d. 19/12/2007, aangevuld op
08/01/2008 met terreinformulieren van de inspectieputten
brief d.d. 18/04/2008 van erenotaris Jean Pierre Leirens, Beukendreef 16,
9070 Destelbergen, met aanvraag van kosteloze afstand van grond aan de
gemeente Bredene
BPA nr 9 Maria Duyne, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit d.d. 05/11/1985

•
•
•
Feiten, context •
en argumentatie
•
•

Stemmen
Besluit

Notaris Jean Pierre Leirens vraagt om kosteloze afstand te doen van grond,
gelegen in de Ritmeesterlaan, Amazonelaan en Jakobinessenlaan om in te
lijven in het openbaar domein .
Uit het metingplan blijkt dat het 3 loten straatgrond betreft .
Het BPA 9 Maria Duyne, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit d.d.
05/11/1985 voorziet voor deze te verwerven gronden de bestemming
“zone openbaar domein – wegenis”.

Met algemene stemmen
Artikel 1
De gemeenteraad beslist de kosteloze overdrachten door de consoorten Leirens,
p/a Beukendreef 16 te 9070 Destelbergen, van gronden in de Amazonelaan,
Ritmeesterlaan en Jakobinessenlaan, detail hierna, en het erbij horend metingplan
goed te keuren :
perceel
lot
nr. afd

kadaster
sectie
nr.

1a

2

C

128b

1b

2

C

125x2
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eigenaar
Leirens
Marie-Therese
Madeleine, Tervurenlaan
325B6, 1150 Sint-PietersWoluwe
Leirens
Jean
Pierre,

opp.

aard terrein

5.086 m²

weg

135 m²

weg

7

2

2

C

129g

3

2

C

132b

Beukendreef 16, 9070
Destelbergen
Leirens
Marie-Therese
Madeleine, Tervurenlaan
325B6, 1150 Sint-PietersWoluwe
Leirens
Jean
Pierre
Beukendreef 16, 9070
Destelbergen
Leirens
Jean
Pierre
Beukendreef 16, 9070
Destelbergen

Amazonelaan

5.493 m²

weg
Ritmeesterlaan

2.779 m²

weg
Jakobinessenlaan

Artikel 2
De gemeenteraad geeft de opdracht aan FOD Financiën, Aankoopcomité,
Wittemolenstraat 29, 8200 Brugge tot het verlijden van de akte van voormelde
kosteloze overdrachten .

Punt 5: bibliotheek - Bibliotheek. Instap van de openbare bibliotheek in het Provinciaal
Bibliotheeksysteem. Goedkeuring overeenkomst met het Provinciebestuur WestVlaanderen.

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, Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi
Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William
Hüppertz, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Françoise Praet, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

Decreet d.d. 28/01/1974 betreffende het cultuurpact
Decreet d.d. 13/07/001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en
integraal lokaal cultuurbeleid en het hierop van toepassing zijnde
uitvoeringsbesluit

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 07/04/2008
houdende de principiële goedkeuring van de instap van de openbare
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•
•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie
•

•

•

•

bibliotheek in het Provinciaal Bibliotheeksysteem.
beslissing van de gemeenteraad d.d. 25/06/2007 houdende de goedkeuring
van de strategische nota 2007-2012
beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/12/2007 houdende de goedkeuring
van cultuurbeleidsplan 2008-2013
overeenkomst met de Provincie West-Vlaanderen betreffende de instap van
de openbare bibliotheek in het Provinciaal Bibliotheeksysteem
verslag van de vergadering van het beheersorgaan van de bibliotheek d.d.
30/01/2008

In zitting van 07/04/2008 heeft het college van burgemeester en schepenen
zijn principiële goedkeuring gehecht aan de instap van de openbare
bibliotheek in het Provinciaal Bibliotheeksysteem van de provincie WestVlaanderen (PBS)
De Provincie West-Vlaanderen startte reeds in 2005 met de uitbouw van
dit innovatief en krachtig bibliotheekplatform. Het opzet was om van de
schaalvoordelen gebruik te maken om een voordelig alternatief te bieden
voor de lokale bibliotheekautomatisering. Ondertussen sloten reeds 23
West-Vlaamse bibliotheken zich aan, o.m. de bibliotheek van Middelkerke
en De Haan. Deze aansluiting houdt in dat de gegevens van het lokale
bibliotheeksysteem (catalogus, uitleen- en exemplaargegevens) in het PBS
geïntegreerd worden.
De voordelen van de instap in het Provinciaal Bibliotheeksysteem zijn de
volgende :
− De Provincie draagt de investering en neemt o.m. de kosten op zich van
de upgrade naar het prijzige bibliotheeksysteem VUBIS SM@RT.
− De Provincie biedt ondersteuning, de garantie van continue verbetering
(nieuwste release), de aansluiting op (toekomstige) bovenlokale
projecten en de afstemming van het systeem op andere noden en eisen.
− De Provincie neemt alle onderhandelingen, opvolging van licenties en
onderhoud van de software voor zich.
− Een eigen server is niet meer nodig, wat toekomstige investeringen
uitspaart. De administratieve gegevens buiten het bibliotheeksysteem
zullen op de server van het gemeentehuis bewaard worden.
− De Provincie neemt de kosten op zich voor de aankoop van extra
licenties.
− De Provincie neemt de kosten op zich voor de aankoop van de
basismodules besteladministratie en tijdschriftenadministratie. Deze
modules maken een efficiëntere werking mogelijk.
− Via het PBS zijn toepassingen met de elektronische identiteitskaart
mogelijk.
De eenmalige kosten voor de integratie (conversie, de aankoop van
licenties, het voorbereidende werk, ondersteuning, opleiding van personeel)
bedragen 42.863,06 EUR en zijn ten laste van de Provincie. De recurrente
kosten zoals maandelijks onderhoud en CE-services (toegang tot het CEVInetwerk) worden door het gemeentebestuur gedragen. De totale kost op
jaarbasis werd vastgesteld op 6843,87, btw inclusief. Dit is 2319 EUR meer
dan wat voor het huidige bibliotheeksysteem op jaarbasis betaald werd. Dit
bedrag zal op maandelijkse basis gefactureerd worden door de
hostingpartner van de Provincie (CEVI).
De gemeenten kunnen, naast de forfaitaire subsidie voor het personeel van
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•
•

Financiële
gevolgen

de bibliotheek, bij de Vlaamse Overheid aanspraak maken op een
bijkomende subsidie (0,15 euro per inwoner) ter ondersteuning van de
participatie aan provinciale bibliotheeksystemen.
Het beheersorgaan van de bibliotheek heeft tijdens zijn vergadering van
30/01/2008 gunstig advies uitgebracht over deze instap
De samenwerking tussen ons bestuur en het Provinciebestuur WestVlaanderen inzake de instap in het Provinciaal Bibliotheeksysteem, maakt
het voorwerp uit van een overeenkomst. Het behoort tot de bevoegdheid
van de gemeenteraad om de voorwaarden van deze overeenkomst goed te
keuren.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Recurrente kosten voor
de aansluiting op het
PBS, op jaarbasis,
CEVI

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
6843,87 EUR 767/123-13
12.000 EUR

Dienst
GD

Tussenkomsten

Raadslid Kristof Vermeire die opmerkt dat het verslag van de vergadering van
het beheersorgaan van de bibliotheek tijdens dewelke deze overeenkomst werd
besproken, niet vermeld is onder de rubriek “verwijzigingsdocumenten” van het
ontwerp van beslissing. Dit verslag was evenmin bij het dossier gevoegd.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan voorwaarden van de
overeenkomst met het Provinciebestuur West-Vlaanderen betreffende de
instap van de openbare bibliotheek in het Provinciaal Bibliotheeksysteem. Het
ontwerp van overeenkomst maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 6: cultuur - Cultuur. Wedstrijdreglement ontwerp logo culturele raad Bredene.
Vaststelling.

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

Françoise Praet, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

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

•

Verwijzings
documenten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/12/2007 houdende de goedkeuring
van het Cultuurbeleidsplan 2008-2013
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 19/05/2008
betreffende het voorstel van wedstrijdreglement ontwerp logo culturele
raad.

De culturele raad Bredene besliste op 06/05/2008 om het gemeentebestuur
voor te stellen een nieuw logo voor de culturele raad te laten ontwerpen
via een wedstrijd. Het bestaande logo dateert immers van 1991 en komt na
15 jaar gedateerd over
De culturele raad heeft een ontwerp van
wedstrijdreglement opgesteld.
Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van
19/05/2008 om deze ontwerptekst voor te leggen aan de gemeenteraad.
Het behoort immers tot de bevoegdheid van de raad om dit reglement vast
te stellen.

Advies

De voorliggende ontwerptekst werd unaniem goedgekeurd door de algemene
vergadering van de culturele raad d.d. 06/05/2008.

Tussenkomsten

Raadslid Dany Hollevoet die vaststelt dat er geen beperkende voorwaarden zijn
voor deelname aan deze wedstrijd.
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat inderdaad alle kunstenaars
woonachtig in het Vlaams landsgedeelte mogen deelnemen aan deze wedstrijd.

Verslag gemeenteraadszitting 23/06/2008

11

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt het wedstrijdreglement ontwerp logo culturele raad als
volgt vast:
Wedstrijdreglement ontwerp logo culturele raad Bredene
Het gemeentebestuur van Bredene en de culturele raad Bredene organiseren
een wedstrijd voor het ontwerpen van een logo voor de gemeentelijke
culturele raad.
De gemeentelijke culturele raad organiseert het overleg en de inspraak bij de
voorbereiding en de evaluatie van het cultuurbeleid, inzonderheid bij de opmaak
en uitvoering van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan. De culturele raad heeft
meer bepaald adviserende bevoegdheid over culturele materies:
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

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° (…);
8° De permanente opvoeding en de culturele animatie;
9° (…);
10° De vrijetijdsbesteding en het toerisme;
11° De voorschoolse vorming in de peutertuinen;
12° De post- en parascolaire vorming;
13° De artistieke vorming;
14° De intellectuele, morele en sociale vorming;
15° De sociale promotie;
16° De beroepsomscholing en -bijscholing, met uitzondering van de regeling
van de tegemoetkoming in de uitgaven inherent aan de selectie, de
beroepsopleiding en de nieuwe installatie van het personeel door een
werkgever in dienst genomen met het oog op de oprichting van een
onderneming, de uitbreiding of de overschakeling van zijn onderneming;

Artikel 1. : Deelname
Alle personen die aan de volgende voorwaarden voldoen kunnen deelnemen:
a. in het Vlaamse landsgedeelte woonachtig zijn (ook Nederlandstalige
Brusselaars kunnen deelnemen);
b. teams (samenwerkende kunstenaars) schrijven in als groep van fysieke
personen
De deelnemer verklaart zich akkoord met de voorwaarden en bepalingen van
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dit reglement en met de beslissingen van de jury. De deelname aan deze
wedstrijd is gratis.
Artikel 2. : Opdracht
Aan de deelnemers van deze wedstrijd wordt gevraagd om een logo te
ontwerpen voor de “culturele raad Bredene”. Het ontwerp moet zowel in klein
(briefhoofd, omslagen, pennen, zelfklevers,…) als groot (uithangbord,
vlaggen,…) formaat kunnen worden uitgevoerd.
Het ontwerp moet zowel in kleur als in zwart/wit kunnen worden uitgevoerd.
Artikel 3. : Prijzen
Uit het totaal aantal inzendingen wordt door de jury één laureaat geselecteerd.
De laureaat ontvangt een geldprijs van € 500.
De jury behoudt zich het recht voor om geen laureaat toe te wijzen.
De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk en hieromtrent wordt geen
briefwisseling gevoerd.
Artikel 4. : Modaliteiten
•
•
•

•
•

Elke deelnemer mag maximaal vijf basisontwerpen indienen.
In elk basisontwerp moet steeds de naam “culturele raad Bredene”
verwerkt worden.
Deelnemers mogen tevens varianten indienen waarbij een baseline (slogan
of slagzin) aan het basisontwerp is toegevoegd. Varianten met bijkomende
baseline worden niet beschouwd als bijkomende ontwerpen met het oog op
de maximaal 5 in te dienen basisontwerpen.
De kleuren van het ontwerp zijn vrij in te vullen. Alle ontwerpen dienen
evenwel op witte achtergrond te worden ingediend.
In de ontwerpen mogen geen namen, initialen, handtekeningen,… zijn
verwerkt die toelaten de ontwerper te identificeren.
Artikel 5. : Inzendingen

•
•

•
•
•

Om in aanmerking te komen dienen ontwerpen ten laatste op xx/xx/2008
toe te komen.
De ontwerpen dienen in twee formaten te worden ingediend:
− formaat van ongeveer 20x20 cm
− formaat van ongeveer 5x5 cm
Het ontwerp moet in digitale versie worden ingezonden. Alle digitale
inzendingen dienen te gebeuren in PDF-formaat en JPEG-formaat.
Inzendingen gebeuren op volgend e-mailadres: cultuur@bredene.be .
Inzendingen zijn steeds vergezeld van de naam, het adres en het
telefoonnummer van de deelnemer.
Artikel 6. : Eigendomsrechten

De deelnemers verbinden er zich toe bij hun inzending alle eigendoms-,
intellectuele- en auteursrechten op het logo, de naam en de eventuele baseline
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aan het gemeentebestuur af te staan indien hun ontwerp wordt gelauwerd.
De niet-gelauwerde inzendingen blijven het eigendom van de deelnemers.

Punt 7: beleidsondersteuning - Gebouwen. Goedkeuring van de voorwaarden van een
overeenkomst tussen het gemeentebestuur van Bredene en VC De Fakkel vzw met
betrekking tot het gebruik door VC De Fakkel vzw van het gemeentelijk gebouw
Ryckewaertshof

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, Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi
Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William
Hüppertz, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Françoise Praet, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

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

•

Verwijzingsdocumenten

•
•

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 30/01/2006 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het gebruikersreglement en organiek reglement van
het beheersorgaan gemeenschapscentrum
beslissing van de gemeenteraad d.d. 04/02/2008 houdende verbouwing en
uitbreiding van het Ryckewaertshof tot vrijzinnig centrum. Vaststellen van
de voorwaarden van de opdracht van diensten tot opmaak van een
ontwerp, leiding van de werken, veiligheidscoördinatie ontwerp en
uitvoering en wijze van gunnen
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 14/04/2008
houdende vaststellen ontwerp van overeenkomst tussen de gemeente
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•

•
•

Feiten, context •
en argumentatie
•
•

•

Advies

•
•

Tussenkomsten

Bredene en het VC De Fakkel vzw met betrekking tot het gebruik door het
VC De Fakkel vzw van het gemeentelijk gebouw Ryckewaertshof
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 10/6/2008
houdende vaststellen van definitief ontwerp van overeenkomst tussen het
gemeentebestuur van Bredene en VC De Fakkel vzw met betrekking tot het
gebruik door VC De Fakkel vzw van het gemeentelijk gebouw
Ryckewaertshof
brief van de culturele raad d.d. 07/05/2008 betreffende advies inzake de
ontwerpovereenkomst tussen het gemeentebestuur en VC De Fakkel vzw
brief van het beheersorgaan gemeenschapscentrum d.d. 21/05/2008
betreffende advies inzake de ontwerpovereenkomst tussen het
gemeentebestuur en VC De Fakkel vzw
Het college van burgemeester en schepenen stelde in zitting van 14/04/2008
een ontwerp van overeenkomst op tussen het gemeentebestuur van
Bredene en VC De Fakkel vzw met betrekking tot het gebruik door VC De
Fakkel vzw van het gemeentelijk gebouw Ryckewaertshof.
Dit ontwerp van overeenkomst werd geadviseerd door de culturele raad en
het beheersorgaan gemeenschapscentrum. Beiden geven een impliciet
gunstig advies, gepaard aan enkele voorstellen tot amendementen.
Er werd door het college van burgemeester en schepenen voorafgaand
overleg gepleegd met VC De Fakkel vzw om een eensgezind standpunt in te
nemen betreffende het al dan niet ingaan op de adviezen in kwestie. In
zitting van 10/06/2008 stelde het college van burgemeester en schepenen
vervolgens een nieuw ontwerp van overeenkomst vast, dat rekening houdt
met de geformuleerde adviezen en het voorafgaand overleg met VC De
Fakkel vzw.
Enkele adviezen werden in dit nieuw ontwerp van overeenkomst niet
weerhouden. De reden hiervoor is:
− Ofwel legistisch (enkele adviezen druisen in tegen de principes van de
legistiek of zelfs de wettelijkheid)
− Ofwel omdat ze rechtstreeks een invloed zouden hebben op de
dagelijkse werking van de vereniging VC De Fakkel vzw. Hier werd
geoordeeld dat de adviezen de bevoegdheid van de organen in kwestie
te buiten gaat.
− Met betrekking tot artikel 4 werd de oorspronkelijke tekst behouden
omdat het voorgestelde amendement een fundamenteel principe van de
overeenkomst zou uit de tekst halen, zijnde het recht van VC De Fakkel
om de infrastructuur aan anderen ter beschikking te stellen. Het
voorgestelde amendement biedt daarenboven geen meerwaarde aan de
overeenkomst. Inhoudelijk wordt hetgeen het amendement voor ogen
heeft in detail geregeld in hoofdstuk III (bijzondere voorwaarden).
De culturele raad heeft in zitting van 06/05/2008 advies uitgebracht over het
oorspronkelijk ontwerp van overeenkomst. Hierbij werden meerdere
amendementen voorgesteld.
Het beheersorgaan gemeenschapscentrum heeft in zitting van 20/05/2008
advies uitgebracht over het oorspronkelijk ontwerp van overeenkomst.
Hierbij werden meerdere amendementen voorgesteld.

Raadslid Wiliam Hüppertz die, op basis van de huurwaarde van het gebouw en

Verslag gemeenteraadszitting 23/06/2008

15

de kostprijs van de verbouwingswerken, meent dat het vrijzinnig centrum “De
Fakkel” wordt overgesubsidieerd door deze overeenkomst
Schepen Jacques Deroo die verwijst naar de diverse verenigingen die gebruik
maken van het Gemeenschapscentrum en naar de toelagen die worden
verleend aan de kerkfabrieken
Raadslid Dany Hollevoet die met betrekking tot dit punt volgende opmerkingen
formuleert :
- het plan waarnaar verwezen wordt in artikel 1 § 1 4° alinea van het ontwerp
van overeenkomst was niet bij het dossier gevoegd. De afsprakennota
waarnaar verwezen wordt in artikel 5 is evenmin bij het dossier gevoegd.
- in artikel 4 wordt gesteld dat bepaalde gedeelten van het Ryckewaertshof ter
beschikking kunnen worden gesteld aan andere gebruikers zoals
gemeentebestuur, particulieren, verenigingen en instellingen. Door het gebruik
van het werkwoord “kunnen”, betekent dit dat de VLC “De Fakkel” arbitrair
zal kunnen optreden bij de toewijzing van lokalen. In artikel 5 wordt weliswaar
verwezen naar een nog op te stellen afsprakennota. Aangezien de inhoud van
deze afsprakennota niet is gekend, moet worden besloten dat de gemeenteraad
geen enkele controle kan uitoefenen op de wijze waarop andere gebruikers
nog gebruik zullen maken van het gemeentelijk gebouw. Omdat in artikels 12
en 16 eveneens wordt verwezen naar deze afsprakennota wat betreft de
publieke toegangsuren en de sluitingsperiode van het centrum, moet deze
afsprakennota inherent deel uitmaken van deze overeenkomst. Het thans
voorgelegde ontwerp van overeenkomt biedt geen garanties.
- in de laatste alinea van artikel 13 § 1 wordt er uitdrukkelijk gesteld dat de vzw
zich formeel kan verzetten tegen elke tentoonstelling, vergadering en/of
culturele activiteit die indruist tegen haar statuten. Deze statuten liggen echter
niet voor.
Gevreesd wordt dat activiteiten die niet de vrijzinnige
levensbeschouwing in het vaandal dragen, zullen geweerd worden.
- het kan onmogelijk de bedoeling zijn dat een gemeentelijk gebouw uitsluitend
wordt toebedeeld aan een bepaalde levensbeschouwing die eigenmachtig en
arbitrair kan oordelen over het gebruik hiervan. De CD&V-fractie pleit er dan
ook voor dat alle nuttige en noodzakelijke documenten met betrekking tot
deze overeenkomst, c.q. afsprakennota, ter goedkeuring wordt voorgelegd aan
de gemeenteraad. Om alle voornoemde redenen zal de CD&V-fractie zich
onthouden bij de stemming.
- dit betekent niet dat de CD&V-fractie de vzw De Fakkel geen gebruik van een
gemeentelijk gebouw gunt, maar het blijft zich wel verzetten tegen de
toewijzing van het cultureel centrum Anto Diez aan deze vzw.
Schepen Jacques Deroo die in het bijzonder raadslid Dany Hollevoet de
aandacht vestigt op de diverse besprekingen – van deze ontwerpovereenkomst
door de culturele raad en het beheersorgaan van het Gemeenschapscentrum.
Schepen Deroo meent tevens dat een afsprakennota tijdsgebonden is en moet
kunnen aangepast worden aan wijzigende modaliteiten.
Burgemeester Willy Vanhooren die opmerkt dat met de goedkeuring van deze
overeenkomst een belangrijke beslissing wordt genomen die de vrijzinnige
gemeenschap alle kansen moet geven. Iedereen moet het er immers over eens
zijn dat het vrijzinnig centrum een onderkomen moet kunnen vinden in een
locatie die meer comfort biedt dan de huidige lokalen. De burgemeester
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benadrukt tevens dat de vrees en geruchten in verband met de beperking van
het gebruik door derden van het Ryckewaertshof onterecht zijn en dat hier in
de toekomst minstens evenveel culturele activiteiten zullen plaatsvinden.
Raadslid Kristof Vemreire die beklemtoont dat zijn fractie steeds de
nieuwbouwplannen voor het vrijzinnig centrum heeft goedgekeurd, precies
omdat het niet gekant is tegen een betere huisvesting van dit centrum, maar dat
het zich niet kan vinden in de keuze om het Ryckewaertshof hiervoor ter
beschikking te stellen.
Stemmen

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

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad keurt de voorwaarden goed van een overeenkomst tussen
het gemeentebestuur van Bredene en VC De Fakkel vzw met betrekking tot het
gebruik door VC De Fakkel vzw van het gemeentelijk gebouw Ryckewaertshof.
De overeenkomst maakt integrerend deel uit van deze beslissing.

Punt 8: technische dienst - Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Ontwerp Ruimtelijk
Uitvoeringsplan " Ambachtelijke Zone".
Voorlopige vaststelling.

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Françoise Praet, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 49 van het decreet d.d.18/05/1999 houdende de organisatie van de
ruimtelijke ordening
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Juridische grond

•

•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
Feiten, context •
en argumentatie

•
•

Besluit van de Vlaamse regering d.d. 20/10/2000 tot bepaling van de
voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de
opmaak van gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen, gemeentelijke
ruimtelijke uitvoeringsplannen en plannen van aanleg
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 23/09/1999 houdende definitieve
vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 12/12/2003 houdende definitieve
vaststelling van een herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

voorstel tot afbakening regionaalstedelijk gebied Oostende
Gewestplan “Oostende-Middenkust”, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit
d.d. 26/01/1977 en latere wijzigingen
B.P.A. nr. “Ambachtelijke Zone”, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van
07/01/1992
beslissing van de gemeenteraad d.d. 05/07/2004 houdende:
- goedkeuring van de voorwaarden, inbegrepen de kostprijsraming van een
met de W.V.I., Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge, af te sluiten
ereloonovereenkomst over de opdracht van diensten tot herziening van
het B.P.A.
- vaststelling van de wijze van gunnen van deze opdracht
(onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure)
- aanstelling van de W.V.I. als ontwerper van de herziening van het B.P.A.
“Ambachtelijke Zone”
Ministerieel Besluit d.d. 6/03/2002 houdende goedkeuring van het Ruimtelijk
Structuurplan voor de provincie West-Vlaanderen
gemeentelijk mobiliteitsplan, conform verklaard door de provinciale
auditcommissie op 19/05/2004
beslissing van de gemeenteraad d.d. 12/06/2006 houdende definitieve
vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
beslissing van de bestendige deputatie d.d. 09/10/2006 houdende
goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Bredene
verslag van de vergadering van de GECORO d.d. 24/04/2008
ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Ambachtelijke Zone”

Voor de zone met een oppervlakte van 2,5 ha binnen het bestaande BPA
“Ambachtelijke Zone”, dat een totale oppervlakte heeft van 12 ha, is het
noodzakelijk om nieuwe stimulansen te geven. Daarom is het wenselijk om
in deze beperkte zone bijkomende mogelijkheden te creëren en te voorzien
voor de ontwikkeling van commerciële activiteiten en hier m.a.w. in dit
gebiedsdeel naast KMO-bedrijven eveneens handelszaken, toe te laten. De
initiële ontwikkeling van KMO zone wordt bijgevolg voor dit deelgebied
verruimd met commerciële activiteiten.
Op 05/07/2004 werd deze opdracht van diensten door de gemeenteraad
toegewezen aan de W.V.I., Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge
De aanvankelijke gedeeltelijke herziening van het BPA werd door de
minister van goedkeuring onthouden gezien de bestaande goedgekeurde
verkavelingen gelegen binnen het plangebied bij goedkeuring van dit BPA
niet werden opgeheven en omwille van het ontbreken van voldoende
garanties die kleinhandel in de omgeving van het onderhavig BPA toelaten
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•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

door het ontbreken verordenende plannen
De herziening wordt hernomen en wordt ingevolge de goedkeuring van het
GRS Bredene omgezet in een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP.
Onderhavig zone beslaat minder dan ¼ van de totale oppervlakte van het
huidige BPA. Binnen deze zone zijn reeds commerciële activiteiten gevestigd
naast de ambachtelijke bedrijven.
De zone wordt opgedeeld in een zone waar commerciële functies worden
toegelaten en een zone waar ambachtelijke bedrijvigheid wordt nagestreefd
maar waar de huidige functies behouden kunnen blijven.
De gemengde zone voor KMO en commerciële activiteiten blijft beperkt
tot een maximum oppervlakte van 2,5 ha en is bedoeld voor
kleinhandelszaken met een winkeloppervlakte kleiner dan 1000 m².
Uit recente studies van het West-Vlaams Economisch Studiebureau blijkt
dat Bredene zeer zwak scoort op vlak van detailhandel. Bredene is wat
betreft detailhandel in hoofdzaak aangewezen op Oostende en in mindere
mate op Brugge voor zowel dagelijkse, periodieke als uitzonderlijke
goederen. Het beperkt aanbod van kleinhandelszaken geldt a fortiori voor
Bredene-Sas waar het commercieel aanbod momenteel beperkt is tot een
superette, 3 bakkers en 2 slagers, dit voor een buurt van meer dan 4000
inwoners. Door de dichte bebouwing is er ook geen direct aanbod aan
ruimte om grotere commerciële activiteiten – kleinhandelszaken met een
lokaal karakter in te planten op een verantwoorde manier zonder de
draagkracht van de omgeving te overschrijden.
De locatie op onderhavige zone is zeer goed ontsloten zonder te zorgen
voor een overlast voor de omgeving. Voetgangers en fietsers krijgen een
ontsluiting langs de Noord-Ede die in directe verbinding staat met het
woongebied. Auto-ontsluiting kan gebeuren via de Brugsesteenweg.
Door de aansluitende ligging bij het dichte woonweefsel van Bredene-Sas
(tussen 20 en 30 woningen/ha) en de verbindingsmogelijkheden via
fietswegen is de locatie geschikt voor de inplanting van commerciële
activiteiten die door hun omvang of verkeersgeneratie niet wenselijk zijn in
een dicht bebouwd gebied maar qua activiteit op een cliëntenbestand uit de
directe omgeving mikken en op lokaal niveau blijven. De onderhavige zone
sluit direct aan bij het woongebied. Via een te realiseren fiets- en
voetgangersverbinding langs de Noord-Ede zal het mogelijk zijn de bedrijven
direct en veilig te bereiken.
Indien commerciële activiteiten er zich vestigen in de geëigende zone,
dienen ze op eigen terrein voor voldoende parkeerruimte te zorgen
(conform de gemeentelijke voorschriften) en worden ontsluitingen op de
Brugsesteenweg gecentraliseerd.
Er wordt om verkeersveiligheidsredenen gestreefd naar één ontsluiting
voor de zone waar commerciële functies kunnen ontwikkelen. Met het
Vlaams Gewest, beheerder van de Brugsesteenweg, dient bij ontwikkeling
van het gebied nagegaan hoe de verkeersveiligheid ter hoogte van het
specifiek ontsluitingspunt kan verbeterd worden. In functie van
verkeertechnische redenen kan dan ook het openbaar domein gedeeltelijk
worden uitgebreid. Op loopafstand is eveneens een halte van het openbaar
vervoer.
Binnen deze herziening wordt ook de reststrook tussen de huidige grens en
het woongebied opgenomen. Het betreft een ca. 30m brede strook die
momenteel gedefinieerd is in het gewestplan als parkgebied. De zone wordt
opgenomen als buffergebied waarbij rekening dient gehouden met de
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•

•
•

aanwezigheid van ondergrondse nutsleidingen en een pompstation. Op deze
strook is reeds een bedrijf gevestigd.
De bestaande woningen zijn niet in een aparte zone ondergebracht. De
woonfunctie blijft behouden maar zal een uitdovend karakter hebben. De
bestaande woningen die binnen de zone met commerciële activiteit vallen,
dienen op termijn ontsloten te worden via de interne wegenis en niet via de
Brugsesteenweg.
Het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Ambachtelijke
Zone” werd aangepast aan de opmerkingen van de bovenlokale overheden
(plenaire vergadering d.d. 21/05/2008)
De gemeenteraad wordt voorgesteld het ontwerp van gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan “Ambachtelijke Zone” voorlopig vast te stellen.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt voorlopig vast het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan “Ambachtelijke Zone”. Dit ontwerp maakt integrerend deel uit
van onderhavig besluit.

Punt 9: technische dienst - Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Huishoudelijk reglement
GECORO. Goedkeuring

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Françoise Praet, raadslid

Bevoegdheid

•

Decreet d.d. 18/05/1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 9§6

Verwijzings-

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 25/11/2002 houdende goedkeuring van
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documenten
•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•
•

Financiële
gevolgen

het huishoudelijke reglement van de GECORO
verslag vergadering GECORO d.d. 24/04/2008
huishoudelijk reglement vastgesteld door de GECORO in vergadering d.d.
24/04/2008

Artikel 9§6 van het decreet van 18/05/1999 houdende de organisatie van de
ruimtelijke ordening bepaalt dat de gemeentelijke commissie voor
ruimtelijke ordening haar huishoudelijk reglement opstelt en dat dit ter
goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Artikel 10 van het
besluit van de Vlaamse regering van 19/05/2000 tot vaststelling van de
nadere regels, organisatie en werkwijze van de provinciale en gemeentelijke
commissie van ruimtelijke ordening stipuleert dat dit huishoudelijk
reglement minstens het volgende moet regelen :
− wijze van agenderen en uitnodigen
− op welke wijze leden kennis krijgen van documenten die relevant zijn
voor de onderwerpen die op de vergadering worden behandeld
− de wijze van formuleren van adviezen met inbegrip van
minderheidstandpunten
− oprichting en werking van interne werkgroepen
Het huishoudelijk reglement werd in vergadering van 24/04/2008 door de
GECORO met algemene stemmen vastgesteld.
In het huishoudelijk reglement goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van
25/11/2002 was geen vergoeding voorzien voor de leden van de commissie.
Artikel 11 van het nieuw huishoudelijk reglement voorziet een vergoeding
voor de leden van de commissie van 75 EUR per vergadering.

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

leden

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
12 leden x 75 EUR. 930/122-48
= 900 EUR. per 3.000 EUR.
vergadering

Dienst
GD

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het huishoudelijk reglement zoals
vastgesteld door de GECORO in zitting van 24/08/2008.. Dit huishoudelijk
reglement maakt integrerend deel uit van dit besluit

Punt 10: jeugddienst - Jeugd. Vaststelling algemeen subsidiereglement jeugd.
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Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Françoise Praet, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Decreet d.d. 14/02/2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van
het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en
jeugdwerkbeleid en de hierop van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten,
zoals tot op heden gewijzigd

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 25/06/2007 houdende vaststelling van
het reglement inzake erkenning en subsidiëring van jeugdverenigingen
beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/12/2007 houdende de goedkeuring
van het jeugdwerkbeleidsplan 2008-2010
verslag jeugdraad d.d. 16/04/2008
gunstig advies jeugdraad d.d. 20/05/2008
voorstel ‘algemeen subsidiereglement jeugd’
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 19/05/2008
houdende vaststelling van het ontwerp van algemeen subsidiereglement
jeugd

•
•
•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie
•

•

Op het budget 2008 werd op de post ‘Toelagen aan verenigingen’, naast een
aantal reeds bestaande (en voor 2008 verhoogde) toelagen, een nieuwe
toelage ‘jeugdwerkinfrastructuur’ ingeschreven ten bedrage van 3.750 EUR
In het verleden werd de toelage voor projecten (tot 2007 bedroeg deze
3.750 EUR per jaar) aangewend om aan de verschillende jeugdverenigingen
beurtelings een extra subsidie toe te kennen, die gebruikt werd voor
aanpassingen aan hun lokalen. Hierdoor werd het projectenfonds eigenlijk
niet gebruikt voor wat het bedoeld was: het stimuleren en betoelagen van
vernieuwende projecten voor en door de Bredense jeugd.
Op vraag van de jeugddienst boog de jeugdraad zich in de vergadering d.d.
16/04/2008 over een aantal aspecten van het huidige subsidiereglement,
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•

Tussenkomsten

zoals het uitwerken van een regeling voor de nieuwe infrastructuursubsidie,
een nieuwe regeling voor de projectsubsidie, enz. De jeugddienst schreef op
basis van de aanbevelingen van de jeugdraad een nieuwe tekst, die voor
advies aan de jeugdraad werd voorgelegd op 20/05/2008 en gunstig werd
beoordeeld.
De belangrijkste wijzigingen in het reglement zijn de volgende:
− aanpassing titel van ‘erkenning en subsidiëring van jeugdverenigingen’
naar de ruimere en meer toepasselijke titel ‘algemeen
subsidiereglement jeugd’
− onderverdeling in hoofdstukken en artikels om de tekst leesbaarder te
maken
− in het puntensysteem voor de subsidies voor jeugdverenigingen:
toevoeging van ‘activiteiten specifiek voor maatschappelijk kwetsbare
kinderen en jongeren: 50 punten’, dit om het Sjarelkot de mogelijkheid
te geven om op termijn subsidies te ontvangen voor hun activiteiten
(art. 8).
− vereenvoudiging van de procedure voor kampvervoer en weglating van
alle regelgeving die betrekking had op kampvervoer met de NV Boey +
op vraag van de verenigingen: bijvoeging van een kilometervergoeding
indien kampvervoer gebeurt met eigen wagen(s) (art. 20 t.e.m. 23).
− bijvoeging gedeelte ‘toelage speelpleinwerking Jokkebrok’ (art 24 t.e.m.
26)
− toevoeging gedeelte ‘infrastructuursubsidie’ (art. 27 t.e.m. 32)
− vereenvoudiging aanvraagprocedure individuele kadervorming (art. 36)
− aanpassing van het gedeelte ‘subsidies voor projecten’ (art. 40 t.e.m. 46)

Raadslid Liesbeth Metsu die verwijst naar een voorstel van de Jeugdraad om de
infrastructuursubsidie te verhogen.
Schepen Kristien Vanmullem die antwoordt dat dit voorstel zal worden
besproken bij de opmaak van het ontwerp van budget 2009.
Raadslid Liesbeth Metsu die opmerkt dat, in tegenstelling tot de informatie de
werd verstrekt tijdens de raadszitting van 17/12/2007, de evenementensubsidie
enkel geldt voor activiteiten die plaatsvinden in het Staf Versluyscentrum en die
wenst te vernemen of straks ook activiteiten die plaatsvinden buiten dit
centrum in aanmerking kunnen komen voor deze toelage.
Schepen Kristien Vanmullem die antwoordt dat tot op heden geen
evenementensubsidies voor activiteiten buiten het Staf Versluyscentrum werden
aangevraagd maar dat, in voorkomend geval, een aanpassing van het
desbetreffend reglement zal onderzocht worden.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 25/06/2007 houdende vaststelling
van het reglement inzake erkenning en subsidiëring van jeugdverenigingen.
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Artikel 2
De gemeenteraad stelt het ‘Algemeen subsidiereglement jeugd’ vast. Dit
reglement maakt integrerend deel uit van dit besluit.
Artikel 2
Het ‘Reglement erkenning en subsidiëring van jeugdverenigingen’ wordt
opgeheven.

Punt 11: jeugddienst - Jeugd. Opdracht voor het leveren van een speelpleintoestel ten
behoeve van het speelplein 'De Caproen'. Goedkeuring lasten, voorwaarden en
kostprijsraming. Vaststelling van de wijze van gunnen. Vaststelling van de voorwaarden van
de overeenkomst tussen het gemeentebestuur en de vzw Parochiale Werken.

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, Etienne Vercarre, Ulrike Deridder,
Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Françoise Praet, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Wet d.d. 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de
hierop van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden
gewijzigd
Decreet d.d. 14/02/2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van
het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en
jeugdwerkbeleid en de hierop van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten,
zoals tot op heden gewijzigd

•

Verwijzings-

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/12/2007 houdende de goedkeuring
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documenten
•
•
•

•
Feiten, context •
en argumentatie
•

•

•

Financiële
gevolgen

van het jeugdwerkbeleidsplan 2008-2010
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 19/05/2008
houdende goedkeuring investeringsvoorstel speelpleintje op domein ‘De
Caproen’
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 19/05/2008
betreffende gemeentelijke medewerking aan het Project Sjarel
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 10/06/2008
houdende goedkeuring ontwerp overeenkomst met de vzw Parociale
Werken, dekenaat Oostende in het kader van de plaatsing van een
speelpleintoestel op het domein 'De Caproen'.
bestek nr. 2008/JEUGD01

In de buitengewone dienst van het budget 2008 is opnieuw 50.000,00 EUR
ingeschreven voor de aankoop van speelpleintoestellen.
Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting d.d.
19/05/2008 om in de eerstvolgende zitting de gemeenteraad voor te stellen
om van dit beschikbaar budget 10.000,00 EUR voor te behouden voor een
nieuw toestel op het speelplein van domein ‘De Caproen’.
In het najaar van 2008 zullen met het resterende budget speeltoestellen
voor een aantal andere gemeentelijke speelpleinen aangekocht worden.
Deze aankopen zijn voorzien voor het najaar. Alle speelpleinen dienen
echter eerst te zijn onderworpen aan een grondige controle op het vlak van
veiligheid en aangepast te zijn aan de huidige wetgeving. Het gaat hier
voornamelijk om een aantal aanpassingen met betrekking tot de
valdempende ondergrond van de toestellen. Hiervoor werkt de jeugddienst
nauw samen met de preventieadviseur.
Aangezien deze investering gebeurt op privaat terrein, dient een nieuwe
overeenkomst te worden afgesloten over het publiek toegankelijk karakter
van deze ruimte. In 2005 werd reeds een dergelijk overeenkomst afgesloten
met de vzw Pariochiale Werken, dekenaat Oostende. De voorwaarden van
deze overeenkomst dienen in het licht van deze nieuwe investering te
worden gewijzigd.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Aankoop
speelpleintoestel voor
domein ‘De Caproen’

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
10.000,00 EUR 761/725-54
50.000,00 EUR

Dienst
BD

De gemeenteraad stelt het bestek nr. 2008/JEUGD01 vast van de opdracht voor
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het leveren en plaatsen van een speelpleintoestel ten behoeve van het
speelplein ‘De Caproen’. Het bestek nr. 2008/JEUGD01 maakt integrerend deel
uit van dit besluit.
Artikel 2
Deze opdracht zal worden toegewezen na onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij aanvang van de procedure.
Artikel 3
De gemeenteraad stelt de voorwaarden van de overeenkomst met de vzw
Parochiale Werken in het kader van de plaatsing van een speelpleintoestel op
het domein ‘De Caproen’ als volgt vast:
OVEREENKOMST
Tussen het gemeentebestuur van Bredene, vertegenwoordigd door het college
van burgemeester en schepenen, voor wie optreedt Kristien Vanmullem,
schepen, gemachtigd door de burgemeester, en Yannick Wittevrongel,
secretaris, enerzijds;
en v.z.w. Parochiale Werken, dekenaat Oostende, anderzijds;
wordt overeengekomen wat volgt:
Artikel 1: Het gemeentebestuur draagt in totaal 17.500,00 EUR bij voor de
aankoop van 2 speeltoestellen, geplaatst op het speelplein van domein De
Caproen, Breendonklaan 2 te 8450 Bredene. Hiervan werd reeds 7.500 EUR
bijgedragen voor de aankoop van een zand- en waterspeeltoestel in 2005
(totale waarde: 11.113,85 EUR). In de loop van 2008 zal nogmaals 10.000,00
EUR worden bijgedragen in de aankoop van een klimtoestel
Artikel 2: Het gemeentebestuur blijft steeds, voor het aandeel dat hierin
werd tussengekomen, mede-eigenaar van de speelpleintoestellen.
Artikel 3: In ruil voor de financiële bijdrage van het gemeentebestuur, voldoet
het speelplein van domein De Caproen aan volgende voorwaarden:
• het speelplein en de toestellen zijn voor het publiek toegankelijk van
zonsopgang tot zonsondergang
• om redenen van veiligheid en goede werking, kan tijdens de werkingsdagen
van speelpleinwerking Jokkebrok vzw de toegang tot het speelplein
geweigerd worden aan personen die niet aan de speelpleinwerking
Jokkebrok deelnemen
• het speelplein van domein De Caproen voldoet aan alle normen inzake
veiligheid. Zo wordt eveneens een bord geplaatst met veiligheidsvoorschriften en pictogrammen met verwijzing naar alle toestellen.
Artikel 4: Voor de aanplanting van nieuwe struiken en bomen en het
uitwerken van kavels kan het domein De Caproen eenmalig beroep doen op de
gemeentelijke groendienst.
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Artikel 5: Het gemeentebestuur staat in voor het onderhoud van het
speelplein (onderhoud betreffende groen, maaien van gras en snoeien van haag)
en de controle van alle speelpleintoestellen op het domein door de
gemeentelijke preventieadviseur. Het gemeentebestuur staat echter niet in voor
de kosten voor onderhoud en herstelling van de toestellen.
Artikel 6: Het gemeentebestuur kan in geen enkel geval verantwoordelijk
gesteld worden voor ongevallen op het speelplein van domein De Caproen.
Artikel 7: Deze overeenkomst vervangt de overeenkomst afgesloten op
12/07/2005 en heeft een karakter van onbepaalde duur, te starten op datum van
ondertekening.

Punt 12: financiële dienst - OCMW. Kennisname van de jaarrekening, de toelichting en het
jaarverslag 2007 van het O.C.M.W. in toepassing van de nieuwe OCMW-boekhouding.

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 ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid

•

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

Juridische grond

•

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

•

Verwijzingsdocumenten

Voorgeschiedenis

•

Jaarrekening, toelichting en jaarverslag van het OCMW Bredene ingekomen
op het gemeentebestuur op 13/05/2008.

Fase
Actie
Kennisneming van het budget gemeenteraad
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van het OCMW voor het
werkingsjaar 2007.
Kennisneming
budgetwijziging nr. 1 –
gewone exploitatie – van het
OCMW Bredene over het
boekjaar 2007.
Kennisneming
budgetwijziging nr. 2 –
investeringsprojecten – van
het OCMW Bredene over
het boekjaar 2007.
Kennisneming
budgetwijziging nr. 3 –
gewone exploitatie – van het
OCMW Bredene over het
boekjaar 2007.
Kennisneming
budgetwijziging nr. 4 –
investeringsprojecten – van
het OCMW Bredene over
het boekjaar 2008.
Goedkeuring
van
de
jaarrekening OCMW over
het boekjaar 2007.
Kennisname
van
de
jaarrekening, toelichting en
jaarverslag 2007 van het
OCMW

gemeenteraad

07/08/2007

gemeenteraad

07/08/2007

gemeenteraad

26/11/2007

gemeenteraad

26/11/2007

Raad voor Maatschappelijk 29/04/2008
Welzijn
Collegebeslissing

10/06/2008

Feiten,
Bij het OCMW van Bredene is de nieuwe OCMW-boekhouding van toepassing
context
en (N.O.B.). De OCMW-boekhouding is gebaseerd op het principe van de algemene
argumentatie boekhouding met integratie van een analytische boekhouding (kostenplaats en
kostensoort).
De verschillende activiteitencentra zijn:
100: algemene administratie
13900: Keuken
83200: Sociale dienst – algemeen
83202: Sociale dienst – warme maaltijden
83203: Sociale dienst – verhuurkantoor
83204: Sociale dienst – bejaardenwoningen
83206: Sociale dienst - kringloopcenter
83207: Sociale dienst – lokaal opvanginitiatief (LOI)
83410: Instelling Wackerbout
1. Jaarrekening (deel 1)
Bestaande uit:
1. de balans (geconsolideerd)
2. de resultatenrekening (geconsolideerd)
3. proef- en saldibalans per 31/12/2007
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

schema van de financiële stromen (cashflow)
toelichting
overzicht van de resultaten per activiteitencentra
verdeling van de gemeentelijke bijdrage
balans en resultatenrekening per activiteitencentra
bijlagen waaronder – verslag bij de jaarrekening 2007 + notulen

1.1. De balans (geconsolideerd)
De balans is een momentopname van alle bezittingen en schulden.
1.1.1. Balanstotalen (actief = passief)
ACTIVA
Vaste activa
Vlottende
activa
Totaal
ACTIEF
PASSIVA
Eigen
middelen
Voorzieningen
Vreemde
middelen
Totaal Passief

Per
31/12/2004
3 140 718
2 219 880

Per
31/12/2005
3 041 405
2 506 099

Per
31/12/2006
3 205 728
2 715 218

Per
31/12/2007
3 568 534
2 283 112

5 360 598

5 547 504

5 920 946

5 851 646

3 993 281

4 163 370

4 075 360

3 930 653

5 750
1 361 567

2 750
1 381 384

0
1 845 586

0
1 920 994

5 360 598

5 547 504

5 920 946

5 851 646

Æ Het balanstotaal 2007 daalt lichtjes in vergelijking met vorig dienstjaar:
•
•
•

stijging van de vaste activa door nieuwe investeringen welke de afschrijvingen
ruimschoots compenseren
daling van het vlottend actief door daling van de liquide middelen voornamelijk
door de continue vereffening van de investeringen 2007 en de latere opname
van de kredietopening 2007
de financiële schulden stijgen

Æ De gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen bleef dit jaar quasi status
quo.
1.1.2. Belangrijke items op de balansposten
BALANS
Gemeentelijke bijdrage in de werking
Geldbeleggingen
Liquide middelen

2006
1 755 313
500 000
934 491

2007
1 807 591
500 000
704 515

mutaties
52 278
0
- 229 976

1.1.3. Evolutie gemeentelijke bijdrage (onderdeel van de eigen middelen)
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In de gemeenteboekhouding (art. 831/435-01)
2005 :
2006 :
2007 :

begrotingsrekening
begrotingsrekening
begrotingsrekening

1 833 721 EUR
1 625 501 EUR
1 900 000 EUR

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

2005
2006
- 1 535 624 - 1 538 968 (*)
+ 1 833 721
+ 1 625 504
+ 3 000
298 097
89 533

2007
- 1 853 222
+ 1 900 000
+ 5 500
52 278

(*) inclusief 2 750 EUR facultatieve bijdrage in de bijdrage in de werkingskosten –
aanleg provisie voor overige risico’s en kosten (regularisatie i.v.m. schenking Van
Gheluwe).
Het overschot op de gemeentelijke bijdrage 2007 bedraagt volgens het schema van de
financiële stromen 46 778 EUR. Op de balans (Passiva – Eigen vermogen – IV) is het
bedrag van de mutatie 52 278 EUR. Het verschil bedraagt 5 500 EUR en werd geboekt
bij de gemeentelijk bijdrage als tussenkomst schenking Van Gheluwe.
Het overschot van 46 778 EUR, in het budget 2007, wordt niet teruggenomen via de
gemeentelijke bijdrage van 2008 De gemeenteraad besliste op 14/05/2007 immers dat
het voorziene bedrag van 1 900 000 EUR voor 2007, als enveloppenfinanciering wordt
beschouwd. Dit bedrag wordt binnen deze legislatuur jaarlijks geïndexeerd met 3%.
Deze enveloppenfinanciering heeft tot doel om de oprichting van een ‘sociaal huis’
mogelijk te maken en op langere termijn in de financiering van de volledige renovatie
van Wackerbout te voorzien.

1.2. De resultatenrekening
Een resultatenrekening geeft een overzicht van alle kosten en opbrengsten ontstaan
tijdens het boekjaar.
Vergelijking geconsolideerde jaarrekening 2007 t.o.v. 2006
RESULTATENREKENING GECONSOLIDEERD
Werkingsopbrengsten
Werkingskosten
Werkingsresultaat
Financiële opbrengsten
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2006

2007

4 757 416
6 485 161
- 1 727 745

4 785 009
6 810 115
-2 025 106

77 684

78 001
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Financiële kosten
Resultaat v/d gewone activiteit

27 070
- 1 677 131

44 621
-1 991 726

Uitzonderlijke opbrengsten
Uitzonderlijke kosten
Resultaat van het boekjaar

0
0
-1 677 131

0
0
- 1 991 726

Het werkingsresultaat (verlies -2.025.106 EUR) ligt beduidend hoger dan het verlies
voor het dienstjaar 2006 (-1.727.745 EUR). Deze stijging is te wijten aan de grotere
stijging van de uitgaven (5%) dan de ontvangsten (0,5%) De grootste stijging vindt men
terug in de uitgaven ‘personeel’. De personeelsuitgaven vormen 70% uit van de totale
uitgaven, waardoor het effect van een stijging van deze kosten vrij zwaar doorweegt.
Redenen hoger verlies (+ 314 595 EUR)
Æ inkomsten
- de lagere ontvangstenzijde stijgt met slechts 0,5%
- minder opbrengsten ligdagen door werkzaamheden in de instelling tijdens het 1e
semester
- RIZIV tegemoetkoming in deze periode ook lager (1 bed niet bezet)
- all-in prijzen vanaf 01/07/2007 geven ook een lagere terugbetaling van de persoonlijke
kosten door de resident
- de lagere subsidies voor sociale uitgaven zijn recht evenredig met de effectieve
uitgaven
Æ uitgaven
de stijging van de uitgavenzijde met 5% heeft een grotere impact op het
werkingsresultaat (verlies) :
- de loonmassa stijgt in totaliteit met 5% tegenover 2006 :
• 2% index – volledig jaar 2007
• 1% baremieke verhoging voor diverse personeelsleden
• 2% voor vervanging statutaire personeelsleden in verpleging,
verzorging en onderhoud
voor attractiviteitspremie insteling
voor bijkomende vervangingen eindeloopbaan
voor ontslagvergoeding maatschappelijk werker
voor hogere voorziening verlofgeld
- andere uitgavenposten : hogere uitgaven voor informatica (van 65 144 EUR naar 98
673 EUR)
- afschrijving van de recentste investeringen beginnen in 2007 zwaarder door te wegen
Resultaatverwerking
2006

2007

resultaat van het boekjaar

- 1 677 131

- 1 991 726

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

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

- 2 196 721
- 1 991 726
76 185
- 281 180
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B. Onttrekking aan het kapitaal, reserves en gemeentelijke
bijdrage
2. Onttrekking aan de gemeentebijdrage

1 574 646

1 886 068

1 574 646

1 886 068

C. Toevoeging aan het kapitaal, reserves en gemeentelijke
bijdrage
2. Onttrekking aan de gemeentebijdrage

35 677

32 846

35 677

32 846

D. Over te dragen resultaat
1.Over te dragen bonus

196 495
- 76 185

343 499
- 59 705

2. Over te dragen negatief resultaat

272 680

403 204

Het negatief resultaat wordt via de resultaatverwerking aangevuld door de onttrekking
aan de gemeentelijke bijdrage. Op deze manier wordt het tekort, gerealiseerd door
het OCMW, gecompenseerd door de jaarlijkse bijdrage ingeschreven in de begroting
van de gemeente. Het bedrag dat wordt onttrokken aan de gemeentelijke bijdrage
wordt berekend via de schema’s van de financiële stromen.
1.3. Schema van de financiële stromen (cashflow)
De uitgebreide cashflow (zijnde het resultaat van het boekjaar min de afschrijvingen
vermeerderd met de kapitaalsubsidies) is in vergelijking met het voorgaande dienstjaar
duidelijk gestegen. Dit komt voornamelijk doordat de kleine stijging van de
ontvangstenzijde niet opweegt tegen de grotere stijging van enkele uitgavenposten
(personeel).
2003
1 323 269

2004
1 562 625

2005
1 416 979

2006
1 446 084

2007
1 723 464

Æ In het schema van de financiële stromen wordt de vergelijking gemaakt tussen twee
componenten
. de berekende gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen
. de gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen
Het verschil tussen beide componenten vormt de aangroei van de gemeentelijke
bijdrage op de balans (46 778 EUR). Een boeking als tussenkomst schenking Van
Gheluwe van 5 500 EUR werd ook geboekt.
2. Toelichting (deel II)
De toelichting bevat een gedetailleerde opgave van de rubrieken uit de balans, zoals
een gedetailleerde opgave van de schulden op korte termijn, detail van de overlopende
rekeningen, uitsplitsing van de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
(vb. onroerende goederen belast met hypothecaire inschrijvingen) en het verslag ter
verantwoording van de oninbaar geboekte ontvangsten, alsook een lijst met de interne
kredietaanpassingen.
2005/3

Verfraaiing instelling :
Schilderwerken
Vloerbekleding
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95 914,86
65 918,81
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2006/1
2006/4
2006/7
2006/8

2007/1
2007/4
2007/6
2007/7
2007/8
2007/9
2007/11
2007/12
2007/13
2007/14
2007/15
2007/17
2007/18
2007/19
2007/20
2007/21
2007/22
2007/23
2007/24

Pictogrammen
Vaatwas
TV voor RVT-kamers
Ramen RVT-relaiskasten
Verfraaiing instelling fase II
Schilderwerken
Vloerbekleding
Gordijnen
Meubelen Café Paris
Klapstoelen
TV kasten Potteau
Steamers
Menger-klopper
Waterverzachter
Microgolfovens warme maaltijden
WC-brillen
Verlichting
Accommodatie instelling
7 alpha-X-cell matrassen
Heraanleg terras binnentuin
Aankoop wasmachine en droogkast
Elektriciteitswerken vaatwas
Diverse elektriciteitswerken instelling
Ereloon opmaak voorontwerp sociaal
huis
Parasols
Omvorming schoonmaaksysteem
Vervanging
transformator
hoogspanningscabine
Vervanging
noodvoeding
telefooncentrale
Kamerdiepvries + frigo’s
Herstel groene glazen wanden
TOTAAL

1 218,06
79 776,77
1 990,00
1 613,20
29 114,47
35 822,36
33 769,50
24 853,40
3 080,06
13 741,73
20 959,32
6 342,12
9 361,77
1 854,65
3 866,91
36 891,04
39 272,67
14 785,83
10 329,70
12 443,64
13 916,54
23 663,03
16 900,00
16 235,56
11 574,38
24 909,64
3 156,67
12 383,14
18 390,12
684 050,00

3. Jaarverslag 2007 (deel III)
Bestaande uit:
1. Algemeen gedeelte : identificatie en organisatie van het OCMW Bredene
2. Beschrijvend gedeelte : werking van het OCMW tijdens het bedoelde
dienstjaar – vergelijk beoogde en gerealiseerde doelstellingen
3. Financieel gedeelte : vergelijking balansen en resultatenrekeningen – evolutie
van de gemeentelijke bijdrage
Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening, toelichting en jaarverslag
2007 van het OCMW.
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Punt 13: financiële dienst - Financiën. Kennisname van het vaststellingsbesluit van Paul
Breyne, gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, betreffende de jaarrekening 2006.

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 ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Decreet d.d. 28 april 1993, houdende de regeling voor het Vlaams Gewest,
van het administratief toezicht op de gemeenten, inzonderheid afdeling 3.

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 07/08/2007 houdende de vaststelling
van de dienstjaarrekening 2006 bestaande uit de begrotingsrekening, de
jaarrekening en de toelichting
beslissing van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen d.d.
07/05/2008 houdende de definitieve vaststelling van de jaarrekening over
het boekjaar 2007

•

Voorgeschiedenis

Fase
Actie
Kennisname
van
het college
vaststellingsbesluit van Paul
Breyne, gouverneur van de
provincie West-Vlaanderen,
betreffende de jaarrekening
2006

Feiten, context •
en argumentatie •

Neemt kennis

Datum
09/06/2008

De provinciegouverneur heeft de jaarrekening 2006 definitief vastgesteld.
Er werden door de toezichthoudende overheid geen opmerkingen en
aanbevelingen toegevoegd aan dit besluit. De jaarrekening 2006 werd
volledig goedgekeurd zoals hij werd overgemaakt aan de toezichthoudende
overheid.

De gemeenteraad neemt kennis van het definitief vaststellingsbesluit van de
gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, betreffende de jaarrekening
2006.
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Punt 14: financiële dienst - Financiën. Vaststelling van de jaarrekening 2007 bestaande uit de
begrotingsrekening, de jaarrekening en de toelichting.

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

Aanwezig

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

artikel 174 van het Gemeentedecreet
artikels 72 t.e.m. 79 van het Koninklijk Besluit d.d. 02/08/1990 houdende
het Algemeen Reglement op de Gemeentelijke Comptabileit
artikels 15 t.e.m. 19 van het Decreet d.d. 28/04/1993 houdende regeling
voor het Vlaams Gewest van het administratief toezicht op de gemeenten
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 07/07/1998 en omzendbrief BA-98/07
d.d. 15/10/1998, tot regeling van de toezending van besluiten van de
gemeenteraad betreffende de begrotingen en rekeningen naar de Vlaamse
regering

•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

•

brief d.d. 15/02/2008 van de heer gouverneur van de provincie WestVlaanderen betreffende te verstrekken toelichting bij de jaarrekening en de
begrotingsrekening 2007
jaarrekening 2007 bestaande uit:
- de begrotingsrekening
- de balans
- de resultatenrekening
- de toelichting
- het verslag over de begrotingsrekening
- de vereiste bijlagen
bijgevoegde documenten:
1. de lijst per artikel van de naar het volgend dienstjaar over te dragen
begrotingskredieten en vastleggingen
2. de lijst per individuele rekening en per dienstjaar van de nog te innen
vastgestelde invorderingsrechten waarbij de dubieuze debiteuren
afzonderlijk zijn vermeld
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Voorgeschiedenis

Fase
Vaststelling
van
de
gemeentebegroting 2007
Vaststelling van de wijziging
van het budget nr. 1 –
gewone dienst – en nr. 2 –
buitengewone dienst over
het dienstjaar 2007
Kennisname
van
de
jaarrekening 2007, bestaande
uit de begrotingsrekening, de
jaarrekening
en
de
toelichting

Feiten, context •
en argumentatie

•

•

Actie
Gemeenteraadsbeslissing

Datum
18/12/2006

Gemeenteraadsbeslissing

22/10/2007

Collegebeslissing

10/06/2007

De jaarrekening wordt door de gemeenteontvanger toegezonden aan het
college van burgemeester en schepenen. Het college dient in toepassing van
artikel 78 van het A.R.G.C. de voorgelegde rekening te verifiëren en
bevestigen dat alle handelingen waarvoor zij bevoegd is, correct zijn
opgenomen in de rekening, in casu
- de vastgestelde rechten
- de vastleggingen
De begrotingsrekening omvat :
- elk begrotingsartikel
- in volgorde van de functioneel-economische code
- waarbij het totaal van de uitgaven en ontvangsten van elk
begrotingsartikel wordt gemaakt
De vermelde resultaten :
- begrotingsresultaat : dit is het verschil tussen enerzijds de vastgestelde
rechten, verminderd met de onverhaalbare posten en de oninvorderbare
ontvangsten; en anderzijds de vastleggingen.

Gewone dienst

2005
3 850 773,83

Buitengewone dienst

2005
28 489,39

2006
3 853 171,38

2007
4 807 612,11

2006
117 911,05

2007
1 488 637,94

- boekhoudkundig resultaat : dit is het verschil tussen de nettovastgestelde rechten (vastgestelde rechten verminderd met de
onverhaalbare posten en oninvorderbare ontvangsten)
en de
aangerekende uitgaven.
Gewone dienst
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2005
5 198 510,26

2006
5 317 919,53

2007
6 338 959,14
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Buitengewone dienst
2005
4 901 077,29
•

2006
1 860 850,53

2007
3 508 990,63

De begrotingsrekening van het jaar 2007 wordt in gewone dienst als
volgt afgesloten :
Ontvangsten van het eigen dienstjaar
Uitgaven van het eigen dienstjaar
Saldo van het eigen dienstjaar

:
:
:

19 434 536,87
16 883 001,29
+ 2 551 535,58

Ontvangsten vorige dienstjaren in 2007 :
Uitgaven vorige dienstjaren in 2007
:
Saldo van de vorige dienstjaren :

155 992,95
- 71 295,89
+ 227 288,84

Overboekingen :
Resultaat van de begrotingsrekening 2007
in gewone dienst :
Resultaat van de begrotingsrekening 2006
in gewone dienst

- 1 824 383,69

+ 954 440,73
+ 2 397,55

Het resultaat over het dienstjaar 2007 (gewone dienst) ligt 952 043,18 EUR
hoger dan het resultaat gerealiseerd in 2006. Dit resultaat werd bekomen
na berekening van het ‘saldo eigen dienstjaar’, het ‘saldo vorige dienstjaren’
en de ‘overboekingen’. Ondanks het positief resultaat wordt toch gewezen
op het belang van de beheersing van de kredieten. De beperking van de
uitgaven is een noodzaak om de geplande investeringen, opgenomen in de
meerplanning, te kunnen realiseren.

Tussenkomsten

•

In de jaarrekening werd een omstandig verslag toegevoegd betreffende de
begrotingsrekening 2007.
Het verslag bevat de opgave van de
onverhaalbare en oninvorderbare posten, een overzicht van het begrotingsen boekhoudkundig resultaat, de vergelijking rekening 2006-2007, de
vergelijking begroting-rekening 2006 en een overzicht van de buitengewone
dienst 2007.

•

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

Raadslid Kristof Vermeire die volgende opmerkingen en bedenkingen
formuleert :
- de afschaffing van de belasting op banken is één van de engagementen die door
het bestuur werden aangegaan in het kader van het lokaal fiscaal pact;
- de belasting op economische bedrijvigheid blijft ongewijzigd, maar
daartegenover staat dat voor een aantal bedrijven de dienstverlening, i.c.
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ophaling bedrijfsafval, wordt afgebouwd wat impliciet een belastingsverhoging
inhoudt. Anderzijds wordt de afschaffing van de belasting op het afleveren van
de milieuvergunningen aan niet-milieubelastende bedrijven, wat in 2007 een
minderopbrengst opleverde van 45 EUR, aangehaald als een initiatief om het
bedrijfseconomisch klimaat te verbeteren
- tevens dient vastgesteld dat de inkomsten uit het betalend parkeren in 2007
t.o.v. 2006 met 55 % zijn toegenomen, wat vermoedelijk het gevolg is van de
verhoging van de tarieven. Daarenboven moet worden vastgesteld dat vanaf dit
jaar de zones waar betalend parkeren geldt werden uitgebreid, wat eveneens
een belastingsverhoging betekent. De CD&V-fractie is niet gekant tegen
betalend parkeren maar meent dat dit moet gefocust worden op de
vakantieperiodes.
Schepen Jacky Maes die antwoordt dat de belasting op economische
bedrijvigheid, die slechts 56.000 EUR aan inkomsten genereert, ook van
toepassing is in andere steden en gemeenten. Hetzelfde geldt voor de belasting
op het parkeren. In dit verband wordt ook opgemerkt dat Bredene op vlak van
betalend parkeren tot één van de goedkoopste gemeenten kan gerekend
worden en dat de uitbreiding van de periode van het betalend parkeren het
gevolg is van een verbreding van het toeristisch seizoen.
Raadslid Liesbeth Metsu die verduidelijking wenst te krijgen over het nut van de
tellingen op de campings tijdens de maand juli, aangezien het
belastingsreglement stipuleert dat de belasting verschuldigd is op het aantal
vergunde plaatsen.
Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt de jaarrekening 2007, bestaande uit de
begrotingsrekening met de hierna vermelde synthesetabel, de jaarrekening en de
toelichting, als volgt vast :
Gewone dienst
1. Vastgest. rechten ten
voordele
van
de
gemeente
Onverhaalbare
en
oninvorderbare
bedragen
Netto
vastgestelde
rechten
Vastgelegde uitgaven
Begrotingsresultaat
het dienstjaar
Positief
Negatief
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Buitengewone dienst

26 031 309,46

8 164 922,09

37 860,11

0,00

25 993 449,35

8 164 922,09

21 185 837,24

6 676 284,15

4 807 612,11

1 488 637,94

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

26 031 309,46

8 164 922,09

37 860,11

0,00

25 993 449,35

8 164 922,09

19 654 490,21

4 655 931,46

6 338 959,14

3 508 990,63

21 185 837,24

6 676 284,15

19 654 490,21

4 655 931,46

1 531 347,03

2 020 352,69

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

Punt 15: ontvangerij - Financiën. Verlenen van ontlasting voor een tekort in de kas
veroorzaakt door diefstal van de dienst belast met de omwisseling en verkoop van taxibons.

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 ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikels 82 en 83 van het Koninklijk Besluit van 02/08/1990 houdende het
algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit
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Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie
•

•

•

•
•

Financiële
gevolgen

verklaring van het personeelslid Dina Rotsaert, deskundige huisvesting,
overgemaakt aan de gemeentesecretaris Yannick Wittevrongel op
24/09/2007
de processen-verbaal van verhoor door de lokale politie van de aangifte van
de ontvreemding van de geldsom

De sociale dienst is belast met de ter beschikkingstelling van de taxibons
voor de personen met een beperkte mobiliteit
Het bevoegde personeelslid werd niet opgenomen in het besluit van de
secretaris genomen in toepassing van het artikel 162 van het
Gemeentedecreet, waarbij de personeelsleden worden aangeduid die belast
worden met geringe dagontvangsten, om reden dat er geen permanente
basiskas ter beschikking werd gesteld
Op maandag 24/09/2007 heeft het personeelslid Dina Rotsaert aan de
gemeentesecretaris gemeld dat zij op vrijdag 21/09/2007 had vastgesteld dat
er geld was verdwenen uit het koffertje waarin het geld van de verkoop van
taxibons wordt bewaard
Eveneens op maandag 24/09/2007 werd hiervan door de secretaris aangifte
gedaan bij de lokale politie en werd een proces-verbaal van verhoor
opgesteld van de verklaring van Dina Rotsaert in de hoedanigheid van
slachtoffer en van Yannick Wittevrongel in de hoedanigheid van
verantwoordelijke
Het bedrag van de verdwenen som werd vastgesteld op 207,84 EUR
Tot op heden is de identiteit van de daders onbekend

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

Tussenkomsten

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
207,84 EUR 000/302-01
Beschikbaar krediet :
1.000,00 EUR

Dienst
GD

Raadslid William Hüppertz die wenst te vernemen of de nodige maatregelen
werden genomen om dergelijke incidenten te vermijden.
Schepen Jacky Maes die hierop bevestigend antwoordt.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
Mevrouw Dina Rotsaert, deskundige huisvesting, belast met de inning van de
ontvangsten voor de verkoop van taxibons wordt niet verantwoordelijk gesteld
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voor de diefstal op 21/09/2007 van de geldsom ten bedrage van 207,84 EUR uit
de kas van de dienst belast met de omwisseling en verkoop van taxibons.
Het bedrag van het verlies wordt ten laste genomen door het gemeentebestuur.
Artikel 2
Het bedrag van 207,84 EUR wordt als onwaarde geboekt.
Artikel 3
De financiële aspecten worden geregeld als volgt:
Omschrijving
Thesaurietekort

Bedrag (incl. btw) Budgetcode
207,84 EUR 000/302-01

Punt 16: ontvangerij - Financiën. Toepassing Europese MiFID-richtlijn inzake beleggingen in
financiële instrumenten. Vastlegging van de beleggerscategorie en het -profiel bij Dexia Bank
NV.

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 ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Koninklijk Besluit d.d. 27/04/2007 en Koninklijk Besluit d.d. 03/06/2007 tot
omzetting van de Europese Richtlijn betreffende de markten voor financiële
instrumenten

Verwijzingsdocumenten

•

brief van Dexia Bank nv, Pachecolaan 44 te 1000 Brussel met de vraag de
keuze te bepalen van de beleggerscategorie en het –profiel volgens MiFID
toelichtingsnota inzake het beleid van Dexia nv van toepassing op orders in
financiële instrumenten

•

Feiten,

context •

De wijze waarop de gemeente kan beleggen wordt omschreven in de
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en argumentatie
•
•
•
•
•
•
•

artikelen 8 en 33 van het algemeen reglement op de gemeentelijke
compabiliteit van 02/08/1990
De beleggingen voor méér dan één jaar behoren tot de bevoegdheid van de
gemeenteraad, terwijl beleggingen op korte termijn (- 1 jaar) een taak is van
de gemeenteontvanger
Vanaf 01/11/2007 zijn er nieuwe regels van toepassing voor investeringen in
financiële instrumenten ingevolge Europese richtlijnen
De Koninklijke Besluiten hiervoor vermeld, verzorgen de omzetting naar
Belgisch recht van deze richtlijnen (Richtlijn 2006/73/EG en Richtlijn
2004/39/EG)
Deze nieuwe regelgeving heeft tot doel het verzekeren van een grotere
bescherming van de belegger
In de beleggerscategorieën onderscheidt men : de eligible counterparty
(financiële sector), de professionele belegger en de niet-professionele
belegger
Als beleggersprofiel kan gekozen worden uit defensive, low, medium, high
en dynamic profiel
De beleggerscategorie “niet-professioneel” en het beleggersprofiel
“defensive” bieden voor de gemeente maximale bescherming

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad kiest in het kader van de Europese MiFID-richtlijn bij Dexia
Bank NV, Pachecolaan 44 te 1000 Brussel de beleggerscategorie “nietprofessioneel” en het beleggersprofiel “defensive”.

Toegevoegd punt

Punt 16: Beleidsondersteuning. Straatnamen. Voorlopige vaststelling van een straatnaam
voor de nieuw aangelegde straat tussen Fritz Vinckelaan en Dorpsstraat. Hervaststelling

Bevoegdheid

•

artikel 1 van het decreet d.d. 28/01/1977 tot bescherming van de namen van
openbare wegen en pleinen

Juridische grond

•

Decreet d.d. 28/01/1977 tot bescherming van de namen van openbare
wegen en pleinen

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/05/2008 houdende voorlopige
vaststelling van de straatnaam voor de nieuw aangelegde straat tussen Fritz
Vinckelaan en Dorpsstraat
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Feiten, context
•
en argumentatie

•

De gemeenteraad heeft in zitting van 19/05/2008 de straatnaam voor de
nieuw aangelegde straat tussen de Fritz Vinckelaan en de Dorpsstraat
voorlopig vastgesteld als Albert Claeysstraat. Overeenkomstig artikel 4,2°
van het decreet d.d. 28/01/1977 tot bescherming van de namen van wegen
en pleinen werd hierover het advies gevraagd van de cultuurraad. In zijn
vergadering van 05/06/2008 heeft de cultuurraad over deze naam volgend
advies uitgebracht : “Gezien de nieuwe straat komt te liggen in het tracé van
de oude trambedding en gezien de nieuwe straat aanvangt bij de vroegere
locatie van het oude tramstation (zie gedenkplaat op de gevel), verzoekt het
bestuur van de culturele raad het college om rekening te houden met de
historische achtergrond en stelt voor als benaming : Tramstraat of OudeTramstraat”.
Het college van burgemeester en schepenen dat meent dat dit advies
waardevolle elementen bevat en het voorstel om deze straat de naam
“Oude-Tramstraat” te geven inderdaad een verwijzing is naar de plaatselijke
geschiedenis van dit straatgedeelte, stelt de raad voor om de naam opnieuw
voorlopig vast te stellen als “Oude-Tramstraat”.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad trekt in zijn beslissing d.d. 19/05/2008 houdende de
voorlopige vaststelling van de straatnaam voor de nieuw aangelegde straat tussen
de Fritz Vinckelaan en de Dorpsstraat.
Artikel 2
De gemeenteraad stelt de straatnaam voor de straat tussen de Fritz Vinckelaan
en de Dorpsstraat voorlopig vast als de Oude-Tramstraat

namens de gemeenteraad,

Yannick Wittevrongel
secretaris
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voorzitter
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